
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Arbetsvetenskapliga programmet

Ett kvalitativt arbete på väg

-En kvalitativ undersökning för att öka kunskapen
gällande systematiskt arbetsmiljöarbete inom en
organisation som arbetar med vägservice.

Malin Norvik Kronevall

Arbetsvetenskap 61-90

Halmstad 2015-06-25



	  

Sammanfattning 
Titel: Ett kvalitativt arbete på väg- En kvalitativ undersökning för att öka kunskapen 
gällande systematiskt arbetsmiljöarbete inom en organisation som arbetar med vägservice. 
  
Författare: Malin Norvik Kronevall 
 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 
inom en organisation som arbetar med vägservice. Arbeten på väg sker i en riskfylld miljö 
med ständiga faror för individens liv. Arbetsplatsen varierar i samband med vart behovet av 
service finns. Detta kräver att yrkesarbetarna är kapabla att arbeta självständigt och är erfarna 
vid att göra egna riskbedömningar i enlighet med det individen anser att situationen kräver 
för att arbetet ska kunna utföras säkert.  
 
Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där fyra medarbetare med olika 
befattningar, kunskap, erfarenheter och syn på att arbeta i en riskfylld miljö intervjuats.  
 
Fokus ligger vid organisationens, ledningens och individens ambitioner för en säker och 
trygg arbetsmiljö. Undersökningen lägger vikt vid relationen mellan beställaren av arbetet 
och organisationen som huvudentreprenör då organisationen är komplex. Rådande 
arbetsmiljölagstiftning med tillhörande föreskrifter presenteras för en förståelse för vilka 
förutsättningar arbetet utförs i enlighet med. Vidare har jag fokuserat arbetet vid ett antal 
variabler, bland annat motivation, säkerhetsbeteende, säkerhetsklimat, risk och 
riskuppfattning. Undersökningens resultat visar på att arbetet på väg är specifikt till sin natur, 
kommunikation tillsammans med klimat och motivation avseende säkerhet är av stor vikt för 
att skapa en säker och trygg miljö för yrkesarbetaren att vistas i.  
 
Nyckelord: Säkerhet, risk, kommunikation, utbyte, motivation 
  



	  

Abstract 
Title: A qualitative work on the road -An qualitative study to increase knowledge 
regarding systematic work in an organization that works with road services. 
 
Author: Malin Norvik Kronevall 
 
The purpose of the study is to increase knowledge regarding systematic enviromentarl work 
in an organization that works with road services. Work on the road is done in a hazardous 
environment with constant danger regarding the life of the individual. The site of the work 
varies in accordance with where the needs ae . This requires skilled workers capable of 
working independently and that they are experienced din doing their own risk assessments in 
accordance with the individual believes that the situation calls for work to be performed 
safely. 
 
The study was conducted with a qualitative research approach in which four employees of 
different positions, knowledge, experience and vision to work in a hazardous environment 
were interviewed. 
 
The focus rests on the organization, management, and individual aspirations for a safe and 
secure working environment. The study adds weight to the relationship between the 
purchaser of the work and the organization as a prime contractor due to the compexity of the 
organization. Current safety legislation and related regulations are presented for an 
understanding of what conditions the work is performed in, Furthermore, I have focused 
efforts on a number of variables including motivation, safety behavior, safety climate, risk 
and risk perception. The survey results shows that the work on the road is specific in nature, 
communication with the climate and motivation of safety is of great importance to create a 
safe and secure environment for the skilled worker to reside in. 
 
Keyword: Safety, risk, communication, exchange, motivation	   	  
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1 Inledning 
Som bilförare, cyklist eller för den som åker kollektivt, passerar vi dagligen en yrkesgrupp 
som arbetar på en utsatt arbetsplats, nämligen vägarbetaren. Vägarbetaren arbetar ständigt i 
anknytning till risker. Den absolut största risken är vi som rör oss i trafiken. Vägarbetaren 
påverkas både fysiskt och psykiskt, indirekt och direkt. Riskfyllda situationer för vägarbetarna 
är bland annat passerande fordon, utsättning av trafikanordningar, arbete i mörker och dålig 
sikt, schaktningsarbete, arbete med vajerräcken, tunga lyft, arbete med röj- och motorsågar, 
jour och ensamarbete.  Utöver detta utgör avgaser, buller, vibrationer och passerande fordon 
stora risker. Arbetsgivaren värnar om vägarbetarens säkerhet genom att följa de lagstadgade 
krav som finns i Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete) för bland annat ensamarbete. Något som utmärker 
vägarbetarens arbetssituation är att platsen där de arbetar skiftar och att vägarbetare som regel 
måste göra en egen bedömning av vad som kan vara ett säkert, det vill säga ett tryggt 
arbetssätt. Mitt intresse är hur organisationen och anställda arbetar för en säker och trygg 
arbetsmiljö när anställda arbetar självständigt, arbetsplatsen varierar och ledningen finns på 
distans.  

I första hand ska trafiken ledas så att vägarbeten inte berörs, men vid många arbetsmoment är 
detta inte möjligt och trafiken ska istället passera på ett tryggt avstånd från arbetet. Om detta 
inte är möjligt ska vägarbetsplatsen skiljas från passerande trafik genom trafikanordningar. 
För att dessa ska fylla sin funktion är det viktigt att trafikanterna är uppmärksamma och 
förstår vad anvisningarna. Riskerna är dock fortfarande överhängande, vikten av att 
trafikanten sänker hastigheten är stor. Det mest riskfyllda arbetsmomentet är när den första 
skylten eller avspärrningen ska sättas ut, vägarbetaren är här helt oskyddad för riskerna som 
trafikanterna utsätter dem för. Vägarbetaren och vägarbetet ska göra så liten inverkan på 
trafiken du rör dig i som möjligt varvid tempot för vägarbetaren ofta är mycket högt.  
Målet med vägarbetarnas arbete är att vägnätet ska vara i ett bra skick för trafikanten. 
Ansvaret för arbetet är dock fördelat mellan både yrkesarbetarna, arbetsgivarna och 
beställaren av arbetet. 

1.1 Bakgrund och förförståelse 
Trafikverket är den myndighet som ansvarar för att vägnätet är i bra skick för trafikanterna. 
Detta innebär ansvar för den långsiktiga planeringen av det svenska transportsystemet, 
byggande, drift och underhåll av statliga vägar. Sedan början av 2000-talet upphandlar 
Vägverket drift och underhåll av det statliga vägnätet i konkurrens. Organisationen där denna 
undersökning genomförts har under 6 år, det vill säga till 2020, genom ett 
entreprenadkontrakt ansvar för ett trafikområde, ett så kallt driftsområde. Området omfattar 
cirka 100 mil statlig väg av olika standard och storlek. Förutom att utföra tjänster för 
Trafikverket erbjuder organisationen, det vill säga huvudentreprenören, sina tjänster till andra 
verksamheter, bland annat till kommuner vad gäller gator och grönt och vägföreningar. Detta 
skapar förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av organisationens resurser så som personal 
och maskiner.  
 
Kontraktet mellan beställaren och huvudentreprenören kräver att huvudentreprenören 
ansvarar för att arbetstagarna har nödvändig kompetens för de arbeten de utför. I kontraktet 
ingår att Trafikverkets krav och råd för arbete på väg uppfylls. De som utför eller planerar för 
vägarbeten ska ha kompetens enligt de krav som framgår i kontraktet. Det är yrkesarbetaren 
och huvudentreprenören som avgör vilken utbildning som behövs för att yrkesarbetaren ska 
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uppnå rätt kompetens för det arbete som ska utföras. Huvudentreprenören utbildar därför sin 
personal för att säkerställa kompetensen. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om 
yrkesarbetarna har tillräcklig kompetens för det arbete de utför.   
 
Trafikverket kräver att vägarna ska vara öppna för trafik med minsta möjliga störning för 
trafikanterna och avstängning av väg eller omledning av trafik ska utföras enligt godkänd 
trafikanordningsplan. Arbetsmiljöplanen ligger till grund för trafikanordningsplanen. 
Avstängning av väg eller tillfart får enbart ske efter samråd med beställaren, det vill säga 
Trafikverket. Entreprenören ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet. 

Huvudentreprenörens mål och ansvar för uppdraget: 

• Genom ett systematiskt arbets- och miljöarbete undvika arbetsplatsolyckor och 
miljöolyckor. Målet följs upp med hjälp av regelbundna Skydds- och miljöronder. 

• Minimera störningar i trafiken. Målet uppfylls genom att i god tid planera 
trafiksituationen samt genom samarbete med Trafikverket.  

• Inga avgifter på grund av bristande trafikanordningar. Målet uppfylls genom 
arbetsberedningar och egenkontroller av trafikanordningar.  

Innan projektet påbörjas görs en riskinventering av projektet med utgångspunkt från 
beställarens, Trafikverkets, riskinventering. De risker som kräver åtgärd beskrivs i projektets 
kontrollprogram. Arbetsmiljörisker och arbeten med särskild risk inklusive riskbedömning 
och åtgärder behandlas i projektets arbetsmiljöplan. Skydds- och miljöronder görs löpande 
och är inte knutna till ett specifikt projekt utan följer arbetslaget under säsongens olika 
projekt. Enhetschefen, site managern, ansvarar för att personalen på arbetsplatsen informeras 
om de risker som förekommer och hur dessa ska förebyggas. Site managern håller 
regelbundna genomgångar med sin personal för att säkerställa att projektet svarar mot 
Trafikverkets krav. Dessa genomgångar görs med formella såväl som informella möten på 
arbetsplatsen där man gemensamt kommer överens om hur ett visst arbetsmoment bör utföras 
för att säkerställa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Sammanställningar av de kontroller 
som ska utföras i uppdraget redovisar de risker som kräver åtgärd med utgångspunkt från 
resultatet av riskinventeringen. 

Arbetsledarna, supervisors, på enheten planerar och fördelar arbetsuppgifterna löpande. Som 
ovan nämnt är arbetsmomenten av olika karaktär och momentens prioritet gör att 
arbetsuppgifterna för dagen ibland är föränderliga. Yrkesarbetarna utgår från kontoret men 
ibland även från sina arbetsfordon, i team såväl som ensamma, beroende på arbetsmomentens 
karaktär. Yrkesarbetarna styr sedan själva sitt arbete men kan ta kontakt med sin supervisor 
vid behov. Vägarbetarna arbetar även jourtid och planerad övertid där även supervisor och 
site manager vid tillfällen arbetar som yrkesarbetare. 

1.2 Förutsättningar för organisationens arbetsmiljöarbete 
Nedan belyses hur den rättsliga basen ser ut vad gäller aktuell lagstiftning och föreskrifter 
för arbetsgivaren och yrkesarbetaren. 
 
Vad innebär arbetsmiljölagen arbetsmiljöförordningen och författningssamlingen?  
Enligt Arbetsmiljölagen är det övergripande syftet med lagen att skapa en god, trygg och 
säker arbetsmiljö. Lagen ska vara ett hjälpmedel för bekämpning av risker för skador och 
ohälsa och ett stöd för organisationen i arbetet för en god arbetsmiljö. Enligt lagen ska 
organisationen ge anställda möjlighet att utvecklas i arbetet och möjlighet att påverka sin 
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arbetssituation(Ericson och Gustafsson, 2012). Arbete skall planläggas och anordnas på så vis 
att det kan utföras i en sund och säker miljö. Första paragrafen i arbetsmiljölagen lyder 
“Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 
en god arbetsmiljö” (AML 1977:1160) 
 Lagen fokuserar även på att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt 
arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.  En god 
arbetsmiljö kommer ur att arbetsgivare och arbetstagare samverkar i arbetsmiljöfrågor. Ett 
intensivt samarbete och ökat inflytande för arbetstagaren leder till skärp uppmärksamhet på 
faktorer som kan ha en missgynnande inverkan  
på arbetsmiljön. Möjligheter att direkt påverka förhållanden på den egna arbetsplatsen bidrar 
inte bara till bättre lösningar av arbetsmiljöproblem utan leder också  
till arbetstillfredsställelse för arbetstagarna(Ericson och Gustafsson, 2012).  
 
Arbetsmiljöförordningen är ett komplement till Arbetsmiljölagen och innehåller 
bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, skyldighet att anmäla skador och 
tillbud till arbetsmiljöverket och bemyndigar arbetsmiljöverket att ge ut föreskrifter. 
Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, omfattar en föreskrift som handlar om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, förkortat SAM. SAM kan ses som en organiserad arbetsform 
för hur organisationer, arbetsgivare och arbetstagare kan skapa en god arbetsmiljö i olika steg 
genom att kartlägga arbetet, sätta upp mål och skapa handlingsplaner. Effektivt arbete med 
SAM kan gynna effektivitet, produktivitet och leda till minskad sjukfrånvaro(AFS 2001:01). 
 
Arbetsgivarens har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätt för olycksfall eller ohälsa  

I AFS:2001:01 finns föreskrifter som säger att arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och att det sker i samverkan mellan arbetstagarna och deras fackliga 
organisationer. Det fungerande samarbetet är viktigt vid upprättandet av handlingsplaner och 
riskanalyser. Arbetsgivaren ansvarar även för att arbetstagarna har tillräckligt med 
befogenhet, resurser och kompetens för att klara sina uppdrag samt att de har insikt i riskerna 
arbetet med för. (Ericson och Gustafsson, 2012) 
 
Arbetsgivaren ska fortlöpande utreda risker och brister och åtgärder ska tillsättas i enlighet 
med riskanalysen. För att arbetat ska fungera måste det finnas rutiner som säkerställer att 
arbetsolyckor, ohälsa och tillbud som uppkommer i arbetet utreds.  

AFS 1999:3 3§ avser passerande fordonstrafik. Föreskriften säger att byggnads- och 
anläggningsarbete ska planeras och bedrivas för att skydda mot ohälsa och olycksfall 
orsakade av passerande fordonstrafik. Risker som beror på passerande fordonstrafiken ska 
därför förebyggas genom omledning av trafik så att arbetet inte berörs, så fordon passerar på 
ett betryggande avstånd eller med trafikanordningar.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 
inom en organisation som arbetar med vägservice. 
 
Frågor som undersökningen söker svar på är 
• Hur är enhetens arbetsmiljöpolicy utformad och hur integreras denna i det praktiska 

dagliga arbetet? 
 
• Vilka likheter respektive skillnader i synen på arbetsmiljörisker och säkerhetsfrågor kan 

identifieras och vilka konsekvenser kan dessa få? 
 

2.1 Disposition av uppsatsen 
Undersökningen inleds med en introduktion av problemområdet samt en 
bakgrundsbeskrivning av organisationen och aktuell rättslig bas. Därefter beskrivs syftet med 
studien. Metodkapitlet redovisar metodologiska utgångspunkter. Genomförandet, resultatets 
trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet diskuteras. Detta åtföljs av en diskussion om etiska 
överväganden. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. Tidigare forskning avser att belysa 
det som tidigare studerats inom området. Den teoretiska referensramen fokuserar på teorier 
om de fenomen som påverkar skillnader i synen på arbetsmiljörisker och konsekvenserna av 
skillnaderna.  
 Följande kapitel, resultatkapitlet, presenterar den empiri som erhållits genom 
datainsamlingen. Resultatkapitlet är indelat i tre huvudkategorier efter organisations-, 
lednings- och individnivå. Efterföljande analyskapitel är strukturerat på samma sätt för att 
underlätta för läsaren. Därefter presenteras de slutsatser jag dragit av undersökningen, hur 
den bidrar till området samt förslag till framtida forskning. Som sista kapitel diskuterar jag 
och för ett övergripande resonemang gällande de svårigheter undersökningen mött samt den 
teoretiska referensramens funktion.  
 

2.2 Avgränsningar 
Undersökningen lägger tonvikten vid de skillnader i syn på arbetsmiljörisker som kan finnas 
hos olika hierarkiska skikt. Jag har valt att inte fokusera resultatet vid beställarens synsätt. 
Studien är dessutom avgränsad vid trafikantens syn på arbetsmiljön som yrkesarbetarna 
arbetar i. 
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3 Tidigare forskning 
Nedan följer tidigare forskning som jag ansett vara relevant för undersökningen. 
 

3.1 Ledarens roll i arbetsmiljöarbetet 
I en masteruppsats som handlar om ledares kunskapsbehov inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete av Larsson (2007) framkommer att chefer oftast inverkar på den upplevda 
arbetsmiljön och ibland kan sägas vara den främsta arbetsmiljöfaktorn. Larsson (2007) lyfter 
fram en undersökning av SIFO från 2002 där 75 % av respondenterna uppger att chefens roll 
är av stor vikt för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Chefen har enligt Larsson (2007) en 
nyckelroll gällande arbetsmiljöarbetet med anledning av sitt ansvar och sin 
påverkansmöjlighet. Wreder (2008) instämmer i detta och menar att arbetstillfredsställelse 
och hälsa påverkas av anställdas möjlighet till egenkontroll över arbetet och deras möjlighet 
att utvecklas, vilka båda är aspekter som ledaren har stor inverkan över.  Wreder (2008) 
menar att arbetstillfredsställelse kan frambringas genom att ledaren skapar en arbetsmiljö där 
individen kan hantera kraven som ställs på dem, kontrollera sitt arbete och ges möjlighet att 
utvecklas. Wreder (2008) diskuterar att ledarskap som detta kan vara svårt att genomföra rent 
praktiskt. Stora organisationer tycks präglas av hierarki och långa, komplexa, 
kommunikationsvägar. Avståndet mellan ledare och anställda i stora organisationer kan vara 
stort, fysiskt såväl som hierarkiskt, vilket kan inverka och störa interaktion och relationer 
mellan ledare och anställda. Resultatet av detta kan bli att de anställda inte ges ansvar och inte 
ges auktoritet eller möjlighet att kontrollera sitt eget arbete, agera autonomt eller utvecklas.  

Larsson (2007) skriver att även rådande arbetsmiljölagstiftning lyfter fram chefens roll inför 
arbetsmiljön och menar att de har en avgörande roll för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.  
Lagstiftningen menar att, för att uppnå en god arbetsmiljö och ett gott arbetsmiljöarbete, bör 
ledare och chefer ha grundliga kunskaper om arbetet, riskerna med det och åtgärder för att 
förebygga skador. Detta innebär således att kunskapsbrist gällande arbetet från ledarens sida 
kan komma att påverka arbetsmiljön i negativ riktning. Chefer bör även ha god kunskap i de 
hälsomässiga effekter vissa aspekter frambringar. Exempel på detta är hög arbetsbelastning, 
övertid, våld och hot, missbruk och kränkande särbehandling. Genom god kunskap kan 
cheferna stötta arbetarna.(AFS, Systematiskt arbetsmiljöarbete)  
Larsson (2007) menar att, för att behovet ska kunna identifieras, måste arbetstagare och 
chefer samspela och det är i detta umgänge som behovet kan synliggöras. 
 
Larsson (2007) menar att lagstiftningen visar på att ledarskapet till stor del handlar om 
mänskliga relationer, kommunikation och konfliktlösning. Ledarskapet formas vidare av 
företagskulturen såväl som kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med grupper, vilket 
inverkar på arbetsmiljön. En medveten chef, som förstår hur gruppen fungerar, kan inspirera 
sina medarbetare och lotsa dem till högre prestations- och utvecklingsnivåer inom området. 
Ledaren ska skapa goda relationer med medarbetarna men ansvarar även för 
arbetsmiljökartläggningar och riskbedömningar (Larsson, 2007). Ledaren ska på ett lyhört sätt 
leda arbetet för en eller flera grupper av anställda, konstruktiva förslag och synpunkter ska 
vara välkomna vid alla tillfällen(AFS 2001:01, Systematiskt arbetsmiljöarbete). 

3.2 Kommunikation 
Kines, Andersen, ,Spangenberg, Mikkelsen, Dyreborg och Zohar (2010) gjorde en studie för 
att undersöka effekterna av att ledare på arbetsplatser utökar det verbal 
kommunikationsutbytet gällande säkerhetskommunikation och säkerhetsklimat på 
byggarbetsplatser. Detta genom en pre-post intervention kontroll design med fem arbetsteam. 
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Genom att coacha förmän gällande kommunikationen mellan dem och arbetarna ökade 
arbetarnas säkerhetsprestationer. Den fysiska nivån av säkerhet och utbytet av diskussioner 
kring säkerhet påverkade inte produktiviteten, studien visade istället att det finns utrymme för 
båda och att de ofta kan användas som supplement till varandra. Resultaten tillhandahåller 
bevis på att ett medium för kommunikation redan finns, men att det är budskapet som inte når 
fram. Anledningen kan enligt författarna ligga i att arbetarna ser på 
säkerhetskommunikationen som tomma ord utan äkta engagemang från ledaren och andra 
chefsnivåer. Författarna skriver vidare hur det kan göras åtskillnad på en ledares tomma ord 
och beteende genom att beskriva två hänseenden av hur ledarna förmedlar säkerhet till 
arbetarna. Dock påtalar författarna att andra studier, omnämnda bland annat som behavioral 
integrity, vilket beskriver överensstämmelsen mellan beslutade värden och mellan ord och 
handling, talk the talk, tyder på att säkerhetskommunikation är en del av en större bild. Denna 
inkluderar organisationskulturen, ledarskap och gruppklimat. (Kines et al. 2010) 
 

3.3 Perceptions of risk 
Studier av riskuppfattning undersöker de fördomar människor har när de ombedes att beskriva 
eller utvärdera farliga verksamheter och teknik. Forskningen avser att underlätta för 
riskanalys och beslutsfattande. Detta genom att ge en grund för att förstå och förutse generella 
svar på risker och förbättra kommunikationen av riskinformation mellan lekmän och 
beslutsfattare. Slovic skriver i sin artikel, Perceptions of Risk, publicerad 1987, att arbete 
förutsätter att de som främjar och reglerar hälsa och säkerhetsbehov förstår hur människor 
tänker gällande risker och riskhantering. Utan den förståelsen kan välmenande policys och 
ledord bli ineffektiva. (Slovic, 1987) 
 
Slovic(1987) förklarar att riskuppfattning är en personlig process av beslut, baserade på en 
individs referensramar som utvecklats under en längre tid tillsammans med många andra 
faktorer. Beslut gällande hälsa och säkerhet färgas inte enbart av oro kring de mest 
överhängande hoten. Slovic (1987) menar att vanliga människor jämfört med forskare 
definierar risk som sannolikheten att något dåligt händer. Individer antas mentalt bedöma 
risker på ett liknande sätt, men riskuppfattning formas av flertalet omedvetna emotionella 
processer.  Brown skriver i sin artikel, Risk Perception -It’s personal, publicerad 2014, att den 
mänskliga hjärnan är skapad för att reagera defensivt och snabbt vid upplevda hot så som 
ljud, lukter, ord men även minnen som associeras med rädsla eller fara. Ett exempel på detta 
är ordet kemikalier, det är ett vanligt ord när det kommer till risker och har också visat sig 
trigga en omedveten reaktion av rädsla hos de flesta människor. 
Brown(2014) skriver att ännu en viktigt omedveten process är användning av mentala 
genvägar för att snabbt införskaffa oss partiell information. Ett sätt att göra detta är att 
jämföra denna information mot mönster som vi redan känner till. Detta skulle enligt 
Brown(2014) kunna liknas vid att döma en bok efter sitt omslag. Om våra associationer är 
negativa kan vi komma att reagera med rädsla. Skulle våra associationer inte vara negativa 
skulle vi kunna reagera med mindre försiktighet än vi borde. Vidare väger vissa faror eller hot 
olika tungt med avseende till hur människor uppfattar risken de involveras i. Hot som inte går 
att kontrollera, är ofrivilliga eller riskerar att bli en fara för kommande generationer, tenderar 
att skapa mer ångest än hot som kan kontrolleras eller neutraliseras. Människor skapar ofta 
sina åsikter så att de stämmer överens med gruppen de främst relaterar sig till. Detta kallas för 
kulturell kognition.(Brown, 2014)  
Forskare och experter inom riskkommunikation menar att människor blir arga, rädda och 
känner misstro om deras problem redan har försummats. Det som människan reagerar mest på 
är när de inte vet vad risken av att exponeras för faran är och när de känner att de blivit 
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missledda eller blivit utsatta utan deras medgivande. Det bästa sättet att hantera denna 
problematik är enligt Brown(2014) att vara rak och ärlig om riskerna med en exponering av 
en fara. Människan tycks nämligen bli mindre rädd i takt med ökande information .Att 
förvänta sig att individer ska göra sina egna riskbedömningar förlägger bördan fel. Känslor 
kring risker uppstår även från legitima synpunkter gällande i vilken utsträckning människan 
har kontroll över sin situation och möjlighet att minimera riskerna. 
(Brown, 2014) 
 
Brown(2014) skriver hur begreppet risk är komplext och menar att faran är riktig, men att 
risken är socialt konstruerad. Säkerhet är således något som skapas socialt. En riskbedömning 
är till naturen subjektiv och representerar en blandning av vetenskap och omdöme, viktiga 
psykologiska, sociala, politiska och kulturella faktorer. Våra sociala och demokratiska 
institutioner tycks föda misstro inom riskområdet. Den som styr definitionen på risk är alltså 
den som har den rationella lösningen på problemet.   
”As Ropeik puts it, -When we don’t have the facts, we rely on our sense of potential danger to 
protect us.”(Brown, 2014, 278) 

3.4 Säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende, säkerhetsmotivation och risk 
Det finns flertalet studier kring säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende, säkerhetsmotivation samt 
risk. Resultaten bidrar till förståelsen av de faktorer som påverkar säkerhet på arbetsplatsen 
samt nivåer och fördröjningar vid vilken dessa effekter verkar. Marianne Törner är docent och 
forskningsledare för gruppen Risk och säkerhet i arbetet vid Göteborgs universitet. Hon 
skriver i sin översiktsstudie om säkerhetsklimat att studier visar på att tekniska och fysiska 
åtgärder och utveckling av rutiner och procedurer inte räcker för att minska eller komma till 
rätta med olyckorna i arbetslivet(Törner, 2008). 
 
Neal och Griffin(2006) har studerat vilken roll motivation har för säkerheten på arbetsplatser 
såväl som säkerhetsrelaterat beteende. Psykiskt klimat avser en individs uppfattning av 
arbetsmiljön. När dessa uppfattningar delas av en grupp eller organisation kallas de istället för 
grupp eller organisationsklimat (Neal och Griffin, 2006). 
Neal och Griffin(2006) skriver i sin studie - A study of the lagged relationshiop among safety 
climate, safety motivation, safety behaviour, and accidents at the individual and group levels, 
publicerad 2006, att aspekter av arbetsmiljön vanligtvis föregås av klimatåtgärder, 
organisationspolicys, procedurer och praxis. Här tar de upp att säkerhet är ett stort problem 
för organisationer då det är en källa till långvariga direkt och indirekta kostnader. Studier av 
attityder till säkerhet inom organisationer har undersökt sambandet mellan säkerhetsklimat 
och vad säkerhetsklimatet har för betydelse och får för konsekvenser för arbetet. Studierna 
visar att det finns ett samband mellan uppfattningar av säkerhetsklimat och egenrapporterade 
säkerhetsbeteenden men att ett samband mellan dessa varibaler och olyckor har inte har 
påvisats. Törner (2008) fann i sin studie att hög riskuppfattning inom organisationer 
sammankopplas med en hög säkerhetsaktivitet under förutsättning att risken uppfattades som 
möjlig att påverka. Omvänt var hög riskuppfattning också förknippat med hög stress vilket i 
sin tur kunde förknippas med en låg säkerhetsaktivitet. Törners (2008) slutsats blev att 
människors riskuppfattning, som inte efterföljs av en känsla hos individen av att kunna 
hantera risken, blir kontraproduktivt. Individen kan då komma att helt ta avstånd från 
problemet. För att en person ska applicera en problembaserad aktionsbaserad strategi, en 
coping-strategi, där den tar sig an problemet med avsikt att lösa det, krävs enligt Törner 
(2008) att hotet eller risken känns hanterbar. Törner (2008) skriver vidare att riskacceptans 
och oräddhet ibland kan vara ett uttryck för gemensamma normer på arbetsplatsen. 
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Neal och Griffin(2006) sätter konceptet säkerhetsklimat och säkerhetsbeteende i en bredare 
teoretiskt kontext av arbetsprestation och undersöker hur säkerhetsmotivation är 
sammankopplat med säkerhetsklimat och säkerhetsbeteende. 
 
Specifika typer av klimat reflekterar uppfattningar av olika nyanser av arbetsmiljön så som 
service, innovation och säkerhet.  
Termen upplevt säkerhetsklimat, syftar till individuella uppfattningar av policys, 
arbetsmetoder och praxis sammankopplade med säkerhet på arbetsplatsen. 
Gruppsäkerhetsklimat syftar till den delade uppfattningen av en grupp som en helhet och är 
något av en förlängning till säkerhetsklimatet. Neal och Griffin(2006) argumenterar att teorier 
om arbetsprestation är en användbar bas för att föreställa sambandet mellan säkerhetsklimat 
och säkerhetsbeteende.  
 
Neal & Griffin (2006) skriver att det finns ett antal förklaringar till sambandet mellan upplevt 
säkerhetsklimat och säkerhetsmotivation, till exempel Socialutbytesteori(Social exchange 
theory) och Förväntansteori(Expectancy-valance theory).  
Neal och Griffin (2006) menar att studien visar att säkerhetsklimatet påverkar individens 
motivation för att arbeta säkert och med säkerhetsfrågor. Studien ger även stöd till sambandet 
mellan motivation och säkerhetsbeteende med förbehåll för att sambandet enbart styrks för 
deltagande, att bidra till en säkrare miljö, men inte för åtlydandet. Detta förklaras med att 
även om en individ följer procedurer, det vill säga åtlyder, så uppkommer ingen belöning så 
som uppmuntran, vilket är vanligt förekommande vid deltagande.  
 
Neal och Griffin (2006) skriver vidare att olyckor är lågfrekvens händelser som ofta triggas 
av oavsiktliga fel, så som misstag. De blir möjliga genom redan existerande risker eller brister 
som har gjort systemet sårbart för misstag. Dessa farliga omständigheter är ofta skapade 
genom osäkert beteende från andra människors sida. Att inte följa säkerhetsrutiner eller att 
vägra deltaga i aktiviteter som höjer säkerheten för andra människor, behöver inte alltid direkt 
påverka personen som inte vill arbeta för säkerheten, men gör det mer sannolikt att någon 
annan kommer skadas längre fram.  Detta föreslår att sambandet mellan säkerhetsbeteende 
och olyckor ska observeras på gruppnivå snarare än individnivå.  
Neal och Griffin (2006) menar att trots att gruppsäkerhetsklimat kan vara en indikation för 
olyckor så är sambandet indirekt kopplat till säkerhetsbeteende. 
Effekterna av säkerhetsbeteende borde därför bli starkare än effekterna av säkerhetsklimat då 
säkerhetsbeteende är en indikator för olyckor. Författarna menar alltså att när individen finner 
säkerhet viktigt, kommer den mer sannolikt utföra aktiviteter som inte förutsättningsvis bidrar 
till dennes egen säkerhet men som hjälper till att göra den övergripande arbetsmiljön säkrare. 
Deras studie visar vidare att säkerhetsklimat och säkerhetsmotivation kan ha viktiga 
långvariga effekter.  Författarna menar vidare att deltagande i säkerhetsaktiviteter kan leda till 
ökad säkerhetsmotivation. Detta innebär att beteenden som främjar organisationen har 
positiva motivationella konsekvenser. Författarna skriver vidare hur, på gruppnivå, 
förändringar i egenrapporterade säkerhetsbeteenden associerades med en minskande frekvens 
av olyckor.  Det visar alltså att mätningar av egenrapporterade säkerhetsbeteenden har 
förväntad effekt. Grupper som består av individer som engagerar sig i säkerhetsbeteenden 
visar därmed en minskande frekvens av olyckor, förmodligen är anledningen att nämnda 
beteenden gör arbetsmiljön säkrare. Studien utesluter omvänd kausalitet som en förklaring till 
sambandet. Det visar istället att det finns vissa bevis för att olyckor positivt påverkar 
ökningen av nivåer av säkerhet. Avslutningsvis menar Neal och Griffin (2006) att individer 
som upplever ett positivt säkerhetsklimat kommer medverka i fler säkerhetsaktiviteter. Detta 
stödjer enligt författarna tidigare studier som visar att säkerhet främst ska fokusera på att 
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förändra arbetsmiljön till att motivera människor att aktivt delta i säkerhetsaktiviteter snarare 
än att beskylla och straffa individer som misslyckas med att efterfölja standardiserade 
säkerhetsrutiner. Det tar tid att förändra en individs beteende för att det ska resultera i 
minskad frekvens av olyckor och att förändra arbetsmiljön kan vara svårare och mer 
tidskrävande än att bestraffa individen men tros resultera i mer långvariga förbättringar.  

Törner (2008) skriver att motivation att arbeta säkert till stor grad påverkas  av ledningens 
säkerhetsstandard. Även arbetsgruppens säkerhetsstandard och gruppsammanhållning är en 
avgörande faktor för säkerhetsmotivation och säkerhetsbeteende.  
Törner (2008) beskriver vidare hur empowerment, delegering och engagemang från en 
organisations högsta ledning är sammankopplat med en lägre olycksfrekvens i arbetet. 
Stödjande arbetsledning, kommunikationsvaliditet och autonomi i arbetet är några faktorer 
som verkar för ett säkert beteende. Vidare är organisatoriskt stöd och utbyte samt interaktion 
mellan ledare och anställda positivt relaterat till kommunikation av säkerhet. 
Säkerhetskommunikation kopplas samman med engagemang för säkerhet och högt 
säkerhetsengagemang leder till lägre olycksfrekvenser. Törner (2008) menar att en viktigt 
underliggande process för relationen mellan ledarskap och säkerhetsbeteende bland anställda 
är tillit. Samverkan som färgas av förtroende mellan olika skikt i en organisation och dess 
funktioner, så som kompetens och tillit till kollegors kompetens, är en indikator för god 
säkerhet inom ett arbetsprojekt. Några av de begrepp som tydligast framträder är ett engagerat 
ledarskap, empowerment, autonomi, kommunikation, tillit (till ledning såväl som till 
kollegor) och rättvisa, och där social interaktion och gruppsammanhållning är av betydelse för 
skapandet av ett starkt klimat. 

Törner (2008) omtalar studier som visar på att ledare som bedömer säkerhetsklimatet som bra 
även känner stort ansvar för säkerheten. Detsamma gäller anställda, men även omvänt, där 
anställda som känner att säkerhetsklimatet är lågt, väljer att inte ta lika stort ansvar för 
säkerheten som den som uppfattar säkerhetsklimatet som bra. Inom organisationer eller 
enheter där ledare såväl som anställda upplever säkerhetsklimatet som bra tar båda parter på 
sig säkerhetsansvaret. Törner (2008) drar därmed slutsatsen att med ett lågt säkerhetsklimat är 
risken stor att säkerhetsfrågorna faller mellan stolarna. Man kan också anta att samarbetet 
över de organisatoriska nivåerna underlättas av att man har en samstämmig bild av 
verkligheten. 
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4 Teoretiska perspektiv  
 

4.1 Säkerhet 

4.1.1 Deltagande och efterlevnad samt säkerhetsklimat 
Neal och Griffin (2006) menar att det finns en koppling mellan säkerhetsklimat och beteende. 
De gjorde sedan skillnad på två typer av säkerhetsbeteenden, efterlevnad(compliance) och 
deltagande(participation).  
Säkerhetsefterlevnad syftar till de aktiviteter som individer måste involvera sig i för att 
upprätthålla arbetsplatsens säkerhet, så som att efterfölja standardiserade arbetsrutiner och 
använda skyddskläder. Säkerhetsdeltagande beskriver beteenden som inte direkt måste 
medverka till en individs personliga säkerhet, men som hjälper till att utveckla eller 
möjliggöra en arbetsmiljö som stödjer säkerhet. Törner (2008) beskriver säkerhetsbeteende på 
ett liknande sätt genom att beskriva det som interaktiva beteenden som bidrar till att 
vidareutveckla säkerheten i en organisation. Exempel på detta kan vara att frivilligt deltaga i 
säkerhetsaktiviteter, hjälpa kollegor med säkerhetsrelaterade frågor och medverka vid 
skyddsronder.  Neal & Griffin (2006) menar att upplevt säkerhetsklimat är en förutsättning 
för säkerhetsbeteende. De föreslår även att säkerhetsmotivation medlar relationen mellan 
säkerhetsklimat och säkerhetsbeteende.  
Termen säkerhetsmotivation, syftar till en individs vilja att anstränga sig för att förbättra 
säkerhetsbeteende och validitet som associeras med dessa beteenden. Individer borde vara 
motiverade att efterfölja säkerhetsarbete och delta i säkerhetsaktiviteter om de upplever ett 
positivt säkerhetsklimat på arbetsplatsen. Motivation leder därför sannolikt till att individen 
arbetar mer med säkerhet. Enligt Neal och Griffin (2006) kan graden av säkerhetsklimat på 
gruppnivå variera bland grupper i samma organisation med anledning av skillnader i 
grupprocessen. Exempelvis kan tillsynpraxis, forma en medlems upplevelser av 
organisationspolicys, föreskrifter och rutiner. Neal och Griffin (2006) skriver att ovanstående 
argument gällande säkerhetsklimat och individuell motivation går att applicera även på 
sambandet mellan gruppsäkerhetsklimat och individuell motivation. Gruppsäkerhetsklimatet 
påverkar säkerhetsmotivation då det informerar gruppmedlemmar om efterfrågade 
rollbeteenden och därmed formar förväntade utfall associerade med säkert och osäkert 
beteende. Neal cch Griffin (2006) anser att dessa argument kan peka mot att individer som 
arbetar i grupper med ett positivt säkerhetsklimat borde vara mer motiverade att engagera sig 
i säkerhetsaktiviteter än individer som arbetar i grupper med ett negativt säkerhetsklimat. 
Individer som är motiverade att engagera sig i säkerhetsbeteenden, borde å andra sidan mer 
sannolikt utföra dessa beteenden. Författarna menar vidare att ett positivt 
gruppsäkerhetsklimat kan signalera att ledaren är engagerad i gruppens välmående vilket kan 
leda till ett implicit tvång för medlemmarna att anpassa sig genom att utföra 
säkerhetsaktiviteter.  

4.1.2 Utbyte 
Socialutbytesteori föreslår att om anställda upplever att organisationen är intresserad av deras 
välmående kommer individen utveckla en implicit skyldighet för samspel genom att utföra 
sina uppgifter med hög standard och genom att utföra samhällsmedborgerliga aktiviteter 
(Neal och Griffin, 2006). Teorin antar att individer söker belöning och försöker undvika 
bestraffning och menar att en individs tidigare upplevelser av belöning och bestraffning är 
viktiga för att förutse kommande beteenden. Utbytesteorin menar att interaktion uppstår när 
det innebär ett ömsesidigt givande för involverade parter. Resurserna som förflyttas under 
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socialt utbyte kan vara materiellt, så som pengar, såväl som socialt. Socialt med avseende till 
exempelvis social acceptans och respekt. (Neal och Griffin, 2006)  
 
Vrooms förväntansteori från 1964 hävdar att anställda bli motiverade att följa säkerhetsrutiner 
och medverka vid säkerhetsaktiviteter om de tror att beteendet kommer utmynna i värderade 
resultat(valued outcomes) Tanken är alltså att människor föredrar vissa resultat av sina 
beteenden framför andra. De räknar med känslor av tillfredsställelse om resultatet blir som 
förutspått (Björklund, 2001).  

4.1 Kommunikation 

4.1.1 Community of practice 
Brown och Duguid (2001) menar att sättet människor arbetar på skiljer sig från det sätt arbetet 
beskrivs i handböcker, utbildningsprogram, organisationsscheman och arbetsbeskrivningar. 
Traditionella beskrivningar av arbete maskerar inte enbart sättet människor arbetar på, utan 
också lärandet och innovationerna som genereras i de informella communitys of practise som 
det arbetar i. Genom att omvärdera arbete, lärande och innovation i kontexten av deras 
faktiska communities och förhållanden, möjliggörs formandet av organisationer för att 
förbättra alla tre aspekter. Begreppet syftar till att det inom organisationer bildas grupperingar 
på basis av att de delar praxis. Inom gruppen formas beteenden för att utföra aktiviteter som 
är riktade för att lösa problem som finns i praktiken men inte nödvändigtvis i teorin. Sätten att 
lösa problemen kan därför komma att skilja sig från den formella beskrivningen för hur något 
 ska göras. (Brown och Duguid, 2001) 
Communities of practice innefattar även en process där information och erfarenheter utbyts 
inom gruppen. Detta för att lära sig av varandra och för möjligheten att utveckla sig själv på 
ett personligt plan såväl som professionellt. Utbytet ska också leda till ett effektivare arbete. 
En person kan till exempel dela med sig av det bästa sättet att hantera en situation baserat på 
sina erfarenheter vilket kan leda till att en annan individ undviker misstag och på så vis lär sig 
snabbare. Författarna menar att det finns en skillnad mellan att veta vad som ska göras och 
hur något ska göras. För att prestera optimalt krävs att individen kan konvertera teori till 
handling. Communites of practice sammankopplar att veta vad som ska göras och hur det ska 
göras. (Brown och Duguid, 2001) Författarna menar även att kunskap inom en organisation 
inte främst utvecklas av specialister inom det aktuella ämnet. Istället menar författarna att de 
som med stor sannolikhet är en del av communityn och är de som drar direkt fördel av 
lösningen, är de som främst skapar kunskap.  

Brown och Duguid (2001) beskriver vidare vad som motiverar individer att dela med sig av 
sina kunskaper. Individer tycks bli motiverade till aktivt utbyte när de ser bland annat ett 
gemenskapsintresse, ett slags utbyte av praxis vad gäller kunskap och interaktion.  

4.2 Motiverar arbetsmiljöarbete 

Det finns skilda teorier om motivation och flera sätt att kategorisera dem. Ett sätt att 
kategorisera motivation är genom att beskriva de tre generella teoretiska grupperingarna. 
Dessa är behovsteorier, förväntans- och målsättningsteori och jämviktsteori.  
Behovsteorierna utgår från att människan motiveras av inre faktorer.  
Förväntansteori och målsättningsteori utgår från att människan är rationell.  Jämviktsteorin 
syftar till att människan motiveras av externa faktorer (Åteg, Andersson, Neely, Rosén, 
Laring och Nygren, 2007). 
Författarna menar att ännu ett sätt att kategorisera motivationsteorier är genom att utgå från 
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två typer, innehållsteorier och processteorier. Innehållsteorier avser att identifiera och förklara 
vad som göra att människan arbetar, vad som motiverar människan, oberoende av individuella 
eller organisatoriska faktorer. Maslows behovstrappa och McCleelands Needs theory är 
exempel på innehållsteorier (Åteg et al, 2007).  
Processterorier fokuserar huvudsakligen på hur en variation av personliga faktorer interagerar 
med omgivningen och influerar mänskligt beteende. Organisatoriskt handlande kan initiera 
och upprätthålla beteenden. Båda motivationsteorierna riktar sitt intresse för frågor som rör 
vilka faktorer som påverkar människors vilja att arbeta. Väletablerade teorier inom 
processteorin är målsättningsteorin av Locke samt Herzbergs tvåfaktorteori om 
arbetstillfredsställelse. I verkligheten kombineras ofta innehållsteorier och processteorier 
vilket kan leda till verklig insikt i motivation på en arbetsplats. (Åteg et al, 2007) 

Motivationsteorier betonar det som motiverar människor, och teorier som ingår i detta 
paradigm är som tidigare nämnt Maslows behovhierarki och Hertzbergs tvåfaktorteori. 
(Björklund, 2001) Maslows(1943) behovshierarki syftar till att människor har sina behov 
ordnade i en hierarki vilket gör att de är motiverade att söka tillfredsställelse av de lägre 
nivåerna av behov i första hand. Först när den nivån av behov är uppfylld är den inte längre 
en drivkraft och individen är motiverad för nästa nivå upp i hierarkin. Mat och värme är 
grundläggande behov som är på bottenplanet av behovshierarkin, vilket sedan byggs på med 
fysiskt välbefinnande, social acceptans, självkänsla och att inse sin egen potential.  

Björklund (2001) beskriver vidare en annan välkänd teori, Herzbergs tvåfaktorteori från 1968. 
Herzberg menar att arbetsmotivation är beroende av hygienfaktorer, så som lön och prestige, 
men också av motivationsfaktorer så som prestation och ansvar. När båda typerna av faktorer 
är uppfyllda är en individ motiverad. Äkta motivation kan enbart uppnås när en person 
upplever självförverkligande och tillväxt, vilket enbart kan uppfyllas genom lagarbete.  
 
Björklund (2001) skriver att en viktigt del av motivationsteorin är Vrooms förväntansteori. 
Förväntansteorin är ett alternativ till den behavioristiska synen på motivation. Teorin menar 
att en individs motivation att utföra en viss handling kommer bero på berikande, medverkan 
och förväntan. Teorin bygger på att människor väljer det beteende som är mest motiverande. 
Tanken är alltså att människan föredrar vissa resultat av sina beteenden framför andra. 
Människan räknar med känslor av tillfredsställelse om resultatet blir som förväntat.  

4.2.1 Yttre motivation 
Yttre motivationsfaktorer, så som incitament, har länge, både teoretiskt och praktiskt, trots 
påverka individens motivation och prestation. Incitament som dessa tros inte bara höja 
motivation och prestation utan tros även forma anställningsrelationen. Lön har ansetts vara 
faktorn som attraherar och upprätthåller och motiverar anställda. Lönesystem, 
kompensationssystem och praxis samspelar med andra delar av organisationsmiljön och 
inverkar den anställdes attityder, beteende och hur den definierar sin relation till 
organisationen. Björklund(2001). Författaren menar vidare att lönesystem visar vad som är 
viktigt. Vissa värderar individuella prestationer och vissa värderar det gruppen uppnår. Lön 
ger även individen förstärkning av beteende och blir en faktor som blir något av feedback för 
individens prestationer. Finansiella incitament har ur ett generellt perspektiv ett positivt 
samband till arbetsmotivation. Förstärkningsteorin menar att ekonomiska incitament 
förstärker prestation.  Björklund(2001) skriver dock att en studie av Jenkins, Mitra, Gupta och 
Shaw, från 1998, visar att finansiella incitament inte är relaterade till kvaliteten av 
prestationen men att det finns ett samband mellan finansiella incitament och kvantiteten av 
prestationer.  
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Björklund(2001) skriver att det finns fem teoretiska ramverk för sambandet mellan pengar 
och prestation. Expectancy theory, reinforcement theory, goal setting, cognitive evaluation 
theory och equity theory. Cognitive evaluation föreslår i motsättning mot de tre första att 
ekonomiska incitament underminerar motivation och därmed minskar prestationsförmågan. 
Equity teorin hävdar att människan motiveras av att minska orättvisor men teorin gör inte 
några specifika förutsägelser med avseende till förhållandet mellan ekonomiska incitament 
och prestation. Dock kan avvikelser från rättvisa undergräva sammanslutningen mellan 
ekonomiska incitament och prestation. (Björklund, 2001) 
Huruvida ekonomiska incitament kan påverka motivation och arbetsprestation för den 
anställda kan bero på kultur, ställning inom organisationen samt andra faktorer. Ett exempel 
på detta är hur svenska företag, inte ser på lön som en motiverande aspekt, delvis med 
anledning av att lönenivåer bestäms utanför organisationen. Lönen baseras ofta enbart på den 
anställdes befattning och inte prestation. (Björklund, 2001) 
 
Enbart pengar är inte alltid en tillräcklig motivationsfaktor för maximal prestation. Alla 
forskare accepterar inte pengarnas roll som en av de mest framträdande 
motivationsfaktorerna. Både forskning och praktik visar på dubbeltydighet gällande hur 
ekonomiska incitament inverkar på prestation. 
Varningar har utfärdats gällande de skadliga effekterna som kan uppstå vid belöning av 
individens prestation. Ekonomiska belöningar tenderar nämligen att snarare underminera de 
processer de avser att förstärka. (Björklund, 2001) 
 
Björklund (2001) skriver att det kanske viktigaste argumentet mot ekonomiska incitament 
gäller de skadliga effekter pengar kan ha på inre motivation. Ekonomiska incitament 
kontrollerar den anställdes beteende externt och förminskar självbestämmandet och den inre 
motivationen. Ekonomiska incitament riskerar relationen mellan överordnade och 
underordnade. Pengar är inte en drivkraft, ekonomiska incitament kan minska missnöje, men 
det kan inte motivera. Lönenivå inte är en viktig faktor för att bestämma 
arbetstillfredsställelse. Istället har erfarenhet och kunskap större inflytande över produktivitet 
än resultat. 

4.2.2 Inre motivation 
Björklund(2001) skriver om en i dagsläget populär syn på arbetsmotivation. En syn på 
arbetsmotivation är att beteende i sig är motiverande. Inre motiverat beteende kan definieras 
som prestation för sin egen sak snarare än beteende med avsikt att förvärva materiella eller 
sociala belöningar. Inre motivation, att engagera sig i en uppgift för dess njutningsvärde, är en 
av de mest kraftfulla formerna av motivation. Vidare är inre motivation associerat med 
förhöjd prestation, förbättrat begrepps och kreativt tänkande, överlägset återberättningsminne 
och har en positiv påverkan på viljan att engagera sig i andra uppgifter samt bättre 
psykologisk och fysisk hälsa jämfört med andra typer av motivation. (Björklund, 2001) 
Självbestämandeteori (Self-derermination theory) är ett sätt att förklara detta arbete.  Teorin 
innebär att individen inte enbart arbetar för yttre belöningar utan också för att uppfylla 
psykologiska behov så som autonomi, kompetens och igenkännande. Om dessa tre 
psykologiska behov uppfylls på till exempel arbetsplatsen, kommer tillfredsställelsen bli 
större, prestationen öka och därmed leda till generellt välmående. Även om en individ 
upplever sig vara kompetent och intresserad av en uppgift, vilket är centralt för inre 
motivation, måste individen också känna sig fri från press med avseende till eventuella 
belöningar eller bestraffningar. Individen måste känna att den är ansvarig för valet av aktivitet 
och att den har kontroll över hur tiden spenderas. Valmöjligheten är alltså central för 
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konceptet med självbestämmande. Individen måste ha kontroll över valmöjligheterna och 
kunna välja bland dem.(Björklund, 2001) 
 
Björklund (2001) sammanfattar med att studier har visat att individer som drivs av inre 
motivation presterar högre och upplever arbetstillfredsställelse. Möjligheter till 
självbestämmande betraktas alltså som tecken på psykiskt välbefinnande. Det finns forskare 
som menar att friheten kan bli överdimensionerad och när det händer kan den upplevas som 
ett slags förtryck. Inom litteraturen tycks forskarna dock vara antingen för eller mot yttre 
motivation eller inre motivation. Ett mer balanserat synsätt är att båda delar måste beaktas 
(Björklund, 2001).   
 

4.3 Upplevd kontroll 
Upplevd, personlig kontroll (percieved control) över sin arbetsmiljö är ett angeläget tema i 
många grenar av samhällsvetenskapen. Personlig kontroll kan beskrivas som en individs 
tilltro till sin förmåga att påverka en förändring i önskad riktning (Björklund, 2001). 
Detta speglar, i samband med arbetet, i vilken utsträckning individen upplever att den har 
möjlighet att påverka kvalitet, förekomst samt varaktigheten av arbetsrelaterade händelser. 
Kontroll i arbetet kan ges genom att erbjuda individen en bredd av olika kontrollmekanismer, 
så som val av arbetsuppgifter, arbetsmetoder, arbetstider, kontroll över resurser och över den 
fysiska miljön.(Björklund, 2001)  
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5 METOD 
I detta metodkapitel presenteras uppsatsens ansats och urval. Kapitlet presenterar även 
metod för datainsamling och bearbetning av data. Detta följs av en diskussion gällande 
undersökningens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Kapitlet avslutas med en etisk- 
samt metoddiskussion.  
 

5.1 Ansats 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet 
med inriktning mot en organisation som arbetar med vägservice. Med bakgrund av detta valde 
jag att använda en kvalitativ undersökningsmetod vilket innebär att klargöra ett fenomens 
egenskaper eller karaktär (Widerberg, 2002). Detta för att skapa förståelse för ett fenomen 
vilket den kvalitativa metoden har bidragit med. Undersökningen genomfördes med två olika 
metoder, intervjuer och litteraturstudier.  Den kvalitativa undersökningen avsåg att nyttja den 
unika möjligheten till diskussion som uppstår vid det direkta mötet mellan författare och 
respondent(Widerberg, 2002). Metodvalet grundade sig i önskan om att öka kunskapen 
gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet, inom en organisation som arbetar med 
vägservice, genom att identifiera likheter respektive skillnader i synen på arbetsmiljörisker 
och säkerhetsfrågor och hur arbetsmiljöplanen integreras i det dagliga arbetet. 
 
Det empiriska materialet har samlats in med genom personliga semistrukturerade intervjuer. 
Detta gav respondenterna en möjlighet att själva berätta, reflektera, belysa och betona den 
egna upplevelsen samt sina tankar och känslor på ̊ ett mer personligt och ingående sätt 
(Denscombe, 2009).  

5.2 Urval 
Organisationen valdes och tillfrågades att medverka i undersökningen med avseendet till att 
undersökningen avsåg att undersöka en organisation som arbetar med vägservice.  På 
arbetsplatsen arbetar 9 personer varav tre har arbetsledande tjänster. Respondenterna för 
intervju frambringades genom att en supervisor informerade om studien som skulle komma 
att pågå samt genom att ett informationsblad gällande möjligheten att deltaga i studien 
placerades på arbetsplatsen. Uppsatsförfattaren producerade informationsbladet och 
utformade det så det skulle väcka intresse samtidigt som det informerade om studiens 
syfte.  Informationsbladet informerade även om frivillighet till deltagande, möjligheten för 
respondenten att under alla stadier av studien välja att avbryta sin inblandning utan anledning.  

En site manager, en supervisor samt två yrkesarbetare, varav en tituleras säkerhetsombud, 
valde att deltaga. Site managern användes även för att ge sin subjektiva bild av hur kontexten 
påverkar yrkesarbetarnas arbete på väg med tanke på organisationens komplexa uppbyggnad 
som utomstående men samtidigt som yrkesarbetare. Site managern kan sägas vara både 
informant och respondent(Denscombe, 2009). Med avseende till att uppnå maximal variation 
gällande arbetsuppgifter och upplevelser informerades även underentreprenörer om studien, 
dock valde ingen av entreprenörerna att deltaga. Detta resulterade i ett urval av respondenter 
med olika arbetsuppgifter, åldrar och yrkestitlar och det totala antalet respondenter fyra.  
Samtliga respondenter arbetar heltid på arbetsplatsen och har varit anställda mellan tre och 
sex år på enheten. 

5.3 Datainsamlingsmetod 
Tid och plats för intervjuerna bokades genom telefonsamtal till de respondenter som anmält 
sitt intresse. Detta då antalet deltaganden vid intervjuer tenderar att bli fler och bortfallet 
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minska när intervjuerna är avtalade på förhand (Denscombe, 2009). Intervjuerna ägde rum 
under två dagar, två intervjuer per dag, enligt önskemål från arbetarna då detta passade deras 
arbetssituation bäst. Intervjuerna ägde rum enskilt i en av organisationens tillhandahållna 
lokaler som ansågs vara passande då den var avskild från den dagliga verksamheten och fri 
från eventuella ljud eller störningsmoment (Denscombe, 2009). På så sätt kunde jag rikta min 
uppmärksamhet enbart till den enskilda individens synpunkter. Respondenten gavs därmed 
möjligheten, utan att påverkan på dennes arbetssituations skulle uppstå, beskriva och tala 
ärligt om sina upplevelser, åsikter och känslor. Samma koncept användes vid samtliga 
intervjuer.  Det empiriska materialet skapades genom semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor. Detta innebär att vissa frågor var i förväg nedtecknade (se bifogad intervjuguide). 
Intervjuguiden utformades utefter tidigare forskning och ett antal nyckelord, bland annat 
säkerhet, risk, rutiner och samverkan. Jag var dock flexibel gällande frågornas ordningsföljd 
och såg gärna att respondenten utvecklade sina tankegångar och idéer i enlighet med 
Denscombes (2009) råd. Jag utförde ensam intervjuerna, ställde frågor och förde 
fältanteckningar. Vid start av varje intervju presenterade jag mig och undersökningens syfte. 
Respondenterna fick möjligheten att ställa frågor om processen men inga frågor ställdes. 
Därefter bad jag om tillåtelse att få spela in intervjun med mobiltelefon och förklarade att alla 
data behandlas konfidentiellt (Denscombe, 2009). För att personliga tolkningar skulle 
minimeras gick jag och respondenten gemensamt igenom begrepp som kunde tolkas som 
främmande, exempelvis AFS. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om respondenten. 
Därefter användes den på förhand utformade intervjuguiden. Frågorna var ordnade enligt 
teman och skapades i samband till att jag studerade tidigare forskning. Frågorna formulerades 
för att öka kunskapen om yrkesarbetarens arbetsmiljö. Inför intervjun nedtecknades ett antal 
hjälpfrågor för stöd om respondenten blev väldigt kortfattad eller inte förstod frågan. 
Hjälpfrågorna användes vid alla intervjuer vilket underlättade för respondenten att förstå 
frågorna och ge beskrivande svar. (Widerberg, 2002)  
Varje intervju avslutades med att respondenten fick möjlighet att göra tillägg eller ändringar i 
det den uttalat. Intervjuerna varierade mellan 45 minuter och 60 minuter, anledningen till 
detta ligger i att respondenterna var olika benägna att vidareutveckla sina svar. 

5.4 Databearbetning 
Analys av empirin gjordes med Denscombes (2009) fyra vägledande principer för analys av 
kvalitativ data. Konklusionerna har genererats genom en noggrann granskning av empirin 
med minsta möjliga inverkan av uppsatsförfattarens egenskaper, värderingar, känslor och 
fördomar. Analysen har bearbetats mellan den empiriska datan och de teorier, begrepp och 
kategorier som använts.  Det empiriska materialet analyserades genom avlysning av 
bandupptagningar samt studier av fältanteckningarna. Därefter transkriberades 
bandupptagningarna för att kodas och analyseras tematiskt. Jag sökte jag efter teman i 
transkriberingarna och fältanteckningarna varvid olika teman utkristalliserade sig vilka jag 
fokuserat resultatet vid. Det empiriska materialet analyserades genom meningskategorisering 
vilket innebär att jag sökte efter kärnan i berättelsen för att hitta ett koncentrat. Detta 
fungerade som ett verktyg för att tematisera materialet (Kvale, 1997). Med anledning av de 
olika mönstren och kopplingarna som fanns mellan de specifika kategorierna formades mer 
övergripande kategorier. Efter att ha analyserat transkriberingarna sorterade jag materialet i 
olika teman. Jag förhöll mig i en kombination till Widerbergs(2002) teorinära förhållningssätt 
och det empirinära förhållningssättet då jag utgick dels från teorier eller begrepp men också 
från de teman som generandes ur teorin. När undersökningens teman utkristalliserade sig 
förhöll jag mig i största utsträckning till båda förhållningssätten. Jag var flexibel för att hitta 
teman men förhöll mig samtidigt till den teoretiska bakgrunden i intervjuguiden. Därefter har 
varje tema har analyserats enskilt med avseende till sin koppling till teorin (Denscombe, 
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2009). Då den analyserande empirin visade på fenomen som mina dåvarande teorier inte 
kunde förklara använde jag mig delvis av en induktiv logik vilket resulterade i att jag sökte 
efter ytterligare teorier för att förklara dessa (Denscombe, 2009). 

5.5 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Trovärdigheten avser huruvida undersökningen mäter det den avser att mäta och enbart 
speglar sanning och verklighet. Direktkontakten under intervjuerna användes som ett 
instrument för att bekräfta riktighet och relevans (Denscombe, 2009). Trovärdigheten 
förutsätter att respondenten svarat uppriktigt på frågorna som ställdes under intervjun. Detta 
är svårt att mäta och verifiera vilket gör att trovärdigheten och validiteten bör ökas på annat 
sätt. Intervjufrågorna har därför utformats enligt relevant teoretisk bakgrund för att 
uppmärksamma kontexten som kan påverka yrkesarbetarens arbetsmiljö. Transkriberingarna 
syftade till att minska risken för feltolkningar och stärka validiteten. För att ytterligare stärka 
validiteten har respondentvalidering använts. Respondenten gavs möjlighet att ta del av 
transkriberingen för att kontrollera dess riktighet. Responsvalideringen användes för att 
bekräfta att det som sades under intervjuerna, vilket var allt från känslor till erfarenheter, var 
det som verkligen avsågs och inte något som uttalades på impuls.  
Pålitlighet syftar till undersökningens tillförlitlighet. Detta innebär att samma resultat uppnås 
av andra forskare, andra undersökningar och tillfällen (Denscombe, 2009). Undersökningens 
resultat kan eventuellt inte överföras till ett annat tillfälle. Detta med anledning av att 
undersökningen mäter att hur respondenterna upplever sin arbetsmiljö och organisationen kan 
förändras, individerna kan variera och hur de upplever kontexten kan växla är 
undersökningens tillförlitlighet svår att garantera (Denscombe, 2009). 

Kvalitativ forskning kan hävdas vara svåra att generalisera med anledning av utgångspunkten 
i ett så litet antal. Vissa hävdar trots det att undersökningens fynd är värdefulla, då de skildrar 
den specifika och unika situationen. Vissa hävdar att syftet med en kvalitativ undersökning 
inte är att den ska vara generaliserbar och att undersökningens fynd trots det är värdefulla, då 
de skildrar den specifika och unika situationen. (Denscombe, 2009)  
Jag har dock fokuserat mina slutsatser vid det generella snarare än det specifika. Med 
anledning av det är resultatet användbart för att öka förståelsen för hur kommunikation, 
deltagande och klimat påverkar arbetsmiljöarbete. Resultatet kan utöver det vara värdefullt 
för organisationen i deras förbättringsarbete av arbetsmiljö. 

5.6 Litteratursökning 
Utöver egna intervjuer har jag som källa använt litteratur som är relevant för ämnet och 
tidskrifter med inriktning risk, säkerhet och motivation för arbetsmiljöarbete. Sökning av 
artiklar har skett genom databaser tillhandahållna av Högskolan i Halmstads 
högskolebibliotek på bland annat ABI/INFORM Global och Academic search elite. Alla 
artiklar är peer reviewd och är publicerade av bland annat Journal of safety research, Science, 
Environmental Health Perspectives och Journal of Applied Psychology, 
 

5.7 Etik och forskningsetiska frågor 
Fyra forskningsetiska principer beskrivs av Vetenskapsrådet (2015). 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiatlitetskravet samt nyttjandekravet.  
För att uppfylla informationskravet informerades studiens deltagare grundligt och vid flertalet 
tillfällen, gällande frivilligheten till deltagande samt undersökningens syfte.  Deltagarna 
informerades om vem som utför undersökningen, studiens syfte och valfriheten deltagande, 
dels genom informationsbladet, vid telefonsamtalet såväl som vid det fysiska mötet mellan 
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författare och respondent inför påbörjande av intervju.  Med avseende till samtyckeskravet 
föregicks allt deltagande av inhämtande av samtycke. Respondenterna informerades därmed 
om att undersökningen var frivillig och att de under alla stadier av processen kunde avbryta 
sin medverkan. För att undvika utövande av påtryckningar mot undersökningens deltagare 
lämnade jag därför tillsammans med informationsbladet en samtyckesblankett som eventuella 
respondenter kunde ta del av för att vidare informera sig om de forskningsetiska principerna. 
Samtycket lämnade deltagarna sedan genom att deltaga i studien. Respondenterna 
informerades om konfidentialitetskravet och att uppgifterna behandlas så utomstående inte 
ska kunna identifiera enskilda respondenter. Med anledning av detta behandlades 
personuppgifterna som lämnades vid deltagande i studien så att ska obehöriga inte kunde äga 
tillträde, inga personuppgifter eller uppgifter som kan identifiera organisationen eller enskilda 
individer redovisas därmed i studien. Respondenterna informerades om detta via 
informationsbrevet såväl som vid det fysiska mötet. Respondenten informerades även om att 
intervjun skulle komma att transkriberas och att allt inspelat material skulle komma att  
raderas när det bearbetats.  
 
Nyttjandekravet tillgodoseddes genom att insamlad data enbart användes till det 
respondenterna informerats om. Undersökningens resultat presenterades för organisationen 
med förslag på vad de kan arbeta med i sitt arbetsmiljö- och utvecklingsarbete. 
(Vetenskapsrådet, 2015). Vidare fick respondenterna efter transkribering läsa utskrifterna för 
respektives intervju. Detta för att ge respondenten möjligheten att försäkra sig om att fakta är 
korrekta och att informationen är rätt. Gällande respondents åsikter och känslor så erbjuds på 
så sätt möjlighet för respondenten att bekräfta att det som sades vid intervjun är riktigt och 
inte enbart något som sades av ren impuls. En första kontroll av riktigheten i data har på så 
sätt gjorts. (Denscombe, 2009) 
 

5.8 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden med intervjuer är att föredra när forskaren vill få insikt i faktorer om 
människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter, dessa behöver utforskas på 
detaljnivå och är svåra att fånga upp med på förhand givna svarsalternativ (Denscombe, 
2009). Ändamålet med en kvalitativ metod är inte reliabilitet eller att hitta generella mönster 
vilket den kvantitativa metoden vanligtvis avser.  Av intresse för undersökningen är också att 
skapa en förståelse för bakomliggande faktorer till varför respondenterna känner som de gör 
(Widerberg, 2002). Valet av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer upplever jag 
stärkte min undersökning genom att jag under intervjuns gång kunde ge respondenten 
möjlighet att berätta om aspekter som jag inte förväntat mig, vilka jag inte fått ta del av vid 
exempelvis en kvantitativ enkätmetod.  Med anledning av detta valdes en kvantitativ metod 
för undersökningen bort. Med bakgrund av detta och att syftet med undersökningen var att 
öka kunskapen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete inom en organisation som arbetar med 
vägservice, var en kvalitativ undersökningsmetod mest lämplig.  Jag har gjort noggranna 
övervägande gällande den kvalitativa metodens fördelar och nackdelar så som 
intervjueffekten och tillförlitlighet. Valet av en semistrukturerad personlig intervju vilade på 
att jag önskade en öppen dialog med möjlighet till följdfrågor. Med argumentet att 
gruppintervjuer kan påverka samtalsklimatet negativt valde jag att utföra intervjuerna enskilt.  
Intervjuareffekten, att vissa aspekter av mig, såsom kön, ålder, etniskt ursprung och 
yrkesstatus kan påverka utfallet. Jag försökte därför vara artig, lyhörd och neutral för att 
inrätta ett öppet klimat så att respondenten kände sig behaglig till mods för att ge ärliga svar. 
Forskarens jag, det vill säga min identitet, mina värderingar och övertygelser, kan inte helt 
avlägsnas från analysprocessen som uppstår vid kvalitativa data. Den kvalitativa datan tolkas 
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och används av mig, materialet som framarbetas blir en produkt av min tolkningsprocess. 
(Denscombe, 2009) Det finns därför en viss problematik i att jag ensam analyserat det 
empiriska materialet, då jag inte som en naturlig process sett konkurrerande förklaringar till 
data jämfört med om jag haft en medförfattare. Jag tror dock, att med anledning om att jag är 
medveten om problematiken, även har reducerat den. Jag försökte vara objektiv, det vill säga 
neutral och inte färga data med min egen förförståelse. Teorier och begrepp har hjälpt mig 
vara neutral i tolkningsprocessen. Vidare valde jag att göra intervjuer med anställda med olika 
yrkesroller och ansvarsgrader för att sträva efter maximal variation men även för att få veta 
vad som skiljer deras upplevelser åt, inte enbart vad deras ledning tror att yrkesarbetarna 
upplever och tycker. Under undersökningens inledande skeden hade jag för avsikt att utföra 
en deltagande observation för att öka min insikt inom området. Detta blev med anledning av 
praktiska yttre omständigheter inte möjligt. För att undvika att rikta forskningen producerade 
och publicerade jag ett reklamblad som de anställda kunde ta del av för att frivilligt anmäla 
sig om de fann undersökningen intressant. Reklambladet omtalade en önskan om att 
respondenterna skulle fylla i en enkät. Syftet med enkäten var att få en förförståelse för 
respondenterna. Även detta blev med anledning av praktiska yttre omständigheter inte möjligt 
att genomföra. Anledningen till att producera ett reklamblad låg dock i att jag 
medvetandegjorts om att det råder hög arbetsbelastning på arbetsplatsen och att på så sätt 
kunde de som kände att de hade tid att svara medverka som respondenter. Intervjun kan dock 
ha påverkats av att den var förlagd under arbetstid och respondenterna kan ha upplevt att de 
behövde återgå till sina arbetsuppgifter snabbast möjligt och därför inte valde att svara allt för 
djupgående på mina frågor. Jag upplevde dock inte detta under någon av intervjuerna. 
Möjligheten att intervjua underentreprenörer kan ha lett till att viss information gått förlorad. 
Eventuellt kanske de hade känt sig mer benägna att berätta om sina upplevelser då det inte är 
hieratiskt underordnade ledningen.  Då resultatet visade på återkommande teman är det dock 
en indikation på att just ämnet, idén eller frågan delas av fler än enbart en respondent. Jag kan 
på så sätt känna större tillit än om ett uttalande eller en tanke kommer enbart från en enskild 
respondents uttalande.  
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6 RESULATREDOVISNING 
I detta kapitel presenterar empirin som erhållits från de fyra intervjuer som genomförts med 
respondenter av olika kön, ålder, etnisk bakgrund och befattningar. Resultatet är 
kategoriserats i tre huvudteman med underrubriker av förekommande teman ur 
intervjuguiden. Först presenteras organisationens övergripande arbetsmiljöarbete som finns i 
kapitel två, bakgrund, samt organisationens syn på hur säkerhets skapa. Därefter presenteras 
och läggs fokus vid det som framkommit under intervjuerna kategoriserat efter ledningens 
respektive yrkesarbetarens perspektiv på hur säkerhet skapas. Kapitlet huvudsakliga fokus 
ligger därmed i risk och säkerhet och de variabler som motiverar arbete med detta. 
 

6.1 Organisationen och säkerhet 
Nedan återkopplas lagstiftning och sedan hur organisationen arbetar med arbetsmiljöpolicyn 
och tillhörande dokument.  
 
Organisationen har skapat en policy för hälsa och säkerhet vilken ska komplettera 
organisationens värderingar för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö. Policyn gäller 
för alla medarbetare men det är chefer och ledare som ansvarar för att arbetsmiljöarbetet 
bedrivs.  
Organisationens mål är och vision för arbetsmiljö är ”Noll olyckor”. Organisationen når sin 
vision och skapar en hälsosam och säker arbetsmiljö genom: 
Engagemang och omtanke – Alla har ett personligt ansvar för att vara engagerade och 
delaktiga i att skapa säkra arbetsplatser, agera säkert och reagera på brister och felaktiga 
beteenden i omgivningen.  
Rätt produkter och metoder – Vid val av produkt och metod ska organisationen alltid tar 
hänsyn till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 
Riskmedvetenhet – Risken för olyckor och skador minimeras genom löpnade kartläggning, 
bedömning och utvärdering av allt arbete. Målsättningen är att minimera riskbilden i ett så 
tidigt skede som möjligt. Detta gäller i synnerhet för speciellt riskfyllda arbeten så som arbete 
på hög höjd, tung montering och arbete i trafiken. 
Kommunikation och kompetens – Genom ständig utveckling och utbildning samt genom 
diskussioner och dokumentation skapas en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö. 
Organisationen ska alltid lyfta fram vikten av säkra arbetsplatser, rätt attityd och rätt 
beteende. 
Återkoppling – Genom att löpande och regelbundet arbeta med uppföljning och återkoppling 
förebyggs risker, olyckor och skador och arbetsmiljön förbättras.  
På organisationens arbetsplatser är det självklart att följa lagar, andra regler och företagets 
arbetsmiljöregler. 
 
Organisationen och ledingen ansvar är att yrkesarbetaren är säker och att arbetet utförs i 
enlighet med det som avtalats med beställaren. Beställaren ansvarar för att trafikanten 
säkerhet och säkerheten i trafiken som yrkesarbetaren arbetar i. Beställaren har i samband 
med anbudet bifogat vissa krav på hur arbetet ska utföras. Beställaren ställer få 
utbildningskrav på huvudentreprenören och ställer istället kompetenskrav.  
Organisationen väljer dock att utbilda sina yrkesarbetare för att säkerställa deras kompetens.  
Organisationen tillhandahåller utbildningar, obligatoriska-, tilläggs- och frivilligutbildningar 
för yrkesarbetarna. Detta för att de anställda ska erhålla rätt kompetens för att utföra sina 
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arbetsuppgifter. Beställaren kontrollerar vid tillfällen trafikanordningarna som enheten 
använder sig av vid arbete på väg. Beställaren utför kontroller för att säkerställa trafikantens 
säkerhet. En kontroll kan genomföras genom att en kontrollant kör förbi arbetsområdet och 
sedan meddelar att allt ser ut som det ska. Vid tillfällen gör kontrollanterna kontroller inom 
området där de använder sig av checklistor för att se så trafikanordningen uppfyller kraven. 
Som ett första steg frågar kontrollanten efter utmärkningsansvarig, yrkesarbetaren med 
kompetens att placera ut trafikanordningarna.  Kontrollanten och utmärkningsansvarig går 
sedan gemensamt igenom checklistan för att sedan nedteckna eventuella brister. Positiva 
aspekter utöver det som efterfrågas leder inte till en extra notering.  
Resultaten sammanställs sedan nationellt såväl som regionalt och på enhetsnivå. 
Organisationen arbetar inte enbart för att leva upp till arbetsmiljökraven från beställaren utan 
för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö. Ett exempel på detta är att beställaren ställer krav på 
alkolås i fordon från 3.5 ton men organisationen har interna krav på alkolås i samtliga fordon. 
I dagsläget utkräver beställaren inga viten från organisationen, detta med anledning av 
frågetecken gällande vem som ska utkräva vitena. Beställaren utför dock fortfarande 
kontroller på trafikanordningarna för att säkerställa säkerheten för trafikanten.   
Tidigare har sanktioner kunnat anföras enheten. 
 
Organisationen arbetar för en säker och god arbetsmiljö genom att bland annat främja samtal 
och diskussioner kring arbetsmiljön. Organisationen arrangerar årligen en dag för reflektion 
och eftertanke. Awareness day genomförs i hela organisationen, på samma dag och tid stannar 
allt arbete upp för gemensamma samtal och diskussioner kring arbetsmiljön och säkerheten på 
alla organisationens arbetsplatser i samtliga länder. 

6.2 Ledningens perspektiv på hur säkerhet skapas 
Nedan återkopplas ledningens beskrivningar av hur säkerhet skapas. 
 
Ledningen menar att arbetsmiljön formas av daglig kommunikation mellan yrkesarbetarna 
samt mellan yrkesarbetarna och ledningen. Ledningen uppfattar kommunikationen som 
relativt god och att fysiska möten med yrkesarbetarna sker i genomsnitt några gånger per 
vecka. Vid övrig tid sker all kommunikation med mobiltelefon.  
	  
Ledningen tror att säkerheten skapas genom att yrkesarbetarna är erfarna, vilket är något av 
en förutsättning för att kunna utföra arbetsmomenten. Arbetsmomenten och dess risker är av 
varierande karaktär men yrkesarbetarna är välbekanta med många av dem. Arbete på väg är 
en utsatt miljö och organisationen har en nollvision för ohälsa och olycksfall. Ledningen 
beskriver att en faktor som gör att arbetsmiljön på väg är speciellt utsatt är att arbetsmiljön, på 
exempelvis en byggarbetsplats, är mer koncentrerad, därför finns en bättre möjlighet att 
kontrollera arbetsmiljön där jämfört med arbetsmiljön på väg.  För att kunna arbeta som 
yrkesarbetare på enheten krävs viss kunskap som enbart kan tillgodoses genom praktiskt 
lärande genom att arbeta vid sidan om en erfaren yrkesarbetare. Med anledning av detta är det 
svårt att ta in extra resurser i form av arbetskraft vid tillfälligt hög arbetsbelastning.  
 
Arbetsplatsmöten är ett av verktygen som ledningen använder för att göra arbetsplatsen säker. 
Arbetsplatsmöten genomförs två gånger per månad. Då samlas all personal för att diskutera 
arbetssituationen och ventilera sina åsikter. Arbetsplatsmötena följer en dagordning. Pågående 
arbeten, händelser och allmän info står på agendan. Ledningen uppfattar att få ämnen tas upp 
till diskussion vid dessa tillfällen och tror att anledningen ligger i att de kommunicerar 
dagligen med varandra och att funderingar eller åsikter påtalas redan då. Skyddsronder 
fungerar som ett verktyg i arbetsmiljöarbetet. Mindre omfattande skyddsronder och 
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miljöronder genomförs en gång per månad i samråd mellan supervisors, tillgänglig 
yrkesarbetare och skyddsombudet om denna har möjlighet att deltaga. Under skyddsronderna 
och arbetsplatsmöten finns en fast punkt på dagordningen för arbetsmiljö. Vid dessa 
skyddsronder och arbetsplatsmöten brukar det vanligtvis inte dyka upp särskilt många 
händelser eller anmärkningar. En gång per år genomförs en större skyddsrond. Alla 
medverkar samt organisationens arbetsmiljöingenjör och ibland även fackliga representanter. 
Ledningen uppfattar att det öppna samtalsklimatet mellan ledningen och yrkesarbetarna leder 
till att skyddsronderna sällan uppdagar något nytt. Ytterligare ett verktyg för att bygga en 
säker arbetsmiljö är rapportering av tillbud. Tillbudsrapporteringen sker enkelt med en 
blankett och medför inga stora ansträngningar för den utsatta. Tillbudsrapporteringen ska 
fungera om ett verktyg genom hela organisationen för ett ömsesidigt utbyte mellan 
organisationens olika delar. Rapporteringen av tillbud på enheten återkopplas genom att Site 
managern, dennes överordnade samt arbetsmiljöingenjören, sammanställer tillbuden.  
Allvarliga tillbud återkopplas i ett internt system och når omedelbart ut till andra delar av 
organisationskoncernen. Ledningen menar att rutiner för tillbudsrapportering är väl 
fungerande men att enbart en handfull tillbud rapporteras per år vid den berörda enheten. 
Ledningen uppmuntrar till rapportering av tillbud genom informella samtal med 
yrkesarbetarna.  

6.2.1 Risk och säkerhet 
Organisationen har väl utarbetade rutiner för arbetsmiljön och säkerhet. Ledningen menar att 
yrkesarbetarna inte förbigår säkerhetsrutiner och att de arbetar på ett säkert sätt. Ledningen 
berättar vidare att arbetsmiljöarbetet, utbildningar, arbetsberedningar och riskanalyser är 
material som tillhandahålls yrkesarbetaren för att denne ska kunna arbeta säkert. Med dessa 
verktyg utför sedan yrkesarbetarna egna riskbedömningar vid respektive arbetsmoment. 
Många av riskanalyserna utför yrkesarbetarna inte rent fysiskt med penna och papper utan 
efter sin egen personliga uppfattning. Ledningen tror att självbevarelsedrift och erfarenhet är 
en faktor som ligger till grund för individens riskbedömning. Ledningen kan aldrig fysiskt 
eller psykiskt tvinga någon att utföra ett arbetsmoment den inte känner sig trygg med. 
Ledningen tror inte att stress eller hög arbetsbelastning påverkar yrkesarbetarnas 
riskbedömningar.  
 
Ledningen menar att allt material för att göra en giltig riskbedömning, veta hur ett arbete 
utförs säkert för sin egen och andras del, finns tillgängligt på kontoret och i respektive 
arbetsfordon. Föreskrifter om kemikalier finns dock enbart på kontoret. Ledningen berättar 
hur de dagligen läser dokument och information om riskerna med arbetet, varför de försöker 
prata med yrkesarbetarna och ha dokument tillgängliga. Ledningen berättar att de tror och 
hoppas att säkerhetsrutinerna efterföljs. 
 
Ledningen anser att den största risken i arbetet uppstår när den första trafikanordningen 
placeras ut. Vidare kan faran bli större vid överdrivna säkerhetsanordningar. Exempelvis tar 
det längre tid att sätta ut åtta skyltar istället för fyra. ”Detta är en typisk situation där 
individen får göra en egen riskbedömning” 
 
Som svar till frågan gällande varför enheten arbetar med arbetsmiljö menar ledningen att 
säkerheten går före allt. 
”Man vill ju inte skicka iväg någon på ett jobb där den kan dö och inte komma tillbaka” 
Dock påtalar ledningen, som inte arbetar dagligen i verksamheten ute på vägen, att de som 
inte arbetar på vägen förmodligen gör mer korrekta riskbedömningar. Yrkesarbetarna som 
dagligen arbetar på vägen nonchalerar riskerna. 
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Arbetsmiljöarbetet begränsas inte av organisationen. Ledningen anser att alla resurser finns 
men resurser i form av tid för att de ska kunna hålla sig uppdaterade inte finns. Akuta 
arbetsmoment och telefonsamtal prioriteras före att sätta sig ner och läsa igenom uppdaterade 
policys eller utskick från organisationen. Mer tid ägnas åt arbetsmomenten som ska sättas 
igång.  En respondent menade på att fokus på arbetsmiljöarbetet gå i vågor men att det ofta 
snabbt ebbar ut och arbetet rullar på som vanligt. Ledningen menar dock att yrkesarbetarna 
erbjuds tid att sätta sig in i arbetsmiljöpolicys, göra tillbudsrapporteringar och engagera sig i 
andra aspekter av arbetsmiljön. 
 
Vid större projekt upprättas arbetsberedningar i samråd mellan site managern och supervisors. 
Dessa ska 10 dagar innan påbörjande godkännas av beställaren. Vid återkommande 
arbetsmoment används samma arbetsberedningar. Arbetsberedningarna används för att visa 
på grundläggande förutsättningar och hur ett arbete ska utföras. Arbetsberedningen 
kompletteras med en trafikanordningsplan samt en översiktskarta över hur vissa 
trafikanordningar kan ställas upp på arbetsplatsen.  Detta för att säkerställa säkerheten på 
arbetsplatsen. Yrkesarbetarna ska signera aktuell arbetsberedning och ha denna tillgänglig 
under arbetets gång. Ledningen menar att ytterligare ett syfte med arbetsberedningar är att 
yrkesarbetaren ska bli mer riskmedveten och på så sätt hänvisas till riskbedömningen. 
Arbetsberedningen ska väcka diskussion och resonemang.  
 
Ledningen menar att yrkesarbetarna inte är mycket för papper. Informationspärmen som 
tillhör respektive arbetsfordon är mastig och det kan anledning till att yrkesarbetarna 
förmodligen inte läser den. Många av dokumenten finns i pärmen med anledning av krav från 
organisationens ledning och beställaren.  Ledningen anser det är svårt att läsa in all 
information men tror att yrkesarbetarna vet vad som finns i pärmen om de skulle behöva söka 
upp viss information.  
 
Enheten vill inte involvera ekonomi och lönsamhet i arbetsmiljöarbetet. Det finns dock en 
rimlighetsgräns, det vill säga att enheten inte kan spendera miljoner på säkerhet om det inte 
gör en verklig skillnad för individen.  

6.2.2 Formalia 
Arbetsmiljöplanen uppförs vid uppstart av projektet och löper därefter till projektets slut. Vid 
nyanställning eller vid upprättande av nytt kontrakt informeras alla personal om att 
arbetsmiljöpolicyn finns tillgänglig och att alla bör ta sig tid att läsa igenom den. Ledningen 
menar att yrkesarbetarna visar ett lågt eller ibland inget intresse för arbetsmiljöplanen och 
sällan för andra dokument heller. 
 

6.3 Yrkesarbetarnas perspektiv på hur säkerhet skapas 
Nedan återkopplas yrkesarbetarna beskrivningar av hur säkerhet skapas. 
	  
Yrkesarbetarna berättar att det arbetar från sina arbetsfordon och att de under ett antal 
tillfällen per vecka besöker kontoret och fysiskt träffar de delar av arbetsledningen som är på 
plats för stunden. Kommunikationen sker dock mestadels via mobiltelefon. Yrkesarbetarna 
arbetar ofta ensamma. De har gemensamt skapat vissa rutiner för när och hur ensamarbete får 
förekomma. Respondenterna upplever att dessa rutiner upprättas först efter att något hänt som 
väckt frågan, inte innan olyckan är framme.  
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Yrkesarbetaren tar dagligen egna beslut om hur den ska utföra sina arbetsuppgifter, planerade 
som oplanerade. Känner yrkesarbetaren sig osäker, inte vet hur den ska utföra en uppgift eller 
inte kan utföra en uppgift på ett säkert sätt kommunicerar den detta med ledningen.  
Ledningen fördelar då resurser och tillsätter skyddsanordningar i enlighet med sin kompetens 
och i samråd med yrkesarbetarens för att den ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt för sig 
själv, kollegor och trafikanter. Samtliga respondenter menar att organisationen och 
arbetsledningen prioriterar säkerheten framför alla andra aspekter. De upplever att de hellre 
ska tillsätta en resurs för mycket än att arbeta under osäkra förhållanden.  
Respondenterna påtalar dock att de vid tillfällen upplever att ledningen inte fullt ut förstår 
riskerna med arbetet. När respondenterna vid tillfällen vänder sig till ledningen och påtalar en 
brist och undrar hur de ska korrigera den, kan de få flytande svar eller inga svar alls. De 
upplever då att ledningen uppfattar dem som obekväma. Yrkesarbetarna exemplifierar detta 
med hur de är medvetna om vilka säkerhetsrutiner som ska efterföljas, men att det ibland inte 
är möjligt. När detta påtalats för ledningen och de inte heller kan lösa problemet stoppas inte 
alltid arbetet, istället förväntas det fortgå.  
 
Yrkesarbetarna arbetar i enlighet med ledningen efter att vägar ska vara framkomliga i största 
möjliga utsträckning. Avstängning och omledning av trafik är en stor process som kräver 
förberedelser. Istället används i första hand trafikanordningar för att avskärma trafikanterna. 
Yrkesarbetarna anser påkörningsrisken är den största säkerhetsrisken. Yrkestrafikanterna är 
de som utgör den största faran. De saktar inte ner och spenderar mycket tid på vägen jämfört 
med medeltrafikanten. En respondent förklarade det hela med att ”De är ju stressade att 
hinna med sina körningar”. Vidare påtalar yrkesarbetarna risken med trafikanter som stannar 
eller fotograferar vid olyckor. 

6.3.1 Risk och säkerhet 
Yrkesarbetarna menar att hur säkert ett arbete utförs påverkas av flera aspekter. Dels menar 
de att riskbedömningarna som de informellt utför inför varje moment färgas av deras vana 
inom yrket och deras tidigare erfarenheter.  Slentrian och nonchalans kan enligt 
yrkesarbetarna ligga till grund för riskbedömningar. 
 ”Jag blir lite slarvig, arbetet blir ju vardagsmat”. Yrkesarbetarna menar att 
riskbedömningen är en personlig process där alla handlar i enlighet med egna erfarenheter. 
Många gånger skyndar yrkesarbetarna på arbetsprocessen för att   
”Allt ska flyta på”. 
Ett exempel på detta kan vara att istället för att använda sig av en vanlig avfart på motorvägen 
väljer respondenterna ofta att vända på driftsvändsplatser. De är medvetna om att de vänder 
på egen risk. De menar dock att de inte gör det på grund av stress och kan inte ge en mer 
utförlig förklaring än att de vill att arbetet ska fungera på bästa sätt. Respondenterna berättar 
att beroende på yrkesarbetarnas vana att arbeta i utsatta situationer upplever de riskerna olika 
stora. Respondenterna som upplever riskerna för säkerheten som större väljer att skynda på 
arbetsprocessen för att komma ur den riskfyllda situationen snabbast möjligt. Detta är något 
som sker omedvetet och inte som ett resultat av en stressad ledning.  
Yrkesarbetarna berättar det vet att de ska ta den tid de behöver för att utföra arbetsmomentet 
på ett säkert sätt.  Det finns gott om arbetsuppgifter och de går aldrig sysslolösa och de 
upplever att arbetsbelastningen är jämn. 

6.3.2 Formalia 
Arbetsmiljöplanen är något respondenterna vet finns, men inte känner till innehållet av. De 
vet att den finns någonstans på kontoret och att de vid anställning har skrivit under 
arbetsmiljöplanen. Yrkesarbetarna berättar att de upplever att arbetsmiljöpolicyn och 
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organisationens policy för hälsa & säkerhet är något de uppmanas att läsa men att utrymme 
för det inte finns.  Respektive arbetsfordon har utrustats med en vägpärm. Samtliga 
respondenter berättar hur de blivit informerade om att pärmen alltid ska finnas i fordonet och 
att den innehåller riskanalyser och andra dokument som de förväntas känna till för att arbeta 
säkert. Respondenterna menar att de förväntas läsa och lära känna pärmens innehåll under sin 
lediga tid och att annat prioriteras de stunder de inte är fullt verksamma.  Yrkesarbetarna 
upplever att de enbart ombedes läsa arbetsmiljöpolicyn och andra säkerhetsdokument för att 
deras överordnades ska uppfylla sina skyldigheter och hålla sina ryggar fria.  
 
Arbetsberedningar ska verka som en annan del av arbetet med en säker arbetsmiljö. 
Merparten av yrkesarbetarna berättar att de aldrig sett en arbetsberedning i pappersform och 
att ingen pratar om dem. Respondenterna önskar att de kan involveras i arbetsberedningarna 
då det är de som arbetar i verksamheten och arbetsmomenten de avser. Inte heller har 
skyddsombudet blivit tillfrågad om medverkan vid en arbetsberedning. 
Respondenterna berättar om tillfällen där de upplever att säkerhetsrutinerna brister trots att 
allt material, enligt ledningen, ska finnas i vägpärmen som yrkesarbetarna har fått sig 
tilldelade. ”Vid ett tillfälle fick en kollega sprayfärg i ansiktet under ett arbetsmoment på E6, 
några föreskrifter om risken eller innehåll i färgen fanns inte att tillgå, de finns bara i en 
pärm på kontoret” 
 
När yrkesarbetarna ombads berätta varför de tror att organisationen arbetar med arbetsmiljö, 
hälsa och säkerhet, svara de att de vill komma levande hem efter arbetsdagen.  
”Ingen vill ju gå till jobbet o dö” 
Yrkesarbetarna är medvetna om organisationens så kallade nollvision men ifrågasätter hur 
denna ska uppnås.  

6.3.3 Tillbud 
Yrkesarbetarna upplever att tillbud sällan rapporteras av yrkesarbetarna.  Anledningen tror de 
ligga i att yrket är utsatt till naturen och tillbudsrapporteringen enbart skulle bli till 
pappersarbete om de rapporterat alla tillbud.  Respondenterna menade vidare att många 
tillbud inte uppfattas som tillbud förens de förs till diskussion. Yrkesarbetarna är vana vid 
olyckor vilket kan vara en av anledningarna. Alla respondenter är överens om att 
yrkesarbetarna dagligen arbetar i riskerna och att de därför mättar eller minimerar 
problematiken. Vad som är ett tillbud är en bedömningsfråga i första hand för den enskilda 
individen men även för gruppen om ett tillbud sker inom denna. En respondent berättar 
”Ja, vi hade ju ett tillbud härom dagen, en maskin tappade sin skopa… Till och med jag blev 
skakis”. Vid följdfrågan om respondenten rapporterat tillbudet blev svaret 
”Nej nej, det hade ju bara krånglat till det och satt min kollega i klistret, men egentligen 
borde jag väl gjort det”. 
  
Yrkesarbetarna upplever inte att ledningen uppmuntrar till tillbudsrapportering. 
Yrkesarbetarna är medvetna om hur en tillbudsrapportering går till och menar att processen 
inte är krävande eller jobbig, men att det helt enkelt inte blir av.  Ibland vet inte 
respondenterna vad som är ett tillbud och vad de kan anmäla.  
En respondent berättar 
”Jag rev mig på viltstängslet för en månad sen, nu har jag ett två decimeter långt ärr, det 
kanske skulle anmälts?” 
 
Respondenterna berättade om ett verktyg som kallas ”Oj eller Aj”.  
”Oj” är händelser som kan liknas vid tillbud, det vill säga att något var nära att inträffa. ”Aj” 
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representerar tillbud som utmynnat i skada. Respondenterna menar att ”Oj” inte är något som 
anmäls då det är dagligt förekommande händelser. Exempel på detta kan vara. 
”Oj, nu körde den bilen innanför avspärrningen, det var nära att jag blev påkörd” 
Respondenten berättar att trafikanter som kör innanför avspärrningar är dagligen 
förekommande och inget de lägger någon större vikt vid.  
 
Yrkesarbetarna berättar att tillbudsrapporteringen sker i ett system och sammanställs av 
ledningen. De menar dock att tillbudsrapporteringen skulle öka om ledningen ger dem direkt 
feedback på ”Oj” såväl som ”Aj” tillbud. Yrkesarbetarna rapporterar i princip aldrig ”Oj” 
händelser då upplever att responsen från ledningen uteblir. De menar att ”Aj”, det vill säga 
allvarliga tillbud som resulterat i en direkt allvarlig skada eller överhängande risk för 
säkerheten, rapporteras och risken hanteras omedelbart. 
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7 Analys 
I detta kapitel analyserar jag empirin med stöd av undersökningens teoretiska referensram. 
Analysen är disponerad på samma sätt som föregående kapitel för att underlätta för läsaren.  

7.1 Organisationens perspektiv på hur säkerhet skapas 
Organisationen integrerar arbetsmiljöpolicyn och sin policy för hälsa och säkerhet i det 
dagliga arbetet genom kommunikation, kompetens, riskmedvetenhet och återkoppling. Detta 
gör de i enlighet med rådande arbetsmiljölagstiftning som stadgar att arbetsgivaren ska arbeta 
för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) fokuserar även på att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i 
form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. 
Detta arbetar organisationen med genom ett ständigt utbyte mellan ledning och yrkesarbetare. 
Organisationen tillhandahåller utbildning, dokumenterar och främjar diskussioner som en del 
av skapandet av en säkrare arbetsmiljö och ett sätt att integrera arbetsmiljöpolicyn och 
policyn för hälsa och säkerhet. Organisationen har utformat dessa med målet att skapa en 
hälsosam och säker arbetsmiljö för yrkesarbetarna. Engagemang och omtanke är viktiga delar 
av organisationens arbetsmiljöpolicy vilket de menar uppnås genom att alla har ett 
gemensamt ansvar i att arbeta för säkerhet. Vidare arbetar organisationen, som en del av 
arbetet för en hälsosam och säker arbetsmiljö, för riskmedvetenhet genom att kartlägga, 
bedöma och utvärdera allt arbete på väg. Som en del av riskmedvetenhet genomförs externa 
kontroller av säkerheten där risker och brister av miljön som yrkesarbetaren arbetar i 
undersöks. Återkoppling sker genom sammanställning av kontroller nationellt såväl som 
regionalt och på enhetsnivå. Sådant som måste åtgärdas återkopplas till respektive 
enhetsledning och yrkesarbetarna. Implementeringen är en ständig process som skapas 
genom att organisationen strävar efter ett utbyte mellan alla organisationsnivåer vad gäller 
säkerhet genom att dokumentera och kartlägga arbetsmiljöarbetet och kommunicera detta 
formellt såväl som informellt. Organisationen sätter upp mål för sitt arbetsmiljöarbete, bland 
annat en nollvision vad gäller olyckor. Detta uppnås genom bland annat handlingsplaner, 
riskanalyser och arbetsberedningar vilka alla är en del av implementeringsprocessen av 
arbetsmiljöpolicyn.  
 

7.2 Ledningens perspektiv på hur säkerhet skapas 
Ledningens ambition för arbetsmiljöarbetet tar sin utgångspunkt i att ledningen prioriterar 
säkerheten. Säkerheten går före allt alla andra aspekter som ekonomi och lönsamhet. Detta 
med anledning av att ”Man vill ju inte skicka iväg någon på ett jobb där den kan dö och inte 
komma tillbaka”. Maslows (1943) behovshieraki ger en förklaring till varför detta är 
ledningens främsta motivationsfaktor för att arbetsmiljöarbete. Yrkesarbetarens och 
individerna i ledningens grundläggande behov är att överleva. Deras behov är indelade i en 
behovshierarki där detta grundläggande behov finns i de nedre skikten och måste uppfyllas 
innan de kan rikta sin motivation till aspekter som social acceptans, självkänsla och fysiskt 
välbefinnande. (Björklund, 2001). Motivationsfaktorer till dessa aspekter kan förklaras med 
det som Björklund(2001) beskriver som inre och yttre motivation samt Neal och 
Griffins(2006) begrepp säkerhetsmotivation. 
 
För att inledningsvis analysera ledningens perspektiv på hur säkerhet skapas har jag därför 
valt att använda Neal och Griffins(2006) samt Törners(2008) begrepp säkerhetsbeteende, 
Slovics(1987) Perception of risk samt Brown och Duguids(2001) communities of practise. 
Detta för att senare analysera säkerhetsklimatet och säkerhetsmotivationens samband med 
varandra och säkerhetsbeteenden. 
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Med utgångspunkt i undersökningens resultat gällande säkerhetsaktiviteter och 
kommunikation gör jag bedömningen att yrkesarbetarna praktiserar det Neal och Griffin 
(2006) samt Törner (2008) benämner som två typer av säkerhetsbeteenden. 
Säkerhetsefterlevnad praktiserar de då de medverkar i arbetsplatsmöten och skyddsronder, 
dels säkerhetsdeltagande då de självmant kontaktar ledingen dagligen för att diskutera 
säkerhetsaspekter och rådfråga om risker. Genom säkerhetsdeltagandet i form av 
kommunikation med ledningen utöver de krav som ställs på yrkesarbetaren för att 
upprätthålla säkerheten, säkerhetsefterlevnaden, bidrar yrkesarbetarna till att vidareutveckla 
säkerheten inom organisationen. Resultatet visar på att ledningen även använder 
tillbudsrapportering som ett verktyg för utbyte mellan yrkesarbetarna och organisationens 
olika delar, för att skapa en säker miljö. Tillbudsrapporteringen är frivillig och yrkesarbetaren 
är den som bedömer om den aktuella händelsen är ett tillbud och om den ska rapporteras. 
Detta gör tillbudsrapporteringen till en del av yrkesarbetarens säkerhetsbeteende i form av 
deltagande.  
Neal och Griffin (2006) beskriver socialutbytesteori och det förklarar vad som motiverar 
anställda till arbetsmiljöarbete genom att tillbudsrapportera eller att inte göra det. Om 
yrkesarbetaren upplever att ledningen är intresserad av deras välmående så utvecklar de en 
implicit skyldighet för samspel genom att arbeta säkert och i enlighet med säkerhetsrutiner. 
Ledningens återkoppling av tillbudsrapporteringen är ett interaktivt beteende (Törner, 2008) 
som bidrar till vidareutvecklingen av organisationen. Även det utbyte som sker genom 
yrkesarbetarens deltagande som leder till ledningens återkoppling förklaras med Neal och 
Griffins (2006) socialutbytesteori. Yrkesarbetaren utövar sitt säkerhetsbeteende, deltagande, 
genom att tillbudsrapportera när det innebär ett ömsesidigt givande för involverade parter. 
 
Resultatet visar att ledningen tror att yrkesarbetarna känner sig kompetenta att arbeta i den 
riskfyllda arbetsmiljö som arbetet utförs i. Yrkesarbetarna vet vart verktygen för att arbeta 
säkert finns och ledningen uppmuntrar yrkesarbetarna att ständigt arbeta för att förbättra 
arbetsmiljön, genom exempelvis tillbudsrapportering. På arbetsplatsen råder enligt ledningen 
ett positivt säkerhetsklimat, vilket Neal och Griffin (2006) menar är en förutsättning för 
säkerhetsbeteende. Resultatet visar på att ledningen uppfattar yrkesarbetarna som motiverade 
till arbetsmiljöarbete och säkerhet då de både utövar säkerhetsdeltagande och 
säkerhetsefterlevnad.   

7.2.1 Risk och säkerhet  
Ledningens insikt i hur yrkesarbetarna tänker kring säkerhet, risk och riskanalyser är enligt 
Slovic (1987) viktig. Ledningen tillhandahåller yrkesarbetaren verktyg i form utbildningar, 
arbetsberedningar och riskanalyser för att de ska utföra egna riskbedömningar. Förståelsen 
som ledningen anser sig ha för yrkesarbetarnas säkerhetsbehov och hälsa är grundläggande 
för att förstå hur yrkesarbetarna tänker när de gör riskbedömningar. Förståelsen för vilka 
verktyg de behöver tillhandahålla yrkesarbetaren är också av stor vikt. Detta för att uppfylla 
deras säkerhetsbehov, vilket ledningen gör genom att aldrig göra avkall på säkerheten. 
Utbildningar och resurser finns alltid att tillgå.  
 
Resultatet visar att ledningen, vilken inte arbetar lika frekvent som yrkesarbetarna i den 
riskfyllda arbetsmiljön, uppfattar riskerna annorlunda jämfört med yrkesarbetarna. Risk 
perception och mentala genvägar förklarar fenomenet att riskerna uppfattas olika av ledningen 
och yrkesarbetarna. Slovics (1987) teori om risk perception en personlig process formad av 
individens referensramar. Ledningens referensramar skiljer sig från yrkesarbetarens vilket 
förklarar varför de uppfattar riskerna olika och därför agerar olika. Genom det  
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som  Brown (2014) kallar mentala genvägar skaffar yrkesarbetaren och ledningen sig partiell 
information. Med detta avses att yrkesarbetarna är vana vid att arbeta i en riskfylld 
arbetsmiljö och deras associationer till riskerna inte enbart är negativa. Detta leder till att de 
agerar med mindre försiktighet än de borde. Ledningens mentala genvägar är annorlunda och 
de reagerar med större försiktighet. Risk perception förklarar detta med att människan tycks 
bli mindre rädd i takt med ökande information och ledningen har inte lika mycket information 
som yrkesarbetarna, vilken de införskaffat sig genom vana att arbeta i riskfyllda miljöer.  
 
Resultatet visar på svårigheter med att ta in extra personalresurser vid hög arbetsbelastning 
och att kunskapen för att utföra arbetet kan enbart införskaffas genom att arbeta vid sidan av 
en erfaren yrkesarbetare. Detta sätt att se på upplärning kan förklaras med Brown och 
Duguids (2001) communities of practice, en process där information och erfarenheter utbyts 
inom gruppen för att lära sig av varandra och för möjligheten att utveckla sig själv på ett 
personligt såväl som professionellt plan. Självbestämandeteorin förklarar fenomenet att 
yrkesarbetarna väljer att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter till kollegor såväl som 
ny personal. Detta förklaras med att yrkesarbetaren avser att fylla sina egna behov som 
kompetens och igenkännande för att uppleva större tillfredsställelse och ett generellt 
välmående (Björklund, 2001). 
 

7.3 Individens perspektiv på hur säkerhet skapas 
När yrkesarbetarna ombads berätta varför de tror att organisationen arbetar med arbetsmiljö, 
hälsa och säkerhet, svarade de att de motiveras av att komma levande hem efter arbetsdagen.  
Yrkesarbetarens främsta motivationsfaktor för arbetsmiljöarbetet är alltså att komma levande 
hem efter en arbetsdagen. ”Ingen vill ju gå till jobbet o dö”. Åteg et.al (2007) beskriver att 
denna typ av motivation faller under begreppet innerhållsteorier vilka avser att identifiera och 
förklara vad som gör att människan arbetar, vad som motiverar människan, oberoende av 
individuella eller organisatoriska faktorer. Maslows (1943) behovstrappa förklarar 
yrkesarbetarnas ambition och motivation att arbeta med arbetsmiljön som ett grundläggande 
behov. Yrkesarbetarnas behov är ordnade i en hierarki där överlevnad är en av den lägre 
nivåerna av behov. Först när detta behov är uppfyllt kan de rikta sin motivation till aspekter 
som social acceptans, självkänsla och fysiskt välbefinnande.  
 
Yrkesarbetarna berättar vidare på vilket sätt de arbetar för en säkert och trygg arbetsmiljö för 
att uppnå de grundläggande behov som Maslow (1943) beskriver. 
Yrkesarbetarna berättar hur organisationen har ett aktivt arbetsmiljöarbete där 
arbetsmiljöpolicyn integreras genom säkerhetsaktiviteter och rutiner. De berättar dock att de 
upplever att ledningen enbart ber dem läsa arbetsmiljöpolicyn och andra dokument för att 
uppfylla kraven från andra delar av organisationen och att de inte ges möjlighet att delta i de 
moment där de anser sig vara en tillgång. De berättar vidare hur de vid tillfällen påtalar brister 
i arbetsmiljön men möts med motstånd eller okunskap. Yrkesarbetarna berättar också hur de 
inte alltid följer säkerhetsrutiner och att de kompromissar när de gör riskbedömningar vilket 
Neal och Griffins (2006) studie förklarar med att det finns ett samband mellan motivation och 
säkerhetsbeteende. Resultatet visar att även om yrkesarbetarens säkerhetsefterlevnad varit god 
så hade ingen belöning uppkommit genom exempelvis uppmuntran och motiverande ord från 
ledningen. Belöning är istället vanligt förekommande vid säkerhetsdeltagande genom 
exempelvis personlig och professionell utveckling genom utbildningsdagar (Neal och Griffin, 
2006). Förväntansteorin som Neal och Griffin (2006) presenterar avser att 
säkerhetsdeltagandet uppstår då yrkesarbetaren räknar med känslor av tillfredsställelse om 
resultatet blir som förutspått. När belöning för säkerhetsdeltagandet uteblir vid exempelvis 
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uteblivna återkopplingar för säkerhetsbeteenden, så som rapporterade tillbud, sjunker 
motivationen. Törner (2008) förklarar bristerna i säkerhetsefterlevnad med yrkesarbetarens 
riskuppfattning. Riskuppfattning som inte åtföljs av en känsla av kontroll över risken, blir 
kontraproduktivt. Att yrkesarbetarna helt tar avstånd från vissa risker och enligt ledningen 
tilltänka lösningar är enligt Törner (2008) ett resultat av att detta. Yrkesarbetarna berättar 
bland annat hur de inte intresserar sig för interna dokument, inte tillbudsrapporterar och 
kringgår säkerhetsrutiner. Resultatet visar på att yrkesarbetarna upplever möjligheterna att 
påverka arbetssituationen ur ett riskperspektiv små. De förväntas arbeta efter organisationens 
policys, riktlinjer och rutiner men upplever att deras egen inverkan över arbetsmiljön vad 
gäller dessa är liten.  Den upplevda, personlig kontrollen(percieved control) och tilltro till sin 
förmåga att påverka en förändring i önskad riktning påverkas negativt av dessa. (Björklund, 
2001)  
 
Yrkesarbetarens erfarenhet är en variabel som påverkar yrkesarbetarnas riskacceptans. 
Yrkesarbetarna berättar att de sällan eller aldrig har rapporterat ett tillbud. Dels av 
bekvämlighets skäl, men också för att undvika eventuella negativa påföljder för sig själv, 
kollegan eller gruppen.  Ytterligare en anledning är att yrkesarbetarna upplever att 
återkopplingen för tillbudsrapporteringen från ledningen brister. Detta förklarar Kines et al. 
(2010) med att yrkesarbetarna ser på säkerhetskommunikationen som tomma ord utan äkta 
engagemang från ledning och högre organisationsnivåer. Törners (2008) teori att 
arbetsgruppens säkerhetsstandard och gruppsammanhållning är en avgörande faktor för 
säkerhetsmotivation och säkerhetsbeteende förklarar detta. Säkerhetsbeteendet bland 
yrkesarbetarna med avseende till gruppsäkerhetsklimatet brister vad gäller 
säkerhetsdeltagande vad gäller exempelvis tillbudsrapportering. Yrkesarbetarna berättar att 
det är svårt att avgöra vad som är ett tillbud innan det hänt eller omtalats. Detta instämmer 
Neal och Griffin (2006) i när de skriver att det finns ett samband mellan uppfattningar av 
säkerhetsklimat och egenrapporterade säkerhetsbeteenden. 
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8 Slutsats 
I följande kapitel presenterar jag mina slutsatser av undersökningen och försöker besvara 
syftet. Jag diskuterar även undersökningens bidrag till området. Kapitlet avslutas med förslag 
till framtida forskning.  

8.1 Syfte och resultat 
Syftet med denna undersökning var att öka kunskapen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 
inom en organisation som arbetar med vägservice vilket den har gjort. I undersökningen har 
jag utgått från begreppen risk, säkerhet och motivation. 
 
 Av analysen framgår att det finns skillnader mellan hur organisationen, ledningen och 
yrkesarbetaren ser på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Organisationens policys och rutiner 
för hälsa och säkerhet påverkar säkerhetsbeendet. Säkerhetsbeteendet skapas i 
organisationsklimatet vilket är en förlängning av individens psykiska klimat. Jag har funnit att 
motivation till säkerhet i enlighet med Neal och Griffin (2006) kommer ur säkerhetsbeteende.  
Organisationsklimatet och säkerhetsbeteendet är enligt ledningen bra men undersökningen 
visar att yrkesarbetarnas syn är att säkerhetsklimatet till viss del är bristfälligt. Detta enligt 
yrkesarbetarna med anledning av att organisationen inte nyttjar det mänskliga kapitalets fulla 
kapacitet vad gäller kunskap, åsikter och erfarenheter. De ges inte möjlighet att påverka 
kontexten av säkerhetsklimatet i den utsträckning de önskar vilket yrkesarbetarna menar leder 
till missnöjde och minskad motivation till säkerhetsdeltagande och säkerhetsefterlevnad. 
Brown och Duguid (2001) ger stöd till att yrkesarbetare har god kännedom om hur arbetet 
utförs på bästa sätt. De skriver att communites of practise innebär att kunskap inom en 
organisation inte främst utvecklas av specialister inom det aktuella ämnet. Kunskapen är en 
del av communityn och de som drar direkt fördel av lösningen är de som främst skapar 
kunskap. Neal och Griffin (2006) skriver hur missbruket av resurser leder till sänkt 
motivation för yrkesarbetarens säkerhetsbeteenden både ur aspekten efterlevnad av 
säkerhetsrutiner och ur aspekten deltagande. Undersökningen visar alltså i enlighet med 
Törner (2008) att när yrkesarbetarens riskuppfattning, som baseras delvis på deras 
erfarenheter, inte leder till en känsla av påverkan av risken, inverkar den negativt på 
motivation och blir kontraproduktivt. Individen kan då komma att helt ta avstånd från 
problemet.  
 
Ledningen tycks också delvis nedprioritera att uppdatera sig gällande information om hälsa 
och säkerhet från organisationsnivå samt säkerhetskommunikationen med yrkesarbetarna med 
förklaringen att resurser i form av tid läggs på att få den dagliga verksamheten att fungera. 
Detta överensstämmer inte med Kines et al. (2010) studie som visar att 
säkerhetskommunikation inte påverkar produktiviteten. Studien visar istället att det finns 
utrymme för både produktivitet och säkerhetskommunikation och att de snarare kompletterar 
än utesluter varandra.  
 
Resultatet visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet hos yrkesarbetarna anses vara formalia 
snarare än verktyg för en säkrare och mer hälsosam miljö. Detta i motsättning till ledningens 
syn vilken menar att formalia i form av arbetsberedningar och riskanalyser bidrar till en god 
och säker arbetsmiljö. Detta stödjs av Slovics (1987) teori om riskuppfattning som menar att 
organisationens policys, ledord ledningens goda avsikter blir ineffektiva om ledningen inte 
har full förståelse för hur yrkesarbetarna tänker gällande risker och riskhantering.  
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8.2 Studiens bidrag till området 
Jag anser att undersökningen har bidragit till ökad kunskap om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inte enbart inom en organisation som arbetar med vägservice. 
Undersökningen har även bidragit till kunskap och insikt i hur en organisations, lednings och 
arbetstagares uppfattning av arbetsmiljö, kvalitetsarbete samt miljöarbete påverkas och kan 
skilja sig åt. Detta med anledning av långa kommunikationsvägar samt daglig kommunikation 
mellan ledning och arbetstagare. Jag kan konstatera att systematiskt arbetsmiljöarbete måste 
observeras på ledningsnivå, gruppnivå och individnivå då den individuella, subjektiva 
upplevelsen av sammanhanget, har en nyckelroll i hur utomstående variabler påverkar oss. 
Undersökningens nästa delkapitel, förslag till framtida forskning, bidrar med 
intresseväckande frågeställningar och fenomen för kommande forsning. 
 

8.3 Framtida forskning 
Med bakgrund av undersökningens resultat har nedanstående frågor väckts. Anledningen till 
att jag inte berört dessa frågor och fenomen är att främst de begränsade resurser jag arbetat 
med.  
 
Av resultatet framgår att ledningens och arbetstagares uppfattning om, effekter av och 
praktiska arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete skiljer sig åt. Vid arbete där arbetstagare 
själv ansvarar för bedömningar av hur arbete utförs på ett säkert sätt i särskilt utsatta 
situationer kan arbetstagaren behöva kompromissa mellan organisationens och sin egen syn 
på hur arbetet bör utföras. För att kunna utföra arbetet på ett sätt som tillfredsställer beställare 
av arbete, organisationen, ledningen, tredje man såväl som arbetstagaren själv, utformar 
arbetstagaren egna arbetssätt. Dessa stämmer inte alltid överens med hur välmenande policys 
och föreskrifter menar att arbetet ska utföras. I det praktiska dagliga arbetet uppfattar 
yrkesarbetarna ibland detta vara omöjligt om alla behov ska tillgodoses. Detta hade varit 
intressant att studera vid långtidsstudier på olika grupper med anledning av att olika grupper 
skapar olika organisationsklimat.  
 
Undersökningen har uppmärksammat arbetstagarens egna uppfattningar av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med hänsyn till risk, säkerhet och hälsa ska utföras, färgas av 
deras tidigare erfarenheter. Undersökningen visar på att mindre erfaren yrkesarbetare ofta är 
försiktigare och gör mer riktiga riskanalyser. Det är därför intressant att undersöka 
problematiken med arbetstagares riskacceptans gällande riskerna och ohälsa.  
 
Uteblivna tillbudsrapporteringar utgör inte enbart faror för den berörde arbetstagaren. Utförda 
tillbudsrapporteringar hade kunnat förhindra framtida tillbud som berör kollegor eller tredje 
man. Lärandeprocessen kan förkortas och olycksfrekvensen minska om tillbudsrapporteringen 
fungerar. Arbetsgivarens uppgift att förbättra tillbudsrapporteringen borde vara lika självklar 
som deras uppgift att förebygga skador och ohälsa. Intressant att resonera kring och kan vara 
en ide till framtida forskning är därför arbetsgivarens skyldighet att medvetandegöra 
arbetstagarna om vikten av tillbudsrapporterins då det enligt lag är arbetsgivarens ansvar att 
se till att ohälsa och risker förebyggs.  
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9 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en diskussion gällande svårigheterna under genomförandet av 
undersökningen. Jag reflekterar därefter över hur den teoretiska referensramen bidragit till 
förståelse för området.  
 
En av de mest utpräglade svårigheterna med undersökningen var hitta kontexten i samspelet 
mellan organisationens och individens ambitioner. Jag upplevde det svårt att hitta kärnan i 
transkriberingarna då intervjuerna var relativt långa och vissa utsvävningar föll långt utanför 
den teoretiska referensramen som intervjuguiden var utformad från. Jag fick därför använda 
mig av induktion för att hitta teorier som förklarade vissa uttalanden och fenomen som 
respondenterna berörde. Jag var tidigare inte förtrogen med området vad gäller vägservice 
men fann kontexten intressant. Att jag inte hade särskilt goda förkunskaper om hur det 
faktiska arbetet vid arbete på väg fungerar, resulterade i att många av teorierna som jag trodde 
skulle vara användbara vid analys av empirin inte visade sig vara ändamålsenliga. Detta 
påverkade under en tid tidsplanen för uppsatsprocessen men jag upplever att induktionen 
stärkte min förståelse för området ytterligare, relevanta variabler och uppsatsens validitet.  
Ytterligare problematik upplevde jag gällande den tidigare forskningen, vilken var svår att 
hitta gällande hur motivation till arbetsmiljöarbete påverkas av att arbetet utförs i en ovanlig 
miljö med ständigt riskfyllda arbetsmoment.  
 
Respondenterna hade uppmärksammat och informerat om studien via ett informationsblad. I 
efterhand inser jag vikten av att mer utförligt förklara studiens syfte för att respondenterna 
skulle få mer tid att reflektera över sin syn på och sin syn på och motivation till 
arbetsmiljöarbetet. Jag upplevde dock att erhållen data till trots blev mycket intressant och 
relevant för undersökningens syfte. Värdefullt för undersökningen var site managerns 
funktion som informant. Detta gav undersökningen substans och en god förförståelse för den 
komplexa organisation och arbetsmiljö respondenterna arbetar i.  
 
Den teoretiska referensramen bidrog på olika sätt till en förståelse för området och för att 
besvara på syftet.  Ericson och Gustafssons(2012) bidrog till den rättsliga basen gällande 
aktuell lagstiftning och föreskrifter för arbetsgivaren och yrkesarbetaren. Bidraget låg till 
grund för den förkunskap som jag anser behövas för att förstå relationen mellan beställaren, 
organisationen och yrkesarbetaren. Neal och Griffins (2006) artikel bidrog till analysen av 
resultatet med begrepp som kunde förklara fenomenen som utkristalliserade sig under 
bearbetningen av empirin. Artikeln bidrog även med tidigare forskning vilket gav en 
förståelse för hur dessa begrepp samverkar och kan påverka de upplevelser och åsikter 
respondenterna delade med sig av. Även Törners (2008) översiktsstudie av säkerhetsklimat 
har varit av stor betydelse för att förstå och analyser fenomenen som empirin gav upphov till.   
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
Följande intervjuguide avser i första hand Arbetsledare/Platschef 
wBedriver ni arbetsmiljöarbete på denna arbetsplats? 

Hur ser arbetsmiljöarbetet ut idag? 
 Hur informeras anställda om arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljöplanen? 

wHur definierar du arbetsmiljöarbete?  
  Har ni några policy/styrdokument gällande arbetsmiljöarbete? 

wVad har ni för rutiner för uppföljning av arbetsmiljöarbetet? 
 
wHur involveras medarbetarna och hur kan de påverka arbetsmiljöarbetet? 

wHar ni ett system som möjliggör för de anställda att lämna synpunkter inklusive förslag på 
arbetsmiljön? 

Om ja: Vad för system?  
Anser du systemet fungerar väl?  
Hur ofta får ni arbetsmiljösynpunkter från de anställda?  

wHur pass mycket frihet har de anställda att själva bestämma eller agera i sina arbetsdagar? 
  Vad ser du för effekter av detta? 

wUtför ni riskanalyser? 
 Om ja: Hur? 

Hur ofta? 
 
wVilka rutiner har ni för tillbudsrapportering? 
 Återkopplas och uppföljs tillbudsrapporteringarna? 
  Om ja: Hur? 
 
wTror du att alla tillbud rapporteras? 
 
wVad gör ni för att tillbud ska rapporteras?(Uppmuntran, belöning osv) 
 
wGår ni skyddsronder? 
 Om ja: Hur ofta? 
  Hur går dessa till? 
  Vilka medverkar? 
  Hur följs de upp? 
 
wHur inverkar stress på ert arbetsmiljöarbete? 
 
wBegränsas arbetsmiljöarbetet vid tillfällen?   
 Om ja: När? 
  Varför/Motiv? 
 
wUpplever du brist gällande tid eller kompetens för att bedriva SAM? 



	  

wBeskriv om hur arbetsmiljö prioriteras här på arbetsplatsen?  
  Exempel på detta? 
  Vilka andra faktorer prioriteras på arbetsplatsen?  
 Finns något ni prioriterar före? (Lönsamhet, service mot trafikverket) 

wVilka faktorer tror du kan ha betydelse för prioritering av arbetsmiljöarbete på er 
arbetsplats? 

wUpplever du att dina överordnade och organisationen ger dig tillräckliga resurser för att 
skapa en god och säker arbetsmiljö?(Kompetens, resurser i form av tid utrustning m.m)  
 
wHur återkopplar/kommunicerar ni arbetsmiljöarbete och säkerhet?  

w Belöning från överordnad om ni följer lagstiftning, föreskrifter eller arbetar med 
organisationen  policy och arbetsmiljöplan?  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Intervjuguide 
Följande intervjuguide avser i första hand yrkesarbetaren. 
wÄr du informerad om arbetsmiljöpolicyn? 
 Om ja: Hur? 
 
wHur tycker du att din arbetsmiljö är? 
 
wVad påverkar din arbetsmiljö? 

Negativt?  
 Positivt? 

Finns det något du vill förbättra? 
Särskilda faktorer som inverkar? 
 

wVad innebär arbetsmiljöarbete för dig? 
 
wÄr du involverad och påverkar(eller ges möjlighet) arbetsmiljöarbetet?  
 Om ja: Hur? 
 Om nej: Varför? 
 
wEngagerar din ledning sig i arbetsmiljöfrågor? 
 Om ja: Hur? 
 
wSkapar din ledning förutsättningar så du kan efterfölja rutiner? 
 
w Efterföljer du rutiner och föreskrifter i ditt dagliga arbete? 
 Om ja: Belönas detta på något sätt? 
 Om nej: Sanktioneras detta från arbetsledningens sida? 
 
wGår ni skyddsronder? 
 Om ja: Vilka medverkar? 
  Hur ofta? 
  Hur upplever du att dessa inverkar på din arbetsmiljö? 
  Fyller skyddsronderna någon funktion för dig? 
 
wFinns det tillfällen då du upplever att arbetsmiljöarbetet nedprioriteras? 
  Om ja: Av vem? 
     
wVad är säkerhet för dig?  

Är din arbetsplats säker? 
Om ja: Hur? 

 
wFinns det tillfällen då du upplever att säkerheten riskeras? 
 Om ja: Din? 
  Dina medarbetares? 
  På vems inrådan? 
   Varför? 

Hur?(Genom uttryckliga påtryckningar från ledningen, 
   Informella påtryckningar från ledningen) 
  
 



	  

wUpplever du att säkerheten vid olika arbetsmoment nedprioriteras? 
Om ja: Av vem? 

Varför?(Resurser, pengar, tid) 
Belönas eller sanktioneras detta? 

 
wUpplever du stress på din arbetsplats? 
 Om ja: Hur?  
  Vilka moment?  
  Varför? 
  Hur anser du att detta kan förbättras? 
 
wHar du varit med om arbetsplatsolyckor?  
 Om ja: Upprättades en tillbudsanmälan? 
  Fick den någon respons? 
  Finns det tillfällen då du inte upprättat tillbudsanmälan? 
  Varför? 
 
Eventuella tilläggsfrågor skyddsombud 
wArbetar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete? 
wHar ni skriftliga riskbedömningar? 
wHar dina chefer tillräckliga kunskaper och tid att driva och åtgärda risker? 
wHur arbetar du med SAM? 
 Vill du göra det på något annat sätt? 
wFinns det faktorer/resurser du önskat du hade mer av för att få SAM att fungera bättre?  
  Anser du din chef ha inflytande över dessa? 
wFinns det faktorer som hindrar dig från att utföra SAM som du skulle vilja?  
  Anser du din chef ha inflytande över dessa? 
 
wMinskar SAM riskerna i arbetet? 
wGör ni årliga uppföljningar och förbättringar av SAM? 
wÅtgärdas arbetsmiljöbrister? 
 
  



	  

 

Din möjlighet 

Våren 2015 
Jag kommer under vecka 13, 14 och 

15( 21/3-10/4) efter 
överenskommelse, finnas på plats för 

personliga intervjuer med såväl 
anställda, arbetsledare som inhyrd 
personal.  Din personliga, enskilda 
intervju, kommer ta maximalt 20 

minuter av din tid, se på detta som 
ett tillfälle att göra din röst hörd. 

Genom ditt deltagande samtycker du 
automatiskt till intervjun. 

Vid intresse vänligen kontakta någon 
av dina arbetsledare alternativt mig 

via mail eller telefon. Vi bokar 
tillsammans in en tid som passar dig. 

Du kommer en tid före intervjun 
tilldelas en kort enkät vilken är 

önskvärt att du fyller i och försluter i 
bifogat kuvert och tar med till 

intervjun. Ditt deltagande är helt 
frivilligt och om du vill avbryta din 
medverkan, oavsett skede, kommer 

det inte medföra några negativa 
påföljder. Dina personuppgifter 

kommer behandlas konfidentiellt 
och inga utomstående kommer få 

tillgång till dessa. Din medverkan i 
studien är anonym. 

	  

Har du funderat över din arbetsmiljö, men inte vetat 
hur du ska ge uttryck för dina åsikter?  

Nu ges du möjligheten! 
Jag är student vid det arbetsvetenskapliga programmet, 
Högskolan i Halmstad. Jag kommer till er på NCC för 

att studera er fysiska arbetsmiljö vid arbete på väg. 
Syftet med studien är att undersöka hur er 

organisation, som arbetar med vägservice, följer 
arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Jag är även intresserad av hur 
enhetens arbetsmiljöpolicy är utformad och hur 

enheten arbetar med denna i det 
praktiska dagliga arbetet. Jag är särskilt intresserad av 
hur du som individ upplever arbetsmiljön, arbetet med 
den samt hur dess olika aspekter inverkar på dig, ditt 

mående och din arbetsförmåga. 
 

C-‐uppsats	  
V Å R E N 	   2 0 1 5 	  

Vägarbetets	  ständiga	  risker	  och	  din	  arbetsmiljö	  

Kontaktuppgifter	  
Malin	  Chronevall	  
072-‐7413026	  
Malin.chronevall@hotmail.com	  
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