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Abstract 
Due to infrastructural development in, and around larger cities, more and more demands 
are placed on the mass transportation systems connecting the different parts of a city. One 
of the most important subjects is how to guarantee travellers safety and at the same time 
include demands of speed and efficiency. The aim of this study was to investigate how 
subway drivers in Veolia Transport AB evaluated their own behavioural intentions and 
their perceived safety behaviour with respect to the existing safety culture. The theoretical 
framework consisted of Ajzen & Fishbein’s (1980) theory of behavioural intentions, 
Reason’s (1990) theories of humans and safety cultures and Westrum’s (1992) theory of 
how to evaluate organizational structures. A questionnaire was administrated to 125 
subway drivers. The results showed that both behavioural intentions as well as own 
perceived safety behaviour were in line with the present safety culture. Moreover, the 
analysis showed that improvements regarding communication of information and comfort 
could enhance the safety culture further. Finally, the subway drivers perceived their security 
at work as surprisingly high. 
 
Keywords: Safety, Safety Cultures, Theory of Reasoned Action, Behavioural intentions, 
Attitudes, Perceived behaviour, Subway. 



  

 

Sammanfattning 
Genom att infrastrukturen i storstadsområdena utvecklas ställs idag allt större krav på 
masstransportsystemen som binder samman olika områden. En viktig aspekt är att 
upprätthålla en god säkerhet samtidigt som persontransporten måste utföras så snabbt och 
effektivt som möjligt. Detta ställer stora krav på den som utför persontransporter. Syftet 
med denna studie var att undersöka tunneltågförares attityder och subjektiva normer till 
säkerhetsarbetet inom Veolia Transport AB, mäta deras beteendeintentioner till 
säkerhetskulturen och deras upplevda säkerhetsbeteende. Studien utgick från Ajzen & 
Fishbeins teori om beteendeintentioner, Reasons (1990) teori om människor och 
säkerhetskulturer, samt Westrums (1992) karaktäristika om utvärdering av 
organisationsstrukturer. Studien innefattade en enkätundersökning med 125 
tunneltågförare. Resultaten visade att beteendeintentionerna och upplevt 
säkerhetsbeteende korresponderade och var i överensstämmelse med rådande 
säkerhetskultur. Vidare, att faktorer som förbättrar informationsflödet och ökad trivsel kan 
öka kvaliteten inom säkerhetskulturen ytterligare. Slutligen visade undersökningen på ett 
oväntat resultat, nämligen att tunneltågförarna upplevde att de var trygga i sin yrkesroll. 
 
Nyckelord: Säkerhet, Säkerhetskulturer, Theory of Reasoned Action, Beteendeintentioner, 
Attityder, Upplevt beteende, Tunnelbana. 
 



  

 

Förord 
Denna studie är utförd med delad arbetsfördelning. Alla avsnitt i rapporten är skrivna och 
validerade av båda författarna. Veolia Transport AB har tillfört författarna medel för resor, 
kost och logi under studieresorna mellan Stockholm och Luleå, vilket har varit en starkt 
bidragande faktor till genomförandet av denna studie.  
 
Tack riktas först och främst till våra handledare, Håkan Alm, Professor i Teknisk psykologi 
vid LTU, för feedback och goda synpunkter samt Hans-Erik Lehndal, säkerhetsinspektör 
vid Veolia Transport AB, för hans hjälp gällande alla de praktiska delarna i studien. Även 
våra opponenter förtjänar ett tack för deras värdefulla synpunkter. 
 
Vidare riktas ett tack för ett positivt bemötande av personalen vid Veolia Transport AB, 
när det gäller allt från fackliga möten, lån av datorer samt agerande av testpersoner för 
enkätundersökningen till möjligheten att få träffa tunneltågförarna och få se en glimt av 
deras arbetsplats. 
 
Utöver dessa har också studieexpeditionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet varit till mycket stor hjälp när det gäller praktiska delar såsom att ta emot 
svarskuvert 
 
Slutligen tackas författarnas vänner och familjer för stöd och råd under arbetets gång. 
 
 
 
Luleå 18/6 -08 
 
 
Tomas Lönnqvist     Henrik Magnusson 
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Inledning 
En infrastrukturell utveckling följer naturligt av samhällsutvecklingen. Sveriges nuvarande 
utveckling mot ett tjänstesamhälle ställer enligt den svenska regeringen ökade krav på 
bland annat förbättrade persontransporter inom storstadsområden (Prop. 2001/02:20). 
Detta anses spela en central roll när det gäller att upprätthålla god konkurrenskraft, samt 
anpassning till ett ökat persontransportbehov. En väl fungerande kollektivtrafik blir därför 
nödvändig för att tillgodose behovet från en ständigt ökande befolkning (Stockholms 
Lokaltrafik, 2006). Persontransporter i Sverige utförs vanligen med tåg, buss, tunnelbana, 
spårvagn samt båttrafik (Veolia, 2008). Tunnelbanor finns i 58 olika länder, och utgör som 
masstransportsystem ett av nyckelsystemen i de större städerna (Gershon, Qureshi, Barrera, 
Erwin, & Goldsmith, 2005). Tunnelbana ger passagerare möjligheter till snabba, frekventa, 
säkra och förhållandevis billiga resor mellan städer och dess närområden (Veolia, 2008) 
Tunnelbanetrafiken i Sverige ägs av Stockholms Läns Landsting och den ansvariga 
instansen är SL (Stockholms Lokaltrafik). Detaljplanering och framförande av tunnelbanan 
är utlagd på entreprenad och är idag upphandlad av Veolia Transport AB. 
Tunnelbaneverksamheten i Stockholm ansvarar för cirka 1,1 miljoner persontransporter 
varje dag.  
 
Persontransporter är en verksamhet som medför en mängd olika risker, inte minst för 
resenärerna (Grimwall, Jacobsson, & Thedéen, 2003) Ett grundläggande krav som ställs på 
transportföretagen är att persontransporter ska utföras på ett så säkert och effektivt sätt 
som möjligt (Guest & Conway, 2002). Sannolikheten att råka ut för en olycka vid färd med 
tunnelbana är låg, om det ställs i relation till att exempelvis färdas med bil (Grimwall et al., 
2003). Veolia Transport AB arbetar aktivt för att förbättra tryggheten för personal och 
resenärer (Veolia, 2007). Detta arbete leds av en särskild säkerhetsavdelning.  En 
förutsättning för att denna avdelning ska kunna uppfylla sitt mål – ”en ständigt förbättrad 
säkerhet” är att personalen och i synnerhet tunneltågförarna är väl införstådda i 
säkerhetsarbetet som företaget bedriver. Eftersom det är förarna som ytterst hanterar 
tunneltåget, samt ansvarar för resenärer och anmälning av riskkällor, utgör dessa en vital 
del av säkerhetsarbetet. 
 
”Säkerhetskultur” är ett begrepp som på senare tid har börjat användas för att beskriva ett 
säkerhetshanteringssystem (Guldenmund, 2000). En god säkerhetskultur karaktäriseras av 
en god interaktion mellan organisationen och de individer som ingår i den (Reason, 1997). 
Eftersom företag idag strävar efter förbättring inom säkerhetsarbetet finns det behov av att 
undersöka komponenter som utgör grund för en god säkerhetskultur (L. Ericsson och H-E 
Lehndahl, personlig kommunikation, 25 februari, 2008). Tidigare forskning inom 
organisationer har visat att säkerheten för företag till hög grad utgörs av den enskilde 
medarbetarens egen uppfattning och dennes ansvar för arbetet (Cheyne, Oliver, Tomás, & 
Cox, 2002). Ju starkare ansvar en individ känner för sitt arbete, desto mer ansvar för 
säkerheten på arbetsplatsen tar denne. Detta påvisas även i en studie utförd av Donald & 
Young (1996). De fann bland annat att vissa företag skapat återkommande möten där 
operatörer och ledning gemensamt diskuterade synpunkter på säkerheten. En god 
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kommunikation mellan organisationen och de anställda visade sig vara mycket effektiv. 
Genom god kommunikation kände sig medarbetarna mer delaktiga i säkerhetsarbetet. 
Donald & Young (1996) har också kunnat påvisa att det finns ett behov hos alla 
medarbetare att känna stöd och kontakt med ledningen i säkerhetsrelaterade frågor. En 
god kommunikation har även visat sig vara effektivt när det gäller att förbättra attityden till 
säkerhetsarbete.  
 
Ett angreppssätt för att utvärdera säkerhetskulturer beskrevs av Glendon, Clarke, & 
McKenna (2006). De menade att fokus bör läggas på medarbetarna, och hur de agerar i 
organisationen. Reason (1997) menar också att undersökningar på individnivå är viktiga 
för att undersöka säkerhetskulturer. Glendon et al., (2006) menar att det vid en sådan 
studie är lämpligast att utgå ifrån medarbetarens individuella attityder och normer. Foote, 
Seipel, Johnsson, & Duffy (2005) beskriver också de ett tydligt samband mellan attityder 
och normer som påverkande faktorer till individens inställning till företags 
säkerhetspolicies. Vikten av att mäta attityder som prediktorer för säkert beteende påvisas 
även av Pousette, Larsson, & Törner (2007). De beskriver att individens attityder i hög grad 
påverkar deras benägenhet att agera säkert.  Wallén-Warner & Åberg (2006) har i en 
studie, avseende bilister och fortkörning, funnit att variablerna attityd och subjektiva 
normer spelar en avgörande roll för om bilister kommer att köra för fort eller inte. 
  
Anderson & Lavallee, (2007), Harvey, Bolam, Gregory, & Erdos, (2000) och Conchie, 
Donald, & Taylor (2006) har i sina studier visat att ett bra verktyg när det gäller att utreda 
beteendeintentioner, som en funktion av individens subjektiva normer och attityder, är 
den så kallade ”Theory of Reasoned Action” (TRA) av Ajzen & Fishbein (1980). Teorin, 
med dess mångsidighet, visar att teorin kan tillämpas inom en rad olika ämnesområden för 
att genomföra generaliserbara, kvantitativa studier på olika populationer (Wallén-Warner 
& Åberg, 2006).  

Syfte 
Studiens syfte är att mäta tunneltågförarnas beteendeintentioner till säkerhetskulturen 
utifrån en attitydstudie vid Veolia Transport AB.  

Frågeställningar 
- Vilka beteendeintentioner har tunneltågförare vid Veolia Transport AB? 
- Hur upplever tunneltågförarna sitt eget beteende? 
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1. Teoretiskt ramverk 

1.1 Säkerhetskultur 
Termen ”säkerhetskultur” anses enligt Glendon et al., (2006) ha uppstått i och med 
International Atomic Energy Agency’s utredningen beträffande Tjernobylkatastrofen år 
1986. Enligt Guldenmund (2000) finns det ett flertal definitioner som idag anses mer eller 
mindre accepterade inom forskarvärlden. Cox & Cox (1991) definierar begreppet 
säkerhetskultur som: 
 
“Safety cultures reflects the attitudes, beliefs, perceptions, and values that employees share in relation 

to safety.” (s. 93). 
 
Reason (1997) visar på olika komponenter som bör ligga till grund för hur en 
säkerhetskultur utvärderas: 
 

- Learning culture – Beskriver förhållandet som handlar om att personalen har vilja 
och kompetens att dra lärdom av situationer och feedback. I denna komponent 
innefattas alla delar som har att göra med att regler och styrning gällande arbetssätt 
ska vara väl underbyggda, samt att arbetet tillåter människan att aktivt ta del av 
dessa olika delar. 

 
- Reporting culture – Handlar om att personalen visar upp att de vill ha en aktiv roll i 

arbetet med säkerheten (möjlighet till delaktighet), samt att klimatet inom företaget 
ska vara förberett för ”errors” och ”near-misses”, det vill säga att organisationen 
accepterar individuella misstag och samtidigt försöker utreda vad som egentligen 
ligger bakom ett specifikt problem. Dessutom handlar denna del om att individen 
ska våga ta ansvar för sina handlingar utan att känna att ett misstag kan missgynna 
deras framtida möjligheter inom företaget. 

 
- Informed culture - Den del inom företaget som beskriver ett bra informationsflöde 

mellan alla olika nivåer, samt att dialogens regler skall råda (att varje signal från en 
sändare ska besvaras i någon form av mottagaren). 

 
- Flexible culture – Har att göra med att organisationen i vissa situationer besitter 

styrka att förändra organisationen efter omständigheterna. Anpassningsförmågan 
krävs för att kunna hantera oväntade situationer, exempelvis kriser. 

 
- Juste culture - Att ”atmosfären” gällande tilltron till personalen är bra. Personalen 

skall dessutom vara uppmuntrade, och i vissa situationer belönade, för sin 
delaktighet när de rapporterar säkerhetsrelaterad information. Detta innebär att 
individen ska uppleva trygghet genom det faktum att organisationen agerar 
konsekvent och rättvist. 
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Utvärdering av säkerhetskulturer kan utföras på flera olika sätt. Analys av styrdokument, 
direkta observationer eller genom utvärdering av personal inom olika led av organisationen 
(Reason, 1997).   

1.2 Organisationsstrukturer 
Det finns anledning att lyfta fram det faktum att organisationer bör hantera feedback från 
sina medarbetare som en utgångspunkt i säkerhetsarbetet. Detta lyfter bland annat 
Westrum (1992) fram i en studie angående säkerhetsrelaterat informationsflöde. Enligt 
Westrum beskrivs tre nivåer för hur organisationer uppfyller möjligheter för individen att 
förmedla feedback. Dessa nivåer har bland annat vidareutvecklats av Reason (1997) för att 
utvärdera goda respektive mindre goda säkerhetskulturer.  
 
När informationen från anställda behandlas på ett icke tillfredställande sätt kallar Reason 
(1997) detta för en patologisk kultur. Detta innebär att det finns inbyggda sjukdomstillstånd 
gällande informationsflödet. Om nedanstående påståenden är uppfyllda menar Reason 
(1997) att organisationen har sämsta möjliga förutsättningar att arbeta med kvalitetssäkring 
och utveckling av säkerheten.  
 

- organisationen blundar inför problem 
- de som meddelar brister eller misslyckas med sina åtaganden blir bestraffade 
- att ansvarsområden för de anställda är små, samt att nya idéer aktivt motarbetas 

 
En byråkratisk kultur kännetecknas av att det finns lite utrymme för individen att på ett 
enkelt sätt påpeka brister. De förhållanden på arbetsplatsen som bör rapporteras till 
organisationen kan försvåras eller hindras av komplicerade rutiner, regler eller system 
(Reason, 1997). Trots att den byråkratiska kulturen kan förefalla negativ påpekas att vissa 
fördelar finns. En byråkratiskt styrd kultur har bland annat en tydlig ansvarsfördelning och 
styrning, vilket kan innebära vissa fördelar när det gäller dialog mellan anställda och deras 
kontaktpersoner, gällande ett specifikt problem inom organisationen. Denna typ av 
organisationsstruktur kännetecknas av:  
 

- avsaknad av kunskap om de anställdas arbetsförhållanden 
- åtgärder saknas på grund av bristande anpassningsförmåga till de faktiska 

förhållandena 
- ansvarsfördelningen är tydligt definierad, men nya idéer motarbetas indirekt genom 

pappersarbete 
 
Ett idealförhållande representeras av en så kallad generativ kultur. Kännetecknet för denna 
organisationsstruktur är att individen är väl integrerad i säkerhetsarbetet (Reason, 1997). 
Den generativa kulturen ger individen verktyg att korrekt kunna informera organisationen 
om de rådande förhållandena. En organisation som aktivt strävar efter att förbättra 
säkerhetsarbetet bör lägga särskild vikt vid att utveckla och förstå betydelsen av att hela 
organisationen arbetar mot samma mål. En generativ organisation innebär: 
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- aktivt sökande efter information 
- information och belöningar till anställda som gör organisationen uppmärksam på 

brister, samt vilja till anpassning av rutiner/regler när oönskade händelser uppstår 
- delat ansvar för fel som uppstår, samt välkomnande av nya idéer  

1.3 Människan i säkerhetskulturer 
Glendon et al., (2006) delar den allmänna uppfattningen att människan är en unik varelse 
som fattar egna beslut under påverkan av yttre stimuli. Människan analyserar och tolkar de 
sinnesintryck som når henne. Denna typ av tolkning kallas perception. Perception innebär 
således att en person varseblir eller uppmärksammar stimuli genom sinnesintryck, som 
personen sedan tolkar och utför en respons på (Carlson, Martin, & Buskist, 2004). Denna 
process sker individuellt och utifrån egna tolkningsgrunder, erfarenheter och 
förutsättningar.  Människan gör därmed sina egna bedömningar om huruvida upptäckta 
eller oupptäckta, men medvetna risker, utgör ett hot eller ej (Brehmer & Sahlin, 1994). 
När perceptionen behandlar hot och hotbilder används begreppet riskperception. 
Begreppet riskperception kan beskrivas som ”upplevd risk” (Grimvall et al., 2003). 
Riskperception anses enligt Glendon et al., (2006) vara en grundläggande aspekt att ta 
hänsyn till när det gäller att utreda hur människor reagerar på olika risker och hot. 
 
Mänskliga felhandlingar har kommit att bli ett centralt begrepp när det gäller att förstå 
varför människor begår fel (Glendon et al., 2006). Reason (1990) definierar mänskliga 
felhandlingar som ”human error” enligt: 
 
”…. a generic term to encompass all those occasions in witch a planned sequence of mental or physical 

activities its intended outcome, and when these failures cannot be attributed to the intervention of 
some chance agency.” (s. 9). 

 
Dessa felhandlingar behöver inte av nödvändighet vara till nackdel för individen (Glendon 
et al., 2006). När vi begår felhandlingar lär vi oss av dem. Lärdom av misstag individen 
begår kallas vanligtvis ”trial and error”. Detta beskriver att misstag kan vara viktiga för vår 
personliga utveckling. Inom vissa verksamheter kan dock felhandlingar leda till stora 
konsekvenser för individer och samhällen. Verksamheter där särskild hänsyn tas till human 
error benämns vanligtvis som ”högriskverksamheter” (Reason, 1990). Ett allmänt 
klassifikationssystem utvecklat av Reason (1990) beskriver tre feltyper en människa kan 
begå. Dessa feltyper kan uppstå på olika prestationsnivåer: 
 

 Färdighetsbaserad nivå (oavsiktligt) 
 

Denna nivå innehåller två delar. Begreppet Slips förklarar att människan 
kan begå ett fel genom att denne uppfattar situationen eller 
arbetsmomentet fel och utför en felhandling utifrån vad denne anser 
vara rätt. Lapses innebär att individen begår en felhandling eftersom att 
denne inte kommer ihåg hur momentet skulle utföras, eller glömmer 
bort vad avsikten med handlingen var. 
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 Regelbaserad nivå (avsiktligt) 

 
Regelbaserade misstag innebär att individen gör ett misstag på grund av 
att denne medvetet använder en bra regel på fel sätt eller att denne 
applicerar en dålig regel för att lösa arbetsuppgiften (violation). Inom 
begreppet violations påtalas även att individen medvetet begår en 
handling för att förstöra. Violations kan ske på 3 olika nivåer:  
1) Rutinmässig regelbrytning kan exempelvis innebära att individen utför 
jobbet på ett enklare sätt. 2) Optimerad regelbrytning handlar om att 
tillfredställa behov. 3) Situationsanpassad regelbrytning beskriver en 
situation där individen vill få jobbet utfört till varje pris, utan att väga 
eventuella negativa konsekvenser i dess handlande. 

 
 Kunskapsbaserad nivå (oavsiktligt) 

 
Kunskapsbaserade misstag innebär att individen har lärt sig fel från 
början och begår därför en felhandling. Även på denna nivå kan 
violations ske då individen är medveten om att fara kan uppstå, men att 
denne ändå väljer att utföra momentet, trots att ingen utarbetad rutin 
för momentet finns att tillgå. 

1.4 Attityder, normer & beteendeintentioner 
Attityder kan enligt Ajzen & Fishbein (1975) definieras som en inlärd tendens att agera 
konsistent mot ett specifikt objekt eller en specifik situation. Attityden bestämmer således 
till stor del hur vi kommer att agera i en given situation. En attityd innefattas av två 
beståndsdelar. Den första beståndsdelen beskriver individens tro om en given handling, 
och den andra beståndsdelen förklarar individens tro till vad situationen kommer att 
resultera i (Ajzen & Fishbein, 1975). Den subjektiva normen hos individen utgör den 
andra beståndsdelen när det gäller att förutse en beteendeintention. Den subjektiva 
normen behandlar den yttre, eller den sociala påverkan, som influerar individen när 
han/hon utför en handling. Den subjektiva normen har även denna två beståndsdelar, där 
den första knyter an till vad individen tror att normen inom populationen är. Den andra 
förklarar hur motiverad denne är att anpassa sig till denna norm. Ajzen & Fishbein (1975) 
har genom sina teoribildningar lyft fram en stor mängd förklaringsmodeller när det gäller 
att predicera hur individer kommer att bete sig i olika situationer. De anser inte att 
beteendet måste observeras direkt, utan skapar med sin teori ett alternativ till hur 
beteendeintentioner kan mätas (Ajzen & Fishbein, 1975). En typ av tillämpning för att 
utföra studier av beteendeintentioner är enkätundersökningar. Beteendeintentionerna 
anses vara en funktion av individernas attityder och subjektiva normer. 
Beteendeintentionen är således inte samma sak som individens faktiska beteende, utan 
snarare en prediktor för hur sannolikt det är att han/hon kommer att utföra ett visst 
beteende. Denna teori heter Theory of Reasoned Action (TRA) (Fishbein & Ajzen, 1980). 
Figur 1 beskriver TRA: s grundläggande beståndsdelar. Attityder och subjektiva normer 
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bildar en beteendeintention. Ju högre beteendeintentionen är, desto högre är 
sannolikheten för att det faktiska beteendet kommer att ske. 
 

 
Figur 1: "Theory of reasoned action" (Fishbein & Ajzen, 1980) 

1.5 Sambanden mellan människan och säkerhetskulturen 
Säkerhetskulturer beskrivs vanligtvis som den del av säkerhetsarbetet som syftar till att 
undersöka människan och dess relation till organisationen (Elg, Gauthereau, & Witell, 
2007). Det är också människan som är den verkställande parten när det gäller att utföra 
farofyllda moment, som när det gäller att hantera eventuella faror (Reason, 1997). Ett 
förhållande där organisationen, och inte individen, slutgiltigt ställs ansvarig för felaktiga 
handlingar anses gynnsam för att skapa den ”kultur” som kan leda till en säkrare 
arbetsplats (Reason, 1997). Felhandlingar anses bero på orsaker som oftast ligger utanför 
människans kontroll. Medvetna felhandlingar där skulden är individens anses vara ytterst 
ovanliga (Reason, 1980). Om individen inte ser någon direkt förlust i att begå en 
felhandling är det organisationens ansvar att visa på en förlust i att begå farofyllda 
handlingar. Detta genomförs genom att organisationen skapar förståelse och 
genomskinlighet till varför farofyllda handlingar är farliga. Handlingen från individen är 
således inte fel, utan snarare en logisk följd av att systemet tillåter handlingen. Relationen 
mellan individen och organisationen åskådliggörs bland annat av Elg et al., (2007), som 
tolkar Reason’s (1997) förklaring av relationen med att organisationen ses som den 
”trubbiga delen” som svarar för att sätta upp regler, fokusera verksamheten samt följa upp 
olyckor och tillbud. Människan beskrivs som ”den skarpa delen”, där individen arbetar i 
”frontlinjen”. Han/hon exponeras för såväl faror som riskkällor och väljer mellan att 
rapportera eller inte. Olyckförebyggande arbete är bland annat beroende av rapportering 
från dem som faktiskt utför det operationella arbetet. Detta resonemang kallas i detta 
sammanhang ”the person model approach in safety management” (Reason, 1997, s 224). 
Genom att straffa ett ”felaktigt” beteende blir organisationen inte bara sämre upplyst om 
farorna, utan den så viktiga relationen mellan människan och organisationen försvagas 
också. Individen styrs formellt av organisationens regler och direktiv, informellt av de 
inbyggda normerna och attityderna i organisationens kultur. De främsta faktorerna för 
analyser av säkerhet inom företag är förekommande incidenter, tillbud och olyckor 
(Grimvall et al., 2003). Genom att olyckor bara kan utredas genom att reflektera över 
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olyckor som tidigare skett, råder också ett omvänt kausalt förhållande när det gäller att 
förebygga faror. Utredningsarbetet utgår från en händelse för att sedan härleda denna 
händelse tillbaka till sin orsak (Elg et al., 2007).  
 
Fokus riktas idag på att mäta attityder till säkerhet i företag som en del av 
säkerhetskulturen. Mearns, Whitaker, & Flin (2003) menar att goda säkerhetskulturer är 
viktiga, eftersom de formar kontexten som de ingående individuella attityderna skapas 
inom. Med andra ord är det företaget som genom sin rådande säkerhetskultur, skapar 
attityderna hos sina anställda. Vidare menar Mearns, Whitaker, & Flin (2001) att 
säkerhetsklimatet är definierat som den manifestation som underbygger säkerhetskulturen i 
säkerhetsrelaterat beteende hos de anställda och deras uttryckliga attityder. Det innebär att 
attityderna hos de anställda är de som skapar grunden i säkerhetskulturen. Det kan tyckas 
föreligga ett omvänt kausalt förhållande, men företaget påverkar individen genom sin 
styrning och sina formella normer och policys medan de anställda styr företaget till vilken 
ansats företaget tar (Glendon et al., 2006). De anställda utvärderar omgivning, ledning och 
kollegor och utifrån detta antar den anställde en egen ståndpunkt för var denne står. Enligt 
Conchie & Taylor (2006) råder ett samband mellan Reason’s (1997) resonemang gällande 
säkerhetskulturer och de anställdas attityder till säkerhetsarbete. De påpekar också att 
anställdas tilltro till organisationen spelar en stor roll när det gäller kvalitetsförbättring som 
avser säkerhetsrelaterat arbete. Detta innefattar allt från de anställdas perception till deras 
attityder till säkerheten. Om företagets säkerhetskultur är ”god” är sannolikheten att det 
skapas ”goda” attityder till företaget större. Om företagets kultur är undermålig skapas 
sämre förutsättningar för ”goda” attityder till företaget (Glendon et al., 2006).  
 
Attityder är även viktiga att studera när olyckor/tillbud utreds. Här syns oftast ett tydligt 
samband mellan personskador och tillbud när attityder hos de inblandade har mätts i 
efterhand (Glendon et al., 2006). Det har visat sig att ju ”godare” attityd till det 
olycksskapande momentet arbetarna har, desto bättre eller lindrigare har utgången varit. 
Detta beskrivs även av Schroder (1970), som anser att negativa attityder leder till 
felhandlingar i högre grad än om attityden är mera mogen till säkerheten kring momentet. 
Ett överdrivet säkerhetsarbete kan dock medföra att individer i vissa fall kan uppleva en 
övertro på systemet, vilket också kan inverka negativt på de anställdas beteende till 
säkerheten (Conchie et al., 2006). 
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2. Metod 

2.1 Försökspersoner 
Den representativa populationen för tunneltågförare i Sverige är 593 personer som arbetar 
i Stockholms tunnelbana. Populationen består av 75 % män och 25 % kvinnor. 
Medelåldern för populationen är 40 år. Ca 20 % av dem har en invandrarbakgrund. 
Utbildningsnivån för populationen är spridd från gymnasie- till universitets-
/högskoleutbildning. De anställda är för närvarande mellan 20 och 66 år, och den 
genomsnittliga anställningstiden är 12,5 år. Urvalet bestod av 350 tunneltågförare (ca 60 % 
av populationen), en enkät skickades till dessa genom personalavdelningens adresslistor. 
Utifrån en alfabetiskt sorterad personallista valdes försökspersonerna för denna studie ut. 
Personallistan bestod av 23 A4 ark. Arken blandades och lades i en gemensam hög. Ett 
mynt användes för att ”slumpa” ut vilken person som urvalet skulle börja med. När sista 
personen på det sista arket hade använts saknades ytterligare 102 urvalspersoner. Då 
blandades arken om enligt ovan nämna teknik och första personen ”slumpades” återigen 
fram genom en ”myntsingling”. 

2.2 Material 
Materialet i studien utgjordes av en enkät som omfattar 29 påståenden (Bilaga 1) och har 
genom upprepad prövning av oberoende parter beräknats ta cirka 10 minuter att fylla i. 
Enkäten hade även två bilagor som bestod av en ingress till enkäten och ett följebrev från 
Veolia (Bilaga 2 & 3). Ingressen informerade om syftet med undersökningen och att det 
var frivilligt att besvara enkäten samt att försökspersonerna informeras enkäten. I ingressen 
återfanns också kontaktinformation (Bilaga 2: Ingress). Enkäten delades in i:  
 

1. Del ett som innehåller påståenden om beteendeintention.  
2. Del två som mäter försökspersonernas upplevda beteende.  
3. Del tre som rangordnar försökspersonernas mest och minst viktiga värderingar 

gällande sitt arbete (se även 2.5 Avgränsningar).  
 
Tabell 1 beskriver de fem komponenter som ingår i en säkerhetskultur. För att förenkla 
framställandet av påståendena i enkäten gjordes en direktöversättning till svenska och 
sedan till en kategori. Samtliga kategorier finns som ingående delar i respektive 
originalkomponent, se 1.1.  
 
Tabell 1: Tolkning av komponent till kategori 
Komponent (Reason, 1997) Komponent (svensk översättning) Kategori (efter tolkning) 
Learning Culture Lärande kultur Regler och direktiv 
Reporting Culture Rapporterande kultur Delaktighet och ansvar 
Informed Culture Informativ kultur Information 
Flexible Culture Flexibel kultur Flexibilitet 
Juste Culture Rimlig kultur Trygghet och trivsel 
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Efter översättningen i Tabell 1 utfördes sedan en fördjupad studie av Ajzen & Fishbeins 
(1980) Theory of Reasoned Action. Som framgår av avgränsningar (se 2.5) valdes 
komponenten ”flexibilitet” bort. Påståendena utformades genom analys av Veolias interna 
säkerhetsordning och med hjälp av det interna trafikhändelserapporteringssystemet (THR). 
Även personal och handledare hade förslag på påståenden vilka givetvis övervägdes. Det 
kontrollerades även att de tekniska termer som används inom verksamheten som Veolia 
bedriver stämde överens med de framställda påståendena. Avsikten var att formulera 
påståendena så att de svarade mot Ajzen & Fishbeins (1980) Theory of Reasoned Action, 
det vill säga, minst ett påstående i varje kategori utformades för att ge svar på attitydens 
innehåll samt ett påstående om den subjektiva normen. Därefter utformades även 
kontrollpåståenden för det upplevda beteendet i var och en av de fem kategorierna (Figur 
2).  
 

 
 Figur 2: Studiens tillämpning av TRA och ”Säkerhetskulturer” 
 
Påståenden används för att åskådliggöra i del ett: attityder och subjektiva normer samt i del 
två: upplevda beteenden hos berörda försökspersoner.  Ajzen & Fishbein (1980) föreslår att 
skalstegen bör vara sju till antalet eftersom att det ger en tydligare distinktion mellan 
försökspersoner som har uttryckliga positiva och negativa svar, i huvudsak vid multipel 
regression (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Denna undersökning använde sig endast av centralmått 
och korrelation, varför skalstegen i denna undersökning utgörs av skalan 1 till 7. För att 
tydliggöra vad extremerna i skalan definieras av skrevs det också in en förklaring till dessa 
(Figur 3). 
 

 
 Figur 3: Svarsalternativ för påståendena gällande beteendeintention (del ett) 
 
Som en typ av kontrollpåstående för beteendeintentionerna används 8 påståenden med 
avsikt att mäta upplevt beteende. Denna del behandlas på ordinalnivå med en 4-gradig 
skala (Figur 4). Se även 2.4.  
 

 
 Figur 4: Svarsalternativ för påståendena gällande upplevt beteende (del två) 
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Efter framställandet av enkäten utformades en ingress och ett följebrev (Bilaga 2: Ingress 
och Bilaga 3: följebrev).  Ingressen ingår som förstasida i enkäten och omfattar en A4 sida. 
Ingressen har till syfte att ge försökspersonerna all nödvändig information. Informationen 
innefattade syfte och beskrivning av studien, att studien är frivillig och anonym samt 
kontaktuppgifter till författarna. Följebrevet skrevs av Veolia. Informationen i följebrevet 
beskrev Veolia Transport AB: s syfte med att låta författarna genomföra studien hos dem. 
Följebrevet vidarebefordrades som ett separat A4 ark i utskicket. 
 
För att skilja påståenden som hörde ihop med varandra skrevs de ut, särskiljdes och 
blandades. Efter detta färdigställdes första utkastet på enkäten. Därefter tillfrågades 4 
personer ur den administrativa personalen om de kunde besvara enkäten för att se hur pass 
lättförståelig den var. Efter synpunkter från personal, handledare samt pilotförsöket 
färdigställdes den slutliga enkäten och skickades ut till 350 tunneltågförare. 

2.3 Procedur 
I en förstudie undersöktes området som uppdraget avsåg. Förstudien innefattade bland 
annat ett möte med uppdragsgivarna Veolia Transport AB. Där diskuterades vilka behov 
Veolia Transport AB hade med denna studie. Vidare genomfördes en analys av interna 
tillbudsrapporteringssystem samt av relevanta interna styrdokument. Efter en gemensam 
överenskommelse om studiens karaktär mellan Veolia Transport AB och författarna 
planerade författarna tidsdisposition, bokade resor samt samlade in allt material som 
ansågs vara av relevans för studien. Analysen av databasen för 
trafikhändelserapporteringssystemet genomfördes innan enkätens utformning, vilket gav 
uppslag till relevanta påståenden. En kortare observationsstudie skedde i tunnelbanan 
genom att åka med några tunneltågförare. Observationen genomfördes innan 
enkätutskicket för att ge en bild av om enkäten behövde kompletteras med något specifikt. 
Valet av teoribildningar ansågs också validera att en enkätundersökning skulle passa för 
denna typ av studie eftersom att data skulle samlas in på relativ kort tid (cirka 7 veckor). 
Därefter utformades enkäten. 
 
Utskicksbrevet bestod av 350 frankerade C4 kuvert med Veolia Transport AB: s logotyp. 
Valet av att använda Veolias logotyp på utskickskuvertet baserades på att medarbetarna 
känner anknytning till sitt företag och att de sannolikt öppnar posten från dem. Om 
utskicket hade kommit direkt från Luleå tekniska universitet skulle tunneltågförarna inte 
ha någon direkt återkoppling och därmed kanske välja att inte öppna brevet. På 
utskicksbrevet klistrades en adresslapp. I brevet bifogades följebrev från Veolia Transport 
AB, enkätundersökningen med ingress samt svarskuvertet till Luleå tekniska universitet. 
När 125 svar inkommit avslutades datainsamlingen och databehandlingen påbörjades.  

2.4 Databehandling 
För analysen användes datorprogrammet SPSS version 15,0. Korrelationsstudie och 
beräkning av centralmått för att visa samband mellan attityd och subjektiva normer inom 
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var och en av de sju kategorierna i del 1 utfördes. Programmet användes även för att 
beräkna medianen för påståendena på ordinalnivå i del 2.  
 
Del 1 (attityder och normer) mättes på intervallnivå vilket erbjuder beräkning av samtliga 
central- och spridningsmått. Korrelation, medelvärde och standardavvikelse för att kunna 
beräkna beteendeintentioner och dess validitet utfördes. Del 2 (kontrollpåståenden) mättes 
på ordinalnivå. Jämförelsen mellan dessa nivåer hade endast till syfte att genomföra en 
enklare kontroll av beteendeintentionernas styrka. Tabell 2 förklarar vilka delar som ingick 
i analysen samt för vilket syfte, skalsteg, typ av mätning samt antalet påståenden i respektive 
del. För den uteslutna delen (del 3), se 2.5.  
 

 Tabell 2: Syfte, skalnivå, typ av mätning samt antalet påståenden 
 Del 1 Del 2 

Syfte Beteendeintention Upplevt beteende 

Skalnivå Intervallnivå Ordinalnivå 

Mätning 
Medelvärde, 
Standardavvikelse*
, Korrelation 

Median 

Antal 
påståenden 

20 8 

 
Resultaten i kapitel 3.2 avsågs användas som ett komplement till beteendeintentionen i 
3.1. Därefter kunde en diskussion föras om kvalitén i den ingående kategorin. Kvalitén i 
kategorin kunde sedan styrkas eller bestridas av dess motsvarande kontrollpåståenden i del 
2.  
 
För att förenkla behandlingen av data kodades påståendena om. Samtliga påståenden fick 
koden S för ”statement”. Därefter fick påståendena ett nummer för i vilken ordning de 
fanns i enkäten. 
 
Tabell 3 beskriver i vilken kategori och vilken typ av påstående (attityd, subjektiv norm och 
kontrollpåstående) som är ställd.  
 
 Tabell 3: Beskrivning av typ av påstående och kategori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategori 
Attityd 
(Del 1) 

Subjektiv norm 
(Del 1) 

Kontroll 
(Del 2) 

Regler 4,26 8,20 11,16 
Direktiv 12 5 22 
Delaktighet 21,27 17 23 
Ansvar 7,25 3,15 2 
Information 6 24 19 
Trivsel 1,14 28 9 
Trygghet 10 18 13 
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Exempelvis: S4. Detta påstående innebar att det var påstående 4 i enkäten, att det var ett 
påstående som var ställd som ett svar mot attityd och att påståendet tillhör kategorin 
Regler. 
 
 
Tabell 4 beskriver vilka påståenden som skall korreleras med vilka. För påståendena S1, 
S15, S21, S25 och S29 (del 3) finns ingen möjlighet för korrelation då dessa påståenden 
inte samvarierar med kategorierna som Reason (1997) framställer inom säkerhetskulturer. 
Se även 2.5 för mer information. 
 
 Tabell 4: Påståenden för korrelationsstudien 

Kategori Attityd (Del 1) Subjektiv norm (Del 1) 

Regler 
S4 S20 
S26 S8 

Direktiv S12 S5 
Delaktighet S27 S17 
Ansvar S7 S3 
Information S6  S24 
Trivsel S14 S28 
Trygghet S10 S18 

2.5 Avgränsningar 
Denna rapport mäter utifrån dess urvalsgrupp attityder, normer samt predicerar 
beteendeintentioner till beteenden. Ingen åtskillnad görs mellan tunneltågförarna och 
dessas individuella egenskaper, exempelvis arbetslivserfarenhet, kön, ålder, etnicitet eller 
social status. Det är alltså tunneltågförarnas generella egenskaper som är fokusområdet för 
denna studie. Eftersom komponenten flexibilitet i Reasons (1997) beskrivning av 
säkerhetskulturer anses kräva en longitudinell undersökning bortses den ifrån i denna 
studie. Påståendena S1, S15, S21, S25 och S29 presenteras ej i resultat då inga korrelations- 
eller sambandsstudier är utförda på dessa.  
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3. Resultat 
Enkäten besvarades av 125 tunneltågförare (36 % av urvalet). Generellt rådde hög 
samstämmighet mellan de besvarade påståendena. Detta på grund av att standardavvikelsen 
högst uppnådde värdet 2,095 på den 7-gradiga skalan (se Bilaga 4 för kompletterande 
resultat gällande påståendenas styrka). Vidare uppnåddes signifikans mellan påståendena i 
del 1 för alla kategorier förutom mellan påstående S 26 och S 8. En viss varians mellan 
påståenden som innefattade attityd och de påståenden som innefattade subjektiv norm kan 
även urskiljas i det att attityden uppnådde väsentligt högre värden förutom i kategorin 
gällande ”Ansvar”.  
 
Tabell 5 visar att tunneltågförarna hade en intention att följa uppsatta regler och direktiv 
samt att de upplevde sig själva följa företagets regler och direktiv. Detta innebär att de hade 
goda förutsättningar att följa företagets uppsatta regler samt att de sannolikt också gjorde 
det.  
 
Tabell 5: Resultat för komponenten "Learning Culture" 
Kategori Del 1 M r Del 2 MD 

Regler 

S4 – Du anser att 
trafiksäkerhetsföreskrifterna 
fyller en viktig funktion  

6,208 

-0.255** 
S16 – Du pratar i 
telefon när du kör 
tåget 

”Aldrig” S20 – Det händer att dina 
kollegor pratar i telefonen 
samtidigt som de kör 
tunnelbanetåget 

3,868 

S26 – Det är viktigt att 
kontrollera om 
passagerardörrarna är stängda  

6,823 

n.s. 

S11 – Du har 
missat att 
kontrollera att 
passagerardörrarna 
är stängda innan du 
kört iväg från 
plattformen 

”Aldrig” S8 – Det händer att dina 
kollegor missat att kontrollera 
så att passagerardörrarna har 
stängts innan avfärd 

2,771 

Direktiv 

S12 – Företagets regler gällande 
säkerheten är berättigade (Tri 
TUB)  

6,128 

0.444** 

S22 – Du följer 
företagets 
säkerhetsföreskrifter 
(Tri TUB) 

”Alltid” 
S5 – Dina kollegor följer 
företagets säkerhetspolicy 

5,408 

Pearson’s Correlated. **p<0,01, n.s. = ej signifikant 
 
Däremot uppgav en betydande andel av tunneltågförarna (37 %) att de under vissa 
tillfällen pratar i telefonen när de framför tåget (Bilaga 4, Figur 9). Vidare bör det också 
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uppmärksammas att 24 % av tunneltågförarna uppgav att de hade missat att kontrollera att 
passagerardörrarna var stängda innan avfärd (Se bilaga 4, figur 7). 
 
Tabell 6 visar att tunneltågförarna ville vara mer delaktiga i säkerheten på arbetsplatsen och 
att de uppfattade att även kollegorna strävade efter detta. De upplevde även att de 
rapporterade risker som uppstod i deras arbetssituation och att de kände ett stort ansvar 
för sina passagerare och upplevde att kollegorna tog ansvar med avseende på framförande 
av tunneltåget.  
 
Tabell 6: Resultat för komponenten "Reporting Culture" 
Kategori Del 1 M r Del 2 MD 

Delaktighet 

S27 – Du vill vara mer 
delaktig i beslut gällande 
säkerheten  

5,403 

0.262** 
S23 – Om du ser en 
”risk” rapporterar du 
detta 

”Alltid” S17 – Du och dina kollegor 
pratar om hur man kan 
förbättra er säkerhet på 
arbetsplatsen 

4,416 
 

Ansvar 

S7 – Du känner stort 
ansvar för dina passagerares 
trygghet  

6,352 

0.396** 

S2 – Det händer att 
du känner dig 
okoncentrerad och 
trött när du arbetar 

”Ibland” 
S3 – Dina kollegor kör 
tunnelbanetåget på ett 
ansvarsfullt sätt 

5,379 

Pearson’s Correlated. **p<0,01 
 
Däremot upplevde 91 % av tunneltågförarna att de under något tillfälle hade varit trötta 
och okoncentrerade på arbetet (Bilaga 4, Figur 5). 
 
Tabell 7 visar att tunneltågförarna i de flesta fall visste vem de skulle vända sig till när de 
gäller säkerhetsrelaterade frågor.  
 
Tabell 7: Resultat för komponenten "Informed Culture" 

Kategori Del 1 M r Del 2 MD 

Information 

S6 – Det är svårt att få 
kontakt med dina närmaste 
chefer  

3,686 

-0.374** 

S19 – Det händer 
att du och dina 
kollegor pratar med 
era chefer gällande 
arbetsrelaterade 
frågor 

”Ibland” S24 – En tunneltågförare 
vet vem de ska vända sig 
till när det gäller 
säkerhetsrelaterade frågor 

5,258 

Pearson’s Correlated. **p<0,01 
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Däremot visade även resultaten att 96 % av tunneltågförarna och deras kollegor till viss del 
inte pratade med sina chefer gällande arbetsrelaterade frågor (Bilaga 4, Figur 10). 
 

 

 

 

 

Tabell 8 visar att tunneltågförarna inte enbart gick till sitt arbete för lönens skull samt att 
de upplevde att kollegorna trivdes på sitt arbete. Trygghetsaspekten visar att tunneltågförare 
i regel kände sig trygga i sitt yrkesutövande, både när det gällde deras egen trygghet såväl 
som deras kollegors.  
 
Tabell 8 Resultat för komponenten "Juste Culture" 

Kategori Del 1 M r Del 2 MD 

Trivsel 

S14 – Du går till ditt 
arbete enbart för lönens 
skull 

4,600 
-0.288** 

S9 – Det händer att 
du inte trivs på ditt 
arbete 

 
”Ibland” 
 S28 – Dina kollegor trivs 

bra på jobbet 
4,308 

Trygghet 

S10 – Du känner dig trygg 
i ditt yrkesutövande  

4,992 

-0.669** 

S13 – Det händer 
att du inte går till 
jobbet på grund av 
att du känner dig 
otrygg 

”Aldrig” S18 - Tunnelbaneförare 
känner sig i regel otrygga i 
sitt yrkesutövande 

3,659 

Pearson’s Correlated. **p<0,01 
 
Däremot visade resultaten också att tunneltågförarna ibland upplevde att de inte trivdes på 
sitt arbete. 
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4. Diskussion 
Denna studie består av en analys av de anställdas beteendeintention till säkerhetskulturen 
som syftar till att ge Veolia ett verktyg att stärka och ytterligare effektivisera säkerhetsarbetet 
inom dess persontransportverksamhet i Stockholms Län. 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Learning Culture 
Del 1 av kategorin regler inom komponenten ”Learning Culture” behandlade följande 
påståenden: 
 
S4  Du anser att trafiksäkerhetsföreskrifterna fyller en viktig funktion 
S20  Det händer att dina kollegor pratar i telefonen samtidigt som de kör tunnelbanetåget 
S26  Det är viktigt att kontrollera om passagerardörrarna är stängda 
S8 Det händer att dina kollegor missat att kontrollera så att passagerardörrarna har 

stängts innan avfärd 
  
Tunneltågförarna ansåg att trafiksäkerhetsföreskrifterna fyllde en viktig funktion och 
samstämmighet mellan dem var tämligen hög. De ansåg vidare att det var viktigt att 
kontrollera om passagerardörrarna är stängda och även här var samstämmigheten hög. 
Tunneltågförarna upplevde däremot att kollegorna pratar i telefon när de kör tunneltåget 
och att det händer att deras kollegor missar att kontrollera om passagerardörrarna är 
stängda, samstämmigheten var här låg. Svarsfrekvensen varierade något, vilket kan tyda på 
att påståendena med lägre svarsfrekvens var svåra att besvara för vissa, speciellt när det 
handlade om att besvara påståenden angående kollegors beteende. Sambandet mellan S 4 
och S 20 var ej linjärt, men beräkningen visade dock på signifikans, vilket innebar att 
påståendena behandlade samma sak. 
 
 
Del 2 av kategorin regler inom komponenten ”Learning Culture” behandlade följande 
påståenden: 
 
S16 Du pratar i telefon när du kör tåget 
S11 Du har missat att kontrollera att passagerardörrarna är stängda innan du kört iväg 

från plattformen 
 
Resultaten av båda dessa påståenden visade att de flesta av tunneltågförarna upplevde att 
de aldrig bryter mot reglerna.  
 
Enligt kategorin regler är författarnas bedömning att tunneltågförarna inom Veolia hade en sund 
beteendeintention gällande de regler som företaget har för tunneltågförarnas yrkesroll. 
Tunneltågförarna upplevde sig i de flesta fall aldrig bryta mot regler, vilket ytterligare anses styrka 
denna bedömning. Däremot framkom också att en betydande del både pratar i telefonen när de kör 
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tunneltåget samt att de i vissa fall missar att kontrollera att passagerardörrarna är stängda. 
Författarna anser att dessa resultat bör understrykas. I båda fallen anses detta delvis kunna tillskrivas 
ensamarbete, monotona arbetsuppgifter samt till viss utsträckning skiftarbete. Genom att 
tunneltågförarnas intention gällande att följa regler anses god kan det visa sig effektfullt att arbeta 
ytterligare med att styrka Veolias regler och direktiv, så att det anpassas och tydliggörs i enlighet med 
tunneltågförarnas behov.  
 
Del 1 av kategorin direktiv inom komponenten ”Learning Culture” behandlade följande 
påståenden: 
 
S12  Företagets regler gällande säkerheten är berättigade (Tri TUB) 
S5  Dina kollegor följer företagets säkerhetspolicy 
 
Tunneltågförarna ansåg att företagets regler gällande säkerheten var berättigade och 
samstämmigheten gällande dessa svar var hög. Däremot ansåg tunneltågförarna att deras 
kollegor följde företagets säkerhetspolicy i mindre omfattning och viss samstämmighet 
inom gruppen fanns om detta. Samtliga besvarade dessa två påståenden. Sambandet mellan 
om företagets regler var berättigade och om tunneltågförarna ansåg att deras kollegor följde 
företagets säkerhetspolicy visade tecken på ett linjärt samband och var signifikant, vilket 
innebär att om de ansåg att företagets regler var berättigade så trodde de även att deras 
kollegor följde företagets säkerhetspolicy. 
 
Del 2 av kategorin direktiv inom komponenten ”Learning Culture” behandlade följande 
påstående: 
 
S22 Du följer företagets säkerhetsföreskrifter (Tri TUB) 
 
Resultatet visade att tunneltågförarna alltid upplevde sig följa företagets 
säkerhetsföreskrifter. 
 
Vid bedömning av kategorin direktiv anser författarnas att tunneltågförarna hade beteendeintention 
att följa de direktiv som gäller hos Veolia. Däremot visade resultaten på att normen var svagare än 
attityden, vilket kan indikera att de visste att företagets värderingar var att följa uppsatta direktiv, 
samtidigt upplevde de inte att direktiven följdes till lika hög grad av andra tunneltågförare. Slutligen 
upplevde de sig de också följa säkerhetsföreskrifter, vilket ansågs ytterligare stärka denna bedömning. 

4.1.2 Reporting Culture 
Del 1 av kategorin delaktighet inom komponenten ”Reporting Culture” behandlade 
följande påståenden: 
 
S27  Du vill vara mer delaktig i beslut gällande säkerheten 
S17  Du och dina kollegor pratar om hur man kan förbättra er säkerhet på arbetsplatsen 
 



 19 

 

Tunneltågförarna ansåg att de ville vara delaktiga i beslut. En samstämmighet återfanns 
mellan påståendena. Däremot ansåg tunneltågförarna att de till lägre grad talade med sina 
kollegor om hur de kunde förbättra säkerheten på sin arbetsplats. Samstämmigheten var 
aningen sämre än i föregående påstående. Sambandsberäkningen var ej linjär, men visade 
på signifikans mellan påståendena. 
 
Del 2 av kategorin delaktighet inom komponenten ”Reporting Culture” behandlade 
följande påstående: 
 
S23 Om du ser en ”risk” rapporterar du detta 
 
Resultatet av detta påstående visade att tunneltågförarna alltid rapporterar risker, vilket 
tyder på att de är delaktiga i säkerhetsarbetet.  
 
Kategorin delaktighet visade att det går att anta att tunneltågförarna har en sund beteendeintention 
gällande delaktighet i säkerhetsarbete. Däremot ansågs inte viljan att föra en dialog vara lika stark 
som viljan att faktiskt vara delaktiga i beslut, vilket anses kunna tyda på en viss motsägelse gällande 
denna kategori. Påståendet som behandlade det upplevda beteendet visade däremot på att 
delaktigheten gällande att rapportera risker var starkt, vilket tolkas positivt.  
 
Del 1 av kategorin ansvar inom komponenten ”Reporting Culture” behandlade följande 
påståenden: 
 
S7 Du känner stort ansvar för dina passagerares trygghet 
S3 Dina kollegor kör tunnelbanetåget på ett ansvarsfullt sätt 
 
Resultaten visade att tunneltågförarna kände stort ansvar för passagerarens trygghet. God 
samstämmighet i svaren återfanns. Tunneltågförarna ansåg vidare att deras kollegor kör 
tunnelbanetåget på ett ansvarsfullt sätt, men att de själva tar större ansvar för passagerarna. 
Något lägre samstämmighet återfanns. Sambandsberäkningen visade ett linjärt samband 
mellan påståendena, vilket innebar att ansvarskänslan till viss grad kunde förutse hur 
tunneltågförarna trodde att deras kollegors ansvarskänsla var. Signifikansen mellan dessa 
påståenden var god. 
 
Del 2 av kategorin ansvar inom komponenten ”Reporting Culture” behandlade följande 
påstående: 
 
S2 Det händer att du känner dig okoncentrerad och trött när du arbetar 
 
Resultatet visade att tunneltågförarna ibland upplevde sig okoncentrerade och trötta på sitt 
arbete.  
 
Tunneltågförarna hade en god beteendeintention att ta ansvar inom sin yrkesroll. De ansåg dock inte 
att deras kollegor tog lika stort ansvar som de själva gjorde. Tolkningen för hur de upplever sitt 
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beteende gällande ansvar visade dock inte lika uppenbara tendenser som beteendeintentionen, vilket 
antas bero på att ansvarskänslan inte nödvändigtvis var lika god som undersökningen av 
beteendeintentionen visar. En brist av detta slag anses ha negativ inverkan på säkerhetsarbete, och en 
förklaring till detta utfall anses främst bero på att både psykiska och fysiska påfrestningar uppstår 
genom skiftarbete. 
 

4.1.3 Informed Culture 
Del 1 av kategorin information inom komponenten ”Informed Culture” behandlade 
följande påståenden: 
 
S6 Det är svårt att få kontakt med dina närmaste chefer 
S24 En tunneltågförare vet vem de ska vända sig till när det gäller säkerhetsrelaterade 

frågor  
 
Tunneltågförarna ansåg att det var svårt att få kontakt med sina närmaste chefer och 
samstämmigheten mellan svar var tämligen låg. Däremot visade påståendet om att de vet 
vem de ska vända sig till gällande säkerhetsrelaterade frågor att de ansåg att de visste om 
vem de skulle vända sig till. Samstämmigheten var även i detta fall låg. Ett linjärt samband 
samt signifikans återfanns, vilket innebar att om tunneltågförarna upplevde att det var svårt 
att får kontakt med sina närmaste chefer, så hade de också svårt att urskilja vem de skulle 
vända sig till när det gällde säkerhetsrelaterade frågor. 
 
Del 2 av kategorin information inom komponenten ”Informed Culture” behandlade 
följande påstående: 
 
S19 Det händer att du och dina kollegor pratar med era chefer gällande arbetsrelaterade 

frågor 
 
Resultatet visade att tunneltågförarna ibland pratar med sina chefer gällande 
arbetsrelaterade frågor.  
 
Resultaten inom ovanstående kategori visade enligt författarnas bedömning att beteendeintentionen 
var relativt svag i relation till tidigare de kategorierna. Tunneltågförarna ansåg att den subjektiva 
normen var starkare än attityden, vilket skiljde sig från övriga kategorier i undersökningen. 
Tunneltågförarnas upplevda beteende styrkte att informationsflödet mellan olika led inom 
organisationen kunde förbättras. Orsakerna till detta anses främst bero på att tunneltågförarnas 
arbete sker geografiskt skiljt från sina närmaste chefer samt att tunneltågförarna på grund av detta 
har svårt att kommunicera fortlöpande med dessa. 

4.1.4 Juste Culture 
Del 1 av kategorin trivsel inom komponenten ”Juste Culture” behandlade följande 
påståenden: 
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S14 Du går till ditt arbete enbart för lönens skull 
S28 Dina kollegor trivs bra på jobbet 
 
Tunneltågförarna ansåg att de i relativt hög utsträckning går till sitt arbete enbart för 
lönens skull. Dock var samstämmigheten låg. Tunneltågförarna ansåg vidare att deras 
kollegors trivsel inte var särskilt hög och här erhölls samstämmighet mellan påståendena. 
Inget linjärt samband återfanns, men signifikansen var god, det vill säga att frågorna 
behandlade samma sak. 
 
Del 2 av kategorin trivsel inom komponenten ”Informed Culture” behandlade följande 
påstående: 
 
S9 Det händer att du inte trivs på ditt arbete 
 
Resultatet visade att tunneltågförarna upplevde att de ibland inte trivdes på sitt arbete. 
 
Författarna bedömde att beteendeintentionen visade att tunneltågförarnas trivsel inte var hög. En 
jämförelse mellan attityd och subjektiv norm visade generellt samma drag som för de flesta av de 
övriga kategorierna, nämligen att attityden antog högre medelvärde än den subjektiva normen. En 
rimlig orsak till låg trivsel anses bestå av ensamarbete. 
 
Del 1 av kategorin trygghet inom komponenten ”Juste Culture” behandlade följande 
påståenden: 
 
S10 Du känner dig trygg i ditt yrkesutövande 
S18 Tunnelbaneförare känner sig i regel otrygga i sitt yrkesutövande 
 
Tunneltågförarna ansåg att de kände sig trygga i sitt yrkesutövande men samstämmigheten 
var tämligen låg. Vidare bekräftades påståendet om tunneltågförarna ansåg att deras 
kollegor kände sig otrygga i sitt yrkesutövande. Samstämmigheten var dock låg. Ett linjärt 
samband samt signifikans mellan påståendena återfanns, vilket innebär att styrkan att 
förutsäga tunneltågförarnas upplevda trygghet genom att undersöka om deras kollegor är 
trygga borde ha varit hög. 
 
Del 2 av kategorin trygghet inom komponenten ”Juste Culture” behandlade följande 
påstående: 
 
S13 Det händer att du inte går till jobbet på grund av att du känner dig otrygg 
 
Resultatet visade att tunneltågförarna aldrig stannade hemma från jobbet på grund av att 
de känner sig otrygga. 
 
Författarnas bedömning angående beteendeintentionerna var att tunneltågförarna kände sig 
förhållandevis trygga i sitt yrkesutövande. Vidare visade påståendet om upplevt beteende att 
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tunneltågförarna inte upplevde att en brist på trygghet hindrade dem i deras arbete, vilket slutligen 
tolkas som att känslan av trygghet är god. Detta antas bland annat bero på att den isolerade 
arbetsmiljön ökar känslan av trygghet. 

4.1.5 Säkerhetskulturen 
Utredning av var och en av komponenterna som undersöktes i denna studie visade på att 
det från tunneltågförarnas sida råder goda förutsättningar för ett kvalitativt säkerhetsarbete 
inom Veolia Transport AB. Genom studiens resultat går det att urskilja viss varians mellan 
attityd och subjektiv norm. Detta kan bland annat bero på att tunneltågförarna var mer 
försiktiga när det gällde att bedöma sina kollegor. Svaren verkar också visa på att det rådde 
en viss skillnad mellan att ha en sund attityd, och att faktiskt följa denna, om än dessa 
skillnader inte var särskilt stora. Påståendena som användes som kontroll visar även dessa 
att tunneltågförarna generellt upplevde sitt beteende i enighet med beteendeintentionerna, 
vilket ansågs stärka tolkningen. 

4.2 Validitet 
Studien utformades genom analys av företagets interna policies, relevanta teorier samt 
författarnas förförståelse om området. Detta har enligt författarna bidragit till att studien 
har en god balans mellan empiri och teori, vilket anses styrka den interna validiteten. 
Däremot kan valet av teori ha styrts av författarnas förförståelse av forskningsområdet. 
Andra teoribildningar hade kunnat vara lika väl lämpade som de valda. Frågor och 
påståenden är formulerade utifrån författarnas förförståelse, studiens syfte samt 
uppdragsgivarens önskemål. Förförståelsen har författarna försökt ta hänsyn till genom 
flertalet granskningar av inblandande parter. Det är dock svårt att utföra en liknande studie 
utan att påståendenas innehåll påverkas av författarnas förförståelse.  
 
Författarna kan ha blivit påverkade av Veolia att formulera resultaten för ”positivt”. Dock 
anser författarna att de har varit objektiva. Ingen manipulering av data har genomförts för 
att ”försköna” eller på annat sätt framställa det i något annat avseende.  
 
Att utföra en tillämpning av Theory of Reasoned Action (Fischbein & Ajzen, 1980) inom 
säkerhetskulturer är inte helt utan problem. Tidigare studier av Conchie & Taylor (2006) 
har visat att säkerhetsrelaterade undersökningar baserade på enkäter lätt värderas som 
bättre än vad de faktiskt är. Det finns däremot andra studier som stödjer sammanfogning 
av dessa teoretiska utgångspunkter.  
 
En förenklad version av Theory of Reasoned Action (Fischbein & Ajzen, 1980) i 
kombination med en korsreferens av försökspersonernas upplevda beteende ansågs styrka 
studiens validitet ytterligare. För att maximera en studie av detta slag borde den 
genomföras under en längre tid, med fler mätverktyg och med ännu mer omfattande 
statistiska analyser.  
 
Eftersom valda teorier är skrivna på engelska i sin ursprungsfrom är det viktigt att påpeka 
att en tolkning och översättning, av dessa inte nödvändigtvis resulterar i samma utfall som 
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vad som avsågs från början. Denna studie anses genom sina sammantagna resultat ändå 
visa på att studien mätte det den avsåg mäta. Däremot kan det finnas vissa ordval i enkäten 
som kan ha påverkat försökspersonerna att svara olika. ”Du”-formen i enkäten kan ha 
påverkat försökspersonerna i sina svar med anledning på första och andrapersonsformen. 
Detta kan ha resulterat i att försökspersonerna inte har uppfattat att ”Du”-formen riktades 
till dem då detta kan tolkas som att enkäten talar till någon annan, framförallt i påståenden 
som försökspersonen kan uppleva som känsliga eller ”för” personliga. Författarna anser 
dock att detta inte har påverkat resultaten på grund av att påståendena ansetts av 
författarna, och genom testskrivningar av personal på Veolia, som tydliga och direktriktade 
mot försökspersonen.  
 
Den externa validiteten är enligt författarna god, under förutsättning att en framtida studie 
har till syfte att mäta attityder och subjektiva normer till säkerhet, med avseende på en 
målgrupp vars arbetsuppgifter är liknande som denna studies urvalsgrupp. Vidare bör det 
påpekas att om studien skall utföras på ett annat företag bör terminologin i påståendena 
justeras för att passa in i det undersökta företagets regler och arbetsmoment.  

4.3 Reliabilitet 
Datainsamlingen gjordes i form av enkäter och kvantifierbara data. Eftersom antalet 
försökspersoner var förhållandevis högt antas att denna studie ger en god bild av hur de 
anställda tunneltågförarnas inställning till säkerhetskulturen faktiskt ser ut. Enkäten bestod 
av 28 påståenden indelade i 2 delar. Del 1 hade för avsikt att mäta beteendeintentionen 
genom att ställa påståenden om attityd och subjektiv norm och innefattade 20 påståenden. 
Del 2 ställde påståenden som kontroll eller ”jämförande” påståenden. Denna del 
innefattade totalt 8 påståenden.  
 
Då data inte har behandlats för hand utan av datorprogrammet SPSS minimeras felräkning 
av data. Dock finns här enligt författarna en faktor som inte går att förbise. Eftersom data 
skrevs in manuellt i SPSS kan fel begås i inmatningen. Detta anses däremot inte som ett 
problem då inmatningen har kontrollerats flertalet gånger.  
 
I enkäten användes två olika skalnivåer för de olika delarna. Detta kan ha påverkat 
försökspersonerna i form av de skulle kunna ha upplevt att de besvarade samma 
påståenden flera gånger. Detta torde inte påverka så pass mycket att de inte känt sig kunna 
svara på ”annorlunda” svarsalternativ eftersom variationen enligt författarna inbjöd till mer 
motiverande och eftertänksamma svar. Även testskrivningar av enkäten som utfördes av 
personal på Veolia visade snarare att detta ledde till ökat eftertänksamhet och 
koncentration.  
 
Skalan på intervallnivå bedömdes utifrån en skala från 1 till 7, vilket inte 
försökspersonerna informerades om. Däremot presenterades svarsalternativen med 7 
”svarsrutor” vilket torde ha antytt att skalstegen var 7 till antalet. Det skrevs även ut i var 
ände på svarsalternativen vad varje yttre ruta representerade, där 1 stod för ”instämmer inte 
alls” och 7 stod för ”instämmer helt”. Detta anses av författarna ha gett försökspersonerna 
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goda förutsättningar att förstå hur de skulle svara. Även detta har påtalats som lätt att tolka 
av Veolias administrativa personal som genomfört testskrivningarna.  
 
Påståendena kontrollerades med personal, fackombudsman och skyddsombud på Veolia 
samt handledare, för att klargöra om påståendena var otydligt ställda, hade fel teknisk 
terminologi eller hade ett kränkande innehåll. Det bör här påpekas att 
ursprungspåståendenas karaktär inte förändrades, endast små förändringar av enstaka ord 
eller meningsuppbyggnader gjordes.  
 
Påståendena utformades utifrån THR. Innan utformningen av påståendena togs även råd 
och önskemål in från Veolia, handledare och studiekamrater. Dessa råd och önskemål togs 
in för att öka objektiviteten men också tillförlitligheten i påståendena. Författarna anser att 
påståendena är träffsäkra med avseende på studiens population (tunneltågförarna), och har 
även i testskrivningar av personal och rådfrågning hos handledare på Veolia kunnat påvisas 
tillförlitliga. Däremot kan det vara rimligt att anta att påståendena borde ha ställts på ett 
annorlunda sätt för att mäta den totala beteendeintentionen kopplat till respektive 
komponent. Det är också rimligt att anta att fler påståenden borde ha ställts för att 
ytterligare öka träffsäkerheten. Dock anser författarna genom undersökningens syfte att 
inga fler djupgående påståenden eller utredningar. Detta skulle däremot kunna utföras i en 
kvalitativ studie där syftet är att belysa vissa specifika karaktäristika.  
 
Trots att antalet påståenden som undersöktes var förhållandevis lågt, styrks dess inbördes 
relevans av det faktum att de flesta påståendena inom varje kategori korrelerade. 
Standardavvikelsen inom respektive påstående visade i de flesta fall på en enighet i hur 
tunneltågförarna ställde sig till påståendena. Detta tyder på att de uppfattade påståendena 
på ett likartat sätt samt att de uppfattade sig själva i arbetssättet som ganska likartat. 
Tidsbrist gällande bland annat utformningen av enkätens påståenden är i de flesta fall en 
faktor som spelar in i dessa sammanhang, vilket även i detta fall kan ha haft viss påverkan 
på dess kvalitet.   
 
Urvalet anses vara av hög kvalitet med tanke på att 60 % av den totala populationen var 
representerade i studien. Av urvalet besvarade cirka 36 % enkäten. Ett bortfall på 64 % kan 
ej anses vara godtagbart trots att den normala svarsfrekvensen vid studier inom Veolia 
vanligen är mellan 30 – 40 %. Representativiteten i urvalet anses vara av hög klass eftersom 
studien avser att undersöka tunneltågförare i Stockholm. Medelvärdena för påståendena på 
intervallnivå visar att försökspersonerna besvarade de påståenden som gäller den subjektiva 
normen mer negativt. En anledning till detta kan bero på att försökspersonerna inte kände 
sig mogna att påpeka sina kollegors brister, men att de var mer ärliga med påståenden om 
sig själva.  

4.4 Etik 
Eftersom studien utfördes genom en anonym enkätundersökning hos slumpvis utvalda 
tunneltågförare vid Veolia Transport AB, samt att inga resultat kan återkopplas till 
individen anses det att gällande forskningsetiska principer upprätthölls i studien enlighet 
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med Johannessen, & Tufte, (2003). I ingressen (Bilaga 2) informerades försökspersonerna 
om frivillighet, anonymitet, informerat samtycke samt sekretess och förstörande av 
enkäterna efter studiens avslutande. Enkäterna skickades ut via brev från Veolia Transport 
AB, medan svarskuverten var adresserade till Luleå tekniska universitet. Detta anses 
ytterligare stärka att individen var fullt införstådd med att Veolia Transport AB inte fick ta 
del av individens enskilda resultat. Det anses vidare att informationens tydlighet till 
försökspersonerna i denna typ av undersökning är mycket viktig. Detta beror inte minst på 
att försökspersonerna kan styras till oärlighet om studien behandlas av företaget själv, då 
kan svaren ge en mera positiv bild är än vad den är. Om studien som i detta fall läggs ut på 
uppdrag anses detta också stärka försökspersonernas anonymitet. Försökspersonerna 
erbjöds även möjlighet att kontakta författarna via mail och telefon vid oklarheter eller 
synpunkter på undersökningen. Endast en person valde att utnyttja denna möjlighet, och 
synpunkterna besvarades omgående. 

4.5 Förslag på fortsatta studier 
Studier som syftar till att förbättra säkerheten inom företag som bedriver persontransporter 
är en mycket viktig aspekt, främst för att undvika att onödiga tillbud uppstår. Det handlar 
också om att företag kan visa att de aktivt arbetar med att upptäcka eventuella riskkällor, 
samt att de har en tydlig plan för hur de ska agera när olyckan väl är framme. Att företaget 
kontinuerligt visar att de arbetar för att se till att passagerarna tar sig fram säkert och tryggt 
är nödvändigt för företagets överlevnad.  
 
I denna studie har fokus lagts vid att studera en av många beståndsdelar av 
säkerhetsarbetet. Tunneltågförarna är en central beståndsdel för att utveckla arbetet till 
bättre säkerhet. Resultaten som framställts i studien tyder på att tunneltågförarna är väl 
införstådda i detta, samt att beteendena är relativt goda. Förslag på eventuella fortsatta 
studier är:  
 

- Aspekter som ensamarbete, skiftarbete och brist på vila mellan skift förefaller 
inverka negativt på tunneltågförarnas förmåga att utföra sitt arbete. Hur kan 
förändringar av arbetstider och arbetsplats öka tunneltågförarnas förmåga att utföra 
sitt arbete? Går det att anpassa arbetstider och arbetsmiljö så dessa passar bättre 
överens med tunneltågförarens behov? 

 
- Känsla av trivsel samt ansvarskänsla har visat sig kunna förbättras ytterligare. Hur 

kan arbetet bli mer trivsamt av bättre kommunikation och känsla av delaktighet? 
 

- Informationsflödet ansågs också kunna förbättras. Hur kan en förbättrad dialog 
mellan närmaste chefer och tunnelförarna uppnås? Går det att utnyttja 
tunneltågförarna som en större resurs gällande förebyggande arbete? 

 
Studier som behandlar frågeställningarna ovan anses slutligen vara goda utgångspunkter 
för att fortsatt forskning om tunneltågförares roll i ett förbättrat säkerhetsarbete. 
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I 

Bilaga 1: Enkät 
Kryssrutorna bildar en skala från 1 till 7. Markera den ruta du anser stämma bäst överens 

med din uppfattning (endast ett kryss på varje fråga). 

 

1. Du anser att din arbetsmiljö är bra. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

2. Det händer att du känner dig okoncentrerad och trött när du arbetar. 

 Aldrig     

 Ibland (någon enstaka gång)   

 Oftast (händer då och då) 

 Alltid (inträffar regelbundet) 

3. Dina kollegor kör tunnelbanetåget på ett ansvarfullt sätt. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

4. Du anser att trafiksäkerhetsföreskrifterna för tunnelbanan fyller en viktig funktion. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

5. Dina kollegor följer företagets säkerhetspolicy. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

6. Det är svårt att få kontakt med dina närmaste chefer. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 



 

 

II 

7. Du känner stort ansvar för dina passagerares trygghet. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

8. Det händer att dina kollegor missat att kontrollera så att passagerardörrarna har stängts 

innan avfärd. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

9. Det händer att du inte trivs på ditt arbete. 

 Aldrig     

 Ibland (någon enstaka gång)   

 Oftast (händer då och då) 

 Alltid (inträffar regelbundet) 

10. Du känner dig trygg i ditt yrkesutövande. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

11. Du har missat att kontrollera att passagerardörrarna är stängda innan du kört iväg från 

plattformen. 

 Aldrig     

 Ibland (någon enstaka gång)    

 Oftast (händer då och då) 

 Alltid (inträffar regelbundet) 

12. Företagets regler gällande säkerheten är berättigade (Tri TUB). 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 



 

 

III 

13. Det händer att du inte går till jobbet på grund av att du känner dig otrygg. 

 Aldrig     

 Ibland (någon enstaka gång)    

 Oftast (händer då och då) 

 Alltid (inträffar regelbundet) 

14. Du går till ditt arbete enbart för lönens skull. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

15. För tunneltågförare är tidspassningen det viktigaste i deras yrkesroll. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

16. Du pratar i telefon när du kör tåget. 

 Aldrig     

 Ibland (någon enstaka gång)    

 Oftast (händer då och då)  

 Alltid (inträffar regelbundet)  

17. Du och dina kollegor pratar om hur man kan förbättra er säkerhet på arbetsplatsen. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

18. Tunnelbaneförare känner sig i regel otrygga i sitt yrkesutövande. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 



 

 

IV 

19. Det händer att du och dina kollegor pratar med era chefer gällande arbetsrelaterade 

frågor. 

 Aldrig     

 Ibland (någon enstaka gång)    

 Oftast (händer då och då) 

 Alltid (inträffar regelbundet) 

20. Det händer att dina kollegor pratar i telefonen samtidigt som de kör tunnelbanetåget. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

21. Det är viktigt för dig att du känner dig delaktig i säkerhetsarbetet. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

22. Du följer företagets säkerhetsföreskrifter (Tri TUB). 

 Aldrig     

 Ibland (någon enstaka gång)    

 Oftast (händer då och då) 

 Alltid (inträffar regelbundet) 

23. Om du ser en ”risk” rapporterar du detta. 

 Aldrig     

 Ibland (någon enstaka gång)    

 Oftast (händer då och då) 

 Alltid (inträffar regelbundet) 

24. En tunneltågförare vet vem de ska vända sig till när det gäller säkerhetsrelaterade frågor. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

25. Du är mer medveten om riskerna i tunnelbanesystemet än vad dina chefer är. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 



 

 

V 

26. Det är viktigt att kontrollera om passagerardörrarna är stängda. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

27. Du vill vara mer delaktig i beslut gällande säkerhetsarbetet. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

28. Dina kollegor trivs bra på jobbet. 

       

Instämmer inte alls        Instämmer helt 



 

 

VI 

29. Rangordna följande påståenden utifrån vad du anser vara viktigast för dig på din 

arbetsplats. Markera 1 för det påstående du finner mest viktigt och 10 för det påstående du 

finner minst viktigt. 

 Gemenskap    Passagerarens säkerhet 

 Lön     Arbetstider 

 Din trygghet    Arbetsmiljö 

 Att följa regler   Delaktighet 

 Kontroll    Inflytande 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 



 

 

VII 

Bilaga 2: Följebrev 
 

Enkätundersökning angående säkerhetskulturen hos tunneltågförare 

 

Denna enkätundersökning är en av flera delar som syftar till att ytterligare kvalitetssäkra 

säkerhetsarbetet vid Veolia Transport AB. Studien utförs i samarbete med Luleå tekniska 

universitet, och är avsedd som ett instrument för att utveckla kunskapen om hur 

tunneltågförarna upplever sin och sina kollegors säkerhet.  Allt arbete utförs av två studenter 

på psykologiprogrammet vid Luleå tekniska universitet som en del av deras 

examensuppsats.  

 

Enkäten är helt frivillig att genomföra. Du som skriver enkäten garanteras full anonymitet. 

Med detta menas att dina svar inte går att spåra tillbaka till dig, samt att enkäterna efter 

sammanställningen kommer att förstöras. Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Vi är tacksamma om du kan besvara samtliga frågor efter bästa förmåga. Då denna 

undersökning är en viktig del av vår examensuppsats hoppas vi att du postar dina svar i 

medföljande svarskuvert så snart som möjligt!   

Om du har några frågor eller funderingar över frågorna, undersökningen eller enkäten är du 

varmt välkommen att höra av dig till oss. 

Tack för att du ställer upp! 

 

Tomas Lönnqvist   Henrik Magnusson 

Mobilnummer: 070-857 30 82  Mobilnummer: 070-520 81 35 

Email: tomlon-5@student.ltu.se Email: eheamu-5@student.ltu.se

mailto:tomlon-5@student.ltu.se


 

 

VIII 

Bilaga 3: Ingress  

 



 

 

IX 

Bilaga 4 Resultat 

Resultat Del 1 
 

Tabell 9: Medelvärden, standardavvikelser samt svarsfrekvens.  
Kategori Påståenden M Std N 

Regler 

S4  6,208 1,2970 125 
 S20 3,868 1,9956 121 
S26  6,823 0,807 124 
 S8 2,771 1,856 118 

Direktiv 
S12  6,128 1,282 125 
 S5 5,408 1,409 125 

Delaktighet 
S27  5,403 1,546 124 
 S17 4,416 1,765 125 

Ansvar 
S7  6,352 1,213 125 
 S3 5,379 1,423 124 

Information 
S6  3,686 1,981 124 
 S24 5,258 1,803 124 

Trivsel 
S14  4,600 2,095 125 
 S28 4,308 1,383 120 

Trygghet 
S10  4,992 1,924 125 
 S18 3,659 1,801 123 

 
 

Tabell 10: Signifikans- och korrelationsvärden inom kategorier 
Komponent Kategori Attityd Subjektiv norm r 

”Learning Culture” 
Regler 

S4 S20 - 0.255** 
S26 S8 n.s. 

Direktiv S12 S5   0.444** 

”Reporting Culture” 
Delaktighet S27 S17   0.262** 
Ansvar S7 S3   0.396** 

”Informed Culture” Information S6 S24 - 0.374** 

”Juste Culture” 
Trivsel S14 S28 - 0.288** 
Trygghet S10 S18 - 0.669** 

Pearson’s Correlated.  ** p<0,01, n.s. = ej signifikant. 
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Resultat Del 2 

S2: "Det händer att du känner dig trött och 

okoncentrerad när du arbetar"
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Figur 5: Antal svar i procent för Påstående 2, Ansvar. 

 

S9: "Det händer att du inte trivs på ditt arbete"

11

65

14

10

0

10

20

30

40

50

60

70

Aldrig Ibland Oftast Alltid

A
n

d
e
l 

i 
p

ro
c
e
n

t 
(%

)

 

Figur 6: Antal svar i procent för Påstående 9, Trivsel. 
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S11: "Du har missat att kontrollera att 

passagerardörrarna är stängda innan du kört iväg 

från plattformen"
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Figur 7: Antal svar i procent för Påstående 11, Regler. 

 

S13: "Det händer att du inte går till jobbet på grund 

av att du känner dig otrygg"
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Figur 8: Antal svar i procent för Påstående 13, Trygghet. 



 

 

XII 

S16: "Du pratar i telefon när du kör tåget"
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Figur 9: : Antal svar i procent för Påstående 16, Regler. 

 

S19: "Det händer att du och dina kollegor pratar med 

era chefer gällande säkerhetsrelaterade frågor"
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Figur 10: Antal svar i procent för Påstående 19, Information. 



 

 

XIII 

S22: " Du följer företagets säkerhetsföreskrifter 

(TriTUB)"
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Figur 11 Antal svar i procent för Påstående 22, Direktiv. 

 

S23: "Om du ser en 'risk' rapporterar du detta"
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Figur 12: Antal svar i procent för Påstående 23, Delaktighet. 

 


