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Sammanfattning 
 

Studien genomfördes hösten 2013 på ett logistikföretag i Sverige, med syfte att studera sä-

kerhetsklimatets potentiella påverkan på medarbetarnas förhållningssätt till incidentrapporte-

ring. Utifrån teorier om säkerhetsklimat skapades en enkät, innehållande ett urval frågor från 

samtliga av de sju säkerhetsklimatsdimensioner, som det nordiska frågeformuläret NO-

SACQ-50 (Kines et al., 2011) innehåller. Dessa kompletterades med frågor som fokuserade 

på uppfattningen av incidentrapportering. Resultaten visar att säkerhetsklimatet påverkar 

uppfattningen av incidentrapportering, som chefer och medarbetare delar. Ju bättre klimatet 

är desto större blir benägenheten att ha en positiv uppfattning av incidentrapporteringen, 

även när man tar personlighetsdraget CFC (Consideration of Future Consequences) i beak-

tande. Det finns inte heller några skillnader mellan chefer (N = 6) och terminalarbetare (N 

= 27) i detta avseende. Antalet antagna incidenter som sker på arbetsplatsen påverkar upp-

fattningen av säkerhetsklimatet, som sedan styr förhållningssättet till incidentrapporteringen. 

Av de olika typer av säkerhetsbeteenden som tidigare forskning tagit upp, visade sig både 

safety participation (säkerhetsdeltagande) och safety compliance (regelföljande) ha 

kopplingar till incidentrapporteringsuppfattningarna. Safety participation har ett något star-

kare samband än compliance. Slutsatsen blir att ledarskapsorienterade åtgärder rörande sä-

kerhetsklimatet bör genomföras, för att åstadkomma en ökad incidentrapporteringsfrekvens. 

Då samplet var förhållandevis litet, bör generaliseringar göras med viss försiktighet. 
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Abstract 
 

This quantitative study was conducted at a logistics company in Sweden, to investigate the 

potential effects of safety climate on incident reporting within the organization. A survey 

was performed, using several items from all of the seven dimensions from the Swedish ver-

sion of the Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50) by Kines and colleagues 

(2011). These items were then accompanied by some questions of our own regarding inci-

dent reporting. 

 

The results show substantial effects of safety climate on the way incident reporting was 

viewed by both workers and managers, even when taking the trait CFC into consideration. 

Furthermore, the amount of percieved accidents seems to have a negative effect on safety 

climate, which in turn affects the incident reporting attitudes. Two different sets of safety 

related behaviours (participation and compliance) was analyzed in relation to incident re-

porting, and the results show that both types have significant correlations to incident report-

ing, although participation behaviour seem to have the strongest linkage of the two. As the 

sample was rather small, generalizations should be done sparingly.  
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Att må bra både psykiskt och fysiskt är viktigt för oss alla för att kunna hantera varda-

gen. Man tillbringar många timmar på arbetet och att därför ha en säker och trivsam arbets-

plats är av yttersta vikt för att arbetskapaciteten ska hållas hög och individen hel. Att företa-

get försöker ta hänsyn till dessa faktorer och uppmärksammar det som kan påverka de an-

ställdas hälsa och säkerhet är något som måste ske kontinuerligt.  

Med tanke på detta bör en god arbetsmiljö och att aktivt arbeta för detta vara viktigt 

för alla företag, då brister i arbetsmiljön tyvärr ofta leder till att folk far illa på sina arbets-

platser. Därför är det även viktigt att de områden som eventuellt har brister ur arbetsmiljö-

synpunkt uppmärksammas. Utöver mänskligt lidande, så får följderna av en bristfällig ar-

betsmiljö också ekonomiska konsekvenser för såväl den enskilda individen, som för företa-

get och samhället i stort. Att arbeta förebyggande är en viktig del i att försöka minimera des-

sa problem, men det innebär samtidigt också att grunden för detta arbete måste vara så väl 

underbyggt som möjligt för bästa effekt. Det är denna typ av underbyggande funktion som 

bland annat incidentrapportering fyller.  

Utgångspunkten för många forskare inom området arbetsmiljö är att säkerhetsklimatet 

har en stor bidragande roll i detta hänseende och av denna anledning har detta perspektiv 

legat till grund för hur kopplingarna mellan arbetsklimat och incidentrapportering används i 

denna studie. 

 

Bakgrund till studien 
 

Den bakomliggande orsaken till att denna studie påbörjades, var en större organisation 

som hade problem med att olycksfall och nära ögat-händelser på arbetsplatsen inte rapporte-

rades. De ville därför få bättre insikt i vad detta berodde på och vad man eventuellt skulle 

kunna göra för att råda bot på problemen. Företaget hade noterat att det gissningsvis skett en 

hel del incidenter på arbetsplatsen (exempelvis då förstahjälpen och saneringsmaterialet för-

svunnit) och på den vägen förstått att det sannolikt är mycket som inte rapporterats in. Detta 

trots att det egentligen är krav på just detta från både arbetsmiljöverkets och företagets sida. 

Med tanke på att det är drygt 55 personer som arbetar i själva produktionen, så borde antalet 

anmälningar per år varit mer än en handfull menade ordföranden för arbetsmiljökommittén. 

På det aktuella företaget definieras incidenter som både ”aj och oj”, det vill säga både 

faktiska olyckor och tillbud. Begreppet innefattar således allt ifrån att man glömmer att ta på 

sig reflexvästen (tillbud) till att någon blir påkörd och bryter foten (olycka). Det finns en hel 

del olika definitioner av detta begrepp, men det är definitionen ovan som kommer att använ-

das i denna studie. Utöver att det är den definition som används i den verksamhet som skall 

studeras, så är arbetsgivare skyldiga att rapportera in både olyckor och allvarliga tillbud i 

enlighet med arbetsmiljöförordningens § 2 (SFS, 1977: 1166) samt socialförsäkringsbalken 

kap. 42 §10 (SFS, 2010:110).  

 

Tidigare forskning 
 

För att hitta relevanta artiklar har i huvudsak databaserna Science-Direct, Psych-info 

och Psych-articles använts. Sökord har varit bland annat motivation, work safety, incidents, 

underreporting, injuries, workplace, fear, attitude och safety climate. 

Den teoretiska grunden är i detta arbete starkt förankrad i Zohars (1980) samt Neal och 

Griffins (2000) forskning om säkerhetsklimat, något som även verkar vara fallet med de 

flesta studier inom området. Tanken är dock sedan att utgå ifrån de fynd som i första hand 

Probst och Estrada (2013) kommit fram till i sina studier av underrapportering av incidenter 

kopplat till personlighetsdraget Consideration of future consequences (CFC) som Strathman, 
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Gleicher, Boninger och Edwards (1994) ligger bakom. Då Probst och Estrada (2013) främst 

har använt sig av teorin kring CFC för att studera underrapporteringen, är tanken att denna 

teori också skall integreras i konstruktionen för denna studie.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de artiklar som valts kan delas upp i tre huvud-

sakliga kategorier: de som fokuserar på ledarskap, de som fokuserar på gemensamma upp-

fattningar om säkerheten på arbetsplatsen och de som berör vad som kallas safety-

performance (huruvida man följer arbetsmiljöpolicys m.m. på jobbet). I en del artiklar talar 

man även om vikten av god kommunikation. Gemensamt för dem alla är dock att de på ett 

eller annat sätt rör aspekter kring arbetsmiljö, arbetsplatsolyckor, säkerhetstänk och attity-

der. 

Nedan följer en sammanfattning av forskningen inom områdena arbetsmiljö, säker-

hetsklimat och rapportering av incidenter. Observera att begreppet säkerhet alternativt safety 

används med arbetsmiljön i åtanke, ingenting annat.  

 

Säkerhetsklimat 
  

Zohar (1980) var en av de första som började undersöka detta fenomen. Forskningen 

hade sin grund i det som bland andra Schneider (refererad i Zohar, 1980) forskat kring gäl-

lande organisationsklimat.  

Säkerhetsklimatet består i de uppfattningar om säkerhet som delas av individerna inom 

en organisation. Dessa uppfattningar är socialt konstruerade genom observationer av vad 

som värdesätts respektive ogillas i verksamheten. Detta leder i sin tur även till att olika typer 

av rollbeteenden utkristalliseras, som en del i anpassningen till de implicita och explicita 

krav som gäller inom organisationen. Både formella regler såväl som normer och generell 

praxis inom företaget bidrar till skapandet av säkerhetsklimatet. Säkerhetsklimatet blir alltså 

en produkt av vilka aspekter organisationen fokuserar på (Zohar & Luria, 2004).  

Utifrån definitionen ovan går det att konstatera att prioriteringar är en nyckelfaktor när 

det kommer till säkerhetsklimat. Ofta finns det andra aspekter som står i centrum, exempel-

vis produktion eller service. Eftersom dessa olika prioriteringar kräver helt skilda förutsätt-

ningar, påverkar det i sin tur säkerhetsklimatet. Verkligheten är trots allt sådan att det blir 

mycket svårt att ha ett hundraprocentigt fokus på alla områden samtidigt. Detta föranleder 

ofta att något helt enkelt måste bortprioriteras, åtminstone delvis.   

Många av de aspekter som ingår i denna definition av säkerhetsklimat, tas också 

upp av frågorna i Nordic Safety Climate Questionnaire [NOSACQ-50] av Kines et al., 

(2011). Detta blir utgångspunkten för hur säkerhetsklimatet kommer att mätas i den 

föreliggande studien.  

 

         NOSACQ-50. Kines et al., (2011) baserade sin studie på att noga studera tidigare 

forskning och empiriska resultat inom områdena säkerhets- och organisationsklimat, 

för att sedan integrera dessa med ett tillförlitligt instrument att mäta säkerhetsklimat 

med. De komponenter av säkerhetsklimat som den nordiska forskargruppen valde ut till 

enkäten går att se nedan. Samtliga valdes ut på basis att det fanns empiriskt stöd för att 

de hade en effekt på antingen säkerhetsmotivation eller säkerhetsresultat (beteenden, 

olyckor med mera).  

Sammanlagt innehåller frågeformuläret 50 frågor, som innefattar 7 olika dimensioner;  

1) ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsfömåga 

2) ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor 

3) ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor  

4) medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet  

5) medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans  

6) medarbetarnas upplärning och kommunikation  
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7) medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet. 

Gällande själva enkätkonstruktionen gjorde Kines et al., (2011) en poäng av att inte 

försöka komma åt enskilda individers attityder kring arbetsmiljö och säkerhet, då de menar 

att klimatet trots allt består i de uppfattningar som medlemmarna i arbetsgruppen delar 

gemensamt. Likadant resonerade de med uppfattningen av ledningen - det är inte intressant 

att studera uppfattningen av hur enskilda chefer agerar utan snarare hur den sammantagna 

bilden av dessa på samtliga nivåer ser ut. 

Kines et al., (2011) valde även att använda sig av “kognitiva fartgupp” i form av re-

verserade frågor, för att underlätta identifieringen av eventuella stereotypsvar. Efter att ha 

avslutat den första av de två studierna som utgjorde grunden för NOSACQ-50 valde de 

dessutom att gå från en fem- till en fyrgradig likertskala. Detta då det tredje (mittersta alter-

nativet) verkade ge mer förvirring än klarhet för både deras och respondenternas del. 

Frågeformuläret är ett av de få inom området som visat sig ha genomgående god vali-

ditet såväl som reliabilitet (Kines et al., 2011; Naevestad & Björnskau, 2012). Enkäten är 

översatt till svenska genom noggrann översättning, och är utformad och testad för nordiska 

förhållanden från första början (Kines et al., 2011). 

Beus, Payne, Bergman och Arthur (2010) poängterar med sin metaanalys som under-

lag, att det är mycket viktigt att ta med samtliga delar av det mångfacetterade begreppet sä-

kerhetsklimat. Detta utan att för den delen täcka in för mycket, det vill säga sådant som 

egentligen inte är säkerhetsklimat till exempel upplevd risknivå på arbetsplatsen. De under-

stryker att begreppet trots sin komplexitet måste användas med stor precision för att inte 

riskera att få underliga effekter på eventuella samband (åt det ena eller andra hållet) och på 

så vis äventyra undersökningens validitet. Av denna anledning försökte vi behålla så många 

som möjligt av de olika dimensionerna i NOSACQ-50 i så stor utsträckning som möjligt. 

Säkerhetsklimat och ledarskap. Utifrån Zohars (2000) forskning går det att konstate-

ra att handlingar kan säga mer än ord, särskilt när det gäller att studera säkerhetsklimat. I sin 

studie gör han en tydlig distinktion mellan practices och policies, då det kan finnas en viss 

diskrepans mellan strategiska mål och hur dessa rent taktiskt implementeras i praktiken av 

arbetsledare med flera. På så vis finns det en poäng av att studera klimat på två nivåer, det 

vill säga på organisationsnivå (policies) och gruppnivå (practices). Olika målsättningar kan 

ibland gå stick i stäv med varandra vilket till och med kan resultera i att det finns ett flertal 

olika säkerhetsklimat inom ramen för samma arbetsplats. Detta synsätt har satt stor prägel på 

hur forskningen inom området sett ut det senaste decenniet, och har även satt ett avtryck på 

hur frågorna i exempelvis NOSACQ-50 (Kines et al., 2011) som används i detta examensar-

bete, ser ut. Ett annat fynd som Zohar (2000) gjorde var också att säkerhetsklimatet verkar 

ha större inverkan på olycksfrekvensen, än vad den faktiska olycksrisken på arbetsplatsen 

har som ett resultat av verksamhetens art. 

Zohar (2002) har fokuserat på ledarens roll och hur denne kan hjälpa till att förbättra 

arbetsmiljösäkerheten. Studien visar att ledarskapsbaserade interventioner har flera fördelar, 

då de använder sig av kontinuerlig samverkan mellan chefer och underordnade. För bästa 

resultat bör ledaren studera arbetet “in-real-life” till exempel genom observation och därmed 

agera efter detta istället för att vara allt för bundna till färdiga policys. Ledaren ska övervaka 

saker som medarbetarna inte nödvändigtvis ser själva, samt se till att alla regler efterlevs. 

Dock bidrar sättet att utföra saker på ett säkert sätt ibland till lägre arbetstakt och produktivi-

tet. Detta kan, i konflikter mellan säkerhet och hastighet på produktionen, influera medarbe-

tarna till att utföra sitt jobb säkert om detta är av hög prioritet för deras ledare. Detta kan 

förtydligas exempelvis genom att göra säkerhetsprioriteringen till ett explicit prestationsmål.  

Den typ av ledarskap som föreslås leder också till rollförändring som innebär att sä-

kerheten blir ett ansvar för handledare eller arbetsledare snarare än högre instanser. Följden 

blir således även att ansvaret för säkerheten skiftar nedåt i organisationen (från till exempel 

HR-chefen) till exempelvis arbetsledarna på golvet, där händelser lättare kan övervakas och 
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rapporteras på ett effektivt sätt menar Zohar. I en genomsnittlig grupp på 10 anställda, så 

kan ett ändrat beteendet hos en nyckelperson bidra till att förbättra ett brett spektrum av be-

teenden hos dem som han eller hon leder. Ledaren är värdefull, särskilt i pressade situationer 

som ofta orsakar incidenter, och även i rollkonflikter där de anställda måste välja mellan 

säkerhet och effektivitet.  

Zohar och Luria (2005) har i sin artikel riktat in sig på hur säkerhetsklimatet kan te sig 

på organisationsnivå och sedan gruppnivå. Detta till skillnad från många andra studier inom 

området som undersöker dem var för sig, en åt gången. Arbets- och säkerhetsklimatet be-

skrivs som en social konstruktion bestående av delade uppfattningar mellan medlemmarna i 

organisationen, med hänsyn till aspekter som talar om önskvärda beteenden - även kallade 

rollbeteenden - beroende på vad som uppmuntras och stöds samt hur man skall förhålla sig 

till säkerheten på arbetsplatsen. 

Resultatet från deras studie visar att organisationens klimat kan förutsäga gruppklima-

tet, som i sin tur kan förutsäga rollbeteende. Organisationens policys och praxis är i kombi-

nation indikatorer för vilka som är lämpliga rollbeteenden. Zohar och Luria har skapat en 

flernivåmodell som illustrerar detta system. De menar att medarbetarna tolkar eller bedömer 

de policys och praxis som gäller inom organisationen för att skapa sig mönster, som i sin tur 

ger vägledning kring vad det är som organisationen lägger störst vikt vid. Utifrån denna in-

formation försöker de sedan anpassa sitt rollbeteende, för att kunna tillfredställa de krav som 

kommer från organisationen. Detsamma gäller även för chefer. Mycket av informationen tas 

ifrån rena observationer av vad som sägs och görs.  

Den ursprungliga källan till information kring säkerhetsklimatet kommer alltså från 

organisationens “topp”, men den primära källan till information kring vilket klimat det är 

som råder kommer alltid från den närmsta chefen. Denne har i sin tur tagit till sig mönster 

från en högre instans och skapat sitt ledarskap, samt de egna prioriteringarna utifrån denna 

information. På så vis omvandlas policys till praxis i den dagliga verksamheten och har då 

hamnat på en grupp- istället för organisationsnivå. Ju starkare säkerhetsklimatet är, och ju 

mer homogena de generella prioriteringarna är inom organisationen, desto mindre tycks va-

riationerna i säkerhetsklimat bli mellan olika instanser menar Zohar och Luria. Eftersom 

säkerhetsklimatet verkar på flera olika nivåer inom organisationen, är det därför viktigt att 

vara medveten om att eventuella interventioner kan behöva genomföras på flera olika plan, 

innan det kan åstadkommas några förändringar i förhållningssättet till arbetsmiljön.  

Transformativt ledarskap. Att chefens förehavanden har en stark koppling till säker-

hetsklimatet, är något som Zohar och Luria (2004) också kunnat få fram av sin forskning. 

De kunde konstatera att ledarskapets karaktär påverkar säkerhetsklimatet, genom att skapa 

“skript” som medarbetarna i sin tur använder sig av för att agera korrekt i förhållande till de 

gällande prioriteringarna på arbetsplatsen. Skript kan definieras som kognitiva strukturer, 

som anger hur olika skeenden brukar te sig och genom detta avgör hur individen planerar sitt 

agerande i sådana situationer (Lord & Kernan, 1987). Genom att skapa sammanhållning 

kring värderingar och dylikt, kan transformativt ledarskap i sin tur påverka styrkan på det 

rådande klimatet, vare sig det är positivt eller negativt. Denna ledarskapstyp kunde också 

minska effekten av mängden variation i ledarskapsmönstren (skillnader i hur chefen reagerar 

i likvärdiga situationer) och komplexiteten i dessa (hur många aspekter som måste tas hän-

syn i respektive situation). Dessa aspekter är annars sådant som kan göra att klimatet luckras 

upp och blir svagare, då det inte längre är lika självklart vilka förehavanden som är korrekta 

eller inte.  

Sett till incidentrapportering blir det alltså viktigt att titta på graden av transformativt 

ledarskap och hur mönstren för ledarskapet skall se ut. Vill man skapa ett klimat där arbets-

miljön har hög prioritet och där de anställda ser incidentrapporter som en viktig del i sitt 

arbete, så måste cheferna agera därefter och konsekvent visa sina prioriteringar även i hand-

ling.  



8 

 

För att fortsätta på temat transformativt ledarskap i relation till säkerhetsklimat, gjorde 

Barling, Loughlin och Kelloway (2002) en studie som undersökte huruvida transformativt 

ledarskap kan påverka skadefrekvensen. Tidigare studier hade konstaterat att det inte gick att 

se några tydliga kopplingar mellan ledarskap och skador. I den här studien valde de dock att 

studera denna relation på ett mer indirekt plan, med hänsyn till säkerhetsklimatets medieran-

de effekt, vilket istället gav ett mycket starkt stöd för kopplingen mellan ledarskap och sä-

kerhetsrelaterade händelser (kopplade till handlingar) samt olyckor.  

Perspektivskiftet berodde på att det uppkommit ett flertal andra studier som funnit 

kopplingar mellan såväl ledarskap som olyckor och säkerhetsklimat. Klimatet är alltså den 

gemensamma nämnaren för båda aspekterna. Ett transformativt ledarskap med säkerhetsori-

entering kan bidra till att medarbetare i större utsträckning ifrågasätter “det som alltid har 

varit” och börjar fundera över hur man kan förbättra arbetsmiljön i stort. Likaså menar fors-

karna att denna typ av ledarskap också kan främja motivationen till att dela med sig av sina 

tankar kring arbetsplatssäkerheten. Är det någon som är en ambassadör för vilket säkerhets-

klimat som skall gälla på arbetsplatsen, så är det chefen enligt Barling, Loughlin och Kello-

way.  

Leader member exchange – LMX. En annan aspekt av säkerhetsklimat är vad som 

kallas LMX, det vill säga leader-member exchange. Enligt Hofmann, Morgeson och Gerras 

(2003) kan nämligen säkerhetsklimatet påverka vad anställda väljer att ta sig för när de gör 

något för att upprätthålla en god relation till sin överordnade. Om företagsledningen priorite-

rar arbetsmiljösäkerheten högt, är sannolikheten högre att de anställda väljer att ägna sig åt 

sådant som främjar denna när de vill göra något för att skapa en god relation till sin chef. 

Eftersom incidentrapportering bör ses som något som ligger inom ramen för aktivt arbets-

miljöfrämjande, borde således inställningen till incidentrapportering och själva utförandet av 

sådana rapporter också ha en koppling till LMX och därav även säkerhetsklimatet. En med-

arbetare är enligt detta synsätt mer benägen att rapportera, om chefen prioriterar säkerheten 

och skulle uppskatta ett sådant agerande från medarbetarens sida, menar Hofmann, Morge-

son och Gerras.  

Arbetsosäkerhet och kommunikation. Probst (2004) undersöker i sin artikel vilken 

effekt arbetsosäkerhet kan få på arbetsplatssäkerheten genom att använda sig av säkerhets-

klimatet som en moderator. Dessa faktorer är något som på vissa arbetsplatser kan påverka 

arbetsklimatet i stor utsträckning. I organisationer där arbetsosäkerheten (rädsla för att mista 

sitt jobb) är stor men där säkerhet prioriteras högt av organisationen, kan följden bli att de 

anställda motiveras mer till att engagera sig i säkerheten, för att få behålla sitt jobb. Läggs å 

andra sidan för lite fokus på säkerheten av organisationen, kan resultatet bli det motsatta. Då 

lägger personalen istället mer fokus på till exempel produktion, vilket i sin tur kan leda till 

fler skador eftersom de helt enkelt inte tänker på att arbeta säkert. Det är alltså de priorite-

ringar som organisationen i stort ger uttryck för, som anger var tonvikten skall läggas i det 

dagliga arbetet för att få behålla sitt arbete. Resultatet av Probst studie visar också att det går 

att åstadkomma en minskning av skaderisken om ledningen med hjälp av tydliga priorite-

ringar får personalen att engagera sig mer i säkerhetsarbetet.  

Probst tar dessutom upp vikten av god kommunikation kring säkerhetsarbetet, bra sä-

kerhetsträning och säkerhetssystem mellan ledningen och den anställde, för att på så 

vis kunna hålla en hög nivå på säkerhetsklimatet. Dessa faktorer har visat sig ha en betydan-

de roll för arbetssäkerheten gällande olyckor, skador, safety-compliance, safety motivation 

och safety-knowledge.  

Säkerhetsklimat och incidentrapportering. Probst och Graso (2013) har i sin tur 

även skrivit en artikel, som fördjupar sig mer inom området incidentrapportering. Studien 

ger indikationer på att underrapportering delvis kan bero på högt produktionstryck, då ökat 

fokus på produktion kan göra att de anställda väljer att prioritera detta framför säkerheten, 

när de upplever sig vara tvungna att välja. Det visade sig mer konkret, genom att anställda 
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som upplever en högre press i produktionen visade sig vara mindre benägna till att ha positi-

va attityder gällande rapporterandet av olyckor. När uppfattningar av produktionspressen 

ökade, så gjorde underrapporterandet det också menar Probst och Graso. Detta är viktigt att 

ta i beaktande då underrapporterandet i sin tur kan leda till att organisationen går miste om 

viktig information kring existerande säkerhetsrisker. Möjligheten för företaget att identifiera 

dessa, åtgärda dem och på sikt minska på kostnaderna för olyckorna går då om intet.  

Säkerhetsklimat och coachande ledarskap. Parker och Axtell (2001) undersökte re-

lationen mellan nyckelkaraktäristika i den dagliga verksamheten och arbetsmiljöarbetet, för 

att på så sätt få bättre insikt i vad man kan göra för att främja säkerheten på arbetsplatsen. 

Tre jobbkaraktäristika visade sig vara särskilt viktiga för säkert arbete; stödjande övervak-

ning, autonomi och kvalitén på kommunikationen.  

Deras resultat visar att coachande ledare bidrar starkt till att de anställda anstränger sig 

mer för att arbeta på ett säkert sätt. Genom att utbilda chefer så att de utvecklas till att vara 

stödjande ledare som antar en coachande snarare än tvingande stil, kan man förbättra säker-

hetsklimatet. Säkerhetsklimatet kan också ökas genom att visa engagemang för medarbetar-

na och upprätthålla en god kommunikation, men även genom work-enrichment, informa-

tionsdelning och ökad autonomi menar Parker och Axtell. Med andra ord kan resultaten från 

denna studie användas för att förstå hur en ledare kan göra mer än att införa regler, bestraff-

ningar eller andra kontrollstrategier för att säkerställa att medarbetarna följer företagets rikt-

linjer vad gäller säkerheten.  

 

Safety Participation och Safety Compliance 
 

Safety participation och faror på arbetsplatsen. Ford och Tetrick (2002) har av sin 

forskning kunnat konstatera att det finns kopplingar mellan empowerment, faror på arbets-

platsen och hur individen identifierar sig med organisationen samt i vad mån denne ägnar 

sig åt safety participation. Resultatet av deras studie från 2002 visade att individer som upp-

lever sin arbetsplats som farlig, uppvisade en mindre grad av empowerment och identifiera-

de sig mindre med organisationen som sådan. I sin tur visade sig det sig också finnas 

kopplingar mellan de två sistnämnda faktorerna och safety participation.  

Safety compliance, -participation och säkerhetsklimat. För att gå in lite närmare på 

skillnaden mellan safety compliance och participation kan man bland annat vända sig till 

Griffin och Neal (2000). De skapade en modell som förklarar förhållandena mellan safety 

performance (faktiska säkerhetsbeteenden), kunskap och motivation. Safety, precis som all 

annan performance, menar de kan delas in i två skilda komponenter: task och contextual 

performance. Dessa har författarna sedan översatt till safety compliance och safety participa-

tion för att bättre passa in i säkerhetsklimatkontexten. Medan den förstnämnda fokuserar på 

sådant som normalt sett är omgärdat av diverse regler, exempelvis användandet av skyddsut-

rustning eller in- och utstämpling, så rör den sistnämnda snarare mer frivilliga aktiviteter 

som kan främja säkerheten på arbetet i stort, såsom att vara delaktig i arbetsmiljökommitten. 

Vad gällande just incidentrapportering så är detta en viktig distinktion att vara medveten om. 

Eftersom det rör sig om två olika typer av beteenden så är det också så att olika faktorer har 

varierande effekt på respektive beteendetyp. Enligt Griffin och Neal (2000) är det safety-

participation som har starkast koppling till säkerhetsklimatet. 

Top-down och bottom-up. En annan aspekt som är intressant att fundera kring är hur 

företagets top-down (informationsflödet från ledningen till den dagliga verksamheten) och 

bottom-up (informationsflödet från verksamheten upp till ledningen) processer fungerar. 

Neal och Griffins (2006) resultat visar att när en anställd ser säkerheten som viktig som en 

följd av top-down processer, är det mer sannolikt att de deltar i aktiviteter som nödvändigt-

vis inte förbättrar deras egen säkerhet, utan som också hjälper till att göra arbetsmiljön i stort 

säkrare.  Detta eftersom tydliga riktlinjer från organisationen hjälper personalen att förstå 
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hur de förväntas prioritera och agera. Deras resultat visar att säkerhetsklimat och säkerhets-

motivation kan ha långvariga effekter på hur och om säkerhetsaktiviteter utförs av medarbe-

tarna, men dessa är i sin tur ett resultat av att ovan nämnda processer fungerar som de ska. 

Om top-down processen ger information om andra värderingar inom organisationen eller 

inte är enhetlig, och bottom-up processen inte fungerar till följd av att personalen exempel-

vis inte vågar göra sig hörd, uppstår problem.  

Enligt Neal och Griffin verkar det också som att deltagandet i främjandet av arbetsmil-

jön kan leda till ökad säkerhetsmotivation. Dock poängteras att gruppdynamiken har en stor 

inverkan på hur relationen mellan beteenden och incidenter ser ut, då denna avgör vilka be-

löningar och sanktioner som medarbetarna får av sina gruppmedlemmar beroende på hur de 

agerar. Därför menar Neal och Griffin att man främst ska jobba med grupper och inte en-

skilda individer, eftersom de individuella attityderna är så starkt förankrade i gruppens dela-

de värderingar.  

Grupper som består av personer som deltar i arbetsmiljöarbetet och arbetar på ett sä-

kert sätt, upplever en efterföljande minskning av olycksfrekvensen, förmodligen därför att 

deras beteenden sammantaget gör arbetsmiljön mindre farlig. Faktum är att det även finns 

vissa belägg för att olyckor positivt ökar efterföljande nivåer av säkerhetsbeteende, eftersom 

det höjer medvetenheten om dessa åtminstone tillfälligt. Individer som jobbar i grupper med 

ett positivt safetyclimate tenderade också till att vara mer intresserade av arbetsmiljöarbetet 

enligt Neal och Griffin.  

 

Incidentrapportering 
 

Storytelling. Huruvida medarbetarna väljer att använda sig av incidentrapportering el-

ler storytelling är något som den svenska artikelförfattaren Sanne (2007) valt att undersöka. 

Sanne beskriver storytelling som ett sätt för organisationer att använda sig av de berättelser 

som blir ett resultat av den dagliga verksamheten, för att kommunicera värderingar, känslor, 

attityder, visioner med mera. Genom att kommunicera detta i berättelseform skapar man ett 

sammanhang, som gör informationen lättare att ta till sig men också att förmedla. I Sannes 

studie berättar han att den låga incidentrapporteringen i mångt och mycket visade sig bero 

på generella attityder som fanns hos de anställda. Skam, skuld, rädsla för sanktioner, igno-

rans av användandet av rapportering och även att många incidenter inte behöver rapporteras 

var sådant som togs upp. Ett sätt för de anställda att komma runt detta på var att använda sig 

av storytelling istället.  

Genom storytelling vidhåller man kulturen samt lärandet för det lokala teamet och bi-

drar till en god sammanhållning, samtidigt som incidenterna utreds. Bristande intresse för att 

rapportera incidenter menar Sanne ofta beror på dålig feedback. Fördelen med storytelling är 

att den kan integreras i det dagliga arbetet på ett bra sätt och därför kännas relevant och me-

ningsfull. Dessutom kan storytellingen ha en identitetsuppbyggande funktion och ge medar-

betarna en ökad känsla av kunskap och makt att påverka.  

Fynden påvisar betydelsen av att göra de anställda delaktiga i utvecklingen av säker-

hetsystem och incidentrapportering, för att det verkligen skall kännas relevanta för dem. 

Medarbetarna måste få rätt verktyg för att kunna upprätthålla säkerheten. Känner de inte att 

de har möjlighet att påverka denna, blir det svårt att motivera personalen till att arbeta aktivt 

med säkerheten och känna att denna är viktig. Detta visar betydelsen av en fungerande feed-

backprocess, att känna sig hörd och få adekvat respons.  

För att förbättra incidentrapporteringen menar Sanne att incidenter ska undersökas av 

kamrater och inte enbart av ledningen. Den anställda ska också kunna hålla ledningen som 

ansvariga för att åtgärda huvudorsakerna till de olyckor som sker. Att fastställa vad som är 

en incident är också viktigt för att öka förståelsen hos de anställda, detta kan smidigt göras 

genom att lista upp exempel på vad en incident är och varför det är viktigt att de rapporteras. 
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För att incidentrapporteringen skall fungera på ett optimalt sätt måste denna dock integreras 

ordentligt i det dagliga arbetet, oavsett om man använder sig av storytelling eller mer tradi-

tionella metoder. 

Incidentrapportering och kommunikation. Tucker, Chmiel, Turner, Hershcovis, 

och Stride (2008) kunde konstatera att en organisation som tydligt visar att de låter säkerhe-

ten gå först, ger sina anställda en ökad benägenhet att diskutera och säga ifrån angående sä-

kerhetsproblem. Samtidigt kunde de dock också fastslå att denna relation var starkt påverkad 

av huruvida kollegorna försöker upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen. Studien ger en 

ökad förståelse av vikten av att insatser skall genomföras på samtliga nivåer. Samtidigt som 

ledningen måste uppmuntra och vara lyhörd inför medarbetarnas synpunkter gällande säker-

heten, så är det minst lika viktigt att se till så att medarbetarna själva stöttar varandra i ar-

betsmiljöarbetet.  

Incidentrapportering och rättvisa. Wiener, Hobgood och Lewis (2008) påtalar vik-

ten av rättvisa i relation till incidentrapportering. Upplevelsen av rättvisa är en nyckelfaktor 

för att komma åt den känslomässiga aspekten av incidentrapportering som beteende. Miss-

lyckas man med att få personalen att känna sig rättvist bemött när de rapporterar något som 

hänt på arbetsplatsen, så blir dessa inte helt oväntat omotiverade till att delge någon högre 

instans informationen om vad som skett. Rättviseaspekten är enligt Pete Kines (personlig 

kommunikation, 2013-11-19) som är ansvarig för hanteringen av NOSACQ-50 bland det 

viktigaste att ta i beaktning när det kommer till incidentrapportering.  

 

Considerations of Future Consequences – CFC 

 

CFC handlar om hur människor överväger framtida konsekvenser och utifrån detta an-

passar sitt beteende och sin attityd, för att på så sätt förebygga eller främja eventuella fram-

tida konsekvenser (Strathman et al., 1994). Även om CFC beskrivs som mer av ett person-

lighetsdrag, så kanske detta kan få effekter på gruppnivå och därmed påverka personalens 

gemensamma attityder till incidentrapportering. Ur en socialpsykologisk synvinkel skulle 

det gå att säga att “The whole is different from the sum of its parts” (Aronson, Wilson & 

Akert, 2012 s. 10).  

Probst, Graso, Estrada och Greer (2013) har undersökt hur den anställda ser på framti-

da säkerhetskonsekvenser. Författarna använde sig av teorin Considerations of future conse-

quences (CFC). De undersöker relationen mellan CFC och den anställdes attityd till säker-

het, dennes beteende och vad resultaten blir av dessa. Det finns alltså faktorer inom indivi-

den som kan påverka hur de resonerar kring säkerhet i stort och i sin tur incidentrapporte-

ring, så allt handlar inte om organisationen sett som en helhet.  

CFC kan påverka attityden och beteendet gentemot säkerheten på ett flertal olika nivå-

er. Regler och praxis kan sätta press på medarbetarna. Även om regelverk och ett väl beprö-

vat arbetsätt är tänkta att se till att personalen har en säker arbetsmiljö både på kort och lång 

sikt, så kan konsekvenserna bli att de inte bryr sig om säkerhetsreglerna till slut om till ex-

empel ökad arbetsbelastning hindrar dem från att kunna följa de samma.  

Det kan dock finnas undantag från denna princip menar Probst et al., (2013). En del 

väljer att följa säkerhetsreglerna trots stor arbetsbelastning, på grund av framtida fördelar 

såsom bibehållen hälsa. De anställda kan alltså ha olika syn på säkerhetsregler och vikten att 

följa dem, baserat på upplevelsen av omedelbara (sparad tid, ökad komfort) eller långsiktiga 

(mindre skaderisk, bättre hälsa) vinster.  

Författarna ger förslitningsskador som ett exempel på sådant som kan kopplas till låg 

CFC. Repetitiva arbeten kan också leda till sådana skador eftersom de inte främjar ett lång-

siktigt tänkande kring arbetet. Probst et al., (2013) menar att personer som däremot har hög 

CFC å andra sidan är mer benägna att ägna sig åt arbetsmiljöfrämjande aktiviteter såsom att 

ta pauser, eftersom de i högre utsträckning överväger de långsiktiga konsekvenserna av sitt 
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arbetssätt. Anställda med hög CFC tycks dessutom ha bättre säkerhetskunskaper, drabbas 

därmed av färre skador och har en högre sannolikhet i att rapportera upplevda skador, jäm-

fört med de som har låg CFC. 

CFC visade sig också kunna förutsäga de anställdas attityder gentemot att rapportera 

en incident, OCB (organizational citizen behavior dvs. organisatoriska säkerhetsfrämjande 

beteenden) och andra säkerhetsresultat såsom skador och olyckor. Personer med låg CFC 

verkar rapportera sina incidenter i mindre utsträckning. Att identifiera dessa personer är där-

för viktigt då de påverkar hela sin egna (och andras) arbetsmiljö sett ur ett bredare perspek-

tiv. Medvetenhet om effekterna av CFC på de anställda skulle göra det möjligt att utveckla 

effektivare incitament för främjande av arbetsplatssäkerheten. Framtida säkerhetsresultat 

kanske inte motiverar alla, men kan man få individen att se säkerheten som något värdefullt 

och som ger möjlighet att få kortsiktiga vinster kan detta potentiellt skapa större engage-

mang.  

Forskarna kom i den ovan nämnda studien också fram till att skador påverkar säker-

hetsklimatet inom organisationen i högre utsträckning än vad klimatet har inverkan på ska-

dorna. Beus et al. (2010) menar att detta beror på att skadorna i sig ger individen informa-

tion om vilken typ av säkerhetsklimat som råder. Bevittnar individen olyckor i hög utsträck-

ning är det högst troligt att resultatet blir en känsla av att säkerheten inte prioriteras. Detta 

gör att det blir viktigt att få in incidentrapporter för att kunna se var åtgärder bör vidtas i 

förebyggande syfte, för att kunna bibehålla ett bra klimat ur säkerhetssynpunkt genom att på 

sikt kunna minimera antalet olyckor.  

Christian, Bradley, Wallace och Burke (2009) har slutligen också påvisat att det finns 

samband mellan skador och säkerhetsklimat. Säkerhetsklimatet är alltså inte bara viktigt för 

incidentrapporteringen, men även för det som rapporterna är tänkta att förebygga - det vill 

säga olyckor. Motivation och kunskap är vid första anblicken det som har starkast relation 

till safety-performance, men dessa aspekter är i sin tur starkt influerade av säkerhetsklimatet.  

Safety-performance är som bekant sedan indelat i två olika kategorier - compliance 

och participation (Griffin & Neal, 2000). Inom ramen för detta begrepp ryms även incident-

rapporteringen, men vilken av dessa som är starkast kopplad till incidentrapportering är 

oklart. Eftersom safety-performance är negativt korrelerad med olyckor och skador (Christi-

an et al., 2009) blir den logiska följden att säkerhetsklimatet är den röda tråd som går att 

följa från gruppen till den enskilda individen och vidare till hur denna agerar samt följderna 

av detsamma.  

 

Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur relationen mellan säkerhetsklimat och in-

cidentrapportering ser ut. Förhoppningen är att utifrån detta kunna identifiera vilka aspekter 

av säkerhetsklimatet och arbetsmiljön som påverkar incidentrapporteringen mest.  

 

Frågeställningar 
 

Med anledning av syftet är frågeställningarna följande: 

 

1. Hur ser säkerhetsklimatet på företaget ut? 

2. Finns det några skillnader mellan chefernas uppfattning av säkerhetsklimatet och de an-

ställdas?  

3. Har säkerhetsklimatet någon effekt på incidentrapporteringen?  

4. Påverkar klimatet attityderna till incidentrapportering, om man tar hänsyn till CFC? 

5. Vilken form av säkerhetsbeteenden har starkast samband med förhållningssättet till inci-

dentrapportering - participation eller compliance?  
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6. Påverkar det antagna antalet incidenter på arbetsplatsen uppfattningen av säkerhetsklima-

tet?  

 

 

Metod 
 

Motivering Till Metodval  
 

Studien utfördes med en enkätundersökning på arbetsplatsen. Som en del av förarbetet 

lades stort fokus på att lära känna de rutiner som gällde på den aktuella arbetsplatsen. Det 

samtalades med ordförande för arbetsmiljökommittén för den aktuella arbetsplatsen och ett 

besök på platsen utfördes där respondenterna arbetar genomfördes. Beslut togs därför att 

använda en enkät, för att på så sätt nå ut till fler personer än vid intervjuer. Enkäten var ock-

så anonym, vilket kunde medföra att fler svarar ärligt.  

Fördelen med att använda sig av NOSACQ-50 av Kines et al. (2011) är i detta fall att 

enkäten med framgång kunnat användas i andra nordiska organisationer som är starkt mans-

dominerade, samt att fördelningen mellan olika personaltyper (89 % arbetare, 11 % chefer 

mot 18 % och 82 % i den föreliggande studien) var liknande. Dessutom innefattar instru-

mentet så gott som samtliga av de aspekter som dykt upp i den forskning som ligger till 

grund för detta arbete, trots att Kines et al. (2011) valt att använda sig av helt andra forskares 

verk att basera sin forskning på i vissa fall.  

 

Deltagare 
 

Medarbetarna arbetade i tre-skift (dag-kväll-natt) och bland dessa fanns både personer 

anställda av företaget och inhyrd personal. Allt som allt bestod personalstyrkan av 55 perso-

ner och de arbetar alltid samma skift. Av dessa 55 personer var det 33 som medverkade i 

studien det vill säga 60 %.  

Efter att ha gjort en grundlig litteratursökning inom området arbetsklimat och säkerhet, 

påbörjades arbetet med enkäten. Först skapades bakgrundsfrågor för att eventuella skillnader 

mellan olika grupper skulle kunna fångas upp. Ålderskategori, kön, avdelningstillhörighet, 

skiftsform, personalgrupp, antal år på arbetsplatsen och antal arbetstimmar per vecka var 

frågor som ställdes.  

Det skapades ålderkategorier med intervaller om tio år, från 18-28 år till 50 år eller 

äldre. Kategorierna delades in på detta sätt för att det inte skulle gå att urskilja en respondent 

från de andra med hjälp av åldern. Se figur nedan. 

 
Figur 1  

Åldersfördelning 
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Avdelningarna på arbetsplatsen delades in i olika kategorier beroende på arbetsuppgif-

ter. De olika avdelningarna togs med för att kunna upptäcka om dessa skiljer sig åt gällande 

incidentrapportering och arbetsklimat. Samtliga av dessa hade minst en ordinarie arbetsleda-

re. Dessa fick också möjlighet att besvara enkäten, då det var viktigt att få en indikation på 

deras uppfattning av säkerhetsklimatet. 

Vilket skift respondenten arbetar på är relevant då en eventuell skillnad mellan skift 

och incidentrapporteringsattityd är av stor vikt för företaget att veta om vid förebyggande 

säkerhetsarbete. När det kom till information kring deras anställningsform, har vissa specifi-

ka aspekter tagits i beaktande. Det kan nämligen vara risk för att gå miste om eventuella 

skillnader mellan intern respektive bemanningspersonal, vilket troligen berodde på att tid på 

arbetsplatsen inte tagits med i beräkningen. Därför var det särskilt viktigt att dessa två an-

ställningskategorier (internt anställd, inhyrd) skulle kunna jämföras i relation till hur länge 

de varit på arbetsplatsen. Även för ordinarie personal kan antalet arbetstimmar per vecka 

vara relevant ha med, för att se om den generella uppfattningen av incidentrapporteringar 

kan variera som en följd av detta.  

Kategoriseringarna av antal år på arbetsplatsen gjordes med tätare intervall till en bör-

jan, då det enligt statistik endast är 1 av 5 som stannar längre än 12 år på samma arbetsplats 

(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2010). Kategoriseringarna blev 1 år eller mindre, 1-2 år, 3-

5 år, 6-10 år, 11-16 år, 16 år eller längre. Se figur 2. 

 
Figur 2  

Tid på Arbetsplatsen 

 

Samtliga bakgrundsfrågor togs med för att ge undersökningen bredd och för att finna 

eventuella indikationer på faktorer som påverkar säkerhetsklimatet och incidentrapporte-

ringen vid senare analys. Allt för att på så sätt kunna ge organisationen en bra grund att byg-

ga vidare på i förbättringsarbetet. 

 

Frågeformulär 
 

Frågeformuläret bestod sammanlagt av 59 frågor. De första sju frågorna var bak-

grundsfrågor rörande följande: ålderskategori, kön, avdelningstillhörighet, anställningsform, 

skiftsform, personalgrupp, antal år på arbetsplatsen och antal arbetstimmar per vecka.  Tan-

ken med dessa bakgrundsvariabler var att se om det kunde finnas några skillnader mellan de 

olika grupperna, som kunde påverka säkerhetsklimatet och attityderna till incidentrapporte-

ringen. Ålder och tid på arbetsplatsen omkodades till ordinalskalor för att minska risken för 

att någon respondent skulle kunna identifieras genom exakta värden på dessa.  

Klimatfrågor ur NOSACQ-50. De efterföljande frågorna 8-43 var tagna från den 

svenska översättningen av NOSACQ-50 (Kines et al., 2011). Till samtliga av dessa frågor 
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användes en 4-gradig likertskala med ändpunkterna “stämmer inte alls” och “stämmer helt”, 

samma som använts i NOSACQ-50. Frågorna delades upp efter vilka dimensioner de tillhört 

i originalet och därefter gjordes en analys av cronbachs alpha för var och en. 

 

Tabell 3 

Cronbachs Alpha för Säkerhetsklimatsdimensionerna 

 

Dimension Cronbachs Alpha 

1) ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsfömåga Cronbachs alpha 0,87 

2) ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor Cronbachs alpha 0,76 

3) ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor Cronbachs alpha 0,78 

4) medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet Cronbachs alpha 0,70
a
 

5) medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans Cronbachs alpha 0,75
b
 

6) medarbetarnas upplärning och kommunikation Cronbachs alpha 0,48 

7) medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet Cronbachs alpha 0,70 

 

 
a
efter att fråga 26 tagits bort, se bilaga 1. 

b
efter att fråga 29 tagits bort, se bilaga 1. 

 

Då Cronbachs alpha var otillfredsställande lågt för den sjätte dimensionen, genomför-

des inga analyser med enbart denna. Till sist sammanfogades samtliga av NOSACQ-50 frå-

gorna till en gemensam skala som var tänkt att mäta säkerhetsklimatet (cronbachs alpha 

0.91). 

Arbetsmiljöverket använder sig av en förkortad version av NOSACQ-50 (Nævestad & 

Bjørnskau, 2012), men då denna version hade tagit bort frågor som för denna undersökning 

var av stor betydelse, valdes denna bort och beslut togs att istället justera originalet av NO-

SACQ-50. Det gjordes vid ett tillfälle försök att få kontakt med Nævestad och Bjørnskau 

som ligger bakom arbetsmiljöverkets version, dock utan framgång. Därför kan inga uttalan-

den ske på vilka grunder som de tagit bort frågorna i originalenkäten, eftersom denna infor-

mation inte heller finns nedtecknad i rapporten. Dock har deras tolkningsschema av refe-

rensvärdena gällande de olika dimensionerna använts för att kunna tolka det egna resultatet. 

Detta då Kines et al., (2011) artikel inte innehöll denna information.  

Ord såsom “olycka” ändrades om till “incident” i NOSACQ-50’s frågor för att på så 

sätt bättre anpassas till undersökningen och därmed syftet med enkäten i detta fall. Fördelen 

med att använda sig av ordet incident är att det täcker in både faktiska olyckor och nästan-

olyckor samt att detta begrepp även användes inom den aktuella organisationen. Maxvärdet 

var på klimatskalan 140 poäng. 

Incidentrapportering. De sju dimensionerna i NOSACQ-50 kompletterades till sist 

med ytterligare 16 frågor, som istället rörde incidentrapportering. Dessa var tänkta att fånga 

upp den generella uppfattningen av incidentrapportering. Exempel på sådana var “Vi som 

arbetar här är överens med våra kollegor om vad som räknas som en incident” och “När vi 

rapporterar in en incident, får vi positiv respons från ledningen”. För att få plats med dessa 

frågor togs motsvarande antal bort från originalversionen. Annars hade enkäten blivit för 

omfattande. De frågor som togs bort var de som ansågs mindre viktiga för den föreliggande 
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undersökningen eller som var väldigt lika varandra (se bilaga 1 för exempel). Frågorna 

sammanfogades till en gemensam skala för incidentrapporteringsattityd (cronbachs alpha 

0.76, då fråga 47 togs bort). Maximalt gick det att få 48 poäng på incidentrapporteringsska-

lan. 

CFC. Eftersom Probst och Estrada (2013) i mångt och mycket använt sig av forskning 

gjord av Strathman, Gleicher, Boninger och Edwards (1994) teori CFC i relation till inci-

dentrapportering, så bestämdes det att denna faktor skulle tas med i analyserna. Därför ska-

pades ytterligare en skala (cronbachs alpha 0.71) för att kunna fånga upp denna aspekt.  

Safety-compliance och participation. I enlighet med Griffin och Neal (2000) skapa-

des även två skalor för safety-compliance respektive safety-participation. Frågorna som 

plockades ur NOSACQ-delen var för participation i stil med “Vi som arbetar här anstränger 

oss verkligen tillsammans för att uppnå en hög säkerhetsnivå”. Frågorna som valdes ut skul-

le alltså beskriva hur medarbetarna frivilligt engagerade sig i upprätthållandet av säkerheten. 

För faktorn compliance var det frågor som berörde huruvida medarbetarna följde gällande 

regler etcetera som valdes ut. “Vi som arbetar här överträder säkerhetsregler för att få arbetet 

färdigt i tid” är ett exempel på en sådan fråga. 

Beteenden som föll inom ramarna för safety compliance respektive participation sattes 

ihop till skalor indelade efter beteendetyp. För safety compliance-skalan, rörande efterföl-

jandet av regler och dylikt, var Cronbachs alpha 0.74. Cronbachs alpha för participation-

skalan var 0.73. 

Åtgärder. Sista frågan i enkäten bestod av flervalsalternativ som kretsade kring olika 

åtgärder, som de anställda upplevde kunde öka antalet incidentrapporteringar. Exempel på 

sådana åtgärder var exempelvis anonyma rapporter och en enklare rapporteringsprocess, 

men också att chefen skulle tycka att dessa rapporter vore viktigare och att medarbetarna vill 

bli lyssnade på i större utsträckning.  

 

Procedur 
 

Förklaringen till syftet med enkäten gentemot respondenterna hölls på en ganska över-

gripande nivå, för att undvika priming. Priming definieras som lagrad information i minnet 

som kan påverka hur vi reagerar nästa gång vi stöter på liknande information (Psykologigui-

den, n.d.). Därför informerades respondenterna enbart om att det handlade om ett examens-

arbete om arbetsmiljö som utfördes, där enkätundersökningen var en del av processen. En-

käten delades ut på obligatoriska möten som företaget har regelbundet, för att på så sätt inte 

belasta de anställdas ordinarie arbetstid och därmed bidra till att få in så många svar som 

möjligt. Eftersom respondenterna arbetade under olika tider och arbetsskift, planerades mö-

ten in med hjälp av arbetsmiljökommitténs ordförande och gruppledarna. Dels för att samtli-

ga arbetsskift skulle fångas upp, men också på grund av att respondenterna skulle ha möjlig-

het att ställa frågor med mera efteråt om de så önskade.   

Respondenterna delgavs informationen om att deltagandet var frivilligt och helt ano-

nymt och att den information som återfås genom svaren, kommer att behandlas varsamt för 

att inga individer eller grupper ska gå att peka ut. För att de skulle ha möjlighet att ställa 

eventuella frågor och för att kunna säkerställa att enkäterna förblev anonyma, fanns vi på 

plats under tiden respondenterna fyllde i enkäterna. Detsamma gällde för såväl medarbetarna 

som cheferna, även om de fick besvara enkäten var för sig. De enkäter som delades ut till 

arbetsledarna var identiska med den version som gavs till medarbetarna, den enda skillnaden 

var att dessa enkäter var hålade till skillnad från de andra, för att på så sätt kunna skilja de 

två olika grupperna åt. 

Det fanns dessvärre inte möjlighet till samma närvaro under nattskiftet. Den ansvarige 

arbetsledaren för skiftet ställde dock upp och delade ut enkäterna. Respondenterna fick lägga 

dessa i kuvert som sedan förseglades och lämnades vidare för analys. Fördelen med detta 
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förfarande var dock att även de som arbetade under helgen och som inte var närvarande just 

den dagen, också fick möjlighet att besvara enkäten. Svarsfrekvensen blev 71.4 %.  

Omständigheterna gällande nattskiftet är tyvärr något som kan tänkas ha påverkat re-

sultatet för detta skift, då respondenterna kanske känt en viss tveksamhet inför att vara helt 

ärliga, med tanke på att de inte lämnade sina svar direkt till de som ansvarade för undersök-

ningen. Att enkäten fylldes i på deras dagliga möten, kan även ha bidragit till att de inte 

kunde fylla i lugn och ro, utan ändå kände tidspress samt att personer som gått in och ut ur 

lokalerna kan ha stört. Möjligen kan även vår närvaro ha påverkat respondenterna, då de 

potentiellt kan ha upplevt att de blev “väntade på”. 

Efteråt genomfördes en debriefing med de som önskade delta i detta. Då diskuterades 

det mer konkret kring syftet med frågeformuläret och respondenterna fick i detta skede även 

reda på att incidentrapporteringen var en central del i det som var tänkt att studeras. Det la-

des stor vikt vid att respondenterna skulle känna sig trygga med att resultaten i sin tur inte 

var tänkta att peka ut någon enskild individ, utan att avsikten i stället var att få en indikation 

på hur uppfattningen av incidentrapporter och säkerhetsklimatet på arbetsplatsen ser ut rent 

generellt. Allt för att på sikt kunna bidra till en bättre arbetsmiljö för samtliga, genom ade-

kvata åtgärder. 

Eftersom det i efterhand visade sig att det rörde sig om en mycket sned könsfördelning 

och endast ett fåtal personer som räknades som inhyrd personal, genomfördes inga analyser 

mot dessa bakgrundsvariabler eftersom det då hade blivit för lätt att identifiera responden-

terna. Däremot analyserades eventuella skillnader mellan chefer och anställda trots att de 

förstnämnda var i minoritet, men som kommer att beskrivas nedan fanns inga skillnader 

mellan dessa grupper och av denna anledning kom de att klumpas ihop vid vidare analyser.  

Tolkning. Poängen för säkerhetsklimatet tolkades enligt instruktionen som medföljde 

NOSACQ-50. Detta för att poängen skulle tolkas på samma sätt som när andra organisatio-

ner använt instrumentet.  

 
“A rule of thumb for interpreting the results of each dimension: 

A score of more than 3.30 indicates a good level allowing for maintaining and con-

tinuing developments. A score of 3.00 to 3.30 points to a fairly good level with slight 

need of improvement. A score of 2.70 to 2.99 shows a fairly low level with need of 

improvement. A score below 2.70 indicates a low level with great need of improve-

ment.” (Kines, 2012a) 

Frågorna i NOSACQ-delen kodades enligt anvisning (Kines, 2012b), vilket innebar att 

värdena för de negativt klingande frågorna vändes. Samma metod användes också för de 

frågor som lagts till gällande incidentrapportering.  

Viktigt att poängtera är att analyserna som genomförts rörande säkerhetsklimat och in-

cidentrapporteringar, har inkluderat ett sammantaget urval av frågor som varierat beroende 

på vad det är som testats. Anledningen till de olika designerna är att somliga av de skalor 

som konstruerats innehåller överlappande frågor. Ett exempel på detta är uppfattning av sä-

kerhetsklimat i relation till CFC. CFC-frågorna har från början ingått i den del av enkäten 

som berört säkerhetsklimat, och därför exkluderats ur den säkerhetsklimatskala som använts 

i analysen på grund av detta. I bilaga 1 har det specificerats vilka frågor som ingått i vilka 

skalor.  
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Resultat 
 

 

Frågeställning nummer två testades med hjälp av ett T-test, med incidentrapporteringsattityd 

som oberoende variabel och personaltyp som beroende variabel. Resultatet av detta visar 

inga signifikanta skillnader mellan chefer (M = 33.2, s = 5.0) och medarbetare (M = 34.3, s = 

4.8). Samma typ av test kan inte heller påvisa några signifikanta skillnader mellan chefer (M 

= 105.5, s = 9.8) och anställda (M = 102.0, s = 14.4) gällande uppfattningen av säkerhets-

klimat.  

En multivariat variansanalys genomfördes sedan för att undersöka eventuella skillna-

der beroende på hur länge respondenterna arbetat på företaget, hur gamla de var, vilket skift 

de arbetar samt vilken avdelning de tillhör. Det beroende variablerna säkerhetsklimat och 

incidentrapporteringsattityd testades mot de oberoende bakgrundsvariablerna som nämnts 

ovan. Utifrån resultaten går det att konstatera att den enda signifikansen var för interaktions-

effekten mellan tid på arbetsplatsen och ålder, i relation till såväl säkerhetsklimat  

F(2,6) = 8.6, p <.005, partial ηp =.55 som incidentrapporteringsattityd F(2,6) = 16.26,  

p <.001, partial ηp =.70. Detta innebär att ålder och tid på arbetsplatsen tillsammans har en 

effekt på värdena för både säkerhetsklimat och incidentrapportering (se figur 4 respektive 5). 

De som var mellan 40 och 50 år och varit på arbetsplatsen i 16 år eller längre hade högre 

incidentattitydvärden än de som var över 50 år och hade varit på arbetsplatsen i 11-16 år och 

vice versa. Dessutom hade de som var mellan 18 och 28 år och varit på arbetsplatsen högre 

värden än de som var mellan 29 och 39 år och hade varit på arbetsplatsen i 6-10 år och tvärt 

om. 

   
Figur 4 

Interaktionseffekt för ålder och tid på arbetsplatsen på incidentrapporteringsattityd  
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Figur 5 

Interaktionseffekt för ålder och tid på arbetsplatsen på säkerhetsklimatet 

 

Interaktionseffekten som illustreras av figur 5 innebär att respondenterna i åldern 18-28 år 

som varit på arbetsplatsen i 3-5 år hade högre värden för säkerhetsklimat än de som varit där 

i 6-10 år i åldrarna 29-39 år. De som varit på arbetsplatsen i 3-5 år i åldrarna 29-39 år hade 

lägre värden än de som varit där i 11-16 år i åldrarna 40-50 år. De som varit där i 16 år eller 

längre i åldrarna 40-50 år hade slutligen högre värden än de som varit där i 11-16 år och som 

var över 50 år. Samtliga av interaktionerna gäller vice versa också.  

En regressionsanalys på skalorna för attityderna rörande säkerhetsklimatet samt inci-

dentrapportering genomfördes, för att besvara den tredje frågeställningen om säkerhetskli-

matets effekt på incidentrapporteringen. Säkerhetsklimatet kan i stor utsträckning predicera 

vilken attityd företagets personal - både chefer och medarbetare inkluderade - har till inci-

dentrapportering F(1,30) = 41.63, p <.001, β = 0.27 och förklarar 57 % av hur medarbetarna 

upplever incidentrapporterna. Ju bättre säkerhetsklimatet upplevs, desto mer positiv blir 

också attityden till incidentrapportering. Detta besvarar också den tredje frågeställningen. 

Samma typ av analys genomfördes därefter, med CFC istället för säkerhetsklimat som 

oberoende variabel samt med en modifierad version av klimatskalan som inte innehåller 

CFC-frågorna. Denna visar att CFC också har en signifikant effekt på incidentrapporterings-

attityd F(1,30) = 23.60, p <.001, β = 0.57. Hög CFC leder till en förbättrad incidentrapporte-

ringsattityd.  

Eftersom både CFC och säkerhetsklimat predicerade attityderna till incidentrapporte-

ring, undersöktes effekterna av de båda i en multipel regressionsanalys. Resultatet av denna 

visar att det endast är säkerhetsklimat som på ett signifikant sätt kan predicera attityderna till 

incidentrapportering i modellen, F(2,29) = 21.33, p <.005, β = 0.55. Totalt sett förklarar där-

för modellen 57 % av variationen i poäng på incidentrapporteringsdelen av enkäten, alltså 

lika mycket som när enbart säkerhetsklimat och incidentrapporteringsattityd analyseras. 

Frågeställning nummer fyra om CFCs effekt på relationen mellan säkerhetsklimat och inci-

dentrapportering är således besvarad. 
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Den deskriptiva analysen för samtliga av frågorna visar att endast ett fåtal frågor hade 

ett medelvärde över tre och enbart två av dessa - “Vi som arbetar här kan tala fritt och öppet 

om säkerhet” (M = 3.52, s = 0.57) och “Vi som arbetar här anser att säkerhetsutbildning är 

meningslös” (M = 3.33, s = 0.65) - hade en genomsnittlig poäng på över 3.30, vilket enligt 

tolkningsinstruktionerna kan räknas som att det råder ett gott klimat för det som frågan be-

aktar. Observera att den sistnämnda frågan har fått vända värden.  

 Om man ser tíll hur medelpoängen för respektive dimension ser ut för arbetsplatsen i 

tabell 4 så ligger dessa lägre än de referenspoäng som Nævestad & Bjørnskaus (2012) IT-

verktyg har, vilket enligt anvisningarna kan tolkas som ett mindre bra till medelmåttigt sä-

kerhetsklimat på arbetsplatsen och kan ses som ett svar på den allra första frågeställningen. 

Tabell 4 visar tydligt hur poängen skiljer sig åt mellan de båda undersökningarna. 

 

Tabell 6  

Poängjämförelser för de sju dimensionerna av NOSACQ-50 frågorna. 

 

Dimension 

   
Medelpoäng för dimensio-

nen: Akuellt företag 
Medelpoäng för dimensio-

nen: Nævestad & 

Bjørnskau (2012) 

1. Ledningens säkerhetsenga-

gemang och förmåga 

   

2,75 2,92  

2. Ledningens involvering av 

medarbetarna i säkerhetsfrågor 
2,66 2,86  

3. Ledningens rättvisa i säker-

hetsfrågor  

  

2,87 2,97 

4. Medarbetarnas engagemang i 

säkerhetsarbetet 
2,33 3,08 

 

 

5. Medarbetarnas prioritering av 

säkerhet och grad av riskaccep-

tans 

2,37 2,85 
   

6. Medarbetarnas upplärning 

och kommunikation 
3,14 3,02 

 

 

7. Medarbetarnas förtroende för 

säkerhetssystemets effektivitet 
2,93 
 

 

3,11 
 

 

 

För att se vilken av de olika dimensioner från NOSACQ-50 som hade störst påverkan 

på incidentrapporteringsattityderna genomfördes en multipel regressionsanalys. Observera 

att dimensionen kopplad till kommunikation och lärande inte togs med, då Cronbachs alpha 

(0,48) var för lågt (se tabell 3). Med detta sagt, så visar analysen att riskacceptans och säker-

hetsprioritering bland anställda är den enda variabeln som på ett signifikant sätt kan predice-
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ra attityderna till incidentrapportering F(6,24) = 5,99, p <.05, β = 0.54 när det kontrollerades 

för de övriga fem. Innebörden av detta är att låg riskacceptans och hög säkerhetsprioritering 

leder till en mer positiv attityd gentemot incidentrapportering. 

Pearsons korrelation visar att safety participation r(33) = .68, p < .001 har ett större 

positivt samband med incidentrapporteringsattityd, än vad safety compliance r(33) = .66,  

p < .001 har. Även som skillnaden inte är särskilt stor, så innebär detta att personer som fått 

höga värden på safety participation-beteenden också har en mer positiv attityd till incident-

rapportering än vad de som har höga värden på safety compliance-beteenden har. Detta be-

svarar den femte frågeställningen om vilken beteendetyp som är starkast korrelerad med 

incidentrapportering. 

Det antagna antalet incidenter på arbetsplatsen (M = 218.0, s = 514 .9) varierade kraf-

tigt. Som minst ansågs det ske 5 incidenter årligen och som allra mest 2500 sådana. Dock 

visade det sig finnas tre extrema uteliggare med - en med 2500 och två med 1000 incidenter 

per år - som fick tas bort. Detta föranledde en viss minskning i den deskriptiva statistiken för 

antalet incidenter (M = 64.2, s = 75.5). Efter att uteliggarna uteslutits genomfördes en re-

gressionsanalys med säkerhetsklimat som beroende variabel och incidentfrekvens som pre-

diktor. Resultaten visar att antalet incidenter predicerar säkerhetsklimatet F(1,23) = 6.24,  

p < .005, β = -.086. Detta innebär att färre olyckor leder till en mer positiv uppfattning av 

säkerhetsklimatet inom verksamheten, vilket besvarar den sjätte frågeställningen om inci-

denternas effekt på säkerhetsklimatet.  

 

Diskussion 
 

För att kunna tillgodose syftet med denna studie, det vill säga undersöka relationen mellan 

säkerhetsklimat och incidentrapportering, så har Kines et al, (2011) enkätverktyg NOSACQ-

50 använts. Detta för att på så sätt också kunna identifiera eventuella faktorer som påverkar 

incidentrapporteringsfrekvensen. Tillvägagångssättet visade sig vara fungera mycket bra för 

oss, eftersom verktyget inkluderar dimensioner, vilka i sin tur innehåller faktorer som på ett 

eller annat sätt kan tänkas påverka säkerhetsklimatet på en arbetsplats.  

 De olika dimensionerna Kines et al., (2011) valde ut som komponenter i instrumen-

tet, hade empiriskt stöd för sina effekter på antingen säkerhetsklimat eller säkerhetsresultat. 

Med anledning av detta kan man inte annat än att bli lite orolig över situationen hos det ak-

tuella företaget. Värdena är ganska låga och så gott som samtliga områden är i behov av 

förbättringar, men de största problemen tycks ligga i medarbetarnas prioritering och säker-

hetsengagemang. Vår första frågeställning som handlade om hur säkerhetsklimatet ser ut på 

företaget är således besvarad.  

 Resultatet är intressant eftersom rättviseaspekten annars varit det som i första hand 

lyfts fram av både Kines (personlig kommunikation, 2013-11-19) och Wiener, Hobgood och 

Lewis (2008).  En möjlig anledning till att det inte blev ett så starkt samband som det egent-

ligen hade förväntats, kan bero på att effekten av rättvisa inte har en lika direkt effekt på 

incidentrapporteringen som engagemang och prioriteringar hos medarbetarna har, utan kan-

ske istället har mer av en medierande effekt på de ovan nämnda aspekterna.  

Gruppnivå och ledarskap. Kines et al., (2011) poängterade även att det är viktigt att 

arbeta med hela grupper istället för med enskilda individers attityd för att komma åt proble-

men, tankar som även delas av Griffin och Neal (2006). Även Zohar (2000) nämner vikten 

av att arbeta med grupper, för att kunna skapa sig en god uppfattning av säkerhetsklimatet 

och kunna förändra detta på en övergripande organisationsnivå. Detta för att samtliga nivåer 

ska ha gemensamma målsättningar och därmed sträva åt samma håll, det vill säga få samma 

– förhoppningsvis, goda - säkerhetsklimat. Även om vår studie gett indikationer på ett starkt 

säkerhetsklimat som dock inte är så bra som man hade kunnat önska, menar vi ändå att 

sammanhållningen rörande värderingar och dylikt också kan användas till något positivt om 
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man bara lyckas vända den negativa trenden. Enligt Barling, Loughlin och Kelloway (2002) 

kan detta med fördel genomföras genom att träna cheferna i transformativt ledarskap och på 

så vis ge dem redskapen för att kunna komma åt cementerade uppfattningar, sakta men sä-

kert. Det är naturligtvis inget lätt projekt att ta sig an, då det också krävs att cheferna själva 

gör sig av med förutfattade meningar och negativa attityder som de till stor del också kan 

dela med sina underställda, men så är det å andra sidan med det mesta som redan “sitter i 

väggarna”. Det innebär ju trots allt inte att något är hugget i sten.  

Resultatet i vår rapport visar på att det inte finns några skillnader mellan de anställda 

och deras chefer gällande attityden till rapportering. Alltså torde dessa chefer påverka sina 

anställda på ett negativt sätt, och därför är just arbetet med att få fram ett transformativt le-

darskap så viktigt för att förhindra detta. Genom öppen kommunikation, möjlighet för per-

sonalen att vara delaktiga i beslut och att användande av en coachande ledarstil, kan man 

istället få sina anställda att vilja delta i arbetet med säkerhetsklimatet av egen fri vilja (Par-

ker och Axtell, 2001). 

Med tanke på den tydliga effekt som klimatet faktiskt har på incidentrapporteringsatti-

tyden, så är det alltså i denna ände en intervention bör påbörjas. Vår rekommendation är att 

åtgärderna bör fokuseras kring ledarskapet för att kunna få effekter på individ och gruppni-

vå, vilket stämmer överens med den tidigare forskningen inom området (Barling, Loughlin 

& Kelloway, 2002; Parker & Axtell 2001; Zohar & Luria, 2004; Zohar & Luria, 2005). 

Consideration of future consequences. Resultaten gav också svar på vår fjärde frå-

geställning som handlade om klimatet fortfarande påverkar attityderna till incidentrapporte-

ring om man tar hänsyn till CFC. Trots att vi kontrollerade för consideration of future con-

sequences (det vill säga huruvida uppfattningen om framtida konsekvenser kontrollerar för 

den aktuella handlingen), var det fortfarande arbetsklimatet som styrde de rådande attityder-

na till incidentrapportering för denna arbetsplats. Hög CFC tycks leda till en mer positiv 

attityd gentemot incidentrapportering, vilket stämmer väl överens med Probst, Graso, Estra-

da och Greers (2013) artikel, men det finns inte någon direkt effekt av detta personlighets-

drag om säkerhetsklimatet tas i beaktning.  

Safety-participation och safety compliance. Safety-participation (frivilligt deltagan-

de i säkerhetsarbete) visade sig ha ett större positivt samband med incidentrapporteringsatti-

tyd än vad safety-compliance (följandet av regler och praxis) hade. Detta gav svar på fråge-

ställning nummer fem som handlade om vilken typ av säkerhetsbeteende- participation eller 

compliance- som hade starkast koppling till incidentrapporteringen. Dessutom bidrar resul-

tatet också till lite ny kunskap inom området med tanke på att det verkar som att ingen tidi-

gare undersökt sådana samband närmare, i detta avseende.  

Det faktum att båda beteendetyperna hade sådana kopplingar kan bero på att persona-

len vet om att de egentligen är skyldiga att rapportera de olyckor och tillbud som sker. Vår 

tolkning är att det sannolikt rör sig om en kombination där participation kan ses som en del 

av säkerhetsklimatet i verksamheten, och compliance som ett resultat av policys, i enlighet 

med Griffin och Neal (2000). Det är värt att poängtera att skillnaden i korrelation är ganska 

liten mellan de två. För att tydligare få fram denna skillnad hade varit bra om specifika frå-

gor för dessa aspekter hade konstruerats separat, men oavsett så är de uppvisade skillnaderna 

en indikation på att det finns en viss skillnad mellan de två.  

Svaret på vår andra frågeställning, blev att det inte går att se några skillnader mellan 

de olika grupperna inom organisationen. Detta kan bero på två saker. Antingen har det att 

göra med att vårt sampel var förhållandevis litet, eller så är homogeniteten ett resultat av ett 

mycket starkt klimat som genomsyrar organisationen i sin helhet. Det vore inte helt 

osannolikt om det skulle röra sig om det sistnämnda, eftersom företagets (upplevda) priorite-

ringar letar sig nedåt i hierarkin genom första linjens chefer och vidare ut till medarbetarna 

(Zohar 2002; Neal & Griffin, 2006). Som Zohar och Luria (2005) beskrev så blir klimatet 

alltså starkare ju mer eniga människorna som utgör organisationen är om vad det är som 
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prioriteras och värdesätts. För att sedan koppla på teorin om LMX- leader-member-

exchange som Hofmann, Morgesson och Gerras (2003) tog upp så har dessutom responden-

terna alltid sin egen chef att ta hänsyn till, oavsett om de tituleras arbetsledare eller medarbe-

tare. Om värderingarna generellt går mot produktion före säkerhet och inte det motsatta, 

samtidigt som alla arbetar för att göra sin överordnade nöjd, torde detta ha en konserverande 

effekt på säkerhetsklimatet på samtliga nivåer inom organisationen.  

Säkerhetsklimatet påverkar vilken incidentattityd de anställda - både chefer och med-

arbetare - har till incidentrapportering. Ju bättre säkerhetsklimat arbetsplatsen har, desto po-

sitivare attityd har de till incidentrapportering, och detta borde således leda till 

fler incidentrapporteringar. Detta ger svar på frågeställning nummer tre som behandlade om 

det fanns något samband mellan incidentrapporteringsattityd och säkerhetsklimatet. 

Probst och Graso (2013) skriver i sin artikel att med ett högt produktionstryck kan atti-

tyden till incidentrapporterande påverkas på ett negativt sätt. Eftersom bristen på incident-

rapporter är ett problem för just denna arbetsplats, torde en övervägning från företagets sida 

göras huruvida de anställda utsätts för ett för högt produktionstryck. Probst (2004) har även 

poängterat hur viktigt det är att organisationen arbetar för att ge uttryck för sina prioritering-

ar rörande säkerhetsklimatet, något som även delas med Tucker et. al., (2008). Detta för att 

ge tydliga indikationer till de anställda om att säkerhetsarbetet är något som är högt priorite-

rat av organisationen. På så sätt påverkar detta de anställdas fokus till att prioritera såväl 

produktion som säkerhetsklimat och säga ifrån och tycka till angående säkerhetsproblem, 

istället för att enbart hålla en hög produktionsnivå. Att synliggöra eventuella riskfaktorer och 

skapa ett mer långsiktigt perspektiv om hur individens och medarbetarnas hälsa bäst kan 

bibehållas kan ge en ökad motivation till säkerhetsarbete och i sin tur incidentrapporteran-

det. Även om motivation och kunskap naturligtvis också måste tas hänsyn till, så har ändå 

säkerhetsklimatet en medierande effekt även på dessa förbättringsfaktorer (Christian et al., 

2009) 

Informationsdelning och storytelling. Som vi nämnde tidigare i diskussionen så vi-

sar resultaten på en stark sammanhållning mellan medarbetarnas värderingar och attityder i 

denna organisation. En stor del av bristen på rapporter kan bero på de anställda hellre an-

vänder sig av storytelling för att på så sätt skapa och vidhålla en säker arbetsmiljö, än att 

rapportera incidenten till ledningen. Detta för att undvika skam, sanktioner och så vidare, 

eller också kan de bero på- som förmodligen är fallet i denna organisationen- en känsla av 

att ledningen inte lyssnar på medarbetarnas åsikter. Detta får de anställda till att ignorera att 

incidentrapportera då det känns “onödigt”, något som Sanne (2007) också menar påverkar 

antalet incidentrapporter. Bristen på delaktighet är något som tydligt framkom under debrie-

fingen som genomfördes med respondenterna. Personalen kände att det de hade att säga inte 

uppmärksammades av ledningen, och i de fall ledningen faktiskt lyssnade så togs åsikter och 

problem inte vidare, utan försvann någonstans på vägen. Debriefingen blev ändå väldigt 

lyckad, då många av de anställda var mycket öppna med sina åsikter och gärna delade med 

sig av dessa, vilket förvånade oss med tanke på orsaken till vår närvaro från första början. 

Därför är det så viktigt att se till att medarbetarnas åsikter alltid ges tid att lyssnas på, och 

därmed känna delaktighet i säkerhetsarbetet och göra det möjligt för dem att aktivt arbeta 

med säkerheten både för sin egen skull, men även för organisationen i stort. Debriefingen 

gav oss en betydligt djupare insikt i sådant som man som utomstående part annars hade haft 

svårt att ta till sig, exempelvis hur implementeringen av de gällande säkerhetsreglerna upp-

levts och hur organisationen förändrats över tid.  

Med tanke på den öppenhet vi upplevde, kan storytelling vara en potentiell lösning 

som också tar tillvara på denna styrka i organisationen. Genom storytelling så känns infor-

mationen mer meningsfull, då den dels kommer genom en ständig dialog med arbetskamra-

terna och även kan användas i förebyggande syfte för att gynna alla. Följaktligen prioriteras 
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därför denna information högre än informationen som kanske kan komma av en traditionell 

rapport.  

Något som uppmärksammades ganska tidigt var att könsfördelningen var ganska sned 

på arbetsplatsen. Större andelen av de anställda - både medarbetare och chefer - var män. 

Sannes (2007) alternativ är på grund av detta även intressant, då metodiken också testats i en 

mansdominerad miljö och kändes därav mycket tillämpbar till vår organisation. 

Vi är medvetna om att den muntliga information som nämnts ovan inte är kvantifier-

bar eller vetenskapligt tillförlitlig med tanke på att det mer handlade om en generell diskus-

sion snarare än någon form av kvalitativ insamling, men vi ser ändå denna som ett värdefullt 

komplement i vår diskussion och granskning av vårt arbete. Med detta i åtanke hade det 

kanske varit mer fördelaktigt att ha gjort en kvalitativ studie, eller en kombination av båda 

metoderna som hade varit aktuellt om tiden räckt till. Hade så varit fallet hade vi antagligen 

fått en stabilare och bredare grund att stå på i våra slutsatser och kunnat komma med mer 

utförlig information till arbetsmiljökommittén. Detta är sådant vi fått insikt i först i efter-

hand, men å andra sidan var personalens öppenhet inte en självklarhet utan hade lika gärna 

kunnat vara det motsatta.  

Incidentrapportering. Som Beus et al. (2010) skriver om ger olyckor på arbetsplat-

sen personerna som arbetar där indirekt information om hur säker arbetsplatsen är, vilket 

författarna menar har en viss effekt på säkerhetsklimatet. Denna effekt uppstod också i vårt 

fall, då antalet olyckor visade sig ha en negativ effekt på säkerhetsklimatet. Detta resultat 

gav svar på vår sjätte frågeställning som handlade om antalet incidenter på arbetsplatsen 

påverkar de anställdas uppfattning av säkerhetsklimatet.  

Därför finns det ytterligare ett incitament för denna organisation att få ordning på inci-

dentrapporteringen, då detta troligen kommer att leda till ett förbättrat förebyggande av 

olyckor och tillbud vilket i sin tur kommer att förbättra säkerhetsklimatet enligt ovan nämn-

da resultat. Med tanke på att Ford och Tetrick (2002) också menade att en arbetsplats som 

upplevs som farofylld påverkar personalens känsla av empowerment och att denna känsla i 

sin tur hade en inverkan på individens benägenhet att ägna sig åt safety participation, finns 

det ytterligare belägg för att en teori om en ond cirkel som följd av bristande riskhantering 

till följd av för få incidentrapporter, kan stämma. Då det dessutom framkommit att det skett 

tämligen allvarliga olyckor på arbetsplatsen, blir det högst intressant att undersöka hur 

olycksdrabbade avdelningar upplevs i relation till säkerhetsklimatet. En bedömning av sä-

kerhetsklimatet inte bara kan vara till nytta för att uppnå en högre rapporteringsfrekvens, 

utan även för att på sikt kunna sätta in adekvata åtgärder för att minska olyckstalen, vilket 

enligt det cirkulära samband vi tror är fallet skulle bidra till en ännu säkrare arbetsplats och 

mer positiva säkerhetsklimatsattityder på sikt.  

Vi vill poängtera att variansen var extremt stor när det kom till antalet incidenter per 

år, vilket kan bero på att respondenterna inte är överens om vad som räknas som en incident. 

Detta kom fram både genom debreifingen som skedde samt genom enkäten. I enkäten där 

frågan “ Hur många incidenter tror du sker på avdelningen under en ettårsperiod?” ställdes 

blev svaren väldigt olika. Svaren på frågan varierade från några enstaka till flera tusen 

stycken, något som vi tolkar som att respondenterna inte riktigt är överens om vad en inci-

dent egentligen är. Vid en liten paus med en grupp anställda ställdes även frågan om de 

trodde att företagets anställda - ledning så väl som “fotfolk”- har samma gemensamma upp-

fattning om vad “begreppet” incident innebär. Svaret vi fick var ett tydligt “nej” från en per-

son. Denne förklarade att det verkar vara väldigt olika uppfattningar om vad som räknas som 

incident. Personen berättade bland annat om att gå med en kaffekopp i handen på “golvet” 

strider mot säkerhetsreglerna, något som för denne verkade helt befängt. Denna händelse var 

för personen inget som skulle rapporteras, förmodligen (vårt eget antagande) eftersom det 

inte upplevdes ha någon skadlig inverkan på andra. 
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För att kunna få en ökad incidentrapporteringsfrekvens som samtidigt är rättvisande, 

vore det därför en fördel om både chefer och terminalarbetare fick en mer konkret bild av 

vad en incident skall definieras som samt vilken funktion rapporterna är tänkta att fylla. Att 

organisationen tydligt ser till att informera alla anställda, oavsett position, om vad som prio-

riteras och värdesätts är av stor vikt. Ju starkare enighet det råder mellan de anställda desto 

starkare arbetsklimat skapas det enligt Zohar och Luria (2005), vilket i sin tur då torde bidra 

till att incidentrapporteringsfrekvensen stiger då enighet råder om vad en incident är. Detta 

kan i sin helhet leda till att priroriteringarna om att aktivt delta i säkerhetsarbetet ökar efter-

som alla har tydliga riktlinjer att gå efter och vet vart organisationen strävar med sitt säker-

hetsarbete, vilket gynnar både organisationen i stort och de anställda (Probst, 2004; Tucker 

et al., 2008). Eftersom vår studie tittar på ett antal olika avdelningar på samma företag, kan 

vi med stöd av tidigare forskning tänka oss att upplevelsen av säkerhetsklimatet bör variera 

mellan dessa. Varje chef är trots allt unik och därför är det fullt möjligt att samma policies 

kan tolkas och implementeras på olika sätt, beroende på vem som har ansvaret för att göra 

just detta. Att så inte var fallet måste vi därför tolka som att värderingarna kring säkerhet 

och incidentrapportering är ganska homogena rent generellt och att det är ett mycket starkt 

klimat det är tal om. 

En intressant aspekt som dök upp vid debreifingen och som skulle kunna vara av värde 

att studera vidare, var säkerhetsrisker som uppstår när olika yrkesgrupper från olika företag 

tillsammans skall se till att arbetsplatsen är säker att vistas på. Enligt utsago är chaufförer 

från andra företag en stor säkerhetsrisk, eftersom de inte har tillräckligt goda kunskaper i 

vilka säkerhetsregler som gäller på just det aktuella företaget och därför inte beter sig i en-

lighet med dessa. När dessa chaufförer orsakar eller drabbas av en olyckshändelse är det 

dessutom ytterst sällan det rapporteras, eftersom de inte upplever sig vara skyldiga till detta 

och tycker att det tar för mycket av deras redan pressade tidsschema med allt vad det inne-

bär.  

Brister i undersökningen 
Vid diskussionen huruvida vilken metod som ansågs mest lämpligt att tillämpa kom vi 

fram till att en enkät är bäst i detta fall. Detta för att vid en gruppintervju finns risken att 

respondenterna påverkar varandra. Visserligen kan en gruppintervju leda till givande diskus-

sioner, men efter att pratat igenom detta oss emellan ändå ansågs enkätens fördelar väga 

upp. Det bästa hade varit om en kombination av kvalitativ respektive kvantitativ hade kun-

nat användas, men på grund av tidsbrist valdes detta bort och av samma anledning så foku-

serade vi på medarbetarna och arbetsledarna och inkluderade därmed inte övre ledningen.  

Ett problem som vi funderade kring är att det kunde bli färre svaranden än vad som är 

önskvärt, men eftersom det var en arbetsplatsbunden undersökning så genomfördes under-

sökningen trots detta. Ett alternativ hade varit att inkludera ytterligare en filial, men då var 

problemet att filialerna inte har så många gemensamma rutiner och skiljer sig åt lite vad 

gäller struktur och arbetsförhållanden. Detta hade dock krävt mer tid och arbete, något som i 

detta fall inte fanns. 

Olyckligtvis kunde vi inte närvara under nattpassets möte. Men med tanke på att det 

inte fanns några signifikanta skillnaderna mellan skiften verkar inte insamlingen av enkäter-

na ha påverkat resultatet. Dock är detta något som vi ändå måste ha i åtanke när vi ser till 

resultatet för detta arbete. 

Något som också är viktigt för oss att tänka på när vi tillämpar litteraturen vi läst, är att 

flertalet av författarna berättar att generaliserbarheten för deras forskning kan diskuteras. 

Detta då de ofta bara använt ett sampel på ett visst företag samt att resultaten för deras studie 

kunde sett annorlunda ut om det tillämpats på en annan bransch eller företag. Eftersom 

många av författarna dessutom är av amerikanskt ursprung kan det diskuteras kring om re-

sultaten alla gånger är överförbara på de svenska arbetsplatskontexterna, då både kultur och 
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anställningsvillkor skiljer sig väldigt mycket åt även om de psykologiska funktionerna är i 

stort sätt detsamma. 

Därför kan vi till inte lita till fullo på att deras resultat och eventuella rekommendatio-

ner går att använda på vårt företag, men ändock hålla tillgodo med att de försett oss med 

mycket ny kunskap och perspektiv. Om inte annat hoppas vi resultaten skall kunna bidra till 

att organisationen vi studerat tar ett steg i rätt riktning, på säkerhetsfronten.  

Vi tror att våra resultat säkerligen kan gynna flertalet andra organisationer av liknande 

karaktär, då arbetsgivare är juridiskt skyldiga att rapportera in olyckor och allvarliga tillbud 

till arbetsmiljöverket i enlighet med arbetsmiljöförordningens § 2 (SFS, 1977: 1166) samt 

socialförsäkringsbalken kap. 42 §10 (SFS, 2010:110). Då vårt sampel var förhållandevis litet 

kan det dock ha haft viss effekt på våra resultat. Vi har med andra ord också drabbats av 

problematiken kring generaliserbarhet, på grund av vårt urval. Därför rekommenderar vi att 

eventuella generaliseringar av våra fynd görs med försiktighet.  
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Bilaga 1 
 

Enkät - Arbetsmiljö 

Denna frivilliga enkät är en del i vårt examensarbete. Syftet med denna, är att undersöka hur man 
arbetar med arbetsmiljöfrågor i den dagliga verksamheten. Ärliga svar är guld värda, för att vi skall 
kunna få rättvisande resultat. 

Dina svar kommer naturligtvis att hanteras helt anonymt och kommer endast att hanteras av oss 
två som utför undersökningen. Detta gäller självklart även efter det att examensarbetet är avslutat! 

Vi börjar med att ställa några bakgrundsfrågor.  

1. Är du 

❏ Man ❏ Kvinna 

 
2.  Hur gammal är du?   

 
3. Vilken avdelning tillhör du? 

❏ Produktions-support ❏ Tunggods ❏ Paket ❏ Terminal ❏ Pall 

 
4. Vilket av följande skift arbetar du oftast? 

❏ Dagskift ❏ Kvällsskift ❏ Nattskift 

 
5. Vilken personalgrupp tillhör du? 

❏ Internt anställd ❏ Inhyrd 

 
6. Hur många timmar i veckan arbetar du i snitt? ________________ timmar. 

 
7. Hur länge har du arbetat på företaget? 

  

❏ 18-28 år ❏ 29-39 år ❏ 40-50 år ❏ 50 år eller äldre 

❏ 1 år el-
ler 
mindre 

❏ 1-2 
år 

❏ 3-5 år ❏ 6-10 
år 

❏ 11-16 
år 

❏ 16 år eller 
längre 
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I följande avsnitt anger du hur du uppfattar att chefer och arbetsledare på den här arbetsplatsen 
hanterar säkerhet. Var vänlig och svara på varje fråga, även om några av dem kan verka mycket 
lika.  
 
8. Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att arbeta enligt säkerhetsreglerna - också när tids-
schemat är pressat. 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
9. Ledningen ser till att alla får den nödvändiga informationen om säkerhet.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
10. Ledningen sätter säkerhet före produktion. 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
11. Ledningen ser till att säkerhetsproblem som upptäcks vid incidentrapporteringar korrigeras 
omedelbart.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
12. När en risk upptäcks ignoreras den av ledningen.    VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
13. Ledningen saknar förmåga att hantera säkerheten på ett bra sätt.    VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
14. Ledningen försöker utforma säkerhetsrutiner som är meningsfulla och som verkligen funge-
rar.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
15. Ledningen ser till att var och en kan påverka säkerheten i sitt arbete. 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 
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16. Ledningen tar aldrig hänsyn till medarbetarnas förslag rörande säkerhet här.    VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
17. Ledningen eftersträvar att alla på arbetsplatsen skall ha hög kompetens gällande säkerhet 
och risker.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
18. Ledningen frågar aldrig om medarbetarnas åsikter innan de fattar beslut som rör säkerhet.    
VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
19. Ledningen gör medarbetarna här delaktiga i beslut som rör säkerhet.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

 
20. Ledningen samlar in tillförlitlig information vid utredning av incidenter. 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
21. Ledningen lyssnar noga på alla som har varit inblandade i en olyckshändelse.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
22. Ledningen söker orsaker, inte skyldiga personer, när en incident inträffar.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
23. Ledningen lägger alltid skulden för incidenter på de anställda.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
24. Ledningen behandlar medarbetare som är inblandade i en incident här rättvist.  
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❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

I följande avsnitt anger du hur du uppfattar att personalen på den här arbetsplatsen hanterar 

säkerhet.  

 

25. Vi som arbetar här anstränger oss verkligen tillsammans för att uppnå en hög säkerhetsnivå. 
Participation 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
26. Vi som arbetar här undviker att ta i tu med risker som upptäcks.    VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

27. Vi som arbetar här hjälper varandra att arbeta säkert.  Participation 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
28. Vi som arbetar här tar inget ansvar för varandras säkerhet.    VÄND   Participation 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
29. Vi som arbetar här ser risker som oundvikliga.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
30. Vi som arbetar här anser att mindre olyckor är en normal del av det dagliga arbetet.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
31. Vi som arbetar här accepterar riskfyllt beteende, så länge inga olyckor sker.   VÄND  Compli-
ance 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
32. Vi som arbetar här överträder säkerhetsregler för att få arbetet färdigt i tid.  VÄND Complian-
ce 
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❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
33. Vi som arbetar här accepterar aldrig risktagande ens när tidsschemat är pressat.  Compliance 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
34. Vi som arbetar här accepterar att våra arbetskamrater tar risker i arbetet.    VÄND  Complian-
ce 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

 

35. Vi som arbetar här försöker finna en lösning om någon påpekar ett säkerhetsproblem.  Parti-
cipation 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
36. Vi som arbetar här lär av våra erfarenheter för att förebygga olyckor.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

37. Vi som arbetar här tar varandras synpunkter och förslag rörande säkerhet på allvar.  Partici-
pation 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
38. Vi som arbetar här talar sällan om säkerhet.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
39. Vi som arbetar här kan tala fritt och öppet om säkerhet.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

 
40. Vi som arbetar här anser att incidentrapporter inte påverkar säkerheten.   VÄND 
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❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
41. Vi som arbetar här anser att säkerhetshänsyn på ett tidigt stadium i planeringen är menings-
lös.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
42. Vi som arbetar här anser att incidentrapporter hjälper till att upptäcka allvarliga risker . 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
43. Vi som arbetar här anser att säkerhetsutbildning är meningslös.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

 
44. Vi upplever att det är besvärligt att rapportera in incidenter, när de väl händer.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer 
delvis 

❏ Stämmer 
helt 

 
45. Vi som arbetar här är överens med våra kollegor om vad som räknas som en incident.  

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
46.  För att vi skall se det som en incident, måste någon person ha kommit till skada. 

❏ Stämmer inte alls ❏ Stämmer inte så bra ❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 
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47. För att vi skall se det som en incident, måste något materiellt kommit till skada.    

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
48. Om vi rapporterar in en incident, är vi oroliga för att det skall få negativa konsekvenser för 
oss själva. VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
49. Om vi rapporterar in en incident, är vi oroliga för att det skall få negativa konsekvenser för 
våra arbetskamrater.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
50. Om vi rapporterar in en incident, är vi oroliga för att det skall få negativa konsekvenser för 
vår chef. VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
51. När vi inte upplever en händelse som särskilt allvarlig, anser vi att det inte finns någon me-
ning med att rapportera in den.  VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
52. Vi uppmuntrar våra kollegor om att göra en anmälan, när det skett en incident. 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

53. Vi låter bli att rapportera incidenter för att vi är rädda för att framstå som att vi gör ett dåligt 
jobb.  VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
54. När vi rapporterar in en incident, får vi positiv respons från ledningen. 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
55. När vi rapporterar in en incident, får vi positiv respons från våra kollegor. 
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❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 

56. När vi rapporterar in en incident, får vi negativ respons från ledningen.   VÄND 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
 
57. När vi rapporterar in en incident, får vi negativ respons från våra kollegor.   VÄND 
 

❏ Stämmer inte 
alls 

❏ Stämmer inte så 
bra 

❏ Stämmer delvis ❏ Stämmer helt 

 
 
58. Det hade gjorts fler incidentrapporter om… 
 
Du kan välja fler än ett alternativ 

❏ Om det hade kunnat ske anonymt 
❏ Om vi hade sett att hur det kommer till praktisk användning 
❏ Om vår chef hade tyckt att det vore viktigare 
❏ Om mina kollegor hade tyckt att det vore viktigare 
❏ Om vi hade haft mer tid 
❏ Om vi hade bättre insyn i arbetsmiljöarbetet 
❏ Om det hade varit enklare (t.ex. om det vore lättare att få tag i blanketterna) 
❏ Om vi hade känt att vi blir lyssnade på 

 
❏ Övrigt:________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
59. Hur många incidenter tror sker på avdelningen under en ettårsperiod?     ________st. 
 

 
Om du vill utveckla några av dina svar, eller om du har kommentarer gällande studien får du gär-
na skriva dem nedan.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

Tack för ditt deltagande! 

 


