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SAMMANFATTNING 

En arbetsrelaterad ohälsa samt arbetsmiljöfrågans betydelse för individens hälsa och 

välmående har medfört att hälsofrämjande insatser för hälsa och säkerhet i arbetet utgör 

viktiga åtgärder för en förbättrad folkhälsa. Arbetslivets föränderlighet med nya krav har 

skapat en medvetenhet om arbetsmiljö- och säkerhetsområdets betydelse för organisationers 

utveckling och tillväxt. Strategier för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer medför att 

arbetsplatsen utgör en viktig arena för hälsofrämjande arbete.  

Syftet med denna studie var att beskriva upplevda framgångs- och motgångsfaktorer i 

beslutsprocessen bland chefer i utvecklingen av en säkerhetskultur. Metoden som användes 

har en kvalitativ studiedesign och semistrukturerade intervjuer genomfördes. Resultaten 

visade att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor var givande att driva trots arbetsmiljöområdets 

komplexitet. Drivkraft och engagemang i säkerhetsfrågan utgjorde en grundförutsättning i 

utvecklingsarbetet för hälsa och säkerhet. Central styrning, stödfunktioner och nätverk 

skapade en plattform för gemensam drivning av utvecklingsarbetet. Skillnader i synsätt av 

säkerhetsbegreppet och problemområdets komplexitet samt hur arbetsmiljöns dimensioner 

betraktades, präglades i viss utsträckning av den hierarkiska chefspositionen. Chefskapets 

ansvars- och kravbild framtvingade prioriteringar vilket uppfattades kontraproduktivt. 

Slutsatser som kan dras från studien är ett behov av vidare forskning med avseende på 

verktyg och stöd i chefsrollen samt gällande arbetsmiljöns dimensioners påverkan på 

individens hälsa för utveckling av strategier för en säkerhetskultur. 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Säkerhet, Medvetenhet, Engagemang, Stöd, 
Ansvar



ABSTRACT 

An increase in work-related illness has highlighted the importance of occupational health and 

safety for the individuals health and well-being. Organizational management creates an 

important setting for health promotion strategies in the workplace. Awareness about 

workplace safety and health is of great importance for organizational development and 

sustainability. The purpose of this study was to describe the perceived successful and 

counterproductive factors among managers in the development of a safety culture. A 

qualitative approach was taken and semi-structured interviews were performed. Results 

show that commitment to safety issues was a prerequisite in the development of a safety 

culture. Organizational control, support and network created important settings for 

occupational health and safety. Differences in approach of safety performance, the inherent 

complexity of the problem area and regarding physical, psychological and psychosocial 

aspects were to some extent characterized by hierarchical positioning. Managers 

responsibilities and requirements enforced priorities that were perceived counterproductive. 

The following conclusions that can be drawn from the study are a need for further research 

with respect to the tools and support in the management role as well as the work 

environments different aspects and impact on the individuals health and safety for 

development of strategies for a safety culture. 

Keywords: Work environment, Safety, Awareness, Commitment, 
Support, Responsibility  
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1 INTRODUKTION 

Den ökade ohälsan i samhället med en hög total sjukfrånvaro, långa sjukskrivningar samt 

omfattande sjukförsäkrings- och rehabiliteringskostnader gör att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, inte minst inom risk- och högriskarbeten, är ytterst angeläget med 

avseende på att främja hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser. I samband med detta utgör 

arbetsplatsen en viktig arena för att skapa en förbättrad folkhälsa. Ett förebyggande och 

hälsofrämjande arbete kan generera goda förutsättningar och möjligheter till en positiv 

utveckling på både individ-, organisations- och samhällsnivå. 

Samtidigt har kravbilden på företag och organisationer förändrats i takt med en 

internationalisering och globalisering. Behovet av att ha en effektiv verksamhet som är 

flexibel vid förändringar blir allt viktigare och inte minst betydande för en ökad 

konkurrenskraft och överlevnad. Ständiga verksamhetsförändringar till följd av nya krav 

ställer även nya krav på individen. Då vi i sin tur spenderar en stor del av våra vuxna liv på 

arbetsplatsen kan det till följd av arbetslivets föränderlighet ge upphov till fysiska, psykiska 

och psykosociala påfrestningar och risker för den enskilde individen.  

Insatser och utvecklingsarbeten inom arbetsmiljöområdet för en ökad hälsa och säkerhet, 

minska antalet incidenter och olyckor i samband med arbetet, kan skapa både effektiva och 

hälsofrämjande arbetsplatser. Ett företags strävan och tydliga ledning med en 

verksamhetsstyrning präglad av stöd, samverkan och nätverksarbete skapar förutsättningar 

för att förbättra verksamhetens arbetsmiljö och utveckla en säkerhetskultur. En 

hälsofrämjande och säker arbetsplats kan skapa goda förutsättningar för en hållbar 

utveckling på både individ- och organisationsnivå. 

Intresset för det valda studieområdet väcktes i samband med författarens fältstudier under 

hösten 2012. Fältstudierna innefattade en inblick i ett företags omfattande arbete och 

styrning på nationell nivå för hållbar utveckling. Utifrån detta utmynnade idén till uppsatsen 

där det avses att studera framgångs- och motgångsfaktorer i utvecklingen av en 

säkerhetskultur utifrån ett chefsperspektiv. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Centrala begrepp 

Hälsa: Hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som 

inte bara utgörs av avsaknaden av sjukdom eller funktionshinder (World Health 

Organization [WHO], 1946). 

Salutogent synsätt: Skildrar hälsofrämjande och är ett begrepp vilket illustrerar och avses 

beskriva omständigheter som bidrar till att individer vidmakthåller en god hälsa trots 

exponering för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande fysiska eller 

psykosociala stressorer (Nationalencyklopedin [NE], 2013a). 

Stressorer: Inom psykologisk och medicinsk vetenskap beskrivs stressorer som fysiska eller 

psykiska påfrestningar där dessa stressfaktorer utlöser biologiska stressreaktioner och 

en anpassning av kroppliga funktioner till följd av ställda krav (NE, 2013b). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete: I arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:01, 3§) 

anses att arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp den egna 

verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall omfatta alla fysiska, 

psykiska och psykosociala faktorer och ska ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. 

Hållbar utveckling: Med avseende på dess verksamhetsarbete innebär enligt ett 

industriföretag med dess nationella huvudkontor placerat i Mellansverige begreppet 

hållbar utveckling en strävan efter balans mellan socialt ansvar, ekonomisk utveckling 

och miljöförbättringar (ABB, 2013a). 

2.2 Arbetsplatsen som hälsofrämjande arena 

Nya organisatoriska strategier för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer medför att 

arbetsplatsen utgör en viktig arena för hälsofrämjande arbete och insatser (Angelöw, 2002). 

Miljöer och arbetsförhållanden präglade av risk- och högriskarbete fordrar en medvetenhet 

om arbetsmiljö och säkerhet inom hela organisationen och på alla dess hierarkiska nivåer. 

Det krävs kunskaper om påverkande faktorer vilka kan inverka på implementeringen av ett 

effektivt arbetsmiljöarbete. Detta medför ökade möjligheter att upprätta hälsofrämjande 

arbetsmiljöer samt att reducera antalet arbetsskador och arbetsplatsolyckor. Chen och Zorigt 

(2012) framhåller att för en effektiv implementering av ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbete 

bör säkerhet kopplas samman och integreras med andra faktorer såsom kvalitetsstyrning och 

samtidigt genomsyra hela organisationen. 

Sjögren Lindquist och Wadensjö (2012) framhåller arbetsskadeområdets komplexitet vilket 

samtidigt präglas av ett antal svåra frågor (Exempelvis: Hur ska fysiskt, psykiskt och 
psykosocialt lidande värderas?). Parallellt med detta finns ett betydande mörkertal till följd 
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av bristande rapportering av uppkomna arbetsskador. Det medför stora svårigheter vid en 

uppskattning av arbetsskadors effekter, omfattning och kostnader. Samtidigt belyser Clarke 

(2012) behovet av en vidare förståelse inom arbetsskadeområdet om exempelvis under vilka 

omständigheter höga krav och tidsbrist ökar risken för arbetsrelaterade skador och olyckor. 

2.3 Styrdokument kopplade till hälsa och säkerhet i arbetslivet 

WHO sammanställde år 1998 en policy för hälsoutvecklingen med mål, förbättringar och 

strategier för medlemsländerna i WHO:s europaregion. Folkhälsopolicyn; ”Hälsa 21 – Hälsa 
för alla” innefattar 21 mål för folkhälsan och skapar ett ramverk och en vägledning i arbetet 

för en jämlikare hälsa samt en positiv hälsoutveckling inom WHO:s europaregion. 

Målområde tretton syftar till hälsofrämjande vardagsarenor och innefattar ett särskilt 

delmål (13.6) att tillämpa principer för att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. 

Tillsammans med målområde nio; ”minska skador av våld och olycksfall” framhålls behovet 

av hälsofrämjande insatser inom alla samhällssektorer för en förbättrad hälsa och säkerhet 

inom arbetslivet samt för en positiv hälso- och arbetslivsutveckling (WHO, 1998). 

Den arbetsrelaterade ohälsan och dess utveckling påverkas av arbetslivets föränderlighet 

med nya krav och förändrade arbetsvillkor. I regeringes proposition ”En förnyad 
folkhälsopolitik” (Prop. 2007/08:110) anges regeringens folkhälsopolitiska inriktning och 

prioriteringar. Propositionen omfattar elva övergripande målområden för folkhälsa och utgör 

utgångspunkten för Sveriges folkhälsoarbete. Målområde fyra; ”hälsa i arbetslivet” belyser 

arbetsmiljöfrågans betydelse för den enskilde individens hälsa och välmående samt dess 

relevans för organisationers utvecklingsarbete. Utveckling av hälsofrämjande arbetsmiljöer 

för ökad hälsa och säkerhet i arbetet anses vara en förutsättning för en hållbar utveckling, 

konkurrenskraft och tillväxt (Prop. 2007/08:110). Ur ett folkhälsoperspektiv betraktas 

hälsofrämjande insatser på individ-, organisations- och samhällsnivå utgöra viktiga åtgärder 

för att på sikt skapa en förbättrad folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2011). 

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen riktar sig främst till arbetsgivaren vilken ansvarar för 

att förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) innefattar 

regler och skyldigheter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet men inkluderar även 

föreskrifter gällande samverkan och roller. Arbetsgivaren har ett ansvar att skapa säkra och 

hälsofrämjande arbetsmiljöer men även ett straffrättsligt ansvar att förebygga och eliminera 

risker. Respektive arbetstagare har samtidigt ett enskilt ansvar att följa lagar och regler och 

bör aktivt medverka i arbetet att åstadkomma en god arbetsmiljö (Regeringskansliet, 2010). 

En kommunikation om säkerhet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, medarbetarens 

uppfattning av företagsledningens attityd till arbetsmiljö och säkerhet samt i vilken 

utsträckning individens kravbild berörs av säkerhetsaspekter påverkar en säkerhetskultur 

(Kath, Marks & Ranney, 2010). Samarbete och samverkan men även drivkraft och 

engagemang bedöms utgöra viktiga faktorer för implementering av ett framgångsrikt 

arbetsmiljöarbete. Färre arbetsskador, lägre frånvaro samt minskad personalomsättning kan 

uppnås i samband med insatser för en hälsofrämjande arbetsmiljö (Regeringskansliet, 2010). 
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I enlighet med Arbetsmiljöverkets krav ansvarar även arbetsgivaren för att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Föreskrifter beskriver arbetsgivarens roll och ansvar 

med avseende på hur ett arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Arbetsmiljön innefattar fysiska, 

psykiska och psykosociala faktorer samtidigt som SAM:s tre centrala delar (undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten) skall ingå som en naturlig del i verksamheten i 

arbetet att förebygga olycksfall och ohälsa (AFS 2001:1, 1-2§).  

2.4 Modeller för hälsofrämjande arbete 

2.4.1 HELPSAM modellen 

En modell för analys av hälsofrämjande strategier (the Health Promotion Strategy Analysis 

Model (HELPSAM) var ett viktigt resultat som uppstod utifrån Världshälsokonferensen i 

Sundsvall 1991 samt med stöd från andra rapporter och redogörelser för förändring. Med 

dess protokollstuktur är HELPSAM ett tillämpbart verktyg för analysering av problem och för 

beslutsfattande i ett förändringsarbete och för en illustration av analysverktygets 

protokollstruktur se bilaga A. Modellen illustrerar sju betydande strategier i ett 

hälsofrämjande arbete; policyutveckling, lagar och regleringar, omorientera 
organisationer, förespråka, samverka och förmedla, möjliggöra och mobilisera/utveckla 
självbestämmande (empowering) vilka kan implementeras på både lokala, regionala, 

nationella och internationella nivåer (Haglund, Finer, Tillgren & Pettersson, 1996).  

Modellens analysverktyg kan tillämpas för att tydliggöra vilka strategier som är viktiga att 

belysa och överföra till hälsofrämjande aktioner. Protokollstrukturen genererar och 

åskådliggör en översikt över hur kombinationer av nödvändiga strategier kan implementeras 

och tillämpas i ett praktiskt förändringsarbete. Frågor såsom; Hur arbetet ska genomföras? 

Vilka är aktörerna och vilka målgrupper berörs? Vilken/vilka nivåer och arenor 
involveras? samt vad som ska utföras och vilka resultat förväntas? bör ställas med hänsyn 

till respektive strategi för att definiera och specificera faktorer samt involverade element som 

skapar förändring vid ett genomförande (Haglund et al., 1996). 

Baserat på Sundsvallskonferensens deltagares erfarenheter utgör HELPSAM en modell för 

att analysera strategier för skapande av stödjande miljöer. Modellens utmärkande 

karaktärsdrag präglas av att den är baserad på praktisk erfarenhet och kunskap. HELPSAM 

har flera fördelar med avseende på strategier för förändringsarbete då den stimulerar till 

intersektoriellt tänkande samt definierar områdesspecifika aktörsroller. Modellens 

felsökningsverktyg identifierar behov av stödjande insatser samt medför lokalisering och 

precisering av systemsvagheter. Vid undersökning av strategier utifrån flera perspektiv 

genereras ny kunskap. Även gemensamma strukturella och systematiska svagheter och 

mönster uppmärksammas till följd av en gräns- och sektoröverskridande analysering 

(Haglund et al., 1996). 
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2.4.2 Känsla av Sammanhang (KASAM) 

En annan teoretisk modell som används för att analysera individers förmåga att hantera 

stress är det salutogena synsättet som enligt grundaren Antonovsky (2005) uttrycker 

individens känsla av sammanhang (KASAM) som påverkar dennes förmåga att hantera 

påfrestningar, svårigheter och stress i tillvaron. Begreppets tre centrala delkomponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet beskriver individens förmåga att 

vidmakthålla en god psykisk hälsa trots svåra påfrestningar i tillvaron. Det understryks att 

delkomponenterna inte får betraktas som självständiga separata begrepp utan att de står i en 

relation till varandra. 

Begriplighet beskrivs av Antonovsky (2005) handla om i vilken utsträckning individen 

upplever omvärlden med förnuftsmässig gripbarhet, dennes förmåga att bedöma och förklara 

händelser samt hur förhållanden upplevs strukturerade och begripliga. Begreppets andra 

komponent, hanterbarhet omfattar i vilken grad individen upplever sig ha resurser till 

förfogande för att kunna möta och hantera yttre påfrestningar. Känslan av hanterbarhet 

påverkas i stor utsträckning av individens egna kunskaper och egenskaper samt av personens 

sociala nätverk och stöd. Meningsfullhet utgör en viktig motivationskomponent, att en del 

ställda krav betraktas som en utmaning samt att insatsen upplevs meningsfull. Även 

delaktighet och känslan av att kunna påverka en rådande situation inverkar på individens 

engagemang och motivation. 

Teorin beskriver hur individens generella motståndsresurser, det vill säga faktorer med 

betydelse för hälsan, bidrar till begriplighet av livssituationens alla stressorer. Teorins 

antagande baseras på att människan eftersöker en stabilitet och en hanterbarhet av 

stressorer. Ett starkt KASAM reducerar graden av upplevd stress och påfrestning vilket 

möjliggör ett vidmakthållande av hälsa och välmående (Antonovsky, 2005). 

2.5 Organisationsutveckling – säkerhetskultur 

Ett industriföretag ledande inom kraft- och industriautomation med produkter och system 

för kraftöverföring inbegriper verksamheter och anläggningar som genererar arbetsmiljöer 

och arbetsprocesser med risk för skador och olyckor (ABB, 2013). Ett arbete på koncernnivå 

för en hållbar utveckling initierade ett internt och externt arbete där upprättandet av en 

strategisk ledning och stödfunktioner identifieras som ett grundläggande beslut i 

organisationsutvecklingen för en säkerhetskultur. Detta bidrog till att människan hamnade i 

fokus och att hälsa och säkerhet samt arbetsmiljö och socialt ansvar identifierades som 

prioriterade områden (ABB, 2012a). År 2001 inleddes detta arbete med dess sociala policy 

där förväntningarna på organisationens utvecklingsarbete med avseende på hälsa och 

säkerhet i arbetet definierades (ABB, 2012b). Ett beslut togs på nationell företagsnivå om 

implementering av ett ledningssystem för hälsa och säkerhet inom alla affärsområden före 

utgången av år 2004 vilket beskrivs som ett avgörande steg i organisationsutvecklingen 

(ABB, 2004). År 2011 publicerades en nationell arbetsmiljöpolicy (aktuell i dagsläget) som 

tydligt illustrerar betydelsen av hälso- och säkerhetsarbetet vilket inbegriper hälsobegreppets 

fysiska, psykiska och psykosociala faktorer. Företaget betonar att ett stort ansvar i arbetet för 
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en säkerhetskultur återfinns i linjeorganisationen. Det återspelar ett betydelsefullt steg i en 

beslutsprocess vilket har föranlett till rådande mål att utveckla en säkerhetskultur med 

betoning på ledarskapets roll och påverkan (ABB, 2011). 

2.5.1 Tidigare forskning om utvecklingsarbete – säkerhetskultur 

Kunskaper om organisatoriska förhållanden vilka påverkar rådande arbetsförhållanden och 

arbetstagarens hälsa har varit kända sedan länge. Dock betonas att insikter krävs om den 

organisatoriska kontexten samt kopplingar mellan organisatoriska förhållanden–hälsa–

arbetsmiljö. Samtidigt belyser Parmander (2005) att hierarkier och stela 

organisationsstrukturer kan utgöra hinder vid förändrings- och utvecklingsarbeten. 

Organisations och utvecklingsprocesser präglade av delaktighet bedöms ge upphov till färre 

negativa effekter för den enskilde individen oavsett processarbetets omfattning och 

utsträckning (Härenstam, Marklund, Berntson, Bolin & Ylander, 2006). 

Vid utveckling och etablering av en stödjande och hälsofrämjande säkerhetskultur utgör 

engagemanget hos organisations- och företagsledning en viktig roll (Wirth & Sigurdsson, 

2008). Hansez och Chmiel (2010) identifierar att hur organisations- och företagsledningens 

engagemang i risk och säkerhetsarbete uppfattas av den enskilde arbetstagaren innebär en 

betydande faktor för hur säkerhetsbeteenden och säkerhetsföreträdelser betraktas. Även 

kommunikation mellan kollegor gällande betydelsen av ett säkerhetsarbete påverkar 

utvecklingen av en säkerhetskultur (Brondino, Silva & Pasini, 2012). Tydlig kommunikation 

och öppenhet angående risk- och säkerhetsfrågor har lyfts fram i en studie av Tucker, 

Chmiel, Turner, Hershcovis och Stride (2008) där detta anses utgöra en viktig del i det 

förebyggande arbetet.  

Hansson (2004) belyser samtidigt att delaktighet, stödfunktioner och ett tydligt ledarskap 

betraktas utgöra viktiga faktorer för en hälsofrämjande verksamhetsutveckling. Även Shuck 

och Herd (2012) framhåller att verksamheter präglade av delaktighet i arbetet, positivt 

ledarskap och tydlighet uppvisar en ökad motståndskraft vid förändringar och nya krav. Det 

framhävs i en studie av Mearns och Reader (2008) att medarbetarens uppfattade stöd från 

chefer och inom organisationen har en positiv inverkan på prestationer och 

säkerhetsbeteenden. Dock finns ett behov av en ökad förståelse och att forskningen 

identifierar vilka mekanismer som kan påverka och förbättra säkerheten i arbetsmiljön 

(Hansez & Chmiel, 2010). Identifiering av specifika faktorer för utveckling av en 

säkerhetskultur betonas även av Wirth och Sigurdsson (2008). Författarna framhåller att 

forskning bör utgå ifrån ett chefsperspektiv då chefer inom olika organisations- och 

befattningsnivåer kan ha olika upplevelse och uppfattning om problemområdet samt den 

rådande arbetsplatsens säkerhetskultur (Wirth & Sigurdsson, 2008). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Undersökningens syfte är att beskriva upplevda framgångs- och motgångsfaktorer i 

beslutsprocessen bland chefer i utvecklingen av en säkerhetskultur. 

3.1 Frågeställningar 

• Vilken syn har chefer av säkerhetskultur som ett verktyg för folkhälsoarbete?  
 

• Vilka faktorer upplevs av cheferna vara framgångsrika respektive kontraproduktiva i 

beslutsprocessen? 
 

• Hur upplevs en säkerhetskultur samt framgångs- respektive kontraproduktiva 

faktorer för beslutsprocessen bland chefer? 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Metod 

Då studiens centrala syfte består av att beskriva upplevda motgångar och framgångar i en 

beslutsprocess bland chefer har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valts 

som studiedesign. En kvalitativ forskningsansats avser ett förutsättningslöst förhållningssätt 

där forskaren strävar efter en helhetsförståelse av specifika förhållanden. Inriktningen syftar 

till att skapa en djupare förståelse och kunskap om exempelvis attityder, värderingar och 

erfarenheter. Forskningen innefattar en analys av lågt strukturerade data exempelvis 

intervjuer och enkäter där forskaren försöker förstå informantens perspektiv och situation 

(Olsson & Sörensen, 2011). Studiens syfte att undersöka en djupare förståelse av chefers 

upplevelser av ett utvecklingsarbete motiverar valet av en kvalitativ ansats till skillnad från 

en kvantitativ ansats, där kvantifierbara data i en statistisk form sammanfattas och testbara 

hypoteser utgör utgångspunkten för bearbetning och analys av data. Den kvantitativa 

ansatsen utgår också ofta från representativa urval vid en experimentell eller beskrivande 

inriktning som möjliggör en undersökning av samband, variation och fördelning i en grupp 

eller befolkning (Olsson & Sörensen, 2011). Studiens syfte skiljer sig också från 

epidemiologiska ansatser vilka avser att belysa utbredning eller bestämningsfaktorer för ett 

hälsorelaterat tillstånd i en befolkning. Epidemiologins beskrivande, analyserade och 

åtgärdande huvudområden möjliggör kunskapsgenerering vilket kan omsättas till praktiskt 

förebyggande eller hälsofrämjande arbete (Andersson, 2006).  
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4.2 Urval 

För att rekrytera intervjupersoner till studien genomfördes ett snöbollsurval. Enligt Holloway 

och Wheeler (2010) beskrivs ett snöbollsurval utgöras av en kedjereaktion där en tidigare 

utvald intervjuperson tillfrågas att identifiera andra potentiella intervjupersoner med 

kunskaper om ett specifikt ämnesområde. Urvalsmetoden motiverades då författaren själv 

inte kunde identifiera värdefulla intervjupersoner som till följd av sin nyckelposition hade en 

begränsad tillgänglighet. Snöbollsurvalets lämplighet vid en begränsad tillgänglighet 

motiveras även av Holloway och Wheeler (2010). 

Studiens urval genomfördes av två kontaktpersoner i samråd med författaren utifrån två 

uppställda inklusionskriterier vilka var; chef samt befinna sig på olika hierarkiska 

beslutsnivåer. Kontaktpersonerna var själva nyckelpersoner med avseende på arbetsmiljö 

och säkerhet inom den egna divisionen. I samband med kontaktpersonernas delaktighet 

erhölls ett godkännande från företaget gällande deltaganden vilket enligt Denscombe (2009) 

är nödvändigt om intervjupersonerna befinner sig längre ner i en beslutshierarki. Antalet 

intervjupersoner utgjordes av sju chefer/nyckelpersoner med varierande anställningstid i 

företaget, hierarkisk beslutposition, olika ansvarsområden samt verksamheter av olika 

karaktär (kontors- och verkstadsmiljö). Intervjupersonerna utgjordes av två kvinnor och fem 

män i varierande ålder.  

Den initiala kontaktpersonen vilken författaren kom i kontakt med under fältstudierna 

hösten 2012 åtog sig ansvaret att välja ut fem till sju personer vilka skulle kunna tänkas ställa 

upp som intervjupersoner. Tre personer vilka ansågs utgöra nyckelpersoner tillhörande 

hans/hennes division identifierades. Ansvarig kontaktperson tog i sin tur kontakt med en 

arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig person på en annan av företagets divisioner och 

presenterade studiens syfte samt förmedlade intervjuarens kontaktuppgifter. Tre lämpliga 

intervjupersoner inom den egna divisionen identifierades av denna andra arbetsmiljö- och 

säkerhetsansvariga kontaktperson. Den sjunde intervjupersonen identifierades av den 

initiala kontaktpersonen utifrån hans/hennes nyckelposition med avseende på samordning 

av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på divisionsnivå. Nyckelpersonen tillhörde en tredje 

division och i samråd med intervjuaren bedömdes att nyckelpersonen kunde bidra med en 

ökad förståelse i utvecklingsarbetet för en säkerhetskultur. Samtliga tillfrågade 

intervjupersoner tackade ja till medverkan i studien. 

4.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes då det specifika i intervjupersonernas omvärld 

eftersöktes samtidigt som förutsättningslösa beskrivningar eftersträvades. Lyhördhet och 

öppenhet är ytterst betydelsefullt och nödvändigt för att erhålla en djupare förståelse 

gällande intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar av problemområdet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Semistrukturerade intervjuer medför att intervjuaren utgår från en 

intervjuguide bestående av öppna frågor och centrala teman vilka anses kunna beskriva och 

återspegla syftet samt formulerade frågeställningar. Intervjuaren är flexibel under intervjun 

gällande frågornas ordningsföljd och intervju- och frågeprocessen beror av respektive 
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intervjupersons svar (Holloway & Wheeler, 2010). Valet att genomföra semistrukturerade 

intervjuer motiverades då författaren strävade efter att erhålla förutsättningslösa 

beskrivningar om relevanta teman som återspeglas i studiens syfte och frågeställningar. En 

intervjuguide formulerad utifrån teman ger intervjuaren möjlighet att ställa andrafrågor och 

därmed undersöka underliggande kunskaper vilket vid en högre grad av strukturering 

riskerar att gå intervjuaren förbi (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En intervjuguide utarbetades inför planerade intervjuer. Med utgångspunkt i studiens syfte 

formulerades tre teman vilka återspeglade frågeställningarna och utifrån dessa utformades 

semistrukturerade frågor till intervjuguiden. Intervjufrågorna kompletterades även med 

förberedelser samt inledande och avslutande frågor. En testversion av intervjuguiden 

skickades till den initiala kontaktpersonen för återkoppling om innehållet och eventuella 

behov av kompletteringar. Detta gjordes för att i största mån inkludera tänkbara aspekter och 

infallsvinklar då kontaktpersonen var väl insatt i företagets utvecklingsarbete för en 

säkerhetskultur. Testversionen godkändes utan behov av förändringar se bilaga B. Vid 

erhållande av kontaktuppgifter till de utvalda intervjupersoner skickades en förfrågan via 

mejl om ett frivilligt deltagande samt ett informationsbrev (missiv) om studien se bilaga C. 

Därefter beslutades vilka dagar samt tid och plats för genomförandet av planerade intervjuer. 
Samtliga sju intervjuer ägde rum under vecka 17 och pågick mellan 28-66 minuter där en 

intervju genomfördes och spelades in via videokonferens på grund av ett geografiskt avstånd. 

De andra intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och genomfördes på respektive 

intervjupersons arbetsplats, i avskilda tysta rum eller i konferensrum. 

4.4 Databearbetning och analys 

Transkribering av de inspelade intervjuerna vilket enligt Denscombe (2009) innebär att 

skriva ut och överföra ljudfiler till textformat utgjorde bearbetningens första steg. 

Transkriberingen skedde utifrån intervjupersonernas ordagranna formuleringar och 

inkluderar till viss del känslouttryck såsom skratt med avsikten att återskapa rådande 

stämning under intervjutillfället på bästa sätt. Totalt transkriberades 45 sidor 

intervjumaterial vilket innebar mellan fem till tio sidor per intervju. Därefter skickades 

respektive transkriberat intervjumaterial till respektive intervjuperson för godkännande med 

möjligheten till eventuella ändringar eller tillägg. 

En innehållsanalys genomfördes av det transkriberade materialet. Graneheim och Lundman 

(2004) illustrerar hur en kvalitativ innehållsanalys med dess viktiga koncept kan används i 

avseende att skildra en analysprocess och därmed möjliggöra för forskaren att vidta åtgärder 

i dennes strävan att upprätthålla en tillförlitlighet i forskningsprocessen. En latent 

innehållsanalys innebär en tolkning av texten, vad texten uppfattas säga där kopplingar 

mellan kategorier formuleras i teman för att för att fånga dess latenta innebörd. Vid en 

manifest innehållsanalys utförs en deskriptiv tolkning där textens direkta uttryck analyseras 

(Graneheim & Lundman, 2004). I författarens strävan att utifrån formulerade 

frågeställningar undersöka intervjupersoners upplevelser av ett utvecklingsarbete för en 

säkerhetskultur tolkades och analyserades textmaterialets beskrivande mening. Då studiens 
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syfte var att undersöka och beskriva intervjupersoners upplevelser men även uppfattade 

skillnader motiverades valet av en manifest innehållsanalys. Innehållsanalysens inriktning 

möjliggjorde även för författaren att kunna identifiera budskap om svårigheter inom och 

mellan hierarkiska beslutsnivåer.   

I enlighet med Lundman och Graneheim Hällgrens (2008) beskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys valdes alla intervjupersoners utsagor att analyseras gemensamt. Analysen 

skedde initialt med färgkodning av specifika områden i textmaterialet, domäner vilka ansågs 

behandla, motsvara och besvara respektive frågeställning. Utifrån dessa domäner 

identifierades meningsenheter som därefter kondenserades för att bli lätthanterligare. 

Ytterligare kondensering och förkortning av meningsenheter skapade kortfattade koder vilka 

beskriver meningsenheternas innebörd på ett koncentrerat sätt. Utifrån bildade kategorier 

med tillhörande koder sammanställdes därefter resultatet utifrån frågeställningarna 

uttryckta i teman och underströks med utvalda citat. 

4.5 Kvalitetskriterier 

För verifiering av kvalitativ forskning med avseende på bedömning av dess forskningskvalitet 

beaktas fyra kriterier; trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och objektivitet (Holloway & 

Wheeler, 2010). Dessa fyra kvalitativa kvalitetskriterier har tagits i beaktande av författaren 

under hela studiens gång.  

Begreppet trovärdighet hänvisar till precisionen och noggrannheten i studiens 

informationsinsamling samt träffsäkerheten och exaktheten hos insamlad data. Tillämpning 

av erkända metoder och tillvägagångssätt är utgångspunkten för god forskning. För att ta itu 

med frågor relaterade till insamlad datas träffsäkerhet kan forskaren använda grundade data 

(Denscombe, 2009). Det klarläggs även av Denscombe (2009) att verifiering av data är 

ytterst viktigt oavsett forskningens kvalitativa eller kvantitativa natur. Detta krävs för att öka 

studiens tilltro och trovärdighet men även för att kunna påvisa resultatens korrekthet att 

dessa är ”riktiga”. I en strävan att uppnå noggrannhet och precision i 

informationsinsamlingen anses semistrukturerade intervjuer utgöra en lämplig 

datainsamlingsmetod med avseende på studiens syfte och frågeställningar. Tillsammans med 

ett godkännande av intervjuguiden av en kontaktperson med kunskap och insikt om 

problemområdet betraktas av författaren öka trovärdigheten. Detta kan till viss utsträckning 

verifiera att intervjuguidens formulerade frågor gav upphov till eftersökt kunskap om 

problemområdet. I denna studie har även resultatens korrekthet och trovärdighet beaktats av 

författaren i samband med att delar av resultatet redovisas i citatform. 

Med tillförlitlighet avses möjligheten till granskning av hela forskningsprocessen då 

forskaren med det egna ”jaget” har en tendens att vara starkt sammankopplat till och ibland 

även utgöra en väsentlig del av forskningsinstrumentet. Vid kvalitativ forskning kan detta 

medvetet eller omedvetet prägla datainsamlingssituationen. Forskarens inverkan är 

därigenom en orsak till svårigheten att upprepa en studie och erhålla samma resultat vilket 

påverkar dess tillförlitlighet. Hantering av denna fråga vid kvalitativ forskning att påvisa dess 

”pålitlighet” är i huvudsak att återspegla forskningens procedurer och beslut för bedömning 
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som ett substitut till möjligheten att upprepa forskningen (Denscombe, 2009). Vid denna 

intervjustudie där författaren agerar intervjuare blir denne närmast en integrerad del av 

datainsamlingstekniken (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studies utförliga beskrivning av 

informationsinsamlingen, förfarandet vid bearbetning och analys samt tillsammans med att i 

diskussionen behandla studiens metod, analys samt författarens tänkbara påverkan på 

resultatet utgör ett tillvägagångssätt för att stärka studiens tillförlitlighet.  

Begreppet överförbarhet utgör ett alternativt angreppssätt vid kvalitativ forskning med 

avseende på dess generaliserbarhet, en föreställningsprocess där forskaren och författaren 

ämnar tillhandahålla grundläggande information om det särskilda studerade fallet. Detta för 

att läsaren själv ska kunna göra en individuell bedömning av resultatens tillämplighet och 

relevans och därmed kunna göra bedömningar samt jämförelser gällande resultatets 

överförbarhet (Denscombe, 2009). En tydlig och utförlig beskrivning av tillvägagångssättet 

vid denna studie medför att läsaren kan bilda sig en uppfattning av intervjustudiens 

datainsamling, analys och beslutsfattande vilket kan återspegla resultatens överförbarhet och 

generaliserbarhet. 

Objektivitet behandlar forskarens strävan att vara objektiv i förhållande till subjektiviteten 

och att vara medveten om dennes ofrånkomliga fördomar och förförståelse. Forskarens 

förmåga att vara neutral och inte färga datainsamlingen med egna attityder och åsikter vid en 

intervjusituation påverkar objektiviteten (Kvale & Brinkmann, 2009). I en strävan att uppnå 

objektivitet med avseende på intervjustudiens datainsamling har respektive intervjuperson 

erhållits möjligheten att godkänna och revidera utskriften av den transkriberade intervjun 

innan författarens fortsatta bearbetning och analys. 

4.6 Etiska överväganden 

En intervjustudie genomsyras av etiska och moraliska frågor där det krävs att potentiella 

etiska risker beaktas under alla dess stadier från planering till rapportering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Fyra etiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits i beaktande under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera alla deltagarna i en studie om dess 

syfte. De deltagare som bidrar med uppgifter till studien skall även informeras om rådande 

villkor, att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan 

negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie erhöll intervjupersonerna ett 

missiv via mejl innan intervjutillfället se bilaga C. I missivet beskrevs studiens syfte, vem som 

genomförde studien samt vad ett frivilligt deltagande innefattade för den enskilde individen. 

I missivet inkluderades även kontaktuppgifter till studiens ansvariga personer (student och 

handledare) med både mejladresser och telefonnummer. 

Enligt samtyckeskravet krävs ett samtycke från deltagarna till att medverka samt att studiens 

ansvariga måste inhämta detta individuella medgivande. Respektive deltagare kan 

närsomhelst under studiens gång avsäga sig sin medverkan utan att detta ska ge upphov till 
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en negativ påverkan på individen (Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjutillfället informerades 

intervjupersonerna muntligt om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade 

möjlighet att avbryta intervjun. Innan inspelningen påbörjades fick intervjupersonerna 

muntligen lämna sitt medgivande. 

Konfidentialitetskravet inbegriper att medverkade personer i en studie ska behandlas med 

konfidentialitet. Detta betyder att deltagarnas uppgifter skall behandlas och förvaras på ett 

säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av denna känsliga information. Data får ej heller 

redovisas på ett sådant sätt att det gör det möjligt att detta kan spåras tillbaka till deltagarna. 

Alla studiens ansvariga har tystnadsplikt och får därmed inte föra information vidare till 

obehöriga rörande studiens deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Vid bearbetning av inspelade 

intervjuer avidentifierades intervjumaterialet och åtgärder vidtogs för att anonymisera 

informationen så att den enskilda individen inte kunde identifieras. Transkriberat 

intervjumaterial kodas om så att detta inte går att spåras tillbaka till intervjupersonerna. Vid 

presentationen av resultatet redovisas delar av svaren i citatform där intervjupersonen 

benämns vid ”IP” efterföljt av ett nummer.  

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att all insamlad information rörande 

enskilda individer i samband med en studie endast får användas i forskningssyfte. 

Informationen får ej heller utlånas eller nyttjas i ett vinstgivande syfte. Alla intervjupersoners 

personuppgifter i form av namn, mejladresser och telefonnummer har i denna studie endast 

använts vid kontakt och i dialoger med dessa individer. Endast ansvarig författare har 

hanterat intervjupersonernas personuppgifter vid bearbetning och analysering av resultatet. 

5 RESULTAT 

I nedanstående avsnitt redovisas studiens resultat och presenteras utifrån formulerade 

frågeställningarna i en kronlogisk ordning. Inom varje frågeställning kommer övergripande 

teman vilka har identifierats i innehållsanalysen presenteras och meningsbärande enheter 

kommer att illustreras med citat. För att särskilja intervjupersonerna från varandra kommer 

dessa att benämnas vid IP inklusive en efterföljande siffra. 

5.1 Syn på arbetsmiljö- och säkerhetsarbete som folkhälsoverktyg 

Tre övergripande kategorier har identifierats inom denna frågeställning; självklar 
prioriteringsfråga, komplexitet och tillämpning samt motivation och engagemang. 
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5.1.1 Självklar prioriteringsfråga 

Det första som identifierades inom detta tema var säkerhetsarbete som en självklar 

prioriteringsfråga och nära sammankoppling med en god kunskap och medvetenhet där ett 

utvecklingsarbete för hälsa och säkerhet upplevdes nödvändigt och som en självklarhet för 

samtliga intervjupersoner. Prioriteringar av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ansågs 

självklara och något man uppfattade som ett självklart ansvar och en naturlig del i arbetet.  

”…människor skadar sig! Så att vi har ett antal personer som är sjukskrivna varje år för att 

dom gör sig illa på jobbet. Så vi har ett stort behov av att utveckla det (en säkerhetskultur).” 

(IP5) 

Det fanns ett överensstämmande bland intervjupersonerna vilka muntligen och 

genomgående i sitt resonemang förmedlade gedigna kunskaper, att man var insatt i lagar och 

förordningar gällande arbetsmiljöarbete, direktiv samt regler och riktlinjer vilka berörde den 

egna verksamheten.  

”Absolut! Inget är diffust skulle jag vilja säga, utan det är väldigt klart.” (IP5)  

5.1.2 Komplexitet och tillämpning 

IP1 framhåller att på grund av arbetsmiljöns fysiska, psykiska och sociala dimensioner ger 

detta upphov till svårigheter vid implementerings- och utvecklingsarbete inom respektive 

verksamhet. Komplexiteten i kombination med ett omfattande chefsansvar och i samband 

med centrala direktiv uppstår tydliga svårigheter att upprätta ett fungerande arbetssätt. IP3 

framhåller att tydliga centrala instruktioner finns inom företaget med avseenden på 

traditionella arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och främst under normala arbetsförhållanden. 

Det finns ett driv nerifrån för utveckling av ett säkerhetsarbete och en säkerhetskultur, inom 

mer extrema och påfrestande arbetsförhållanden, vilket det enlig IP3 behöver vara.  

”… det finns otroligt mycket instruktioner, direktiv o.s.v. och det är nästan så att det är där 

svårigheten ligger, att man på en central funktion kan ta fram mycket instruktioner och 

direktiv…[…]… Sen ska detta implementeras…[…]… och då gäller det att göra, från dom här 

instruktionerna, att hitta sitt arbetssätt, hur man implementerar det här. Däri ligger lite 

svårigheten, i allt annat man har och göra, så ska du hitta ett fungerande arbetssätt…” (IP2) 

En tydlig konflikt illustreras vilket framkommer mellan centrala direktiv uppifrån och ett 

behov underifrån av att driva samt implementera ett verksamhetsspecifikt och ett 

ändamålsenligt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. 

”Men det är också det att det är väldigt svårt för någon som sitter på en central stab och hur 

man ska driva det här när man inte vet någonting? Det går ju inte.” (IP3) 
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5.1.3 Motivation och engagemang 

Samtliga intervjupersoner uppvisade ett engagemang och en tydlig drivkraft i arbetet med 

arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor oavsett hierarkisk nivå. Säkerhetsfrågan upplevdes som en 

givande och motiverande fråga att driva trots tidvis hård press och höga krav.  

”Att faktiskt se till att folk inte gör sig illa på arbetet osv. det är ett väldigt motiverande 

område. Det känns ju väldigt bra för det mesta, även om det är mycket ibland. Det ger väldigt 

mycket tillbaka.” (IP4)  

Synen på säkerhetskultur som ett verktyg för en förbättrad hälsa och säkerhet i arbetet 

påverkades av den personliga drivkraften samt det egna intresset av en förbättring och 

utveckling av verksamhetens arbetsmiljö och säkerhet. Den individuella intressefrågan med 

avseende på verksamhetens produktivitet och effektivitet i samband med en förbättrad 

säkerhet färgade drivkraften samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågornas fokus och prioritet. 

Beroende av insikter, en personlig uppfattning och bedömning av arbetsmiljöfrågans olika 

dimensioner och relevans påverkades prioriteringarna i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor 

samt synen av en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö och dess betydelse. 

5.2 Framgångsfaktorer 

Fyra övergripande kategorier har identifierats inom denna frågeställning; styrning och 
drivkraft, tydlighet och transparens, stödfunktioner och nätverksarbete samt kravbild och 
kunskap. 

5.2.1 Styrning och drivkraft 

En överrensstämmande bild bland intervjupersonerna visade att i samband med att hälsa 

och säkerhet kom att betraktas som företagets viktigaste fråga utifrån ett ledningsperspektiv 

uppstod ett avgörande fokus med avseende problemområdets betydelse och prioritet. En 

tydlig drivning i säkerhetsfrågan anses ha medfört en påtaglig kulturförändring inom 

företaget med avseende på hälsa och säkerhet i arbetet. Att utvecklingsarbetet har präglats av 

företagsledningens tydlighet med centrala mål och övergripande styrdokument upplevdes 

medföra en klarhet om hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska bedrivas. 

”Man kan säga så här att, helt ärligt, ABB har ju egentligen idag en fantastisk inställning till 

med det här med arbetsmiljöfrågan, därför att ska man driva arbetsmiljöfrågan på ett bra, 

rationellt sätt så måste man…så måste det börja redan på VD-nivå. Och det gör det absolut 

inom ABB idag…[…]… organisation har ju fått ett annat fokus och en annan inställning till det 

här med arbetsmiljö…[…]…och det i grunden underlättar väldigt mycket för oss.” (IP1) 
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5.2.2 Tydlighet och transparens  

Implementeringen av ett ledningssystem och stödfunktioner för utvecklingsarbetet inom 

arbetsmiljö- och säkerhetsområdet betraktades ha genererat en bra och tydlig grundstruktur 

för ett genomgående och likartat arbetssätt inom hela företaget. Detta ansågs av samtliga 

intervjupersoner bidra till en ökad klarhet samt en tydligare kommunikation. 

”Det som stärker detta är ju även att vi är certifierade…[…]… kontrollerar verksamheten och 

tittar på att vi jobbar likvärdigt, att vi känner till alla dokument. Att mina kollegor och jag 

faktiskt är samkörda. Och det är väldigt positivt tycker jag.” (IP1) 

Överensstämmande framhålls att behovet av att peka tydligt med hela handen i ett initialt 

skede var avgörande då den kultur som fanns tidigare inte fungerade. Att en kulturförändring 

och besluten om en utveckling av en säkerhetskultur var något som behövdes.  

”… ju mer tid vi har lagt på det (arbetsmiljö- och säkerhetsarbete) desto mer har man märkt att 

”det där saknas”. Så att ju mer man arbetar med det, ju mer så ser man också dom brister man 

har. Så att när man tar ett steg, så ser man nästa steg på något vis.” (IP4) 

IP5 understryker även att man under resans gång har investerat viktig tid i detta, jobbat med 

frågan och ”fått praktik”. Detta genererade en nödvändig förståelse och en klarhet över 

rådande situationer inom verksamheten, en nulägesanalys, vilket betraktades grundläggande 

och ett första steg till förändring. 

”...ska man vindsurfa måste man stå på brädan och lära sig det. Det går inte bara att sitta i 

konferensrummet. Du måste alltså upp på brädan.” (IP5) 

5.2.3 Stödfunktioner och nätverksarbete 

Upprättandet av en central styrning med stödfunktioner för samt utveckling av nätverk 

upplevs utgöra ett viktigt informations-, kommunikations- och kunskapsverktyg (IP1-4, IP7). 

Detta möjliggör en informationsspridning samt att viktiga frågor kan drivas gemensamt. IP1 

framhåller hur denne upplever nätverksarbetet och stödfunktionernas stora betydelse till 

följd av ett geografiskt avstånd och distribuerade verksamheter. Tillgång till kontaktpersoner, 

känna förtroende och stöd samt kunna diskutera arbetsmiljörelaterade frågor trots det 

geografiska avståndet anses värdefullt och betryggande (IP1). IP1 påpekar även att denne kan 

identifiera att distribuering av verksamheter kan vara ett bekymmer i utvecklingen av en 

säkerhetskultur beroende av verksamhetens grad av ”mogenhet” i sitt arbetsmiljöarbete. 

”… på det sättet är det ju skillnad och avståndet geografiskt ger någon skillnad…[…]… Då har 

jag ju det guldägget att, att jag har XX och några till personer som jag har en god kontakt med. 

Så vi kan kommunicera med varandra telefonledes, mejlväxling och förstå varandra så att 

säga. Men det är knepigare att sitta distribuerat…[…]… det kan vara ett bekymmer.” (IP1) 
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Problematiken med geografiskt spridda verksamheter och en geografisk organisation 

understryks och identifieras som en utmaning i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, att kunna 

täcka in dessa frågor på ett bra sätt då man idag pratar om målsättningen ”ett ABB” (IP4). 

5.2.4 Kravbild och kunskaper 

Parallellt med att hälsa och säkerhet har placerats högt upp på agendan har även kravbilden 

bland chefer ökat vilket överensstämmande förmedlades och uppmärksammades.  

”Mycket direktiv centralt uppifrån; att nu måste ni göra detta o.s.v.…det är inte bara 

arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade frågor, det gäller allting. Där är det en utmaning i sig i 

verksamheten, att lyckas hantera alla dom här direktiven.” (IP2) 

Centrala direktiv och mål med uppföljningar och revisioner (interna och externa) upplevdes 

dock tillföra en tydlighet angående vilka krav som ställs vad man förväntas göra samt att 

detta upplevs positivt. Kravbelagda ledarskapsutbildningar inom arbetsmiljö- och 

säkerhetsområdet ansågs utgöra ett väldigt bra stöd (IP1, IP3-P4, IP6-7). Verksamhets- 

utvecklingsprogram och centralt styrda dokumentations- och rapporteringskrav har 

genererat ett bra utgångsläge i säkerhetsarbetet jämfört med tidigare (IP1, IP4, IP6-7). 

”Jag har dom resurser jag behöver ha för min egen del men jag kan säga så här; att när jag 

kom in i början för 12-14 år sedan då var det ju riktigt illa. Då fanns ju inte något stöd 

överhuvudtaget och ingen utbildning och knappt någon dokumentation. Så i det läget var ju 

inget bra alls men i det läget vi är idag, är ett oerhört bra läge skulle jag vilja säga.” (IP1) 

Medvetenhet illustrerar ett underliggande tema med en problematik på både individ- och 

organisationsnivå. Utveckling och beslutsprocesser, en framväxande tydlighet med avseende 

på styrning i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet uppfattades som viktiga framgångsfaktorer 

tillsammans med stöd och nätverk. Dock urskiljdes en bristande förståelse, kommunikation 

och tydlighet med avseende på den aktuella verksamhetens rådande arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbete (IP2, IP6). En tydlig men omfattande kravbild och utan tillräckligt stöd 

uppfattades till följd av en bristande medvetenhet och tydlighet utgöra motgångsfaktorer i 

utvecklingsarbetet för hälsa och säkerhet på individ- och organisationsnivå (IP1-4, IP6-7).  

5.3 Hierarkins betydelse 

Tre övergripande centrala kategorier har identifierats inom denna frågeställning; ledarskap 
och tydlighet, kravbild och stöd samt differentiering och implementering. 

5.3.1 Ledarskap och tydlighet 

Genomgående upplevdes och förmedlades vikten av ledarskapsrollen och dess betydelse för 

utvecklingen av en säkerhetskultur. Det fanns en gemensam uppfattning bland 
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intervjupersoner om ett behov av att vara drivande i sin roll och ständigt förmedla att hälsa 

och säkerhet är en prioriterad fråga.  

”Ledarskapet är viktigt och tydligheten är absolut viktigt i det där…[…]… Jag och min chef 

måste ju hela tiden vara pådrivande men det är ju också så, att man bygger aldrig säkerhet, på 

att några fåtal personer i organisationen förstår vad det är frågan om…” (IP2) 

Dock uppfattades bristande tydlighet, vilket upplevdes utgöra ett hinder för utvecklingen av 

en säkerhetskultur inom den egna verksamheten. Det önskades ett starkt behov av ett 

säkerställande på divisionsnivå, att alla inom linjeorganisationen arbetar konsekvent med 

arbetsmiljö- och säkerhet samt att avvikelser och överträdelser bedöms, hanteras och 

behandlas likvärdigt oavsett avdelning och verksamhet. Då stödet uppåt i organisationen inte 

bedömdes enhetligt reducerades ”tyngden” i ledarskapet (IP6). 

5.3.2 Kravbild och stöd 

Kravbilden i samband med linjechefers arbetssituation identifierades medföra risken att 

fokus endast hamnade på det fysiska och handfasta. Det kunde medföra en bristande 

uppmärksamhet gällande psykiska och psyksociala aspekter till följd av prioriteringar 

samtidigt som det skapade en påfrestande arbetssituation för den enskilde linjechefen (IP7).  

”Så att arbetssituationen och stressen på cheferna, visst påverkar det säkerhetskulturen! Så att 

det är ju en kamp!” (IP7)  

Det identifieras ett bristande stöd, ett behov av ett tvärnätverk för att tydliggöra ansvar och 

tillsammans kunna angripa arbetsmiljö- och säkerhetsfrågan på ett tydligt sätt (IP4). IP4 

uppmärksammade dock att man traditionellt haft lite fel organisation med avseende på 

arbetsmiljöområdets psykosociala dimension att den befinner sig i ett ”gammaldags 

gränsland mellan den traditionella arbetsmiljögruppen och HR-sidan” (Human Resourses). 

Behovet av stöd upplevdes olika beroende av hierarkisk nivå, verksamhetens utformning 

samt geografisk spridning. Vid en lägre hierarkisk nivå upplevdes dock tidsbrist vara ett 

avgörande problem till följd av en komplex och omfattande kravbild. Tidsbristen indikerades 

medföra ett stressmoment och en press vilket medförde prioriteringar samt att vissa 

ansvarsområden hamnade i skymundan (IP1-4, IP6-7).  

”… det här är ju upp till oss chefer i linjeorganisationen att få till…[…]…Men man vill inte ha 

för mycket support, då kan man ju ”checka” ur. Ansvaret ligger på mig….” (IP5) 

5.3.3 Differentiering och implementering 

Tydliga skillnader kunde urskiljas med avseende på fokus samt vad begreppet ”hälsa och 

säkerhet i arbetet” innefattade för komponenter. Det förmedlas att prioriteringar främst 

innefattar en eliminering av fysiska risker i arbetet med stöd och utbildningar för utveckling 

av ”säkerhetsbeteenden” (IP3, IP5).  



   
18 

 

”… fokus här är helt på det fysiska. Det är det vi fokuserar på.” (IP5) 

En implementeringsproblematik upplevdes utgöra ett större hinder bland chefer på en lägre 

hierarkisk nivå. Genomgående fanns på en lägre hierarkisk nivå ett stort behov av att 

utveckla och tillämpa verksamhetsspecifika systemstöd för implementering och utveckling av 

en säkerhetskultur inom den aktuella verksamheten (IP2, IP6-7). 

”…där har vi ju egentligen inget verktyg som funkar…[…]… hur ska vi följa upp det, på ett bra 

sätt, utan att det blir en administrativ härdsmälta? För det är litegrann där vi är.” (IP6) 

I verksamheter med tydlig fokus på fysiska risker indikeras en problematik på en lägre 

hierarkisk chefsnivå där hinder i utvecklingsarbetet till stor del upplevdes utgöra en 

beteende- och inställningsfråga (IP1, IP7). Nya utmaningar uppmärksammas samt att 

framtida hinder till stor del kommer att utgöras av en mer psykosocial karaktär (IP1, IP6-7).  

”…vi måste ha lite nya glasögon på oss, vi som speciellt är lite äldre, och det är ju att titta på 

den lite yngre generationen…[…]… Så att utmaningar finns det, men jag tror absolut att dom 

största är kring den här psykosociala biten.” (IP1) 

Trots stöd och tydlighet med avseende på ledarskapets roll uppfattades och uppträdde en 

gradient av maktlöshet och bristande handlingsutrymme i samband med relationen chef–

medarbetare. I ett dagligt samspel med medarbetare uppkom påfrestningar i chefsrollen till 

följd av ett motstånd samt ovilja till förändring med avseende på hälsa och säkerhet (IP1, 

IP6). Oförståelse eller skiljaktigheter med avseende på arbetsmiljö- och säkerhet samt till 

följd av ett undermåligt handlings- och beslutsutrymme och bristande kommunikation kan 

ge upphov till spänningar och konflikter inom och mellan hierarkiska nivåer. 

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att studera och beskriva upplevda framgångs- och motgångsfaktorer i 

en beslutsprocess bland chefer i ett företags utveckling av en säkerhetskultur. 

Frågeställningarna omfattade chefers syn av en säkerhetskultur som ett verktyg för 

folkhälsoarbete, vilka faktorer i beslutsprocessen som upplevdes framgångsrika respektive 

kontraproduktiva samt hur en säkerhetskultur och framgångs- respektive kontraproduktiva 

faktorer för beslutsprocessen upplevdes bland chefer. 
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6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Syn på arbetsmiljö- och säkerhetsarbete som folkhälsoverktyg 

Resultaten visar att chefer på olika nivåer har en överensstämmande bild med avseende på 

betydelsen av ett utvecklingsarbete för hälsa och säkerhet i arbetet. En säkerhetsmedvetenhet 

betraktas genomgående vara ett viktigt verktyg i ett förebyggande arbete. Strategiska insatser 

för implementering en säkerhetskultur samt ett riskförebyggande arbete (Regeringskansliet, 

2010) anses skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa och välbefinnande i arbetslivet 

samt för en positiv hälso- och arbetslivsutveckling på både individ-, organisations- och 

samhällsnivå (WHO, 1998). Tre övergripande kategorier identifierades med avseende på syn 

på arbetsmiljö- och säkerhetsarbete som folkhälsoverktyg; självklar prioriteringsfråga 

illustrerar begreppet säkerhetskultur som verktyg för hälsa och säkerhet i arbetet. 

Komplexitet och tillämpning åskådliggör säkerhetsfrågans problematik där ett 

utvecklingsarbete formas av individens möjligheter och drivkraft vilket koncentreras under 

motivation och engagemang. 

Övertygelsen om säkerhetsfrågans betydelse för en säker och effektiv verksamhet samt att 

verksamheten måste genomsyras av en risk- och säkerhetsmedvetenhet överensstämmer 

med en identifierad central faktor för utveckling av hälsofrämjande arbetsmiljöer vilket 

styrks i en studie av Chen och Zorigt (2012). Betydelsen av motivation inom alla chefsnivåer, 

för att säkerhetsfrågan ska upplevas som givande bekräftar det som Shuck och Herd (2012) 

framhåller i sin studie om det positiva ledarskapets inverkan på en verksamhet vid nya krav 

och förändringar. Skillnader i den personliga bedömningen kan tolkas utifrån en studie av 

Wirth och Sigurdsson (2008) där det understryks ett behov av att identifiera specifika 

faktorer för utvecklingen av en säkerhetskultur. Intervjupersonerna i sina nyckelroller 

identifieras och utgör i enlighet med HELPSAM modellen viktiga aktörer för ett effektivt 

implementeringsarbete på både organisations- och individnivå. Detta betraktas utgöra 

avgörande faktorer vid genomförande av hälsofrämjande insatser samtidigt som strategier 

med avseende på att förespråka och möjliggöra för förändring identifieras vara betydande 

(Haglund et al., 1996). En hög grad av motivation i säkerhetsfrågan hos samtliga 

intervjupersoner identifieras vara en viktig drivkraft för insatsernas betydelse i relation till 

ställda krav i arbetet. Detta i kombination med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågans självklara 

prioritet samt kunskap och engagemang kan anses vara betydande för individens 

hanterbarhet av stressorer och påfrestningar till följd av ett omfattande chefsansvar. En 

tydlig begriplighet och meningsfullhet av utvecklingsarbetets relevans samt betydelsen av 

hälsa och säkerhet i arbetet förmedlas. Upplevelsen av implementerings- och 

utvecklingsarbetet bildar ur ett individuellt perspektiv en återspegling av KASAMS:s centrala 

delkomponenter vilka enligt Antonovsky (2005) påverkar och uttrycker intervjupersonernas 

förmåga att hantera stress och svårigheter i arbetet. Sammantaget illustreras chefsrollen 

utgöra en viktig aktör i ett förändringsarbete för hälsa och säkerhet på organisationsnivå 

samtidigt som ett omfattande chefsansvar kan påverka individens KASAM och därmed 

graden av ett vidmakthållande av hälsa och välmående på individnivå.  



   
20 

 

6.1.2 Framgångsfaktorer 

Resultaten visar att företagsledningens tydlighet i säkerhetsfrågorna upplevs vara avgörande 

framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet för hälsa och säkerhet. Ett unisont tankesätt med 

centrala mål medför en klarhet i hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska bedrivas samtidigt 

som förändrad kravbild genererar nya utmaningar och påfrestningar. Arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbetets självklara roll som en naturlig del i verksamheten illustrerar det 

systematiska arbetsmiljöarbetes betydelse i arbetet att förebygga olycksfall och ohälsa (AFS 

2001:1, 1-2§). Fyra övergripande kategorier identifierades; styrning och drivkraft illustrerar 

en ledning inom och mellan företagets olika nivåer. Tydlighet och transparens samt 
stödfunktioner och nätverksarbete innefattar betydande faktorer för ett förändringsarbete 

utifrån ett uppifrån- och nerifrånperspektiv. Kravbild och kunskap belyser en underliggande 

problematik och samband mellan krav och medvetenhet utifrån ett chefsperspektiv. 

Insatser för att utveckla samarbeten och stöd skapar en nödvändig plattform och en arena för 

arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor men även en drivning av gemensamma frågor vilket 

bekräftas i en studie av Chen och Zorigt (2012) vilket påvisar behovet av att säkerhetsfrågan 

integreras i hela organisationen och sätts i ett större sammanhang. Detta bekräftas också i en 

studie av Härenstam et al. (2006) vilket visar att organisations- och utvecklingsprocesser 

präglade av delaktighet bedöms generera färre negativa effekter för den enskilde individen 

oavsett processens omfattning och utsträckning. Graden av medel och resurser samt en 

samverkan och förmedling av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågans problematik inom och 

mellan olika nivåer identifierar brister och hinder för ett fortsatt utvecklingsarbete för hälsa 

och säkerhet (Haglund et al., 1996). En bristande hanterbarhet till följd av krav i 

ledarskapsrollen samt ett bristfälligt stöd underminerar individens egna möjligheter och 

motståndskraft vilket kan ge negativa effekter på både individ- och organisationsnivå 

(Antonovsky, 2005). 

6.1.3 Hierarkins betydelse 

Beroende på hur arbetsmiljöns psykiska och psykosociala aspekter för hälsa och säkerhet i 

arbetet betraktas samt graden av stöd och medvetenhet gällande rådande problematik högre 

upp i hierarkin genererar hinder längre ner i den hierarkiska positionskedjan. Hierarkins 

betydelse med avseende på tydlighet och konsekvent handlande inom verksamheten generar 

en problematik på lägre hierarkiska nivåer. En implementeringsproblematik i samband med 

bristande stöd upplevdes främst utgöra ett hinder i utvecklingsarbetet bland personer med 

ansvar för verksamheter vilka innefattar högriskarbete samt vid lägre hierarkiska 

chefsnivåer. Detta överensstämmer med en studie av Wirth och Sigurdsson (2008) där det 

framhålls att chefer inom olika befattningsnivåer kan ha skiljda uppfattningar av det aktuella 

problemområdet samt olika upplevelser av den rådande arbetsplatsens säkerhetskultur. 

Tre övergripande kategorier identifierades med avseende på hierarkins betydelse för 

utvecklingen av en säkerhetskultur; ledarskap och tydlighet centreras kring ledarskapets roll 

och behovet av en genomgående tydlighet för implementering och utvecklingsarbete. 

Kravbild och stöd samt differentiering och implementering identifierar och koncentrerar 

arbetsmiljö- och säkerhetsarbetes omfattning och komplexitet på organisations- och 

individnivå utifrån en hierarkisk påverkan. 
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Chefer inom olika hierarkisk nivå påvisar ett behov av en ökad förståelse och en tydlighet 

med avseende på kommunikation och stöd inom och mellan olika hierarkiska nivåer. Detta 

styrks i en studie av Tucker et al., (2008) där behovet av öppenhet och en tydlig 

kommunikation angående risk- och säkerhetsfrågor anses utgöra en viktig del i ett 

förebyggande arbete. Behovet av stöd och tydlighet inom organisationen samt ett uttalat 

chefsstöd med avseende på säkerhetsfrågor bekräftas också i en studie av Mearns och Reader 

(2008) vilket visade en positiv inverkan på säkerhetsbeteenden. För ett förebyggande arbete 

krävs även en öppenhet i ledarskapet vilket bekräftas i en studie av Kath et al. (2010) där 

man fann en koppling till antalet skador och incidenter i arbetet beroende av i vilken 

utsträckning medarbetare upplevde sig kunna diskutera säkerhetsrisker med en närstående 

chef.  Upplevelsen av att hinder i utvecklingsarbetet till stor del utgörs av beteende- och 

inställningsfrågar styrks av en studie av Tucker et al. (2008) där det uppmärksammas att 

medarbetarens inställning till säkerhet i arbetet påverkar utvecklingen av en säkerhetskultur. 

Strategier för att möjliggöra ett utvecklingsarbete i enlighet med ställda krav och ansvar 

kräver tydlighet och samverkan mellan hierarkiska nivåer vilket med HELPSAM modellen 

identifieras utgöra viktiga faktorer i arbetet att upprätta hälsofrämjande arenor (Haglund et 

al., 1996).  En omfattande arbetsbelastning i kombination med bristande verktyg, hierarkisk 

chefsposition och stöd kan påverka individens förmåga att hantera rådande omständigheter 

vilket kan påverka dennes hälsa och välmående negativt men även genomslagskraften i 

arbetet för hälsa och säkerhet (Antonovsky, 2005). 

6.1.4 Resultatens praktiska tillämpning och behov av framtida forskning 

Företagets omfattande organisationsutveckling med strategier för en hälsa och säkerhet i 

arbete tydliggör betydelsen av ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbete för upprättandet av 

hälsofrämjande arbetsplatser och ett hälsofrämjande arbetsliv. Företagets insatser och 

tydlighet illustrerar samtidigt en underliggande problemtik på både individ- och 

organisationsnivå i utvecklingsarbetet för hälsofrämjande arbetsplatser. Med insikter och 

kunskap om innebörden av viktiga komponenter och påverkande faktorer för ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete medför att studiens praktiska tillämpbarhet är betydelsefulla för 

verksamheters arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Studien påvisade skillnader i synsätt och 

betraktandet av hur arbetsmiljöns fysiska, psykiska och psykosociala aspekter påverkar 

individens hälsa och säkerhet. Författaren upplever ett behov av vidare forskning med 

avseende på verkningsfulla strategier, verktyg och stöd i chefs- och ledarskapsrollen gällande 

arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.  

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Studiedesign och urval 

Då avsikten i denna studie var att studera chefers upplevelser av utvecklingsarbetet för en 

säkerhetskultur i ett företags strävan att uppnå hälsa och säkerhet i arbetet valdes en 

kvalitativ metod. En kvalitativ ansats ansågs bättre lämpad för att återspegla och besvara 
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studiens syfte i relation till en kvantitativ eller epidemiologisk ansats. I en strävan att styrka 

studiens noggrannhet i samband med uppkomna svagheter till följd av dess kvalitativa ansats 

ämnar författaren redovisa och beskriva att processer och bearbetning av data har skett i 

enlighet med god forskningssed (Denscombe, 2009).   

Studiens snöbollsurval involverade två kontaktpersoner där det fanns en personlig relation 

till en av kontaktpersonerna till följd av tidigare kontakt i samband med författarens 

fältstudier under hösten 2012 vilket kan betraktas som en svaghet. Detta kan ha färgat 

urvalsprocessen samtidigt som det finns tydliga svagheter i samband med författarens 

bristande vetskap om hur det specifika urvalet gick till. Dock motiveras urvalsmetoden 

framför exempelvis ett strategiskt urval med avseende på författarens begränsade kunskaper 

och möjlighet till att rekrytera lämpliga intervjupersoner med kunskaper om studiens 

problemområde. En styrka i det begränsade urvalets sammansättning illustreras då 

kontaktpersonerna oberoende av varandra tillsammans genererade ett varierande urval 

utifrån författarens uppställda inklusionskriterier. Den hierarkiska chefspositionsstegen 

konstruerades i viss utsträckning av en sammansättning av intervjupersoner och kan därmed 

betraktas som en tydlig svaghet. Sammansättningen skapade dock möjligheter till en vidare 

förståelse och en nyansering med avseende på synsätt och upplevda framgångs- och 

motgångsfaktorer beroende av verksamhetens specifika utformning. Detta kan i viss mån 

reducera urvalets svagheter samtidigt som möjligheten att besvara frågeställningarna med 

avseende på skillnader kan återspeglas i en högre grad. Detta medför svagheter i resultatet 

med avseendet på att besvara och beskriva skillnader till följd av en hierarkisk chefsposition 

samtidigt som urvalets storlek var begränsat till sju intervjupersoner.  

6.2.2 Datainsamling  

Intervjuguiden som användes utarbetades och studerades genomgående av författaren och 

ansågs enligt handledaren överrensstämma med studiens syfte. En kontaktpersons 

godkännande av intervjuguiden (utan behov av tillägg) styrker studiens resultat då 

författarens agerande i viss utsträckning utgör en kvalitetssäkring av intervjuarens verktyg 

för datainsamlingen. Utöver ett säkerställande om att intervjuguiden överensstämde med 

studiens syfte betraktas detta godkännandet utgöra en styrka med studien och en viktig del i 

författarens agerande och handling i avseendet att minimera risken att kränka någon 

intervjupersons integritet. En svaghet i resultatet kan ha uppstått till följd av att 

intervjufrågorna i viss utsträckning var formulerade i ett akademiskt språk. Intervjufrågornas 

omfattning skapade en viss otydlighet med behov av förtydligande från författarens sida och 

borde ha formulerats kortare och enklare vilket understryks av Kvale och Brinkmann (2009). 

Intervjuguidens semistrukturering ställde höga krav på författaren trots genomläsning vilket 

kan ha begränsat författarens förmåga att ställa andrafrågor vilket kan medföra en svaghet i 

resultatet då underliggande kunskaper och ledtrådar kan ha gått författaren förbi. 

Testintervjuer hade varit önskvärt för att reducera denna svaghet. 

Studiens intervjuschema upplevdes intensivt av författaren vilket kan ha medfört en svaghet i 

datainsamlingen och studiens resultat. Detta stressmoment kan ha medför brister i 

författarens förmåga att uppfatta underliggande budskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
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hade varit önskvärt att genomföra en intervju per dag men på grund av tidsbrist hos både 

intervjupersonerna och författaren var detta inte möjligt. Intervjuschemat optimerades dock 

utifrån rådande omständigheter för minimering av påfrestningar och negativa effekter.  

6.2.3 Bearbetning och analys   

En svaghet med en överföring av det levande samtalet till text kan enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) riskera att textens innebörd reduceras till följd av utskriftens 

framställande form av verbal data. Författarens interaktion i samtalet utgör dock ett 

medskapande vilket framkommer även i textform. Beslut om att låta respektive 

intervjuperson godkänna utskriften av den genomförda intervjun innan analyseringen 

påbörjades av författaren anses utgöra en styrka i studiens resultat. Författaren valde vid 

innehållsanalysen att utgå från studiens tre frågeställningar samt intervjuguidens tre teman. 

Detta preciserade och inringade tydliga domäner och utgör en styrka i analysen då detta 

minimerar risken inte identifiera att viktiga budskap. Valet att genomföra en manifest 

innehållsanalys motiveras med avseende på att kunna beskriva chefers upplevelser, 

identifiera framgångs- och motgångsfaktorer samt eventuella spänningar och hinder i 

beslutsprocessen för utveckling av en säkerhetskultur. Att utgå från frågeställningar och 

intervjuguidens teman för en struktur anses vara en styrka med avseende på det tolkade 

materialets innehåll och korrekthet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka 

innehållsanalysens resultat och samtidigt försöka reducera uppkomna svagheter till följd av 

författarens uppfattningar och tolkning av underliggande budskap presenteras studiens 

resultat med citat från intervjupersonerna. 

6.2.4 Kvalitetskriterier 

Hur väl insamlings- och analysprocesser undersöker en studies avsedda syfte påverkar dess 

trovärdighet. Dock påverkas kvaliteten och dess trovärdighet vid intervjuforskning då 

forskaren utgör en del i datainsamlingen. Forskaren med ”det egna jaget” kan påverka 

intervjustudiens producerade kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Trovärdighet kan uppnås 

genom att belysa forskningsfrågan utifrån flera perspektiv. Studiens urval innefattar en 

varierad sammansättning deltagare vilket genererar en möjlighet för författaren att uppnå 

trovärdighet med nyanserad kunskap och nya dimensioner för en mångperspektivistisk 

kunskapskonstruktion (Graneheim & Lundman, 2004).  

En intervjustudies kunskapsproducerade tillförlitlighet är ett betydande kvalitetskriterium 

och det krävs möjligheter till granskning av hela forskningsprocessen (Denscombe, 2009).  

Den kvalitativa intervjun med dess ledande frågor kan leda till att intervjuresultaten inte 

anses tillförlitliga (Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerade intervjuer bidrar till en 

tillförlitlighet i datainsamlingen då det ges möjligheter till objektiva beskrivningar av 

problemområdet samtidigt som intervjuaren ges tillfälle till exploatering av uppkomna 

perspektiv. En utförlig beskrivning av datainsamlingen, förfarandet vid bearbetning och 

analys samt att författaren i ett diskussionsavsnitt behandlar studiens metod och resultat 

samt författarens eventuella påverkan på resultatet stärker denna studies tillförlitlighet. 
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I vilken utsträckning denna studies resultat kan överföras till andra grupper eller situationer 

påverkar dess överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). Dock anses överförbarheten i 

denna studie vara begränsad då en specifik urvalsgrupps upplevelser av ett definierat och 

avgränsat problemområde har undersökts. Resultaten skulle kunna jämföras med liknande 

studier som undersöker chefers upplevelser av arbetsmiljö- och säkerhetsområdet med 

avseende på hälsa och säkerhet samt vid utvecklingsarbete för hälsofrämjande arbetsmiljöer.  

6.3 Etikdiskussion  

I studien har de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits i beaktande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Författaren ansåg det ytterst betydelsefullt att intervjupersonerna erhöll information om 

studiens syfte både skriftligt och muntligt. I samband med inplanering av ett intervjutillfälle 

berättade författaren om intervjuns syfte. Ett missiv skickades även via mejl och inför 

intervjun informerades intervjupersonen muntligt om studiens syfte att deltagandet var 

frivilligt med möjlighet att avbryta sin medverkan samt att ett medgivande önskades innan 

ljudinspelningen påbörjades. Med denna muntliga och skriftliga information samt erhållande 

av ett medgivande bedömer författaren att både informations- och samtyckeskravet kan 

anses uppfyllda. Författaren upplever att intervjupersonerna uppfattade och tog till sig 

informationen korrekt samtidigt som ingen intervjuperson valde att avbryta sitt deltagande 

under intervjutillfället eller under studiens gång. 

Utifrån konfidentialitetskravet redovisas och presenteras delar av svaren i citatform där 

intervjupersonerna nämns vid IP följt av ett nummer. Nummerordningen följer inte 

genomförda intervjuers kronologiska ordning. Författaren gjorde denna förändring dels då 

kontaktpersonerna vet vilka som har medverkat i intervjustudien samt för att det inte ska 

kunna gå att härleda ett citat eller resultat till en specifik intervjuperson. Författaren 

betraktar även att konfidentialitetskravet kan anses uppfylld då det heller inte framkommer 

vilken arbetsplats respektive intervjuperson arbetar på.  

Nyttjandekravet uppfylldes muntligt och skriftligt då intervjupersonerna informerades att 

datainsamlingen var en viktig del i författarens examensarbete att det i missivet beskrevs att 

inspelat material endast behandlas av författaren, förvaras säkert och kommer att raderas 

efter att uppsatsen blivit godkänd. 

7 SLUTSATSER 

• En samstämmig syn på säkerhetsfrågans självklara prioritet medför att en 

säkerhetskultur utgör ett lämpligt verktyg för ett hälsofrämjande arbete.  
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• Företagsledningens tydlighet och ställningstagande samt drivkraft och engagemang i 

säkerhetsfrågan upplevdes utgöra en grundförutsättning och en central 

framgångsfaktor. 

 

• En framväxande och omfattande ansvars- och kravbild i samband med en central 

styrning och centrala direktiv upplevdes kontraproduktivt.  

 

• Skillnader i synsätt och betraktandet av arbetsmiljöns fysiska, psykiska och 

psykosociala aspekters påverkan på säkerhetskulturen identifierades utgöra hinder vid 

en lägre hierarkisk nivå.  

 

• Behovet av stöd vid implementerings- och utvecklingsarbetet för hälsa och säkerhet 

upplevdes större inom lägre hierarkiska nivåer. 
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BILAGA A – HELPSAM MODELLEN 

 

     Genom-   
förande 

  Strategier 

Medel  
och 
ansatser 

Aktörer Målgrupper Nivåer 
och 
arenor 

Tillväga- 

gångssätt 

Förväntade 
resultat 

1. Att utveckla 

policy 

      

2. Lagar och 

regleringar 

      

3. Omorientera 

organisationer 

      

4. Förespråka 
      

5. Samverka och 

förmedla 

      

6. Möjliggöra 
      

7. Mobilisera/ 

utveckla själv-

bestämmande 

(empowering) 

      

Källa: Pellmer och Wramner (2007). 

 Figur: Illustration av HELPSAM modellens protokollkonstruktion med dess sju strategier (kolumner) 

och genomförandes involverade element (rader) för en analysering av hälsofrämjande strategier.  



    

BILAGA B – INTERVJUGUIDE 

INTERVJUGUIDE 

Föreberedelser 

Presentation av mig själv.  

 

Informera om studiens syfte: Undersökningens syfte är att beskriva upplevda framgångs- 
och motgångsfaktorer i beslutsprocessen bland chefer i utvecklingen av en säkerhetskultur. 
 

Påminn om att deltagandet är helt frivillig och att en medverkan när som helst kan avbrytas. 

Informera om att intervjun beräknas ta cirka en timme och därefter få en bekräftelse av 

intervjupersonen att hon/han accepterar att intervjun spelas in. 

Inledande frågor  

• Skulle du kunna presentera dig själv, lite kort beskriva dina arbetsuppgifter och din 

roll i verksamheten/organisationen? 

• Hur länge har du haft den här typen av chefsposition/befattning? 

Tema: Säkerhetsarbete och säkerhetskultur 

• Finns det några riktlinjer/styrdokument för hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbete ska 

bedrivas? 

o Om ja, vad anser du om denna/dessa? Svårtolkade eller tydliga? 

 

• Upplever du att företagets arbetsmiljö- och säkerhetsarbete är ett prioriterat område? 

o Kan du förklara hur och varför? 

 

• Hur arbetar ni med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor på din arbetsplats? 

o Förklara, eventuellt ge exempel? 

o Vilka risker ser du på din arbetsplats?  

 

• Anser du att det finns ett behov av att utveckla arbetsplatsens säkerhetskultur? 

o Varför/varför inte? Förklara och eventuellt ge exempel? 



    

Tema: Beslutsprocessen  

• På vilken nivå tas beslut inom företaget med avseende på arbetsmiljö- och 

säkerhetsfrågor? 

o Ser du några hinder i detta? 

 

• Hur upplever du att man arbetar med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor på din 

arbetsplats? 

o Förklara, eventuellt ge exempel? 

o Vilka risker ser du på din arbetsplats?  

 

• Hur upplever du ställda krav på dig som chef, med avseende på ett 

säkerhetsledarskap, i utvecklingsarbetet för en säkerhetskultur? 

 

• Finns det något som skulle kunna underlätta ditt arbete i rollen som chef? 

Tema: Utvecklingens påverkande faktorer 

• Har du möjlighet att påverka arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på din arbetsplats? 

o Möjlighet och hinder? 

o Resurser och medel?  

o Kunskap och utbildning? 

 

• Vilka faktorer anser du vara viktiga för ett bra arbetsmiljö- och säkerhetsarbete? 

 

• Finns det exempelvis ledningssystem, handlingsplaner eller arbetsmodeller som ni 

tillämpar i ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete? 

o Exempel? Uppfattning och åsikter om dessa? 

 

• Hur upplever du exempelvis att kommunikationen fungerar inom företaget med 

avseende på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor? 

Avslutande frågor  

• Alla frågor är ställda – har detta har väckt några tankar och idéer under intervjun?  

o Några frågor eller reflektioner?  

o Finns det något som bör något tilläggas?  

 

Om inte: tacka för medverkan och att intervjupersonen tagit sig tid att komma till inbokat 

intervjutillfälle. 



    

BILAGA C – INFORMATIONSBREV 

INFORMATIONSBREV – INTERVJUSTUDIE 

Hej, mitt namn är Carolina Sackmann och jag läser sista terminen på Folkhälsoprogrammet 
på Mälardalens högskola i Västerås. I samband med detta avser jag med ett examensarbete 
på kandidatnivå, att fokusera på chefers uppfattning i utvecklingsarbetet av en 
säkerhetskultur, då organisationsledningen anses utgöra en viktig roll i en process att 
etablera en hälsofrämjande säkerhetskultur. 
 
Ur ett folkhälsoperspektiv betraktas insatser, vilka kan bidra till ett hälsofrämjande arbetsliv, 
utgöra viktiga åtgärder för att på sikt skapa en förbättrad folkhälsa. Säkerhets- och 
arbetsmiljöfrågan anses vara av stor betydelse för verksamheters och organisationers 
förändrings- och utvecklingsarbete men även för den enskilde individens hälsa och 
välmående.  
 
Då vi talats vid per telefon gällande ett frivilligt deltagande i denna intervjustudie, där ni sade 
er vara intresserade av att medverka, kommer därför en intervju att ske i Västerås 2013-xx-
xx, kl.xx.xx enligt överenskommelse. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva upplevda framgångs- och motgångsfaktorer i 
beslutsprocessen bland chefer i utvecklingen av ett säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Till 
följd av detta utgörs informationsinsamlingen, i form av intervjuer, en viktig del i mitt 
examensarbete. Intervjuerna kommer av kvalitetsskäl att spelas in men efter avslutat arbete 
kommer inspelningen och all tillhörande dokumentation att förstöras. Informationen 
kommer att anonymiseras vilket betyder att åtgärder vidtas så att du som enskild person inte 
kan identifieras. Intervjuerna kommer att skrivas ut och skickas till dig för godkännande. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan. 
 
Jag vill även passa på och tacka för ditt deltagande i denna intervju, att du delar med dig av 
dina kunskaper och erfarenheter, då detta är ett värdefullt bidrag till mitt examensarbete.  
 

Med vänliga hälsningar 

/Carolina Sackmann 
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