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Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Mattias Strandh på Sociologiska institutionen 

som med sitt brinnande engagemang har stöttat och väglett oss under denna process. Vidare 

vill vi framföra vår största tacksamhet till vår uppdragsgivare Volvo GTO. Ett extra tack till 

Olle Åberg, produktionschefer, produktionsledarna och medarbetarna på presshallen och 

kaross. Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig! 

 

Och tusen tack till dig som gör underbara ting av sockret. Utan dig hade vi aldrig överlevt! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna och Viktoria 
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Abstrakt 

Volvo Group Truck Operations i Umeå arbetar med arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen 
genom en så kallad säkerhetspyramid. Säkerhetspyramiden baseras bland annat på 
medarbetarnas rapportering av osäkert agerande och osäkert förhållande. Syftet med 
pyramiden är att identifiera risker och förhindra arbetsplatsolyckor. Baserat på 
rapporteringsstatistik och teoretiska antagandena i säkerhetspyramiden finns en anledning att 
tro att det förekommer en underrapportering. Syftet med studien var att undersöka om det 
fanns en underrapportering av osäkert agerande och osäkert förhållande bland 
kollektivanställda på presshallen och kaross. Om underrapportering förekom var målet att 
kartlägga vilka faktorer som låg till grund för detta samt om faktorerna skilde sig åt. En 
enkätundersökning genomfördes med syfte att undersöka hur medarbetarnas 
rapporteringsbenägenhet såg ut samt identifiera orsaksfaktorer. Resultatet visade att 
underrapportering förekom både för medarbetarna på presshallen och kaross. Av de faktorer 
som låg till grund för detta var huruvida medarbetarna upplevde att det var accepterat att 
rapportera, om åtgärder från rapporteringen skett, om rapportering bidrog till att förhindra en 
arbetsplatsolycka samt produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet. 
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Inledning   
Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är något som många företag och organisationer tacklas med 

på daglig basis. Problematiken kan skilja sig åt och kan vara allt från att minska monotona 

arbetsuppgifter till att förhindra dödsfall på arbetsplatsen. Dödsfall på arbetsplatsen är tyvärr 

något som har drabbat flera företag. År 2011 uppgick antal dödsfall till 58 stycken och under 

2013 har denna siffra minskat till 33 stycken (Arbetsmiljöverket, 2014). Målet är att uppnå en 

nollvision som innebär att ingen arbetstagare ska utsättas för skada eller olycka på sin 

arbetsplats. För att uppnå denna nollvision finns bland annat regler och föreskrifter som är 

ledande i arbetsmiljöarbetet. Här finns den svenska lagstiftningen med föreskrifter som utgör 

grunden och även arbetsmiljöverkets egna föreskrifter. Den första arbetsmiljölagen, den så 

kallade yrkesfarelagen, tillkom 1889 i samband med den industriella revolutionen. Outbildad 

arbetskraft i kombination med maskiner orsakade många fysiska arbetsmiljöproblem vilket 

resulterade i att arbetsskyddfrågan blev allt viktigare (Glavå, 2011). Den nya lagen bidrog till 

hårdare krav på arbetsskydd och främst i form av skydd vid olycksfall (Zanderin, 2004 s. 

445). Utifrån hur arbetsmiljölagen är formulerad idag har mycket hänt sedan den första lagen 

uppstod år 1889. Grunden i arbetsmiljölagen och dess ändamål är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö (AML, 1 kap. 1§). På så sätt har 

arbetsmiljölagen utvecklas till att bli mer proaktiv i sitt förhållningssätt. Lagen har gått från 

att fokusera på skydd vid olycksfall till att förebygga ohälsa och olycksfall. Det huvudsakliga 

ansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger hos arbetsgivaren (AML, 3 kap. 2a§). Arbetsgivaren har 

en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för 

ohälsa eller olycksfall (AML, 3 kap. 2§). Arbetsgivaren är dock inte helt ensam ansvarig för 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (AML, 3 kap. 1a§). Arbetstagaren ska aktivt arbeta för att 

uppnå en god arbetsmiljö, följa regler och använda den skyddsutrustning som arbetet kräver 

(AML, 3 kap. 4§).  För att företag ska kunna minska olyckor på arbetsplatsen måste de förstå 

vad som ligger till grund för dem och vad de kan göra för att undvika att olyckorna 

uppkommer (Akselsson, 2011 s.441). Det är här vårt uppdrag kommer in i bilden. 
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Vårt uppdrag 
Volvo GTO arbetar med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på flera olika sätt. Ett av 

verktygen i säkerhetsarbetet är en så kallad säkerhetspyramid. Baserat på 

rapporteringsstatistik från medarbetarna är pyramidens syfte att identifiera risker på 

arbetsplatsen för att förhindra olyckor. Säkerhetspyramiden består av fem olika nivåer där 

den högsta nivån i pyramiden är allvarlig olycka. Under den nivån kommer olycka med 

sjukskrivning, olycka utan sjukskrivning och tillbud. Slutligen finns osäkert förhållande och 

osäkert agerande som utgör grunden i pyramiden. Vad Volvo vill förmedla till sina 

medarbetare, är hur rapportering av bland annat osäkert agerade och osäkert förhållande kan 

förhindra en framtida arbetsplatsolycka och i värsta fall, ett dödsfall. Vi har därför valt att 

fokusera på grunden i pyramiden som är osäkert agerande och osäkert förhållande. Baserat på 

nuvarande rapporteringsstatistik från medarbetarna på Volvo GTO finns en anledning att tro 

att det förekommer en underrapportering.  

Syfte  
Syftet med vår studie är att undersöka om det finns en underrapportering av osäkert agerande 

och osäkert förhållande bland kollektivanställda på presshallen och kaross. Om det råder 

underrapportering vill vi ta reda på vilka faktorer som ligger till grund för detta och om 

faktorerna skiljer sig åt mellan driftområdena.   

 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av företaget vilket följs av en genomgång av tidigare 

forskning som avslutas med specificerad teoretiskt härledd utgångshypotes relaterad till 

förekomsten av underrapportering. Sedan följer två preciserade frågeställningar härledda från 

syfte och tidigare forskning. Därefter följer en genomgång av data och metod följt av 

resultatredovisning. Uppsatsen avslutas med en analys och diskussion. 

 

 



	  
	  

8	  

Bakgrund 

Volvo Group 
Moderbolaget Volvo Group är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Inom Volvo arbetar ca 115 000 

personer. De har produktionsanläggningar i 19 länder och säljer sina produkter i mer än 190 

marknader (Volvo Group, 2013). Visionen som Volvo Group eftersträvar är att de ska bli 

världsledande inom hållbara transportlösningar. De har tre kärnvärden som ligger till grund 

för utformningen av deras vision, mål och strategier. Dessa kärnvärden är Kvalitet, Säkerhet 

och Omsorg om miljön. 

 

Volvo GTO i Umeå 

Volvo Group Truck Operations (hädanefter Volvo GTO) är ett av flera dotterbolag till Volvo 

Group. Volvo GTO är utspritt världen över och i Sverige är de verksamma i bland annat 

Göteborg och Umeå. Volvo GTO i Umeå är norrlands största privata arbetsgivare och har 

totalt 1968 stycken anställda där 1684 stycken är kollektivanställda och 284 stycken är 

tjänstemän. Arbetsplatsen är mansdominerad där kvinnorna representerar 15 procent av de 

anställda (totalt 296 kvinnor). Volvo GTO i Umeå är deras enda tillverkare av lastbilshytter i 

Europa och har en kapacitet på 75 000 hytter/år. Hyttfabriken i Umeå är idag en av världens 

modernaste med avancerad produktionsteknik baserad på robotar och datoriserade 

övervakningssystem. Enkelt beskrivet består hyttfabriken av fyra olika driftområden som 

krävs för att skapa en lastbilshytt. Dessa driftområden är presshallen (plåtbearbetning), 

Karosseri (hyttsammansättning genom svetsning), Måleri (ytbehandling) och Montering 

(inredning). Det är kunderna som avgör efterfrågan på lastbilshytterna och på Volvo GTO 

producerar de lastbilshytterna enligt ”just-in-time”-principen. Det innebär att de har en 

kundorderstyrd produktion och varje hytt produceras utifrån kundernas önskemål. Genom att 

ha en kundorderstyrd produktion kan de leverera rätt produkter i rätt kvantitet och vid rätt 

tidpunkt. När lastbilshytterna är färdiga transporteras de bland annat via direkttåg till deras 

monteringsfabriker i Göteborg, Kaluga (Ryssland) eller Gent (Belgien). 

 

 

 



	  
	  

9	  

Presshallen 

På presshallen arbetar man med plåtbearbetning. Här arbetar man 4-skift och de utgör totalt 

cirka 200 medarbetare. Presshallen är den första av de fyra driftområdena som finns på Volvo 

GTO. Som nämnts tidigare är de andra driftområdena karosseri, måleri och montering. 

Tillverkningen av en lastbilshytt börjar alltså här på presshallen. När plåten, i form av 

rullar, kommer till Volvofabriken kommer de först till en arbetsstation på presshallen som 

kallas för Klipp och Slitt.  Flödet inleds med plåtrullar som slittas till en mindre bredd och 

sedan klipper man plåtrullarna till mindre bitar. När plåten är slittad och klippt går den vidare 

till bandpressarna eller till presslinerna (det finns pressline 1 och 2). 

I bandpressarna pressas plåten till mindre plåtdetaljer i två olika pressar. På pressline 1 och 2 

har de fem stycken pressar vardera med en presskraft mellan 800-2000 ton. En pall med plåt 

ställs in i början av presslinen och plåten går sedan igenom pressarna. Efter att plåten har 

pressats i pressarna går vissa artiklar vidare till avdelningen detaljen (som tillhör presshallen). 

De artiklar som inte går till detaljen, går vidare till kaross som är driftområdet som kommer 

efter presshallen. På detaljen finns robotar som hanterar plåtdetaljerna med robotoperatörer 

som övervakar dem. Det finns även manuella stationer där en operatör bemannar en 

arbetsstation och bearbetar plåtdetaljerna. 

Övriga arbetsuppgifter som ingår är traverskörning. Traversen är ett lyftredskap som är fäst i 

taket. Detta redskap har en möjlighet att lyfta pressverktyg upp till 40 ton. Traversen används 

till att lyfta pressverktygen till och från pressborden. Dessa verktyg byts ut beroende på 

vilken detalj som ska produceras. Varken bandpress eller pressline 1 och 2 har en driven line, 

vilket innebär att operatörer behövs för att manövrera pressarna. 

Kaross  

På kaross arbetar man med hyttsammansättning. Här arbetar 

man i 2-skift och de har drygt 300 robotar och cirka 300 

medarbetare. Flödet inleds med olika sidostationer, där 

operatörer laddar material till robotar som färdigställer 

delkompletter (delar av hytt såsom hyttrygg, hyttsida och golv). 

Delkompletterna går sedan till huvudflödet (Mainline) för 

svetsning och punktning. Parallellt med detta inom ett annat 

delområde inom kaross tillverkas dörrar, frontlucka och 

Figur 1. Säkerhetspyramiden 
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bagagelucka enligt samma principer. Därefter skickas hytten till manuell bandel vid namn 

Finishline där operatörer manuellt färdigställer hytten genom svetsning och montering. 

Svetsning och montering är det sista arbetsmomentet som tillhör driftområdet kaross. När 

hytten har gått igenom dessa arbetsmoment går den vidare till driftområde måleriet för 

lackering. 

Säkerhetspyramiden 

Som nämnts tidigare arbetar Volvo GTO med säkerheten bland annat via 

säkerhetspyramiden. Säkerhetspyramiden består av fem olika nivåer. Den högsta nivån i 

pyramiden är allvarlig olycka. Under den nivån kommer olycka med sjukskrivning, olycka 

utan sjukskrivning och tillbud. Slutligen finns osäkert förhållande och osäkert agerande som 

utgör grunden i pyramiden. Tidigare har Volvo GTO haft en säkerhetspyramid med 4 nivåer, 

men har sedan i maj 2013 infört den sista nivån (osäkert agerande och osäkert förhållande). 

Anledning till detta är att de vill identifiera och förhindra riskfyllda förhållanden samt åtgärda 

dessa. På så sätt kan de arbeta mer proaktivt mot arbetsplatsolyckor. Nedan kommer en 

redogörelse för vad de olika nivåerna i pyramiden innebär.  

Olycksfall med sjukskrivning 

Olycksfall på arbetsplatsen som resulterar i att medarbetaren sjukskrivs. Det är 

arbetsgivaren/företagshälsovården som för denna statistik, det är inget som medarbetaren 

själv rapporterar. Medarbetaren rapporterar endast olycka, tillbud, osäkert agerande och 

osäkert förhållande (se bilaga 7). 

Olycksfall utan sjukskrivning 

Olycksfall på arbetsplatsen utan att det resulterar i sjukskrivning.  

 

Tillbud 

Ett tillbud är en oönskad händelse som kan leda till eventuell ohälsa eller olycksfall. Till 

exempel att ett föremål ramlar ner från ett ställage och är nära att träffa en medarbetare. Det 

är ett så kallat tillbud då en olycka kunde ha skett.  

Osäkert agerande 

Ett osäkert agerande innebär beteenden som bryter mot de säkerhets- och ordningsregler som 

finns på arbetsplatsen. Detta kan vara att man till exempel inte använder lyftredskap eller rätt 

skyddsutrustning som krävs inom arbetsområdet. Det kan även vara att man arbetar i buffert 
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vilket betyder att man förarbetar. Det innebär att man arbetar snabbare än vad man bör för att 

få mer tid mellan arbetsmomenten.  

 
Osäkert förhållande 

Ett osäkert förhållande är den rådande omgivning som kan leda till skada och ohälsa. 

Exempelvis att det är olja/vatten på golvet, bristfällig belysning, hög bullernivå eller fallrisk. 

 

Rapportering  
Medarbetaren har en skyldighet att rapportera in olycka, tillbud, osäkert agerande och osäkert 

förhållande (se bilaga 7). Denna skyldighet gäller oavsett om medarbetaren själv agerat 

osäkert eller om det är en kollega som agerat osäkert. När en medarbetare ska rapportera en 

händelse så gör hen det genom att fylla i en rapport. I rapporten skriver hen in vad hen har 

varit med om exempelvis olycka, tillbud eller osäkert förhållande, när och vart det skedde och 

vad som har hänt (se bilaga 7). Rapporten lämnas sedan in till ansvarig produktionsledare, 

som ansvarar över att inom 24 timmar föra in detta i rapporteringssystemet LISA. Volvo 

GTO för åtgärdsstatistik på det som rapporteras in och på det som åtgärdas. Syftet med att 

dokumentera detta i LISA är att identifiera riskfyllda situationer för utredning och åtgärd. På 

så sätt kan tillbud och/eller arbetsolycka förhindras (Muntlig källa, 2014). Det kan även 

fungera som underlag för att förändra bland annat vissa introduktioner, instruktioner och 

utbildningar som Volvo GTO genomför med personalen samt nyanställda. Genom att man 

uppmärksammar och upplyser brister i ett tidigt skede kan man förhindra och motverka att 

handlingen upprepas (Muntlig källa, 2014). Utredningen baseras på rapporteringen av osäkert 

agerande och osäkert förhållande och utförs av ansvarig chef tillsammans med skyddsombud 

och vid behov även anmälaren. 

 

Den teoretiska utgångspunkten i säkerhetspyramiden 

Säkerhetspyramiden som Volvo GTO använder sig av är inspirerad av Frank E. Bird´s så 

kallade isbergsmetafor. Isbergsmetaforen är en strategi för att identifiera riskfyllda ageranden 

och förhållanden i syfte att förhindra en arbetsplatsolycka. Bird utförde en studie baserat på 

1 753 498 rapporter från totalt 297 industriföretag. Resultatet visade att samma olycka sällan 

sker två gånger. Det innebär att det är ineffektivt att som huvudstrategi fokusera på att 

förhindra att samma typ av olycka sker. Grundantagandet som denna metafor baseras på är att 
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olyckor beror på samma typ av problematik (Akselsson, 2011). Det innebär, att olyckor 

baseras på grunden i pyramiden som i Volvos fall kallas för osäkert agerande och osäkert 

förhållande. Genom att studera osäkert agerande, osäkert förhållande, tillbud samt 

implementera åtgärder kan olyckor förhindras. Volvos säkerhetspyramid, som är inspirerad 

av isbergsmetaforen, visar att när en allvarlig olycka sker finns 60 olycksfall med 

sjukskrivning. För varje steg nedåt i pyramiden ökar respektive nivå med tio gånger. På ett 

olycksfall med sjukskrivning finns alltså 10 olycksfall utan sjukskrivning. Vilket i sin tur 

följer av 100 tillbud som grundar sig i 1000 osäkra ageranden och förhållanden. Med 

utgångspunkt i isbergsmetaforen och Volvos säkerhetspyramid samt rapporteringsstatistiken 

finns en teoretisk anledning att tro att det förekommer en underrapportering på Volvo GTO.  

 

Rapporteringsstatistik 

Som tidigare nämnt utökade Volvo GTO säkerhetspyramiden med en ny nivå. I maj 2013 

infördes den nya nivån med osäkert agerande och osäkert förhållande. Nedan kommer två 

figurer att presenteras, som illustrerar hur rapporteringsstatistiken har sett ut för presshallen 

och kaross under första kvartalet 2014.  

 

 
Figur 2. Rapproteringsstatistisk för Presshallen (1/1 - 1/4 2014) 

 

I figur 2 ser vi hur rapporteringsstatistiken ser ut för presshallen. Under denna period har 

presshallen haft två olycksfall med sjukskrivning, 14 olycksfall utan sjukskrivning, 29 tillbud 

samt 48 osäkra förhållanden och 26 osäkra ageranden. I denna figur kan vi se att antal 

rapporter av osäkert agerande och osäkert förhållande är färre än de bör vara. 
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Om vi studerar rapporteringsstatstiken för kaross under samma period ser vi liknande 

tendenser.  

 

 
Figur 3. Rapproteringsstatistisk för Kaross (1/1-1/4 2014) 

 

I figur 3 kan vi se att kaross har haft noll olycksfall med sjukskrivning, 15 olycksfall utan 

sjukskrivning, 25 tillbud samt 62 osäkra förhållanden och 29 osäkra ageranden. Även för 

kaross kan vi se att antal rapporter är färre än de bör, främst när det gäller osäkert agerande 

och osäkert förhållande.  

 

Sammantaget kan det konstateras att rapporteringsstatistiken för osäkert förhållande och 

främst osäkert agerande framstår som bristfällig. Utifrån de teoretiska antagandena i 

säkerhetspyramiden vet vi att på varje steg nedåt i pyramiden ökar respektive nivå med tio 

gånger. Om de teoretiska antagandena är korrekta borde rapporteringen av osäkert agerande 

och osäkert förhållande motsvara en högre siffra än vad som kan utläsas i 

rapporteringsstatistiken. Vi är dock medvetna om att rapportering av osäkert förhållande och 

osäkert agerande är ett nytt arbetssätt och att det tar tid innan förändringar kan anammas av 

medarbetarna (Jacobsen, 2013). Om vi jämför rapporteringsstatistiken från 1 maj 2013 då den 

nya nivån implementerades har rapporteringsstatistiken ökat (se bilaga 8). 

Rapporteringsstatistiken från första kvartalet 2014 tyder dock på att det fortfarande finns en 

kraftig underrapportering baserad på ett teoretiskt grundantagande av säkerhetspyramiden.  

Därmed är det av intresse att undersöka om så är fallet och vad det i sådana fall kan bero på.  
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Tidigare forskning  
 
Säkerhet och osäkert agerande 
Forskningen kring olyckor och skador på arbetsplatsen har på senare år skiftat fokus. 

Forskare har undersökt om medvetenhet kring de risker som är förknippade med 

arbetsuppgifterna minskar osäkert agerande bland medarbetarna. I vissa fall var individerna 

medvetna om dessa risker men gjorde ett aktivt val att ignorera de säkerhetsrutiner som fanns 

(Mullen, 2004). Detta resultat ger stöd åt den nyare debatten att en stor del av olyckor och 

skador på arbetsplatsen kan hänföras till osäkert agerande bland medarbetarna snarare än 

osäkra arbetsförhållanden (Garavan & O'Brien, 2001).  Detta påstående blir dock 

vilseledande om man ignorerar att ta hänsyn till andra faktorer som påverkar medarbetarnas 

agerande på arbetsplatsen. Dessa faktorer kan vara både inomorganisatoriska och sociala 

faktorer som i sin tur direkt och indirekt påverkar säkerhetsbeteendet (Mullen, 2004; Clarke 

& Cooper, 2004).  Om man betraktar normativa aspekter som formar beteenden bland 

medarbetarna kan osäkert agerande inte enbart tillskrivas till medarbetarna. 

 

Vad påverkar säkerhetsbeteendet? 
Det finns många faktorer som påverkar en medarbetares delaktighet i säkerhetsarbetet. Som 

nämnts tidigare finns det både sociala faktorer och inomorganisatoriska faktorer. Stress och 

högt arbetstempo är en av inomorganisatoriska faktorerna till varför medarbetare agerar 

osäkert (Mullen, 2004). I fall där arbetstempot har ökat och pressen på att leverera stigit har 

medarbetarna varit mer benägna att ta ”genvägar” under arbetets gång. Det resulterar i att 

medarbetarna väljer att agera osäkert och därmed avviker från säkra arbetsmetoder (Mullen, 

2004). Dessa ”genvägar” kan således bli en norm när det resulterar i att medarbetarna kan 

arbeta snabbare och mer effektivt (Wright, 1986). Forskning visar att ca 60-80 procent av 

arbetsplatsolyckor beror på arbetsrelaterad stress (Cooper, Liukkonen & Cartwright, 1996). 

Arbetstempot har därför fått en betydande roll i forskning kring säkerhet på arbetsplatsen 

(Clarke, 2006). Ett högt arbetstempo kan ha direkta effekter på olycksrisken. Det kan även ha 

indirekta effekter via förändrade attityder kring säkerheten hos medarbetarna. Förändrade 

attityder kan innebära att medarbetarna fokuserar på att genomföra arbetet och hinna klart i 

tid vilket resulterar i att säkerheten tenderar att bli sekundär (Clarke och Cooper, 2004).  
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Av de sociala faktorerna som kan påverka medarbetarnas delaktighet kan förklaras av övriga 

medarbetares inställning gentemot säkerhetsarbetet. Den generella säkerhetsattityden bland 

medarbetarna påverkar i sin tur individens attityd gentemot säkerheten på arbetsplatsen (Cree 

& Kelloway, 1997).  Den första tiden som nyanställd på ett företag har stor betydelse för 

individers uppfattning om säkerhetsklimat samt deras attityder och engagemang gentemot 

säkerheten (Modway, Porter & Steers, 1982). När individerna introduceras i företaget blir de 

snabbt informerade av övriga medarbetare om säkerheten på arbetsplatsen, normer och hur 

saker och ting fungerar (Mullen, 2004). På så sätt anammar den nyanställda de beteenden 

som anses acceptabla och som uppmuntras av både arbetskamrater och ledare. Detta 

resulterar i att dessa beteenden blir normativa. 

 

Riskbedömning 

Tidigare redogjorde vi för inomorganisatoriska och sociala faktorer som påverkar 

medarbetares delaktighet i säkerhetsarbetet. En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är 

individen själv. Det leder oss in på medarbetarens riskbedömning kopplat till osäkert 

agerande på arbetsplatsen. Medarbetare som inte upplever synliga faror eller direkt skada 

tenderar till att ha en lägre bedömning av risker. En lägre riskbedömning kan i sin tur 

resultera i att medarbetaren i högre utsträckning agerar osäkert på sin arbetsplats (Mullen, 

2004). En individs riskbedömning kan även påverkas av ålder. När individer står inför en 

valsituation tenderar yngre att välja det alternativ som är mer riskabelt i jämförelse med äldre 

(Mather et al, 2012). Att riskbedömningen blir bättre desto äldre man blir behöver 

nödvändigtvis inte förklaras av åldern. Det kan även förklaras av den erfarenhet man har på 

arbetsplatsen. Äldre tenderar att ha en mer positiv inställning gentemot säkerhetsarbetet vilket 

kan förklaras av att de har mer arbetslivserfarenhet (Siu, Phillips & Leung, 2002). Som 

nämnts tidigare är riskbedömning förknippat med osäkert agerande på arbetsplatsen. En 

individ som har en lägre riskbedömning är även mer benägen att agera osäkert. Studier visar 

att bland de individer som agerar osäkert och får direkta konsekvenser på grund av sitt eget 

osäkra agerande får en förbättrad riskbedömning (Mullen, 2004). Ett exempel på en direkt 

konsekvens av sitt eget osäkra agerande kan vara att övriga medarbetare eller ledare ingriper 

och korrigerar medarbetarens felaktiga agerande. Genom att konsekvenserna sker i direkt 

anslutning till det felaktiga beteendet tenderar riskbedömningen hos medarbetaren förbättras. 
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Riskbedömningen tenderar också att förbättras när medarbetare kan ta lärdom av skador eller 

olyckor som hänt på arbetsplatsen (Cree & Kelloway, 1997).  

 

Ledarens betydelse i säkerhetsarbetet 

Vi har undersökt hur sociala, inomorganisatoriska och individens egen riskbedömning 

påverkar säkerhetsarbetet. Det leder oss in på ledarens inställning gentemot säkerhetsarbetet 

och hur ledarna kan påverka och engagera medarbetarna i säkerhetsarbetet. En ökad mängd 

forskning stöder vikten av ledarskap för att främja anställdas engagemang gentemot 

säkerhetsarbetet (Conchie, Duncanb & Moona, 2013). För att skapa ett bra säkerhetsklimat är 

det viktigt att de som innehar en ledande roll arbetar enligt de säkerhetsregler som råder på 

arbetsplatsen. Förutom att följa de direkta regler och föreskrifter som finns på arbetsplatsen 

bör de även visa ett engagemang i säkerhetsarbetet. Här omfattar faktorer som att 

kontinuerligt genomföra åtgärder för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och att 

kommunicera säkerhetsrelaterade aspekter till medarbetarna (Wu, Chen & Li, 2008). 

Medarbetare upplever således större engagemang för säkerheten på arbetsplatsen om de 

upplever att ledaren är delaktig och hängiven i säkerhetsarbetet (Barling, Loughlin & 

Kelloway, 2002). Säkerhetsrelaterat beteende omfattar flera aktiviteter och handlingar som 

utförs av medarbetarna för att upprätthålla en säker arbetsplats. Dessa aktiviteter och 

handlingar innebär att medarbetarna agerar efter de fastställda säkerhetsregler och rutiner 

som finns på arbetsplatsen. Det kan även vara att upprätthålla samt förbättra säkerheten på 

arbetsplatsen. Detta kan ske genom att medarbetarna på olika sätt ger förslag på saker som 

kan förbättra säkerheten på arbetsplatsen (Kapp, 2012). Genom att ledarna föregår som gott 

exempel kan engagemanget gentemot säkerheten öka hos medarbetarna (Conchie, Duncanb 

& Moona, 2013; Wu, Chen & Li, 2008). Detta resulterar i att medarbetarna blir mer delaktiga 

i säkerhetsarbetet när engagemanget gentemot säkerheten ökar (Kapp, 2012).  
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Precisering av frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att undersöka om det finns en underrapportering av osäkert agerande 

och osäkert förhållande bland kollektivanställda på presshallen och kaross. Om det råder 

underrapportering vill vi ta reda på vilka faktorer som ligger till grund för detta och om 

faktorerna skiljer sig åt mellan driftområdena.   
 

Med utgångspunkt i tidigare forskning, Volvos säkerhetspyramid samt 

rapporteringsstatistiken från medarbetarna finns en teoretisk anledning att tro att det 

förekommer en underrapportering på Volvo GTO. Isbergsmetaforen som Volvo använder i 

form av säkerhetspyramiden baseras på ett antagande att grunden i pyramiden (som är osäkert 

agerande och osäkert förhållande) är fler/större i jämförelse med de övriga stegen i 

pyramiden. Baserat på rapporteringsstatistiken från medarbetarna på presshallen och kaross 

kan vi misstänka att det råder en underrapportering av osäkert agerande och osäkert 

förhållande. Utifrån detta så har uppsatsen som utgångshypotes:  

	  

• Det förekommer underrapportering av osäkert agerande och osäkert förhållande bland 

kollektivanställda på presshallen och kaross. 

 

Som tidigare redogjorts för förekommer det skillnader i arbetsuppgifter mellan presshallen 

och kaross. En av de främsta anledningarna till varför vi valde dessa driftområden var att 

kaross arbetar mer efter line än vad presshallen gör. Sedan är även arbetsuppgifterna av olika 

karaktär. Generellt sett arbetar presshallen med mer riskfyllt arbete. Som nämnts tidigare 

finns pressmaskiner med flera hundra ton i presskraft, något som tidigare orsakat en allvarlig 

olycka (Muntlig källa, 2014). Forskning visar att medarbetare som är medvetna om tidigare 

olyckor tenderar att ha en bättre riskbedömning (Cree & Kelloway, 1997). En ökad 

riskbedömning kan i sin tur resultera i att rapporteringsbenägenheten ökar då medarbetaren i 

högre utsträckning observerar dessa risker. Andra skillnader mellan driftområdena är ålder 

och anställningstid där presshallen har både högre ålder och anställningstid. Tidigare 

forskning indikerar att ålder och anställningstid signifikant påverkar delaktigheten i 

säkerhetsarbetet då äldre samt mer erfarna tenderar att ha en mer positiv inställning gentemot 

arbetet med säkerhet (Siu, Phillips & Leung, 2002; Mather et al, 2012). Med dessa skillnader 
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mellan driftområdena i beaktning valde vi att undersöka om rapporteringsbenägenheten 

skiljer sig åt. Den preciserade frågeställningen är således: 

 

• Skiljer sig rapporteringsbenägenheten mellan presshallen och kaross? 

 

Som framgår i syftet ville vi även undersöka vilka tänkbara faktorer som ligger till grund för 

den misstänkta underrapporteringen. Utgångspunkt i tidigare forskning om normer och 

ledarens roll i säkerhetsarbetet har varit grundläggande i att kartlägga dessa faktorer. Utifrån 

rapporteringsstatistiken framgår det att medarbetarna tenderar att rapportera fler osäkra 

förhållande än osäkra agerande (se figur 2 & 3). Detta såg vi som en tänkbar förklaringsfaktor 

till underrapportering om underrapportering förekom. Studier visar att normen gällande 

säkerhetsarbetet är en stark prediktion för huruvida medarbetarna är delaktiga i 

säkerhetsarbetet (Mullen, 2004). Dessa normer kan, enligt vår mening, vara allt från den 

upplevda acceptansen till huruvida medarbetarna anser att rapporteringen är meningsfull.  

Denna meningsfullhet kan uttryckas i att man inte upplever att åtgärder sker eller att syftet 

med pyramiden, att förhindra en arbetsplatsolycka, inte finns. Slutligen vet vi att ledare har 

stort inflytande och påverkar medarbetarnas delaktighet i säkerhetsarbetet. En ledare som 

visar ett större engagemang gentemot säkerhetsarbetet tenderar att öka delaktigheten i 

säkerhetsarbetet hos medarbetarna (Conchie, Duncanb & Moona, 2013; Barling, Loughlin & 

Kelloway, 2002). Detta leder till vår andra specificerade frågeställning: 

 

• Kan rapporteringsbenägenheten bland kollektivanställda påverkas av acceptansen, att 

åtgärder sker, om rapportering bidrar till att förhindra en arbetsplatsolycka samt 

produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet? 
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Metod  

Datainsamling 
Uppdraget som vi fick tilldelat bestod av en önskan att undersöka så stor del av 

organisationen som möjligt med hänsyn till de begränsningar vi hade. Dessa begränsningar 

var främst i form av tid då vår uppsatsperiod löpte under cirka 10 veckor. För att få ett så stort 

urval som möjligt användes enkäter som datainsamlingsmetod. Intervjuer uteslöts relativt fort 

med tanke på att Volvo GTO är en tillverkningsindustri. Det skulle således innebära 

problematik att ta bort medarbetare från golvet (från produktionen) för en längre intervju. 

Eftersom Volvo GTO är en stor organisation kunde vi, genom att använda oss av enkäter, få 

ett tillräckligt stort urval för att kunna generalisera resultatet på respektive driftområde. 

Eftersom åtkomsten till datorer var begränsad tog vi beslutet att använda oss av 

pappersenkäter. Totalt delades 177 stycken pappersenkäter ut på driftområdet presshallen 

respektive kaross. Vi hade en önskan om att enkäterna skulle fyllas i under mötestid. Då fick 

medarbetarna möjlighet att besvara enkäten i lugn och ro. Samtidigt kunde vi få en högre 

svarsfrekvens eftersom majoriteten av arbetsgrupperna närvarar på de veckomöten som 

Volvo har. Produktionscheferna för presshallen och kaross delade ut enkäterna till 

produktionsledarna. I samrådan med produktionscheferna valdes produktionsledare ut (för 

presshallen och kaross) som ansvarade för att dela ut enkäterna till kollektivanställda (se 

urval). När enkäterna var besvarade skickades de i förseglade kuvert via internpost till vår 

kontaktperson på Volvo GTO, där vi sedan hämtade upp dessa. 

 

Enkätens utformning 
Vi valde att göra två enkäter, en för kollektivanställda (Ka) och en för produktionsledare (Pl). 

Uppdraget som vi fick tilldelat av Volvo GTO i Umeå bestod av en önskan att kartlägga 

samma faktorer både för produktionsledarna och kollektivanställda. Det slutgiltiga resultatet 

blev 16 frågor i enkäten för kollektivanställda och 19 frågor i enkäten för produktionsledarna 

(se bilaga 3 & 4). Enkäterna var uppbyggda på ett likartat sätt, dock har enkäten för 

produktionsledarna kompletterats med fler frågor. Det som produktionsledarna har, som de 

kollektivanställda saknar, är mer specifika frågor kring rapportering i systemet LISA. Detta 

system använder produktionsledarna för att bland annat rapportera in osäkert agerande och 

osäkert förhållande. Där av anledningen till att produktionsledarna har fler frågor i enkäten än 
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kollektivanställda. Enkäterna består mestadels av slutna frågor och avslutas med ett par 

öppna frågor där informanterna får besvara frågorna med egna ord. Enkäterna har grupperats 

i tre olika huvuddelar. I del I (fråga 1-5 i Ka samt fråga 1-6 i Pl) efterfrågandes 

bakgrundsvariabler som bland annat kön, anställningstid och ålder. Del II (fråga 6-9 i Ka 

samt fråga 7-10 i Pl) undersökte rapporteringsbenägenheten hos medarbetarna. Del II syftar 

till att bekräfta eller förkasta vår hypotes: Det förekommer underrapportering av osäkert 

agerande och osäkert förhållande bland kollektivanställda på presshallen och kaross. Här 

ställdes frågor i vilken utsträckning medarbetarna agerande och observerade osäkert agerande 

och osäkert förhållande på arbetsplatsen. Dessa frågor följdes sedan upp med frågor som 

berörde i vilken utsträckning medarbetarna rapporterade. I vår enkät kunde vi kartlägga vilket 

driftområde medarbetaren tillhörde. På så sätt kunde vi se om rapporteringsbenägenheten 

skiljer sig åt mellan presshallen och kaross. Genom detta kunde vår första frågeställning 

besvaras, skiljer sig rapporteringsbenägenheten mellan presshallen och kaross? Den sista 

delen, del III består av de resterande frågorna i enkäterna och syftar till att besvara vår andra 

och sista frågeställning: Kan rapporteringsbenägenheten bland kollektivanställda påverkas 

av acceptansen, att åtgärder sker, om rapportering bidrar till att förhindra en 

arbetsplatsolycka samt produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet? Här 

ställde vi frågor som syftade till att mäta upplevelsen hos medarbetarna. Dessa enkätfrågor 

frågor, som exempelvis ”upplever du att det är accepterat att rapportera en kollega osäkra 

agerande” mättes i fyra svarsalternativ. Dessa alternativ var aldrig, sällan, ofta och alltid (se 

bilaga 3 & 4).  

 

Innan enkäten skickades ut till medarbetarna på Volvo GTO genomfördes två pilotstudier. 

Den första utfördes med vår kontaktperson från Volvo, huvudskyddsombud samt två 

representanter från IF metall. Vi gick gemensamt igenom våra enkäter, både enkäten för 

kollektivanställda och enkäten för produktionsledarna. Här fick vi bra feedback på våra 

enkäter, vilket bidrog till att vissa frågor kunde revideras och förtydligas. Den andra 

pilotstudien utfördes med sex stycken kollektivanställda på Volvo. En pilotstudie bör inte 

göras på individer som ingår i det urval man gjort (Bryman, 2011). Därför valde vi att göra 

vår pilotstudie på ett mindre urval om är representativt för vår population. Här fick 

medarbetarna besvara enkäten för kollektivanställda. När de hade besvarat enkäten gick vi 

gemensamt igenom den. Efter den andra pilotstudien fanns inget behov att revidera 

enkätfrågorna. Här fick vi dock möjlighet att undersöka att informanternas tolkning av 

frågorna överensstämde med vår egen uppfattning.  
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Urval 
Urvalet bestod av kollektivanställda och produktionsledare på presshallen och kaross. 

Eftersom vår kontaktperson för C-uppsatsen på Volvo var ansvarig för kaross blev det 

naturligt att vi valde kaross. För att sedan få se ytterligheterna inkluderades presshallen i vårt 

urval. Skillnaderna mellan presshallen och kaross är de olika arbetsmomenten. Den största 

skillnaden är att kaross arbetar mer efter line (löpande band) än vad presshallen gör. På 

presshallen arbetar cirka 200 medarbetare och på kaross arbetar ca 300 medarbetare. 

Produktionsledarna för både presshallen och kaross utgör totalt 17 personer. Eftersom antalet 

kollektivanställda blev relativt stort var det viktigt att vi gjorde begränsningar i vårt urval. I 

samrådan med produktionschefer för dessa områden gjorde vi ett så kallat klusterurval. Detta 

innebär att vi ville få medarbetare som representerade de olika arbetsområden på 

arbetsplatsen (Bryman, 2011). Vårt klusterurval resulterade i ett urval på 80 stycken 

medarbetare från respektive driftområde. Vi har dock uteslutit tekniker, underhåll och 

truckförare. För produktionsledarna på presshallen och kaross gjorde vi ett totalurval 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det vill säga att enkäter skickades ut till samtliga 

17 stycken produktionsledare.  

 

Bortfall  
Det externa bortfallet (obesvarade enkäter) var relativt lågt. Totalt delades 177 enkäter ut. Av 

dessa 177 stycken tilldelades 160 stycken enkäter till kollektivanställda och 17 stycken till 

produktionsledarna. Av enkäterna till kollektivanställda (160 stycken) fick vi 124 besvarade 

enkäter. alltså finns ett bortfall som motsvarar cirka 22,5 procent. Detta anses som relativt 

lågt när pappersenkäter ofta medför ett högre bortfall (Bryman, 2011). Av enkäterna för 

produktionsledarna besvarades 15 (av 17) enkäter vilket innebär att bortfallet för 

produktionsledarna motsvarar cirka 12 procent. Det interna bortfallet (obesvarade frågor) var 

högre på vissa frågor. De frågor som fick högst bortfall var frågor som berörde 

bakgrundsvariabler som ålder, kön, BE-nummer och anställningstid. Att medarbetarna 

uppgav sitt BE-nummer möjliggjorde att resultatet kunde hänvisas till respektive driftområde. 

På så sätt kunde resultatet jämföras mellan presshallen och kaross. I och med att vi fick 

bortfall på dessa bakgrundsvariabler och framförallt bortfall på BE-nummer resulterade det i 

vissa svårigheter. När vi skulle jämföra exempelvis åldersfördelningen för respektive 

driftområde blev det få individer i varje ålderskategori. Detta beror dels på att vi har ett 
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bortfall på BE-nummer och även ett bortfall på ålder. I de fall där bortfallet har varit högt har 

vi valt att inte redogöra för driftområdena separat när svarsalternativen har kunnat härledas 

till enskilda medarbetare.   

Bearbetning av data 
De besvarade enkäterna har registrerats i dataprogrammet SPSS. Eftersom pappersenkäter har 

använts registrerades enkäterna manuellt i programmet. När detta registrerades manuellt var 

det viktigt att undvika inmatningsfel av resultatet. Vi undvek detta genom att en av oss läste 

upp resultatet och den andra skrev in det. På så sätt kunde vi båda säkerställa att rätt resultat 

blev registrerat. Eftersom enkäterna var anonyma kodades enkäterna med nummer efter hur 

de registrerades i SPSS. Att vi har numrerat enkäterna har bidragit till att vi har kunnat 

kontrollera dem i efterhand vid misstanke om eventuella inmatningsfel. Efter att all rådata har 

registrerats har vi dessutom återgått till enkäterna ännu en gång för att se att rätt resultat har 

blivit registrerat. Sedan har vi även gjort så kallade frekvenstabeller (som redovisar resultatet) 

på samtliga frågor där vi har granskat att inga inmatningsfel har skett.  

Etik 

Forskningsetiska principer 
Det finns fyra etiska principer inom samhällsvetenskaplig forskning. Dessa etiska principer är 

framställda av vetenskapsrådet och fungerar som riktlinjer under forskningsprocessen. 

Principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Eftersom varje studie är unik är inte de etiska 

principerna heltäckande. Med det sagt betonas vikten på forskarens egna ansvar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att syftet med de etiska riktlinjerna är att individen inte får 

utsättas för varken psykisk eller fysisk skada (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

De etiska aspekterna som vi har behandlat har främst berört anonymitetsaspekten 

(konfidentialitetskravet). Konfidentialitetskravet innebär att enskilda individer inte ska kunna 

identifieras av andra (Vetenskapsrådet, 1990). Eftersom Volvo GTO är en mansdominerad 

organisation är kön en aspekt där svarsalternativ kan spåras tillbaka till en individ. Vi har 

dock valt, i samrådan med Volvo GTO, att arbeta efter en miniminivå på fem personer. Det 

innebär att ett resultat som representerar fem eller fler svar (exempelvis fem medarbetare från 

en viss ålderskategori) kan presenteras. Undersökningsmaterialet, i vårt fall ifyllda enkäter 
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och SPSS-filer med rådata har förvarats på ett sådant sätt att ingen utomstående haft 

möjlighet att komma åt vårt material. Pappersenkäter förvarades i förseglade kuvert och vår 

rådata har förvarats på en extern enhet. När studien var färdig har de besvarade 

pappersenkäterna makuleras genom en dokumentförstörare. Innan medarbetarna besvarade 

vår enkät var det viktigt att medarbetarna informerades om studien och dess syfte. Genom ett 

tydligt utformat informationsbrev som fungerade som försättsblad till enkäten uppfyllde vi 

informationskravet (se bilaga 1). I informationsbrevet framgick det att de uppgifter som 

informanterna lämnar endast används till vår studie. Genom att informera medarbetarna om 

detta uppfyllde vi nyttjandekravet. Den fjärde och sista forskningsetiska aspekten som vi har 

tagit hänsyn till är samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska erhålla 

informanternas medgivande samt att de som medverkar är medveten om att deltagande är 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 1990). I vetenskapsrådets forskningsetiska principer framgår det 

dock att undersökningar som inte innefattar frågor av privat eller etisk känslig natur kan 

samtycket inskaffas via företrädare (i detta fall arbetsgivaren och fackförening). Detta kräver 

dock att undersökningen sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter samt att det sker 

under arbetstid (Vetenskapsrådet, 1990). Vi har både via arbetsgivare och fackförening fått 

samtycke för studien. Eftersom vi uppfyller kraven (undersökningen sker för ordinarie 

arbetsuppgifter samt under arbetstid) anser vi att samtyckeskravet är uppfyllt. Vi anser även 

att samtyckeskravet är uppfyllt genom att informanterna har informerats om studien och att 

deltagande är frivilligt. Då informanterna beslutar att medverka i enkäten (genom att besvara 

enkäten) anser vi att samtycke har givits.  
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Resultat 
 

Nedan kommer en presentation av resultatet att redovisas. Innan bör vi dock redogöra för 

begreppet statistisk signifikans som vi använder oss av för att beskriva vårt resultat.  

Statistisk signifikans beskriver om skillnaden skulle se likadan ut vid upprepade 

undersökningar. Om signifikansnivån visar 0,05 innebär det att det är 5 procent sannolikhet 

att resultatet skulle se annorlunda ut om vi gjorde oändligt antal undersökningar (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). I resultatet använder vi oss av statistisk signifikans när vi 

jämför mellan presshallen och kaross. För att kunna uttala sig om statistisk signifikans bör 

signifikansnivån inte överstiga 0,05 (5 procent). Eftersom vi inte har obundet slumpmässigt 

urval kan vi dock inte tala om statistisk signifikans i strikt mening. I vårt fall kan 

signifikansen till viss del ifrågasättas med tanke på att vi har klusterurval. Det kan dock 

fungera som ett riktmärke och en indikator på skillnader som kan vara av relevans (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Som vi har diskuterat tidigare finns en teoretisk anledning att 

tro att det råder en underrapportering av osäkert agerande och osäkert förhållande på Volvo 

GTO. Detta antagande baserar vi på säkerhetspyramiden och rapporteringsstatistiken för 

presshallen och kaross. Nedan kommer en redogörelse för rapporteringsbenägenheten på 

presshallen och kaross med utgångspunkt i hypotes: Det förekommer underrapportering av 

osäkert agerande och osäkert förhållande bland kollektivanställda på presshallen och kaross. 

Resultatet från vår hypotes presenteras baserat på tre olika fall. Det första fallet kommer att 

beröra rapporteringsbenägenheten utifrån medarbetarens egna osäkra agerande på 

arbetsplatsen. Det andra fallet kommer att behandla osäkert agerande bland kollegor och 

slutligen kommer det tredje och sista fallet att redogöra för osäkert förhållande på 

arbetsplatsen. Sammantaget för hela resultatdelen kommer vår första frågeställning att 

besvaras: Skiljer sig rapporteringsbenägenheten mellan presshallen och kaross? 

Fall 1. Osäkert agerande hos medarbetarna på presshallen och 

kaross 

Det första fallet fokuserar på rapporteringsbenägenheten av eget osäkert agerande. En 

medarbetare som agerar osäkert på sin arbetsplats har en skyldighet att rapportera detta, även 

om rapporteringen berör en själv. Osäkert agerande innebär beteenden som bryter mot de 

säkerhets- och ordningsregler som finns på arbetsplatsen. Ett exempel på detta kan vara att 

man inte använder den skyddsutrustning som arbetet kräver. Här har vi undersökt om 
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medarbetarna har agerat osäkert på sin arbetsplats. Det kommer inte att redogöras i vilken 

utsträckning, det vill säga hur ofta medarbetarna har agerat osäkert. Resultatet visar enbart 

om medarbetarna har agerat osäkert någon gång eller inte. 

Tabell 1. Har du agerat osäkert på din arbetsplats? Procent.  

Svar Alla Press Kaross 

Ja 58,9  77,1  40,0  

Nej 29,0  10,4  44,4  

Vet ej 12,1  12,5  15,6  

Totalt: 100 (124 st) 100 (48 st) 100 (45 st) 

 

Tabell 1 visar att majoriteten av samtliga medarbetare har agerat osäkert på sin arbetsplats. 

Om vi jämför mellan driftområdena ser vi att medarbetarna på presshallen agerar osäkert i 

större utsträckning än vad medarbetarna på kaross gör. Resultatet visar även att mer än en 

tiondel av samtliga medarbetare har svarat att de inte vet om de har agerat osäkert på sin 

arbetsplats. Signifikansnivån för skillnaden mellan presshallen och kaross är 0,01 vilket 

innebär att resultatet är statistiskt signifikant. 

Bortfallet som uppstår för presshallen och kaross beror på att vissa medarbetare inte har 

besvarat fråga 1 ”BE-nummer” (se bilaga 3). För de medarbetare som har besvarat frågan 

men inte uppgett sitt BE-nummer kan resultatet inte presenteras när vi redogör resultatet för 

driftområdena separat. Kategorin Alla utgör för samtliga medarbetare oavsett om de har 

redogjort för sitt driftområde eller inte.  

 

Av de medarbetare som har agerat osäkert har vi undersökt i vilken utsträckning de själva 

rapporterar detta. I tabell 2 kommer vi endast att redogöra för de medarbetare som har agerat 

osäkert. Här har medarbetarna haft möjlighet att besvara frågan med svarsalternativen aldrig, 

sällan, ofta och alltid. På grund av pedagogiska skäl har vi dock valt att kategorisera 

svarsalternativen aldrig och sällan till kategorin ”sällan”. Svarsalternativen ofta och alltid är 

nu kategorin ”ofta”. För att se exakt fördelning på respektive svarsalternativ finns 

frekvenstabeller som bifogad bilaga (se bilaga 5 & 6). 
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Tabell 2. I vilken utsträckning rapporterar du eget osäkert agerande? Procent. 
Svar Alla Press Kaross 

Sällan 60,0  48,6  69,6  

Ofta 40,0  51,4  30,4  

Totalt: 100 (80 st) 100 (37 st) 100 (23 st) 

 

Resultatet visar att en stor del av medarbetarna sällan rapporterar in sitt egna osäkra 

agerande. På kaross rapporterar majoriteten sällan sitt egna osäkra agerande. På presshallen är 

svaren mer jämnt fördelade mellan de som rapporterar ofta och sällan. Här kan vi konstatera 

att kaross rapporterar mer sällan än vad presshallen gör. Signifikansnivån för skillnaden 

mellan presshallen och kaross visar att det tenderar till att finnas skillnader mellan 

driftområdena. Detta är dock inte statistiskt signifikant (11,2 procent).  

Fall 2. Osäkert agerande bland kollegor 

Vi fortsätter att undersöka vår hypotes kring rapporteringsbenägenheten. Här har vi valt att 

undersöka hur rapporteringsbenägenheten ser ut när det gäller en kollegas osäkra agerande, 

till skillnad från fall 1 där fokus låg på individens egna osäkra agerande. En medarbetare som 

uppmärksammar osäkert agerande bland sina kollegor har en skyldighet att rapportera detta. 

Vi vet sedan tidigare att osäkert agerande förekommer, tabell 1 visar att majoriteten av 

medarbetarna har agerat osäkert någon gång på sin arbetsplats. Därför ansåg vi att det var 

relevant att undersöka om medarbetarna har observerat en kollega som agerat osäkert. 

Resultatet tar inte hänsyn i vilken utsträckning de observerat osäkert agerande bland sina 

kollegor, inte heller hur många kollegor som har observerats. Här redogörs endast om de 

observerat kollega/kollegor som agerat osäkert eller inte. 

Tabell 3. Har du uppmärksammat ett osäkert agerande bland dina kollegor? Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Ja  80,6  95,8  66,7  

Nej 19,4  4,2  33,3  

Totalt: 100 (124 st) 100 (48 st) 100 (45 st) 

 

Tabell 3 visar att en övervägande del av samtliga medarbetare har uppmärksammat att deras 
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kollegor har agerat osäkert på arbetsplatsen. På presshallen har nästan samtliga medarbetare 

uppmärksammat ett osäkert agerande bland sina kollegor. På kaross ser vi att majoriteten har 

uppmärksammat ett osäkert agerande bland sina kollegor. Det är dock inte i samma 

utsträckning som på presshallen. Signifikansnivån för skillnaden mellan presshallen och 

kaross är 0,01 vilket är statistiskt signifikant. 

Föregående tabell (tabell 3) visade att majoriteten av medarbetarna har uppmärksammat 

osäkert agerande bland sina kollegor. Nedan ser vi i vilken utsträckning de medarbetare (som 

agerat osäkert) blir rapporterade av sina kollegor. 

Tabell 4. I vilken utsträckning rapporterar du en kollegas osäkra agerande? Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Sällan 66,0  65,2  76,7 

Ofta 34,0  34,8  23,3  

Totalt: 100 (100 st) 100 (46 st) 100 (30 st) 

 

Resultatet visar att en majoritet av samtliga medarbetare sällan rapporterar en kollegas osäkra 

agerande. Jämför man mellan presshallen och kaross kan man se att kaross rapporterar in mer 

sällan än vad presshallen gör. Tittar vi på tabell 2, som undersökte rapporteringsbenägenheten 

av sitt egna osäkra agerande kan vi se att medarbetarna på presshallen och kaross rapporterar 

i större utsträckning sitt egna osäkra agerande än en kollegas (Se tabell 4). Resultatet visar att 

det tenderar till att finnas skillnader mellan driftområdena. Detta är dock inte statistiskt 

signifikant då signifikansnivån för skillnaden mellan presshallen och kaross är 0,288 (28,8 

procent).  

Fall 3. Osäkert förhållande på arbetsplatsen 

Detta är det sista fallet som syftar till att undersöka vår hypotes kring medarbetarnas 

rapporteringsbenägenhet. Tidigare har vi fokuserat på det osäkra agerandet bland 

medarbetarna. I detta fall (fall 3) undersöker vi hur rapporteringsbenägenheten ser ut när det 

gäller osäkert förhållande på arbetsplatsen. Ett osäkert förhållande är den rådande 

omgivningen på arbetsplatsen som kan leda till skada och ohälsa för medarbetaren.  Det kan 

till exempel vara att det är olja på golvet, oreda bland verktyg eller liknande. Även i detta fall 

har medarbetaren en skyldighet att rapportera in det så kallade osäkra förhållandet. Här har vi 

valt att undersöka om medarbetaren har sett ett osäkert förhållande på arbetsplatsen. Som 
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föregående fall visar inte resultatet hur ofta de har observerat det. Resultatet visar endast om 

de någon gång observerat ett osäkert förhållande på sin arbetsplats.  

Tabell 5. Har du personligen sett ett osäkert förhållande på din arbetsplats? Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Ja   82,0  97,9  63,6 

Nej  18,0  2,1  36,4  

Totalt: 100 (122 st) 100 (47 st) 100 (44 st) 

 

Resultatet visar att en stor del av medarbetarna har observerat ett osäkert förhållande på sin 

arbetsplats. Framförallt kan vi se på presshallen att nästan samtliga medarbetare har 

uppmärksammat ett osäkert förhållande.  Även på kaross har en stor del av medarbetarna 

observerat detta dock inte i samma utsträckning som presshallen. Signifikansnivån för 

skillnaden mellan presshallen och kaross är 0,01 vilket innebär att resultatet är statistiskt 

signifikant. 

Resultatet från tabell 5 visar att en övervägande del av medarbetarna har observerat ett 

osäkert förhållande på sin arbetsplats. Därför har vi valt att undersöka hur stor del av dem 

som uppmärksammat ett osäkert förhållande väljer att rapportera det. 

Tabell 6. I vilken utsträckning rapporterar du ett osäkert förhållande? Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Sällan  53,4 43,5 61,3  

Ofta 46,6 56,5 38,7  

Totalt: 100 (103 st) 100 (46 st) 100 (31 st) 

 

Här ser vi att fördelningen mellan svarsalternativen sällan och ofta är mer jämn bland 

samtliga medarbetare. Jämför vi mellan presshallen och kaross ser vi dock att kaross 

rapporterar mer sällan än presshallen. Resultatet visar att det tenderar till att finnas skillnader 

mellan driftområdena. Detta är dock inte statistiskt signifikant då signifikansnivån för 

presshallen och kaross är 0,125 (12,5 procent).  
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Vad kan vi säga om rapporteringsbenägenheten? 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det förekommer en kraftig underrapportering, 

oavsett om det är osäkert agerande eller osäkert förhållande som vi undersöker. Jämför vi fall 

3 med föregående fall (Fall 1 & 2) ser vi att rapporteringsbenägenheten har ökat. Att 

rapportera osäkert förhållande på arbetsplatsen tycks således förekomma i högre utsträckning 

än osäkert agerande och framförallt en kollegas osäkra agerande. Resultatet visar att en 

medarbetare är mer benägen att rapportera sitt egna osäkra agerande jämfört med att 

rapportera en kollegas osäkra agerande.  Tittar vi närmare på skillnaderna mellan presshallen 

och kaross i dessa tre fall ser vi att presshallen tenderar till att uppmärksamma och rapportera 

i en större utsträckning jämfört med kaross. Detta gäller för samtliga tre fall (eget osäkert 

agerande, kollegas osäkra agerande och osäkert förhållande). Detta leder in oss på vår andra 

och sista frågeställning. 

Varför rapporteras det inte?  
I det här avsnittet kommer vår andra frågeställning att besvaras, som berör faktorerna som 

kan förklara varför det finns en underrapportering på Volvo GTO. I början av vår 

forskningsprocess vidtog vi flera åtgärder för att få en bra förståelse av verksamheten. Vår 

förförståelse fick vi bland annat genom att vi studerade produktionen. Vi hade även 

kontinuerliga möten med arbetsmiljöingenjörer, handledare, produktionsledare med flera. 

Genom dessa möten fick vi en bra grund för vårt fortsatta arbete, vägledning och feedback i 

utformningen av vår enkät. Genom utgångspunkt i relevant teori och med denna förförståelse 

kunde vi kartlägga tänkbara anledningar till varför medarbetarna väljer att inte rapportera 

osäkert agerande och förhållande. Vi har valt att undersöka fyra faktorer som kan vara 

tänkbara anledningar till varför underrapportering förekommer. Dessa faktorer är om 

medarbetarna upplever att det är accepterat att rapportera, om de upplever att åtgärder sker, 

om rapportering bidrar till att förhindra en framtida arbetsplatsolycka och till sist 

produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet.  

Anledningar till varför det inte rapporteras 

Här fick medarbetarna själva, utifrån förkategoriserade svarsalternativ, uppge anledningar till 

varför de har valt att inte rapportera osäkert agerande och osäkert förhållande. Det fanns även 

möjlighet att besvara frågan med egna ord om man ansåg att de svarsalternativ som fanns inte 

stämde överens med ens egna uppfattning. Här fick även medarbetarna möjlighet att uppge 
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flera anledningar till varför de valt att inte rapportera. Totalt besvarade 74 medarbetare denna 

fråga och vi fick 85 svar. 

Tabell 7. Om du valt att inte rapportera, vad beror det på?  Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Tidskrävande 12,2  9,7  18,5  

Osäker på hur man gör 6,8  6,5  7,4  

Vill inte ”ange” en kollega 9,5  6,5  14,8  

Bättre att ta en dialog direkt med kollega 59,5  64,5  48,1  

Anser att det inte är nödvändigt 16,2  9,7  18,5  

Annat 10,8  19,4  7,4  

 

I denna tabell har totalt 74 personer besvarat frågan (31 stycken från presshallen och 27 

stycken från kaross). Den främsta anledningen till varför medarbetare väljer att inte 

rapportera är att de vill ta en dialog direkt med kollega. Det gäller både för presshallen och 

kaross. Den andra mest förekommande anledningen är att man anser att rapportering inte är 

nödvändigt. Sedan skiljer sig anledningarna åt mellan presshallen och kaross. Kaross 

upplever att rapporteringen är tidskrävande och presshallen upplever att det beror på andra 

orsaker än de svarsalternativ som finns. Här har presshallen i större utsträckning än kaross 

valt svarsalternativet ”annat”. Bland svarsalternativet ”annat” fick medarbetarna möjlighet att 

med egna ord besvara frågan. Totalt fick vi åtta svar, dock var dessa inte uttömmande. De 

svar vi erhöll kategoriserades till tre stycken kategorier. Det medarbetarna framförde som 

anledning till varför man väljer att inte rapportera var att man ansåg att ingen åtgärd på 

inrapporteringen sker. Medarbetarna framförde även att de har glömt bort att rapportera eller 

att de tror att deras kollegor rapporterat in.  

 

Är det accepterat att rapportera? 
Vi såg tidigare att rapporteringsbenägenheten skiljer sig åt mellan osäkert agerande och 

osäkert förhållande. Medarbetarna var mer benägna att rapportera ett osäkert förhållande 

jämfört med en kollegas osäkra agerande. Därför har vi valt att undersöka om 

rapporteringsbenägenheten kan kopplas till den upplevda acceptansen hos medarbetarna. Vi 

börjar med att redogöra för upplevda acceptansen när det gäller rapportering av en kollegas 

osäkra agerande.  
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Tabell 8. Upplever du att det är accepterat att rapportera en kollegas osäkra agerande i din arbetsgrupp? 

Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Ja  66,4  62,5  68,9  

Nej 11,5  16,7  8,9  

Vet ej 22,1  20,8  22,2  

Totalt: 100 (122 st) 100 (48 st) 100 (45 st) 

 

Här ser vi att även fast majoriteten anser att det är accepterat att rapportera en kollegas osäkra 

agerande finns det en stor del som inte vet om det är accepterat i sin arbetsgrupp. 

Fördelningen bland svaren ser relativt lika ut mellan presshallen och kaross. Resultatet visar 

att det inte tenderar till att finnas skillnader mellan driftområdena då statistisk signifikans 

saknas.  

Som nämndes ovan ville vi undersöka om den upplevda acceptansen skiljer sig åt när det 

gäller osäkert förhållande och osäkert agerande. Om vi tittar närmare på osäkert förhållande 

ser vi att det tenderar att finnas skillnader jämfört med föregående tabell (tabell 8).  
 

Tabell 9. Upplever du att det är accepterat att rapportera osäkert förhållande i din arbetsgrupp? 

Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Ja  75,2  70,2  75,6  

Nej 10,7  14,9  6,7  

Vet ej 14,0  14,9  17,8  

Totalt: 100 (121 st) 100 (47 st) 100 (45 st) 

 

Resultatet visar att majoriteten av samtliga medarbetarna anser att det är accepterat att 

rapportera ett osäkert förhållande på sin arbetsplats på både presshallen och kaross. Resultatet 

visar att det inte tenderar till att finnas skillnader mellan driftområdena då statistisk 

signifikans saknas.  

Tittar man på föregående tabeller (tabell 8 och 9) visar resultatet att medarbetarna upplever 

att det är mer accepterat att rapportera ett osäkert förhållande än en kollegas osäkra agerande. 

Detta resultat stödjer föregående tabeller (tabell 4 och 6) där vi ser att fler rapporterar osäkert 



	  
	  

32	  

förhållande än en kollegas osäkra agerande. Vi kan även utläsa i tabell 8 och 9 att det är fler 

som valt svarsalternativet ”vet ej” på osäkert agerande jämfört med osäkert förhållande.  Det 

tycks således finnas en större osäkerhet kring acceptansen på rapportering av osäkert 

agerande än osäkert förhållande.  

Åtgärdas det som rapporteras? 
En annan tänkbar anledning till varför underrapportering sker kan bero på huruvida 

medarbetarna anser att åtgärder genomförs på det som rapporteras in. Här vill vi undersöka 

om medarbetarna upplever att åtgärder genomförs för både de osäkra ageranden och 

förhållanden som rapporteras in.   

Tabell 10. Upplever du att åtgärder genomförs på det du/dina kollegor har rapporterat? Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Sällan  28,9  34,0  29,5  

Ofta 45,5  40,4  43,2  

Vet ej 25,6  25,5  27,3  

Totalt: 100 (121 st) 100 (47 st) 100 (44 st) 

 

En stor del av samtliga medarbetarna anser att åtgärder genomförs på det som rapporteras in. 

Det som är utmärkande är att cirka 1 av 4 medarbetare inte vet om åtgärder genomförs på det 

som rapporteras och lika stor del anser att det sällan genomförs. Generellt sett ser 

fördelningen bland svarsalternativen lika ut mellan presshallen och kaross. Resultatet visar att 

det inte tenderar till att finnas skillnader mellan driftområdena då statistisk signifikans 

saknas. 

Svarsfrekvensen är relativt hög för svarsalternativet ”vet ej”. Detta gäller för samtliga 

medarbetare på presshallen och kaross och är något som medarbetarna har berört som ett 

utvecklingsområde (se bilaga 5). Här har medarbetarna framfört en önskan om tydligare 

information angående vilka åtgärder som vidtagits på det som rapporterats.  

Min rapportering bidrar till att förhindra en framtida arbetsplatsolycka 
Volvo GTO vill förmedla budskapet om att rapportering av osäkert förhållande och osäkert 

agerande bidrar till att förhindra en arbetsplatsolycka. Därför har vi valt att undersöka om 

medarbetarna är av samma mening som Volvos budskap. 
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Tabell 11. Min rapportering bidrar till att förhindra en framtida arbetsplatsolycka. Procent. 

Svar Alla Press Kaross 

Instämmer delvis 41,2  41,7  44,2  

Instämmer till stor del 58,8  58,3  55,8  

Totalt: 100 (119 st) 100 (48 st) 100 (43 st) 

 

Majoriteten av samtliga medarbetare instämmer till stor del om att rapportering kan bidra till 

att förhindra en framtida arbetsplatsolycka. Samtidigt är det en betydelsefull del av 

medarbetarna som instämmer delvis.  Resultatet visar att det inte tenderar till att finnas 

skillnader mellan driftområdena då statistisk signifikans saknas. 

 

Kan medarbetarnas rapporteringsbenägenhet hänvisas till 

produktionsledarna? 
Vi vet, med utgångspunkt i litteratur, att ledare/chefer har en stor betydelse i inflytandet över 

säkerhetsarbetet. Det är ledarnas engagemang som sätter ”ribban” för delaktigheten i 

säkerhetsarbetet. Tidigare jämfördes skillnaderna mellan kollektivanställda på presshallen 

och kaross. I detta fall har vi valt att inkludera och jämföra resultatet med produktionsledarna. 

Med utgångspunkt i vår andra enkät vill vi därför undersöka skillnader och likheter mellan 

produktionsledare och kollektivanställda. När vi vill undersöka och jämföra 

produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet har tre aspekter valts ut. Dessa 

aspekter är: åtgärdas det som rapporteras, bidrar rapportering till att förhindra en 

arbetsplatsolycka och slutligen är det ett effektivt arbetssätt? Här är statistisk signifikans inte 

intressant när antalet produktionsledare är få. Utan att dra samtliga medarbetare över en kam 

kan vi dock identifiera vissa skillnader och likheter mellan produktionsledarna och 

kollektivanställda på presshallen och kaross. 

Åtgärdas det som rapporteras? 

I tabell 12 redogör vi för om det finns någon skillnad mellan produktionsledare och 

kollektivanställdas uppfattning angående om åtgärder sker på det som rapporteras. Viktigt att 

poängtera är att produktionsledarna för presshallen och kaross är få i jämförelse med 

kollektivanställda. Vi har dock gjort ett totalurval från produktionsledarna där 15 av 17 
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besvarade enkäten. Därför anser vi att skillnaderna som observeras är av vikt, även fast 

statistisk signifikans saknas.  

Tabell 12. Anser du att åtgärder sker på du/dina kollegor rapporterat? Procent. 

Svar Press PL Press KA Kaross PL Kaross KA 

Sällan  11,1  34,0  80,0  29,5  

Ofta 88,9  40,4  20,0  43,2  

Vet ej 0,0  25,5  0,0  27,3  

Totalt: 100 (9 st) 100 (47 st) 100 (5 st) 100 (44 st) 

 

Tabellen visar att produktionsledarna på presshallen upplever att det utförs åtgärder i större 

utsträckning än produktionsledarna på kaross. Här kan vi se en betydelsefull skillnad mellan 

produktionsledarna. Nästintill samtliga produktionsledare på presshallen anser att åtgärder 

sker till skillnad från kaross där majoriteten av produktionsledarna anser att åtgärder sällan 

sker. Av de kollektivanställda på presshallen och kaross kan vi se att majoriteten av samtliga 

medarbetare anser att åtgärder sker. Skillnaderna mellan kollektivanställda är inte i lika stor 

omfattning som skillnaderna mellan produktionsledarna. Vi kan dock se en utmärkande del 

bland de kollektivanställda som inte vet om åtgärder sker. Bland produktionsledarna finns 

ingen som uppgett svarsalternativet ”vet ej”. Detta kan indikera på att produktionsledarna har 

mer insyn gällande åtgärdsinsatser än vad de kollektivanställda har. Både kollektivanställda 

och produktionsledare har dock berört detta som ett utvecklingsområde.  Samtliga efterfrågar 

bättre kommunikation kring de åtgärder som genomförs (se bilaga 5 & 6). 

Bidrar rapporteringen till att förhindra en framtida arbetsplatsolycka? 

En annan faktor som vi tror påverkar rapporteringsbenägenheten är huruvida man anser att 

rapporteringen bidrar till att förhindra en framtida arbetsplatsolycka. Här har vi valt att 

undersöka om produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet påverkar de 

kollektivanställdas rapporteringsbenägenhet.  

Tabell 13. Min rapportering bidrar till att förhindra en framtida arbetsplatsolycka. Procent. 

Svar Press PL Press KA Kaross PL Kaross KA 

Instämmer delvis 22,2  41,7  60,0  44,2  

Instämmer till stor del 77,8  58,3  40,0  55,8  

Totalt: 100 (9 st) 100 (48 st) 100 (5 st) 100 (43 st) 
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Här kan vi se att produktionsledarna på presshallen anser i högre utsträckning än 

produktionsledarna på kaross att rapportering bidrar till att förhindra en framtida 

arbetsplatsolycka. Det samma gäller för de kollektivanställda. Här är det medarbetarna på 

presshallen som i högre utsträckning än kaross anser att rapportering bidrar till att förhindra 

en framtida arbetsplatsolycka. Samtliga medarbetare instämmer med detta påstående förutom 

produktionsledarna för kaross. Även fast en stor del instämmer har majoriteten av 

produktionsledare på kaross valt svarsalternativet ”instämmer delvis”.  

Är rapportering ett effektivt sätt att arbeta proaktivt mot arbetsplatsolyckor? 

Den sista faktorn som vi har valt att undersöka för att besvara vår andra frågeställning berör 

om rapportering av osäkert förhållande och osäkert agerande är ett bra arbetssätt för att 

förhindra arbetsplatsolyckor. 

Tabell 14.  Är rapportering av osäkert förhållande och osäkert agerande ett effektivt arbetssätt att 

förhindra arbetsplatsolyckor? Procent. 

Svar Press PL Press KA Kaross PL Kaross KA 

Ja  88,9  66,7  60,0  71,1  

Nej 11,1  12,5  0,0  4,4  

Vet ej 0,0  20,8  40,0  24,4  

Totalt: 100 (9 st) 100 (48 st) 100 (5 st) 100 (45 st) 

 

Resultatet visar att majoriteten av samtliga medarbetare anser att det är ett effektivt arbetssätt 

för att förhindra arbetsplatsolyckor. Här kan vi se att produktionsledarna för presshallen anser 

att detta är ett effektivt arbetssätt i större utsträckning än kaross. Dessa tendenser finner vi 

dock inte bland de kollektivanställda när det är kaross som anser att det är ett effektivare 

arbetssätt jämfört med presshallen. 
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Analys och diskussion 
 
Det vi kan konstatera baserat från resultatet av våra enkäter är att underrapportering 

förekommer. Detta gäller för medarbetare på presshallen och kaross. Underrapportering 

förekommer oavsett om det gäller osäkert agerande, en kollegas osäkra agerande eller osäkert 

förhållande. Resultatet visar att medarbetarna är mer benägna att rapportera ett osäkert 

förhållande jämfört med ett osäkert agerande. Det medarbetarna är minst benägna att 

rapportera är en kollegas osäkra agerande. När vi jämför mellan presshallen och kaross ser vi 

skillnader mellan driftområdena. Presshallen rapporterar i högre utsträckning än kaross. Detta 

gäller för eget osäkert agerande, en kollegas osäkra agerande och osäkert förhållande.   

 

I vår studie valde vi fyra faktorer som vi misstänkte kan förklara underrapporteringen på 

Volvo GTO. Dessa är acceptans, om man upplever att åtgärder sker på det som rapporteras, 

om rapportering bidrar till att förhindra en arbetsplatsolycka och slutligen 

produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet. Vi såg att medarbetarna var mer 

benägna att rapportera ett osäkert förhållande jämfört med ett osäkert agerande. Vad gäller 

acceptansen i arbetsgruppen kan vi även se att det är mer acceptabelt att rapportera ett osäkert 

förhållande än ett osäkert agerande. Detta kan vara en tänkbar anledning till varför det 

rapporteras in fler osäkra förhållanden än ageranden (se bilaga 8). När det kommer till 

upplevelsen om att åtgärder sker på det som rapporteras ser vi att en stor del anser att åtgärder 

ofta sker. Det är dock en betydelsefull del som anser att det sällan sker och även att de inte 

vet om åtgärder sker. Vår tanke är att om man inte upplever att det är meningsfullt, att 

rapporteringen resulterar i en åtgärd är man inte lika benägen och motiverad att rapportera. 

Att medarbetarna upplever att åtgärder sällan sker eller att de i hög grad inte vet om åtgärder 

sker kan vara en tänkbar anledning till varför underrapportering förekommer. Den tredje 

faktorn som vi misstänker kan påverka underrapporteringen är om man upplever att 

rapporteringen bidrar till att förhindra en framtida arbetsplatsolycka. Resultatet visade att 

majoriteten av samtliga medarbetare ansåg att rapporteringen bidrar till att förhindra en 

olycka. Samtidigt är det en betydelsefull del som instämmer delvis på detta påstående. Även 

detta kan vara en tänkbar anledning till varför medarbetarna väljer att inte rapportera osäkert 

agerande och osäkert förhållande. Dessa tre faktorer som beskrivits ovan (acceptans, åtgärder 

och förhindra olycka) tycks inte förklara skillnaderna i rapporteringsbenägenheten mellan 

driftområdena presshallen och kaross. Detta beror dels på att svaren mellan driftområdena var 
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lika och att statistisk signifikans saknades. Med det sagt kan dessa tre faktorer förklara 

underrapporteringen för samtliga medarbetare på presshallen och kaross, men det förklarar 

inte skillnaderna mellan dem. Det leder oss in på den fjärde faktorn vilket är 

produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet. Här framkommer det tydliga 

likheter och skillnader till varför rapporteringsbenägenheten ser annorlunda ut mellan 

presshallen och kaross. För att beskriva dessa likheter och skillnader mellan 

produktionsledarna och kollektivanställda valde vi tre aspekter att jämföra och analysera. 

Dessa tre aspekter är om man upplever att åtgärder sker, om rapportering bidrar till att 

förhindra en olycka och slutligen om det är ett effektivt arbetssätt. Som nämnts tidigare är det 

presshallen som rapporterar i högre utsträckning än kaross. I resultatet för produktionsledarna 

tycks vi finna indikationer på vad som kan förklara detta. Produktionsledarna på presshallen 

har en mer positiv inställning gentemot säkerheten baserat på dessa tre aspekter i jämförelse 

med produktionsledarna på kaross. Genom att ledarna föregår som gott exempel kan 

engagemanget gentemot säkerheten öka hos medarbetarna (Conchie, Duncanb & Moona, 

2013; Wu, Chen & Li, 2008). Detta resulterar i att medarbetarna blir mer delaktiga i 

säkerhetsarbetet (Kapp, 2012). Att produktionsledarna på presshallen har en mer positiv 

inställning till säkerheten på arbetsplatsen kan således förklara varför medarbetarna på 

presshallen rapporterar i en högre utsträckning än kaross.  

 

Med bakgrund i tidigare forskning vet vi dock att det kan finnas andra anledningar som kan 

förklara både underrapporteringen och skillnaden på rapporteringsbenägenheten mellan 

driftområdena. Förutom produktionsledarnas inställning gentemot säkerhetsarbetet kan en 

annan anledning till varför presshallen rapporterar mer än kaross förklaras av arbetets natur. 

Medarbetarna på presshallen hanterar maskiner som har flera hundra ton i presskraft och 

arbetar med “farligare” verktyg än vad kaross gör. Kan medarbetarnas 

rapporteringsbenägenhet på presshallen förklaras av risken för allvarliga olyckor? Det finns 

viss motsägelse i detta resonemang med tanke på att medarbetarna på presshallen agerar 

osäkert i större utsträckning än kaross. Om så är fallet, kanske det har med riskbedömning att 

göra snarare än oron för att allvarlig olycka ska ske. Det leder oss in på ett annat resonemang 

kring att ålder, erfarenhet och riskbedömning påverkar rapporteringsbenägenheten.  

 

Forskning visar att äldre tenderar till att göra säkrare riskbedömningar än yngre (Mather et al, 

2012). Om vi granskar åldersfördelningen mellan respektive driftområde ser vi att det är en 

stor del i ålderskategorin “yngre” på kaross. För presshallen ser vi motsatsen när en stor del 
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av medarbetarna är i ålderskategorin “äldre”. Att presshallen rapporterar i högre utsträckning 

än kaross kan således förklaras av ålder, eftersom äldre tenderar att göra säkrare 

riskbedömningar. Ålder behöver dock inte stå som ensam förklaring till förbättrad 

riskbedömning. Något som är starkt förknippat med högre ålder är mer erfarenhet (Siu, 

Phillips & Leung, 2002) i detta fall arbetslivserfarenhet. På presshallen är medarbetarnas 

genomsnittliga anställningstid 22 år jämfört med kaross där den genomsnittliga 

anställningstiden är 13 år. Om vi utgår från forskning kan alltså rapporteringsbenägenheten 

på presshallen förklaras av att äldre och/eller mer erfarna medarbetare tenderar till att göra 

bättre riskbedömningar. Bättre riskbedömning borde i praktiken innebära fler rapporter 

eftersom man i högre utsträckning upptäcker risker som kan rapporteras. För att förtydliga 

vårt resonemang vill vi ge ett exempel som illustrerar riskbedömning och hur det kan 

medföra att man rapporterar. Låt oss säga att det ligger vatten på golvet i produktionen. 

Risken som detta medför är att fordon som exempelvis truckar riskerar att få sladd. En 

medarbetare med mer arbetslivserfarenhet hade mer troligt uppmärksammat att det är en fara 

jämfört med medarbetare med mindre arbetslivserfarenhet. Det resulterar i att chansen att 

medarbetaren faktiskt rapporterar detta ökar eftersom den med erfarenhet bedömde det som 

en fara jämfört med den mer oerfarna som inte bedömde det som en fara. I detta exempel 

beskrev vi hur arbetsliverfarenhet kan påverka bedömningen av risker på arbetsplatsen.  

 

När vi väl är inne på riskbedömning är direkt konsekvens av ett osäkert agerande en faktor 

som kan förbättra riskbedömningen (Mullen, 2004).  Något som vårt resultat tyder på är att 

majoriteten av medarbetarna på presshallen och kaross hellre tar en dialog direkt med kollega 

angående deras osäkra agerande än att rapportera. Även fast detta beteende inte syns enligt 

rapporteringsstatistisk så sker ändå åtgärder på det osäkra agerandet. Genom att medarbetare 

blir tillsagd av en annan kollega får deras osäkra agerande en direkt konsekvens. Detta 

resulterar i att medarbetaren får en bättre riskbedömning som i sin tur kan leda till att 

rapporteringsbenägenheten ökar (Mullen, 2004). Att medarbetare väljer att ta dialog direkt 

med kollega kan även resultera i att acceptansen kring rapportering ökar om medarbetarna 

upplever det som normerande att tillrättavisa en kollega (Modway, Porter & Steers, 1982). 

Med det sagt är det dock negativt att det inte finns i rapporteringsstatistiken eftersom 

rapporteringen utgör grund för att identifiera och förhindra olyckor (Akselsson, 2011). Idealet 

hade varit om medarbetaren även rapporterade. Vi anser att det är positivt att medarbetarna 

tar en dialog direkt med kollega angående osäkert agerande i den bemärkelsen att det kan 
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resultera i att acceptansen ökar. Här blir det vitalt att syftet med pyramiden är förankrat bland 

medarbetarna. På så sätt kan idealet uppnås, att de tar dialog med kollega direkt samt att de 

rapporterar. Med det sagt vet vi inte om det är praktiskt genomförbart (att både ta muntligt 

och rapportera). Om det är det ser vi dock flera fördelar med det arbetssättet.  

 

För att företag ska kunna minska olyckor på arbetsplatsen så måste de förstå vad det är som 

ligger till grund för dem och vad man kan göra för att undvika att de uppkommer (Akselsson, 

2011).  Med utgångspunkt i säkerhetspyramiden vet vi att osäkert agerande och osäkert 

förhållande på arbetsplatsen ligger till grund för en arbetsplatsolycka. Om vi tar föregående 

påstående ett steg längre bör vi därmed resonera i vad som gör att osäkra ageranden och 

förhållande uppstår från första början. Här är det viktigt att poängtera att 

säkerhetspyramidens syfte inte är att fokusera på att rätt antal rapporter ska finnas. Pyramiden 

illustrerar hur många osäkra ageranden och förhållanden som ligger bakom en allvarlig 

olycka. Syftet är således att identifiera dessa osäkra ageranden och osäkra förhållanden för att 

förhindra en framtida arbetsplatsolycka. Även fast samma olycka sällan sker två gånger 

(Akselsson, 2011) kan samma felaktiga beteende upprepas (Muntlig källa, 2014). Ett exempel 

taget ur Volvos verklighet är medarbetare som väljer att undvika korrekt skyddsutrustning. 

Detta är även den vanligaste arbetsplatsolyckan, att medarbetare undviker skyddshandskar 

och får skärskador (Muntlig källa, 2014). Vår uppsats har inte fokuserat på anledningarna till 

varför medarbetarna agerar osäkert. I och med den kunskap som har erhållits med denna 

uppsats har vi dock insett vikten av att man måste förstå de bakomliggande faktorerna. Med 

det sagt föreslår vi fortsatta undersökningar i detta område och med fokus på varför 

medarbetarna väljer att agera osäkert. Genom att förstå anledningarna till varför 

medarbetarna agerar osäkert och varför underrapportering förekommer, hoppas vi att Volvo 

GTO kan ta resultatet från vår studie ett steg längre.   

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram inte bara våra brister men även våra förtjänster i studien. Det 

som har framgått mest problematiskt i vår studie är det interna bortfallet av 

bakgrundsvariabler. Anonymitetsaspekten har varit central under hela vår forskningsprocess 

och flera åtgärder har vidtagits för att säkra medarbetarnas anonymitet. Åtgärder som vi 

vidtagit berör allt från utformningen av enkäten till hantering och redovisning av materialet. 

Även fast dessa åtgärder har vidtagits fick vi högt bortfall på kön, ålder, BE-nummer och 

anställningstid. Det har medfört viss problematik när jämförelser mellan driftområdena har 

utförts. I enkäten uppgav medarbetarna sin exakta ålder samt anställningstid. Med facit i hand 
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hade bortfallet på ålder och anställningstid mest troligt minskat om vi hade förkategoriserat. 

Genom BE-nummer kunde vi som forskare utläsa vilket driftområde samt skift de tillhörde. 

Vi tror att bortfallet på BE-nummer hade minskat om medarbetarna istället uppgav vilket 

driftområde de tillhörde. Eftersom Volvo GTO är en mansdominerad arbetsplats ansåg vi att 

det var intressant att se om rapporteringsbenägenheten kunde förklaras av kön. Med vårt 

bortfall på kön var det dock inte möjligt eftersom vi arbetade enligt principen på fem (se 

forskningsetiska principer).  

 

I samband med studiens gång blev vår nyfikenhet större i takt med ökad kunskap inom 

ämnet. Där vi står idag har vi en önskan att komplettera vår enkätundersökning med 

intervjuer eller fokusgruppintervjuer. Möjligheten att ställa följdfrågor och få mer djupgående 

information hade möjligen kunnat berika vårt resultat. För att besvara vårt syfte och 

frågeställning anser vi dock att vårt val av forskningsmetod varit tillfredställande. Om 

uppsatsen varit mer omfattande med mer tid att disponera hade kompletterande intervjuer 

varit ett alternativ att överväga.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till kollektivanställda och 
produktionsledare 
 

Hej! 

 

Vi heter Anna och Viktoria och läser personalvetarprogrammet på Umeå universitet. Just nu 

är vi inne på vår sjätte och sista termin och avslutar dessa tre år med en C-uppsats. Vår C-

uppsats som vi skriver på uppdrag åt Volvo GTO kommer att behandla säkerhetsarbetet på er 

arbetsplats. Vi har valt att fokusera på rapporteringen av osäkert förhållande och osäkert 

agerande.  

 

Vi skulle vilja att du fyller i vår enkät som berör detta. Deltagandet är högst frivilligt och du 

avgör själv till vilken nivå du vill medverka. De uppgifter som du lämnar i denna enkät 

behandlas helt anonymt och informationen används endast i syfte till denna uppsats. När 

uppsatsen är färdig har ni självklart möjlighet att läsa resultatet av studien.  

 

Enkäten innehåller X frågor och beräknas att ta cirka 10 - 15 minuter att besvara. Du besvarar 

enkäten genom att sätta ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överrens med din 

uppfattning. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Dahlqvist och Viktoria Johansson 

Personalvetarprogrammet, Umeå Universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

45	  

Bilaga 2. Begreppsförklaring i enkät till kollektivanställda och 
produktionsledare 
 
Begreppsförklaring 

Osäkert agerande 

Exempel på detta är att man inte använder rätt skyddsutrustning, felaktigt beteende i 

truckgång, jobbar i buffert, använder ett felaktigt arbetssätt, inte använder lyftredskap.  

 

Osäkert förhållande 

Exempel på detta är olja/vatten på golvet, dålig ordning/städning, bristfällig belysning, 

felplacerat material, hög bullernivå, snubbelrisker. 
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Bilaga 3. Enkät till kollektivanställda 
 

1. BE-nummer:____________ 

 

2. Anställningstid:_____ år 

 

3. Anställningsform:  

     □ Tillsvidare 

           □ Visstid 

           □ Inhyrd 

           □ Provanställning 

           Annat:_______________ 

 

4. Ålder:_____ år 

 

5. Kön:  

            □Man 

            □Kvinna 

 

6.  Har du personligen varit med om osäkert agerande på din arbetsplats?  

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

       6 b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta?  

□ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid 

 

7. Har du uppmärksammat osäkert agerande bland dina arbetskamrater?  

□Ja 

□Nej 
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      7 b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta?  

□ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid 

 

8. Har du personligen sett ett osäkert förhållande på din arbetsplats?  

□Ja 

□Nej 

 

      8 b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta?  

□ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid 

 

9. Har du valt att inte rapportera ett osäkert agerande/osäkert förhållande?  

□Ja 

□Nej 

 

9 b. Om du inte valt att rapportera, varför?  

□ Tidskrävande 

□ Osäker på hur man gör 

□ Vill inte ”ange en kollega” 

□ Anser att det inte är nödvändigt 

Annat:_____________ 

 

10. Upplever du att åtgärder genomförs på det du/dina kollegor har rapporterat?  

□ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid 

 

11. Upplever du att det är accepterat i din arbetsgrupp att rapportera osäkert 

förhållande? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

12. Upplever du att det är accepterat att rapportera en kollegas osäkra agerande i din 

arbetsgrupp?  

□ Ja 

□ Nej 
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□ Vet ej 

 

13. Min rapportering av osäkert agerande och osäkert förhållande bidrar till att 

förhindra en arbetsplatsolycka  

      □ Instämmer ej □ Instämmer delvis □ Instämmer till stor del □ Instämmer helt 

 

14. Anser du att rapportering av osäkert förhållande och osäkert agerande är ett 

effektivt sätt att arbeta proaktivt mot arbetsplatsolyckor?  

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

14 b. Om nej, vad anser du är ett bättre lämpat tillvägagångssätt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

15. Anser du att något kan förbättras vad gäller säkerhetsarbetet i form av osäkert 

agerande/osäkert förhållande på din arbetsplats?  

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

      15 b. Om ja, vad?_________________________________________________________ 

 

16. Övriga synpunkter: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Enkät till produktionsledare  
 

1. BE-nummer:____________ 

 

2. Anställningstid på Volvo GTO: ____ år 

 

3. Anställningstid som produktionsledare: ____ år 

 

4. Anställningsform:  

   □ Tillsvidare 

           □ Visstid 

           □ Inhyrd 

           □ Provanställning 

           Annat: _______________ 

 

5. Ålder: ____ år  

 

6. Kön: 

□ Man 

□ Kvinna 

 

7. Har du personligen varit med om osäkert agerande på din arbetsplats? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

7 b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta?  

□ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid 

 

8. Har du uppmärksammat osäkert agerande bland dina arbetskamrater? 

□ Ja 

□ Nej 
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8 b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta?  

□ Aldrig □ Sällan □Ofta □Alltid 

 

9 Har du personligen sett ett osäkert förhållande på din arbetsplats?  

□ Ja 

□Nej  

9 b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta?  

□ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid 

10 Har du valt att inte rapportera ett osäkert agerande/osäkert förhållande?  

□ Ja 

□ Nej 

10 b. Om du inte valt att rapportera, varför?  

□ Tidskrävande  

□ Osäker på hur man gör  

□ Vill inte  

Annat__________ 

11. Upplever du att åtgärder genomförs på det som rapporteras? 

□ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid 

 

12. Upplever du att det är accepterat i din arbetsgrupp att rapportera osäkert 

förhållande?  

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

13. Upplever du att det är accepterat att rapportera en kollegas osäkra agerande i din 

arbetsgrupp (som du är produktionsledare över)? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 
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14. Har du den tid som krävs för att hantera och registrera rapporterna i LISA?  

□ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid 

 

15. Hur mycket tid lägger du på att rapportera in detta i LISA? 

Antal minuter varje vecka: ______ 

 

16. Upplever du att rapportering av osäkert förhållande och osäkert agerande bidrar till 

att förhindra en framtida arbetsplatsolycka? 

□ Instämmer ej □ Instämmer delvis □ Instämmer till stor del □ Instämmer helt 

 

17. Anser du att rapportering av osäkert förhållande och osäkert agerande är ett 

effektivt sätt att arbeta proaktivt mot arbetsplatsolyckor?  

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

17 b. Om nej, vad anser du är ett bättre lämpat tillvägagångssätt? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

18. Anser du att något kan förbättras vad gäller säkerhetsarbetet i form av osäkert 

agerande/osäkert förhållande på din arbetsplats?  

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

18 b. Om ja, vad?_________________________________________________________ 

19. Övriga synpunkter: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Bilaga 5. Frekvenstabeller för kollektivanställda 
 

Fråga 1. BE-nummer 

Svar Antal Procent 

Press 48 38,7  

Kaross 45 36,3  

Saknas 31 25,0  

Totalt 124 100  

 

Fråga 2. Anställningstid 

Svar Antal Procent 

0-5 år 16 12,9  

6-10 år 10 8,1  

11-15 år 17 13,7  

16-20 år 36 29,0  

21-25 år 11 8,9  

26-30 år 18 14,5 

31-45 år 8 6,5  

Inget svar 8 6,5  

Totalt 124 100  

 

Fråga 3. Anställningsform 

Svar Antal Procent 

Tillsvidareanställning 119 96,0 

Visstidsanställning 3 2,4 

Inget svar 2 1,6  

Totalt 124 100 
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Fråga 4. Ålder 

Svar Antal Procent 

18-29 år 13 10,5  

30-39 år 33 26,6  

40-49 år 38 30,6  

50 – 65 år 33 26,6  

Inget svar 7 5,6  

Totalt 124 100  

 

Fråga 5. Kön 

Svar Antal Procent 

Man 112 90,3  

Kvinna 7 5,6  

Inget svar 5 4,0  

Totalt 124 100  

 

Fråga 6. Har du personligen orsakat ett osäkert agerande på din arbetsplats? 

Svar Antal Procent 

Ja 73 58,9  

Nej 36 29,0  

Vet ej 15 12,1  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 124 100  
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Fråga 6b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 16 12,9  

Sällan 32 25,8  

Ofta 19 15,3  

Alltid 13 10,5  

Inget svar 44 35,5  

Totalt 124 100  

 

Fråga 7. Har du uppmärksammat osäkert agerande bland dina arbetskamrater? 

Svar Antal Procent 

Ja 100 80,6  

Nej 24 19,4  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 124 100  

 

Fråga 7b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 19 15,3  

Sällan 47 37,9  

Ofta 22 17,7  

Alltid 12 9,7  

Inget svar 24 19,4 

Totalt 124 100  

 

Fråga 8. Har du personligen sett ett osäkert förhållande på din arbetsplats? 

Svar Antal Procent 

Ja 100 80,6  

Nej 22 17,7  

Inget svar 2 1,6  

Totalt 124 100  
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Fråga 8b. Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 12 11,3  

Sällan 41 33,1  

Ofta 32 25,8  

Alltid 16 12,9  

Inget svar 21 16,9  

Totalt 124 100  

 

Fråga. 9 Har du valt att inte rapportera ett osäkert agerande/osäkert förhållande? 

Svar Antal Procent 

Ja 69 55,6  

Nej 53 42,7  

Inget svar 2 1,6  

Totalt 122 100  

 

Fråga. 9b Om du inte valt att rapportera, varför? 

Svar Antal Procent 

Tidskrävande 8 6,5  

Osäker på hur man gör 5 4,0 

Vill inte ”ange” kollega 7 5,6  

Bättre att ta dialog med kollega 44 35,5 

Anser att det inte är nödvändigt 12 9,7  

Annat 8 6,5  

Inget svar 50 40,3 

Totalt 124  
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Fråga 10. Upplever du att åtgärder genomförs på det du/dina kollegor har rapporterat? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 7 5,6  

Sällan 28 22,6  

Ofta 45 36,3  

Alltid 10 8,1  

Inget svar 3 2,4  

Totalt 124 100  

 

Fråga. 11 Upplever du att det är accepterat i din arbetsgrupp att rapportera osäkert 

förhållande? 

Svar Antal Procent 

Ja 91 73,4  

Nej 13 10,5  

Vet ej 17 13,7  

Inget svar 3 3,0  

Saknas 124 100  

 

Fråga 12. Upplever du att det är accepterat att rapportera en kollegas osäkra 

ageranden i din arbetsgrupp? 

Svar Antal Procent 

Ja 81 65,3  

Nej 14 11,3  

Vet ej 27 21,8  

Inget svar 2 1,6  

Totalt 124 100  
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Fråga 13. Min rapportering av osäkert agerande och osäkert förhållande bidrar till att 

förhindra en arbetsplatsolycka 

Svar Antal Procent 

Instämmer ej 12 9,7 

Instämmer delvis 37 29,8  

Instämmer till stor del 42 33,9  

Instämmer helt 28 22,6  

Inget svar 5 4,0  

Totalt 124 100  

 

Fråga 14. Anser du att rapportering av osäkert förhållande och osäkert agerande är ett 

effektivt sätt att jobba proaktivt mot arbetsplatsolyckor? 

Svar Antal Procent 

Ja 82 66,1  

Nej 14 11,3  

Vet ej 27 21,8  

Inget svar 1 0.8  

Totalt 124 100  

 

Fråga. 14 B Om nej, vad anser du är ett bättre lämpat tillvägagångssätt? 

Det medarbetarna på presshallen och kaross framförde som bättre tillvägagångssätt är att 

genomföra regelbundna riskanalyser, prata och informera till den direkt berörda, se till att 

individer tar eget ansvar samt att rapportering medför mycket byråkrati.  

Fråga 15. Anser du att något kan förbättras vad gäller säkerhetsarbetet i form av 

osäkert agerande/osäkert förhållande på din arbetsplats? 

Svar Antal Procent 

Ja 34 27,4  

Nej 16 12,9  

Vet ej 70 56,5  

Inget svar 4 3,2  

Totalt 124 100  
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Fråga. 15 b ”Om ja, vad?” 

De förbättringsförslag som medarbetarna har framfört är till viss del faktorer som har berörts 

tidigare exempelvis att de upplever att det som rapporteras inte åtgärdas. Här har vissa 

medarbetare även påpekat att de vill bli informerade om vad som rapporteras in och vad som 

åtgärdas. I dagsläget upplever de att processen (från rapportering till åtgärd) tar för lång tid. 

De vill se snabbare åtgärder och att företaget bör fokusera på mer långsiktiga lösningar. Det 

var några av medarbetarna som inte ansåg att rapportering bidrar till att förhindra framtida 

arbetsplatsolycka. Detta är även något som medarbetarna har lyft fram som ett 

förbättringsförslag, att mer information om varför det är viktigt att rapportera bör gå ut till 

samtliga medarbetare. Här vill medarbetarna att det ska vara givet att man ska se sin egen 

rapportering som bidragande till att förhindra en arbetsplatsolycka. Medarbetarna poängterar 

även det personliga ansvaret i säkerhetsarbetet. De anser att det är viktigt att alla medarbetare 

förstår och följer de föreskrifter som finns på arbetsplatsen. 

Fråga 16. Övriga synpunkter 

I slutet av enkäten fick medarbetarna utrycka övriga synpunkter och tankar som uppkommit. 

Majoriteten av det som kom upp berörde traverskörning på presshallen. Ett antal medarbetare 

uttryckte att man bör förändra de rutiner som finns idag kring traverskörning. Här ansåg 

medarbetarna att man bör halvera hastigheten vid manuell traverskörning. Det har även 

framförts åsikter gällande säkerhetsregler för travers. Det finns önskemål om att 

säkerhetsregler för travers ska underhållas regelbundet och gälla samtliga och inte enbart för 

nyanställda. En stor del av medarbetarna tog även upp truckkörningen. Här anser de att man 

bör sänka hastigheten vid truckkörning och samtidigt ändra rutiner för att behålla 

arbetstempot. Dessutom tycker medarbetarna att det bör sättas upp fler speglar i taket för att 

förbättra sikten för både truckförare och övriga medarbetare.  
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Bilaga 6. Frekvenstabeller för produktionsledare 
 

Fråga 1. BE nummer 

Svar Antal Procent 

Press 9 60,0  

Kaross 5 33,3  

Inget svar 1 6,7  

Totalt 15 100  

 

Fråga 2. Anställningstid på Volvo GTO 

Svar Antal Procent 

0-18 år 6 40,0  

19-42 år 6 40,0 

Inget svar 3 20,0  

Totalt 15 100  

 

Fråga 3. Anställningstid som produktionsledare 

Svar Antal Procent 

0-9 år 7 46,7  

10-29 år 7 46,7  

Inget svar 1 6,7  

Totalt 15 100  

 

Fråga 4. Anställningsform 

Svar Antal Procent 

Tillsvidareanställning 12 80,0  

Visstidsanställning 3 20,0  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  
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Fråga 5. Ålder 

Svar Antal Procent 

25-44år 7 46,7  

45-62år 7 46,7  

Inget svar 1 6,7  

Totalt 15 100  

 

Fråga 6. Kön 

Svar Antal Procent 

Man 11 73,3  

Kvinna 3 20,0  

Inget svar 1 6,7  

Totalt 15 100  

 

Fråga 7. Har du personligen orsakat ett osäkert agerande på din arbetsplats? 

Svar Antal Procent 

Ja 10 66,7  

Nej 0 0,0  

Vet ej 5 33,3 

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  

 

Fråga 7b Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 2 13,3 

Sällan 2 13,3 

Ofta 4 26,7 

Alltid 5 33,3 

Inget svar 2 13,3 

Totalt 13 100  
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Fråga 8. Har du uppmärksammat osäkert agerande bland dina arbetskamrater? 

Svar Antal Procent 

Ja 13 86,7  

Nej 2 13,3  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  

 

Fråga. 8b Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 1 6,7  

Sällan 1 6,7  

Ofta 4 26,7 

Alltid 7 46,7  

Inget svar 2 13,3  

Totalt 15 100  

 

Fråga. 9 Har du personligen sett ett osäkert förhållande på din arbetsplats? 

Svar Antal Procent 

Ja 14 93,3  

Nej 1 6,7  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  

 

Fråga 9b Om ja, i vilken utsträckning rapporterar du detta? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 0 0,0  

Sällan 0 0,0  

Ofta 4 26,7 

Alltid 10 66,7  

Inget svar 1 6,7  

Totalt 15 100  



	  
	  

62	  

 

Fråga 10.  Har du valt att inte rapportera ett osäkert agerande/osäkert förhållande? 

Svar Antal Procent 

Ja 4 26,7  

Nej 9 60,0  

Inget svar 2 13,3  

Totalt 15 100  

 

Fråga 10 b. Om du inte valt att rapportera, varför? 

Svar Antal Procent 

Tidskrävande 2 13,3 

Osäker på hur man gör 0 0,0  

Vill inte ”ange” en kollega 0 0,0  

Bättre att ta dialog direkt med kollega 2 13,3 

Anser att det inte är nödvändigt 0 0,0  

Annat 0 0,0  

Inget svar 11 73,3  

Totalt 15 100  

 

Fråga 11. Upplever du att åtgärder genomförs på det som rapporteras? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 0 0,0  

Sällan 5 33,3  

Ofta 9 60,0  

Alltid 1 6,7  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  
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Fråga 12. Upplever du att det är accepterat att rapportera osäkert förhållande i din 

arbetsgrupp (som du är produktionsledare över)? 

Svar Antal Procent 

Ja 15 100  

Nej 0 0,0  

Vet ej 0 0,0  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  

 

Fråga 13. Upplever du att det är accepterat att rapportera en kollegas osäkra agerande 

i din arbetsgrupp (som du är produktionsledare över)? 

Svar Antal Procent 

Ja 13 86,7  

Nej 1 6,7  

Vet ej 0 0,0  

Inget svar 1 6,7  

Totalt 15 100  

 

Fråga 14. Har du den tid som krävs för att hantera och registrera rapporterna i LISA? 

Svar Antal Procent 

Aldrig 1 6,7  

Sällan 1 6,7  

Ofta 9 60,0 

Alltid 4 26,7  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  
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Fråga 15. Hur mycket tid lägger du på att rapportera in detta i LISA? 

Svar Antal Procent 

10 2 13,3  

15 2 13,3  

20 2 13,3  

22 1 6,7  

30 3 20,0  

40 1 6,7  

45 1 6,7  

Inget svar 3 20,0 

Totalt 15 100  

 

Fråga 16. Upplever du att rapportering av osäkert förhållande och osäkert agerande 

bidrar till att förhindra en framtida arbetsplatsolycka? 

Svar Antal Procent 

Instämmer ej 1 6,7  

Instämmer delvis 4 26,7  

Instämmer till stor del 6 40,0  

Instämmer helt 4 26,7  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  

 

Fråga 17. Anser du att rapportering av osäkert förhållande och osäkert agerande är ett 

effektivt sätt att arbeta proaktivt mot arbetsplatsolyckor? 

Svar Antal Procent 

Ja 12 80,0  

Nej 1 6,7  

Vet ej 2 13,3 

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  
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17 b. Om nej, vad anser du är ett bättre lämpat tillvägagångssätt?  

Inget förbättringsförslags på annat tillvägagångssätt gavs 

 

Fråga 18. Anser du något kan förbättras vad gäller säkerhetsarbetet i form av osäkert 

agerande och osäkert förhållande på din arbetsplats? 

Svar Antal Procent 

Ja 13 86,7  

Nej 0 0,0  

Vet ej 2 13,3  

Inget svar 0 0,0  

Totalt 15 100  

 

 

Fråga 18b Om ja, vad? 

 De förbättringsförslag som har framkommit är att medarbetarna har ett personligt ansvar i 

säkerhetsarbetet. Här menar produktionsledarna att samtliga medarbetare ska använda 

erbjudna skyddskläder, minska användandet av mobiltelefon under arbetstid och att 

medarbetarna måste sluta ”blunda” för de osäkra agerande och förhållande uppmärksammas. 

I övrigt finns även önskemål om att skyddsombuden ska engagera sig mer i säkerhetsarbetet 

och även att de kan hjälpa till med rapporteringen i LISA. Till sist vill produktionsledarna att 

man ska uppmärksamma åtgärder mot skador och tillbud samt snabbare respons på åtgärder 

från stödfunktionen. 

 

Fråga 19. Övriga synpunkter 

Inga övriga synpunkter gav av produktionsledarna 
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Bilaga 7. Rapport 
 

  Framsida                                                     Baksida                      
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Bilaga 8. Rapporteringsstatiskt för Presshallen och kaross  
 

 

Figur 1 Rapporteringsstatistisk för Presshallen (1/5 - 31/12 2013). 

 

 

Figur 2. Rapproteringsstatistisk för Kaross (1/5 - 31/12 2013). 
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Figur 3. Rapproteringsstatistisk för Presshallen (1/1 - 1/4 2014). 

 

 

Figur 4. Rapproteringsstatistisk för Kaross (1/1-1/4 2014). 
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