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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de som 

varit anställd få respektive många år samt mellan de som arbetade dagtid och de som arbetade 

skift gällande uppfattningen av säkerhetsklimatet avseende både ledningen säkerhetsarbete 

och arbetsgruppens säkerhetsarbete på ett bruk inom massa- och pappersindustrin. Totalt 

deltog 92 medarbetarna i studien och dessa fick besvara frågeformuläret, Nordic Safety 

Climate Questionnaire (NOSACQ-50). Resultatet visade att de som arbetat många år 

uppfattade både ledningens och arbetsgruppens säkerhetsarbete som bättre än de som arbetat 

få år. Det visade sig även att de som arbetade dagtid uppfattade, om än bara i närheten till 

signifikant, ledningens säkerhetsarbete bättre än de som arbetade skift. Att ha en förståelse 

kring att det finns skillnader i uppfattningen av säkerhetsklimatet och vad dessa kan bero på 

kan vara av vikt för att skapa ett bättre säkerhetsarbete på företaget, något som diskuteras i 

uppsatsen. 

 

Nyckelord: Säkerhetsklimat, NOSACQ-50, anställningsår, dagtidsarbete, skiftarbete 

  



 

Abstract 

This study’s aim was to investigate the differences between those employed a few 

respectively many years and also between day time and shift workers regarding the perception 

of the safety climate considering both the management’s and the work group’s safety work at 

a factory within the paperboard industry. 92 employees participated and answered the 

questionnaire NOSACQ-50. The result showed that co-workers who had worked many years 

perceived the management’s and the work group’s safety work as better than co-workers who 

had only worked a few years. The result also showed that co-workers working day time 

perceived, if only close to significant, the management’s safety work as better compared to 

co-workers working shift. To understand the differences regarding the perception of the safety 

climate and what those differences can depend on can be of importance when creating a better 

safety work at the company, which is also discussed in the study. 

 

Title: Co-workers perception of the safety climate: Differences by tenure and employment 

form regarding the management’s and work group’s safety work 

 

Keywords: Safety climate, NOSACQ-50, tenure, day time work, shift work 

  



 

Förord 

Vi vill börja med att tacka alla som deltagit i undersökningen samt vår kontaktperson och 

skyddsombuden på det undersökta företaget för ert engagemang vilket har gjort denna studie 

möjlig. Ett stort tack även till vår handledare Ola Nordhall för all hjälp du har gett oss under 

arbetets gång. Vi vill även tacka våra familjer för att ni har stöttat och uppmuntrat oss vilket 

har gett oss energi och kraft. Utan alla er inblandade hade inte denna studie varit möjlig att 

genomföra. Slutligen vill vi tacka varandra för ett väl genomfört arbete. 
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Introduktion 

Under de senaste åren har både medvetenheten och vikten av säkerhet ökat inom 

organisationerna enligt Kines et al. (2011). 

I början av 1900-talet handlade säkerhetsarbetet om olycksprevention genom att 

kvalitetssäkra procedurer samt införskaffa säker utrustning (Törner, 2010). Utvecklingen har 

sedan dess ändrat riktning genom bl.a. utveckling av åtgärder för att förbättra människans 

motivation och utbildning kring säkerhet samt skapandet av interaktion mellan människan och 

teknik. Denna utveckling skedde då människan sågs som en bidragande orsak till att olyckor 

uppstod i arbetet. Då antalet olycksfall under 1990-talet minskade marginellt resulterade det i 

nya sätt att angripa problemet med olyckor på arbetsplatsen. Detta skedde genom utveckling 

av ledningssystem och organisering av säkerhetsarbetet. Men säkerhet handlar inte bara om 

enligt Törner (2010) styrdokument och teknisk miljö utan det krävs även ökad kunskap och 

förståelse för samspelet mellan människor samt hur sociala och psykologiska faktorer 

påverkar människors säkerhet i organisationerna. Säkerhetskultur och säkerhetsklimat är två 

begrepp som tas upp när det kommer till säkerheten i arbetet (Törner, 2010). 

Säkerhetskulturen, vilket utgår från teorier om organisationskultur, är enligt Richter 

och Koch (2004) gemensamma erfarenheter, normer och tolkningar av arbetet och säkerheten. 

Dessa tolkningar kan vägleda medarbetarna till handlingar både vad det gäller eventuella 

risker och olyckor men även till ett förebyggande arbete. Författarna menar att medarbetarna 

gemensamt skapar och formar säkerhetskulturen genom sociala relationer både inom och 

utanför organisationen vilket visar sig genom bl.a. beteenden, symboler och attityder. 

Zohar (1980) var den första som definierade begreppet säkerhetsklimat, detta utifrån 

en litteraturstudie kring organisationsklimat och organisatoriskt säkerhetsutövande. Zohar 

delade in säkerhetsklimatet utifrån de organisatoriska karaktäristika för att se vilka 

karaktäristiska som skiljde en organisation med hög olycksfallfrekvens från en organisation 

med låg olycksfallsfrekvens. Författaren fann att säkerhetsklimatet relaterade till den 

generella säkerhetsnivån i organisationerna. Det visade sig även att medarbetarnas 

perceptioner gällande säkerhetsklimatet hade ett samband med säkerhetsprogrammets 

effektivitet, desto bättre medarbetarna uppfattade säkerhetsklimatet desto effektivare var 

säkerhetsprogrammet. 

Säkerhetsklimatet till skillnad från säkerhetskulturen handlar om medarbetarnas 

uppfattning kring säkerheten. Denna uppfattning uppkommer genom samspel mellan 

medarbetare i den sociala omgivningen de befinner sig i (Denison, 1996). Enligt Neal och 
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Griffin (2002) är säkerhetsklimatet relationen mellan säkerheten i organisationen och de 

gemensamma perceptionerna medarbetarna har kring säkerhetsrelaterade policys, procedurer 

och praktik. Säkerhetsklimatet ger då enligt Cheyne, Cox, Oliver och Tomas (1998) en 

överblicksbild av en organisations säkerhetsläge genom medarbetarnas uppfattning av 

säkerheten och faror på arbetsplatsen. 

Clarke (2006) kunde konstatera i sin metaanalys att det fanns ett signifikant samband 

mellan att skapa ett positivt säkerhetsklimat och ett förbättrat säkerhetsutförande samt 

förbyggande av olyckor. Ett positivt säkerhetsklimat menar Clarke resulterar i ökad 

efterlevnad samt deltagande i säkerhetsarbetet vilket i sin tur leder till en minskning av 

olyckor på arbetsplatsen. 

Neal, Griffin och Hart (2000) undersökte vilket inflytande säkerhetsklimatet hade på 

medarbetarna i organisationen. De fann att perceptionerna kring säkerhetsklimatet visade sig 

ha inflytande på säkerhetsutövandet utifrån kunskap och motivation.  Om förbättringarna i 

säkerhetsklimatet ska ha någon inverkan menar Neal et al. att det först krävs att 

organisationen åstadkommer en förändring hos medarbetarna i deras kunskaper och 

motivation för att det ska leda till en förändring i säkerhetsbeteendet. 

I en longitudinell studie om säkerhetsmotivationens koppling till säkerhetsklimatet 

och säkerhetsbeteendet nämner Neal och Griffin (2006) två typer av säkerhetsbeteenden, 

regelbaserat beteende (compliance) och deltagande beteendet (participative). Enligt författarna 

handlar regelbaserat beteende om att följa regler och procedurer som finns på arbetsplatsen 

som exempelvis att bära personlig skyddsutrustning samt följa standardiserade arbetssätt för 

att säkerheten på arbetsplatsen ska upprätthållas. Det deltagande beteendet handlar om att 

åstadkomma en utveckling av miljön på arbetsplatsen som i sin tur stödjer säkerheten. Detta 

skapas enligt författarna genom social interaktion och deltagande, i form av aktiviteter och 

möten kring säkerhet samt frivilligt säkerhetsarbete. I sin studie fann författarna att 

säkerhetsklimatet hade en positiv effekt i form av ökad säkerhetsmotivation hos medarbetare 

som tillhörde en grupp som uppfattade säkerhetsklimatet som positivt till skillnad från 

medarbetare som tillhörde en grupp som uppfattade säkerhetsklimatet som negativt. De fann 

även att säkerhetsmotivationen hade en positiv effekt på det deltagande beteende men inte på 

det regelbaserade beteendet gällande säkerheten. Medarbetare som ansåg att säkerhet var 

viktigt visade sig vara mer motiverade att delta i aktiviteter som bidrog till att skapa en 

säkrare arbetsmiljö men som nödvändigtvis inte bara påverkade dennes egen säkerhet. Neal 

och Griffin tar sammanfattningsvis upp att om en organisation vill åstadkomma en förändring 
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gällande säkerheten bör fokus ligga på att motivera medarbetarna att själva vilja delta i 

aktiviteter kring säkerhetsarbetet. 

Kines et al. (2011) har även funnit att mätning av säkerhetsklimat kan förutsäga 

säkerhetsmotivation, upplevd säkerhetsnivå, samt självskattat säkerhetsbeteende både hos 

medarbetarna och i organisationen. Författarna beskriver också säkerhetsklimatet i termer av 

gruppens gemensamma perceptioner men då gällande både ledningens och arbetsgruppens 

sätt att förhålla sig till säkerhet. 

Enligt Vinodkumar och Bhasi (2010) kan medarbetarnas uppfattning av ledningens 

säkerhetsarbete påverka säkerhetsutförandet i organisationen då det skapar en effekt på 

kunskapen och motivationen gällande säkerhet. Detta bekräftas utav Michael, Evans, Jansen 

och Haight (2005) som menar att om medarbetarnas uppfattning om ledningens engagemang 

gällande säkerheten är positivt, resulterar det i ett större engagemang gentemot 

organisationens säkerhetsarbete. Om medarbetare uppfattar att ledningen fokuserar och 

värderar säkerheten högt påverkar det medarbetarens efterlevnad utav regler gällande 

säkerheten menar Kapp (2012). Detta bekräftar vad Zohar (1980) fann angående 

säkerhetsklimat, att ledningens engagemang gentemot säkerhet och dess uttryck hade stor 

betydelse för säkerhetsarbetets framgång och förbättrad säkerhetsnivå i organisationen. 

Hur man uppfattar arbetsgruppens säkerhetsarbete har också enligt Jiang, Yu, Li och 

Li (2010) en betydelsefull effekt då det visat sig att medarbetares säkerhetsbeteende påverkas 

av hur man ser på andra medarbetares beteende angående säkerhet i arbetsrelaterade 

situationer. I det sociala samspelet observeras andra medarbetares beteenden vilket resulterar i 

en föreställning om hur säkerhetsarbetet bör bedrivas genom andra medarbetares beteenden 

och handlingar. 

Även stämningen i arbetsgruppen har visat sig ha en betydande roll när det kommer 

till säkerheten på arbetsplatsen genom sammanhållningen som finns, samarbetet mellan 

medarbetarna samt deras prioriteringar kring säkerheten (Sahlgrenska akademin vid 

Göteborgs universitet. Enheten för arbets- och miljömedicin, 2011). Att undersöka 

upplevelsen av säkerhet i arbetsgruppen kan då indikera om det finns bl.a. ett engagemang 

kring säkerhetsarbetet, en tillit till varandras förmåga samt säkerhetsprioriteringar som stöder 

säkerheten bland medarbetarna (Kines et al., 2011). 

Medarbetares anställningstid har även den visat sig ha betydelse för säkerhetsklimatet 

enligt Beus, Bergman och Payne (2010). Författarna fann att ju högre genomsnittet på 

anställningstiden i företaget var desto starkare blev säkerhetsklimatet. En förklaring till detta 

är att ju längre medarbetaren har arbetat desto mer kunskap om rutiner och systemet har denne 
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vilket gör att den upplever ett starkare säkerhetsklimat. Författarna tar även upp att 

medarbetare som varit anställd en kortare tid inte går emot det rådande säkerhetsklimatet utan 

rättar sig efter gruppens uppfattning kring säkerhetsklimatet då deras fokus ligger på att utföra 

arbetet. En grupp med längre anställningstid uppfattar då enligt författarna ett starkare 

säkerhetsklimat i jämförelse med en grupp med kortare anställningstid. Författarna tar även 

upp att om företaget mister medarbetare som har arbetat en längre tid kan det bli kostsamt inte 

bara gällande nyrekryteringar och upplärning utan även för säkerhetsklimatet då det kan 

resultera i ett sämre säkerhetsbeteende samt en ökning av skador och olyckor på arbetsplatsen. 

Huang, Chen, DeArmond, Cigularov och Chen (2007) studerade relationen mellan ett 

företags nivå av säkerhetsklimat och olycksfallsfrekvens med medarbetarens skiftarbete och 

upplevelse av att skada sig i arbetet. Det visade sig att säkerhetsklimatet hade en större effekt 

på de som arbetade nattskift till skillnad från de som arbetade dagskift. Nattskiftsarbetare i 

företag med en hög nivå av säkerhetsklimat rapporterade lägre risk att vara utsatt för skador i 

sitt arbete i motsats till de som arbetade i ett företag där säkerhetsklimatet var svagare. 

Säkerhetsklimatets nivå visade sig inte ha samma betydelse för dagskiftsarbetarna gällande 

deras upplevelse av att skada sig i arbetet. Överlag kunde nattskiftsarbetares höga 

rapportering av skaderisk i arbetet förklaras utifrån den miljö de arbetade i, bristen på 

interaktion med andra samt bristen på sömn enligt författarna. Medarbetarna som arbetade 

nattskift upplevde också att de inte själva kunde påverka riskerna i arbetet. Författarna menar 

att ett starkt säkerhetsklimat dock kunde motverka denna upplevda hjälplöshet. Resultatet 

visade på vikten av att ta hänsyn till företagets säkerhetsklimat samt olycksfallfrekvens för att 

förstå skillnaden mellan dag och nattskiftsarbetet när det kommer till den individuella 

upplevelsen av att skada sig i arbetet. 

Den ökade automatiseringen inom industrin har resulterat i en förändring av både 

skiftarbetarnas arbetsuppgifter och säkerhet (Folkard, 2008). Från att tidigare utfört arbetet 

själva handlar det nu mer om att övervaka och kontrollera maskinerna som utför arbetet. Detta 

har bidragit till en säkrare miljö för skiftarbetarna och minskat risken att skada sig i arbetet. 

Men de olyckor som ändå uppstår har, utifrån olyckfallsutredningar, visat sig berott på trötthet 

och människans misstag. Det visade sig även att risken att skada sig är större när man arbetar 

skift på natten i jämförelse om man arbetar dagtid (Folkard, 2008). 

Dhande och Sharma (2011) tar också upp att skiftarbete kan påverka säkerheten då 

kroppens sömnrytm kan påverkas. De menar att nattarbete oftast medför sömnsvårigheter på 

dagen då vi är programmerade att vara vaken dagtid och sova nattetid, samt att det finns 

många faktorer som kan störa sömnen dagtid som exempelvis ljus och ljud. Bristen på sömn 
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eller störd sömn kan påverka människor både psykologiskt och mentalt vilket i sin tur kan 

resultera i olycksfall på arbetsplatsen. 

Att säkerheten minskas under nattetid kan även förklaras, förutom störd sömn och 

störd dygnsrytm, av underliggande faktorer så som att det sociala livet kommer i rubbning och 

att hälsan kan försämras om man arbetar nattskift (Folkard & Tucker, 2003). Även att 

övervakningen minskar under natten samt att det finns få eller ingen underhållspersonal på 

plats som säkerställer att utrustning är igång på ett effektivt och säkert sätt menar Folkard och 

Tucker kan vara bidragande faktorer till att säkerheten minskar nattetid. 

 

Föreliggande studie 

Tidigare forskning (Clarke, 2006; Neal & Griffin, 2006;  Neal et al., 2000; Vinodkumar & 

Bhasi, 2010)  har visat på betydelsen av medarbetarens uppfattning av säkerhetsklimatet, både 

när det kommer till ledningens säkerhetsarbete och arbetsgruppens säkerhetsarbete, då det har 

visat sig påverka beteendet och motivationen kring säkerhet. Det har även visat sig att både 

anställningsår och anställningsform, i form av skiftarbete, kan påverka medarbetaren hur 

denne uppfattar säkerheten på arbetsplatsen (Beus et al., 2010; Dhande & Sharma, 2011; 

Huang et al., 2007). Syftet med föreliggande studie var utifrån detta att undersöka om det 

fanns en skillnad utifrån anställningsår (få år vs. många år) och anställningsform (dagtid vs. 

skiftgång) gällande uppfattningen av säkerhetsklimatet avseende både ledningens 

säkerhetsarbete och arbetsgruppens säkerhetsarbete på ett bruk inom massa- och 

pappersindustrin. 

 

Frågeställningar 

Är det någon skillnad mellan medarbetare som har arbetat få år respektive många år 

(anställningsår) gällande uppfattning av säkerhetsklimatet avseende ledningens 

säkerhetsarbete och arbetsgruppens säkerhetsarbete? 

Är det någon skillnad mellan medarbetare som arbetar dagtid och som arbetar skift 

(anställningsform) gällande uppfattning av säkerhetsklimatet avseende ledningens 

säkerhetsarbete och arbetsgruppens säkerhetsarbete? 

 

Hypoteser 

Baserat på vad Beus et al., (2010) fann i en studie, att antal anställningsår kan predicera 

uppfattningen av säkerhetsklimatet är det rimligt i föreliggande studie anta att; Medarbetare 

som arbetat många år på företaget uppfattar ett högre säkerhetsklimat, avseende ledningens 
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säkerhetsarbete och arbetsgruppens säkerhetsarbete, än de som arbetat få år. Då det visat sig 

att det fanns faktorer som påverkade skiftarbetares upplevelse av olycksrisker och säkerhet på 

arbetsplatsen (Dhande & Sharma, 2011; Huang et al., 2007; Folkard & Tucker, 2003) kan det 

även antas att; Anställningsform påverkar uppfattningen av säkerhetsklimatet, avseende 

ledningens säkerhetsarbete och arbetsgruppens säkerhetsarbete. 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Urvalsgruppen bestod av 120 medarbetare som alla arbetade i produktionen på ett bruk inom 

massa- och pappersindustrin. Urvalsgruppen delades in i två grupper där 60 arbetade dagtid 

och 60 arbetade skift. Totalt deltog 92 medarbetare i studien varav 82 var män och 10 var 

kvinnor i åldrarna 22 till 65 år (M = 48.09, SD = 11.84). Av de som svarade på 

frågeformuläret arbetade 48 medarbetare dagtid och 44 medarbetare arbetade skift. Detta gav 

en svarsfrekvens på 77 %. Antalet år man varit anställd i företaget varierade från 2 till 47 år 

(M = 24.14, SD = 14.25). 

 

Material 

Som instrument för mätning av säkerhetsklimatet användes Nordic Safety Climate 

Questionnaire (NOSACQ-50) (Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2013; Kines et al., 2011). 

Frågeformuläret bestod utav 50 påståenden vilka är indelade i sju dimensioner 

gällande säkerhetsklimatet med mellan sex till nio påståenden per dimension. NOSACQ-50 

har visat sig vara ett reliabelt instrument för att mäta säkerhetsklimatet där varje dimension 

har uppvisat god intern reliabilitet i form av Cronbach’s alpha (α) > .7 (Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø, 2013). 

Instrumentet har även uppvisat tillräcklig validitet gällande möjligheten att predicera 

säkerhetsmotivation, den uppfattade säkerhetsnivå samt det självskattade säkerhetsbeteendet. 

Det har även visat sig ha god validitet då det kunnat visa på signifikanta skillnader angående 

säkerhetsklimatet mellan organisationens olika enheter (Kines et al., 2011). 

De sju dimensioner (Kines et al., 2011) är (med α, M och SD i den föreliggande 

studien för respektive dimension inom parentes); 1) ledningens säkerhetsprioritering och 

säkerhetsledningsförmåga (α = .89, M = 3.16, SD = 0.58), 2) ledningens 

säkerhetsbemyndigande (α = .80, M = 3.12, SD = 0.55), 3) ledningens rättvisa i 

säkerhetsledningen (α = .82, M = 3.43, SD = 0.55), 4) arbetsgruppens säkerhetsengagemang 
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(α = .79, M = 3.50, SD = 0.45), 5) arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av 

risker (α = .80, M = 3.11, SD = 0.58), 6) arbetsgruppens säkerhetskommunikation/- lärande, 

och tillit till varandras förmåga (α = .84, M = 3.49, SD = 0.39) och 7) arbetsgruppens tilltro till 

säkerhetssystem (α = .83, M = 3.63, SD = 0.43). 

De sju dimensionerna kan i sin tur grupperas till ett av två områden; Ledningens 

säkerhetsarbete (dimension 1-3) och Arbetsgruppens säkerhetsarbete (dimension 4-7) (Kines 

et al., 2011). 

Data från frågeformulären hanterades och de två områdena samt de sju dimensionerna 

beräknades utifrån kriterierna för användande av NOSACQ-50 (Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø, 2013). 

I föreliggande studie besvarades påståendena utifrån en fyrgradig likertskala från (1) 

stämmer inte alls till (4) stämmer helt. Även bakgrundsinformationsfrågor fanns i 

frågeformuläret så som ålder och kön men formuläret utökades även med frågor om antal 

anställningsår och anställningsform. 

 

Tillvägagångssätt 

Innan studien genomfördes kontaktades ett bruk inom massa- och pappersindustrin beläget i 

mellersta Sverige för att informera om studiens syfte och möjligt tillvägagångssätt. Efter ett 

godkännande från företaget angående studien rekryterades deltagarna med hjälp av vår 

kontaktperson samt genom två berörda skyddsombud. De två skyddsombuden ansvarade för 

utdelningen och insamlandet av frågeformulären på sitt respektive skyddsombudsområde. 

Skyddsombuden lämnade över frågeformulären till kontaktpersonen som sedan 

vidarebefordrade dessa till oss. I samband med deltagandet blev även deltagarna informerade 

om undersökningens syfte genom ett missivbrev (bilaga 1) som medföljde frågeformuläret. I 

missivbrevet informerades deltagarna även om de forskningsetiska förutsättningarna vid 

deltagande i studien (se Forskningsetiska överväganden nedan). 

 

Design och dataanalys 

En kvantitativ studie genomfördes gällande säkerhetsklimatet vilket var studiens 

beroendevariabel, för specifikation, se under Material. De oberoende variablerna i studien var 

anställningsår (få, < = 15 år vs. många, > 15 år) och anställningsform (dagtid vs. skiftgång). 

Resultat beräknades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Då endast ett fåtal av 

deltagarna valt att inte besvara enstaka frågor ersattas uteblivna svar med medelvärden för den 
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berörda frågan. Svaren kom sedan att analyseras med hjälp av Multivariate analysis of 

variance (MANOVA) där resultat betraktades som statistiskt signifikanta vid p < .05. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna i studien blev informerade om att deltagandet i studien var frivilligt, att de 

uppgifter som lämnades var anonyma och att ingen enskild person kunde identifieras då 

svaren behandlas konfidentiellt och på gruppnivå. 

 

Resultat 

Resultatet inleds med att redovisa skillnader utifrån anställningsår (få vs. många) samt 

anställningsform (dagtid vs. skiftgång) gällande säkerhetsklimatet. Därefter redovisas 

resultaten för skillnaderna utifrån anställningsår (få vs. många) samt anställningsform (dagtid 

vs. skiftgång) gällande ledningens säkerhetsarbete (dimension 1-3) och arbetsgruppens 

säkerhetsarbete (dimension 4-7). 

En två-vägs MANOVA genomfördes för att undersöka säkerhetsklimatet uppdelat i 

två områden, ledningens säkerhetsarbete (dimension 1-3) och arbetsgruppens säkerhetsarbete 

(dimension 4-7). De oberoende variablerna var anställningsår och anställningsform. 

Det var en statistisk signifikant skillnad mellan de som arbetat få (M = 3.19, SD = 

0.41) respektive många år (M = 3.43, SD = 0.38), F(2,87) = 5.03, p < .01 ;Wilks’ Lambda = 

.90; 
= .10 när det kom till säkerhetsklimatet. Även när det kom till skillnaden mellan de 

som arbetade dagtid (M = 3.37, SD = 0.37) respektive skiftgång (M = 3.31, SD = 0.44) visade 

det sig vara statistiskt signifikant skillnad gällande säkerhetsklimatet F(2,87) = 3.58, p < .05 

;Wilks’ Lambda = .92; 
 = .08. 

När det kom till antal anställningsår rapporterade de som arbetat många år ett högre 

säkerhetsklimat gällande ledningens säkerhetsarbete (M = 3.31, SD = 0.47) än de som arbetat 

få år (M = 3.08, SD = 0.54), F(1,88) = 4.53, p < .05, 
= .05. Även när det kom till 

arbetsgruppens säkerhetsarbete rapporterade de som arbetat många år ett högre 

säkerhetsklimat (M = 3.52, SD = 0.38) än de som arbetat få år (M = 3.27, SD = 0.36), F(1,88) 

= 10.16, p < .01, 
= .10. När det kom till anställningsform rapporterade de som arbetade 

dagtid (M = 3.30, SD = 0.43) ett, om än bara i närheten av signifikant högre säkerhetsklimat 

då det kom till ledningens säkerhetsarbete än de som arbetade skift (M = 3.14, SD = 0.57), 

F(1,88) = 3.47, p < .07, 
= .04. Ingen interaktion för anställningsår x anställningsform 
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visade sig vara signifikant för vare sig ledningens säkerhetsarbete eller arbetsgruppens 

säkerhetsarbete. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i uppfattning gällande säkerhetsklimatet 

avseende ledningens säkerhetsarbete och arbetsgruppens säkerhetsarbete utifrån anställningsår 

och anställningsform på ett bruk inom massa- och pappersindustrin. Det visade sig att det 

fanns en skillnad utifrån anställningsår gällande uppfattningen av säkerhetsklimatet. 

Medarbetare som hade arbetat i många år rapporterade ett högre säkerhetsklimat både 

gällande ledningens säkerhetsarbete och arbetsgruppens säkerhetsarbete än medarbetare som 

hade arbetat få år, vilket var i enlighet med vår hypotes. Det fanns även en skillnad när det 

kom till anställningsform som visade, om än bara i närheten av signifikant, att medarbetare 

som arbetade dagtid rapporterade ett högre säkerhetsklimat men då enbart avseende 

ledningens säkerhetsarbete än medarbetare som arbetade skift. Detta var då bara delvis i linje 

med vår hypotes då det inte fanns någon signifikant skillnad gällande arbetsgruppens 

säkerhetsarbete mellan de som arbetade dagtid och de som arbetade skift. 

Att medarbetare som har arbetat många år på företaget uppfattade säkerhetsklimatet 

som bättre än de medarbetare som arbetat få år var i linje med vad Beus et al. (2010) fann i en 

studie, vilket var i enlighet med vår hypotes. En förklaring till skillnaden mellan 

medarbetarnas uppfattning utifrån anställningsår kan vara, som Beus et al. (2010) tar upp, att 

medarbetare som har arbetat många år inom ett företag har skaffat sig mer kunskap gällande 

både rutiner och system. Medarbetare som arbetat många år kan då, utifrån sin långa tid på 

företaget, antas ha tagit mer del av och fått kunskaper om de rutiner och system som finns på 

företaget. Som Törner (2010) tar upp skedde det under 1990-talet en utveckling av både 

ledningssystem och organisering av säkerhetsarbetet för att motverka olyckor på arbetsplatser. 

Med det som bakgrund kan man anta att de som har varit anställda i många år på företaget har 

varit med under denna process med att utveckla nya rutiner och system för att förbättra 

säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Detta kan ha resulterat i att de hade en mer positiv syn på 

ledningens säkerhetsarbete till skillnad från medarbetare som arbetat i få år då de inte har varit 

delaktiga under denna process. 

En förklaring till att medarbetare som arbetat många år på företaget även uppfattad 

arbetsgruppens säkerhetsarbete som bättre skulle kunna bero på att de upplever starkare 

sammanhållning, samarbete och tilltro till sina kollegors säkerhetsprioriteringar (Sahlgrenska 
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akademin vid Göteborgs universitet. Enheten för arbets- och miljömedicin, 2011) till skillnad 

från de som arbetet få år. Då det även visat sig att vårt säkerhetsbeteende påverkas av hur 

andra förhåller sig till säkerhet (Jiang et al., 2010) kan en ytterligare förklaring antas vara att 

medarbetare som varit anställda många år har tagit mer del av och påverkats av andras 

säkerhetsbeteenden på företaget än medarbetare som varit anställda få år. Dessa kan vara 

bidragande faktorer till att medarbetare som har varit anställda många år uppfattar 

arbetsgruppens säkerhetsarbete som bättre. 

Att medarbetare som arbetade skift uppfattade ledningens säkerhetsarbete som sämre 

än de som arbetade dagtid visade på att det fanns en skillnad även mellan dessa grupper, 

vilket var delvis i linje med vår hypotes, dock visade det om än bara i närheten av signifikant. 

En möjlig förklaring till denna, om än lilla, skillnad utifrån Folkard och Tucker (2003) är att 

skiftarbetarna arbetar under tider då det sker mindre övervakning på arbetsplatsen. Det skulle 

då kunna antas att skiftarbetarna inte kommer i kontakt med ledningen lika ofta som de som 

enbart arbetar dagtid då de flesta från ledningen är på plats under dagen. Detta skulle då 

kunna bidra till att ledningen inte når ut med sin information eller sitt arbete till denna grupp i 

samma utsträckning vilket då i sin tur kan påverka uppfattningen kring ledningens 

säkerhetsarbete. Då ledningens engagemang enligt Zohar (1980) har stor betydelse för både 

säkerhetsarbetets framgångar men också för nivån på säkerhetsarbetet i organisationen kan det 

vara av vikt för ledningen att nå ut till skiftarbetarna med sitt arbete för att förbättra deras 

arbete med säkerheten, men också för säkerhetsnivån på företaget. Även störd sömrytm eller 

bristen på sömn (Dhande & Sharma, 2001) skulle kunna vara bidragande faktorer till att 

skiftarbetarna uppfattade ledningens säkerhetsarbete som sämre. Det skulle då kunna antas att 

skiftarbetarna har svårare att ta till sig information från ledningen då de kan uppleva trötthet 

och koncentrationssvårigheter som en följd av en störd sömnrytm och bristen på sömn. 

 Sammanfattningsvis kan ett företag genom en undersökning av säkerhetsklimatet 

skapa sig en övergripande bild över det rådande säkerhetsläget på företaget (Cheyne et al., 

1998). Att utgå från olika grupper som i denna studie kan då även visa på eventuella 

skillnader i uppfattning gällande säkerhetsklimatet. På så vis kan företaget få en indikation på 

var eventuella brister i säkerhetsarbetet kan förekomma och var fokus bör riktas för att stärka 

säkerhetsklimatet. Förståelsen för att det finns skillnader i uppfattningen och vad dessa kan 

bero på kan vara av vikt för att kunna skapa ett bättre säkerhetsarbete som ger samma 

förutsättningar till alla medarbetare, vilket kan leda till ett ökat säkerhetsklimat. Enligt Neal 

och Griffin (2006) kan ett starkare säkerhetsklimat kunna förutsäga en ökad 

säkerhetsmotivation och säkerhetsbeteende hos medarbetare som uppfattar säkerhetsklimat 
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som starkare. Genom att arbeta med att stärka säkerhetsklimatet kan då resultera i att 

medarbetarna i allt större utsträckning deltar i arbetet kring säkerheten vilket kan förebygga 

olyckor (Clarke, 2006). 

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att vidare undersöka vilka faktorer som 

visat sig påverka uppfattningen av arbetsgruppens säkerhetsarbete, då det har visat sig finnas 

lite forskning kring detta till skillnad från ledningens säkerhetsarbete. Det skulle även vara 

intressant att vidare studera om det finns ett samband mellan hur medarbetaren uppfattar sitt 

risktagande i arbetet och hur man uppfattar säkerhetsklimatet. 

Då NOSACQ-50 har visat sig vara ett reliabelt instrument för att mäta 

säkerhetsklimatet samt även visat god validitet när det kommer till signifikanta skillnader 

angående säkerhetsklimatet mellan organisationens olika enheter (Kines et al., 2011) ansågs 

det vara ett lämpligt instrument i denna studie för att mäta skillnaderna i uppfattningen 

gällande säkerhetsklimatet utifrån anställningsår och anställningsform. Instrumentet bestod 

utav totalt 50 påståenden vilket först mäter uppfattningen av ledningens säkerhetsarbete och 

sedan arbetsgruppens säkerhetsarbete. Det uppkom funderingar kring om inte detta påverkar 

hur man besvara frågeformuläret då man i början av formuläret kanske är mer uppmärksam på 

det man läser än vad man är på slutet. Att blanda påståendena från respektive område hade 

kanske kunna motverka en sådan eventuell ouppmärksam bedömning. Att frågeformuläret 

hade en fyrgradig likertskala kan antas vara bra då det tvingar deltagaren att ta ställning i 

påståendena, vilket motverkar neutrala svar (Kylén, 2004). 

Då svarsfrekvensen var relativt hög (77 %) fanns ändå en fundering på om den 

kommit att påverkats av att distributionen av frågeformulären inte gjordes utav oss utan av 

företagets skyddsombud, vilka även skötte insamlandet av frågeformulären. Detta genom att 

vi inte vet hur mycket tid som avsattes till att besvara frågeformuläret samt om det både 

besvarades och samlades in vid samma tillfälle. Svarsfrekvensen hade kanske kunnat se 

annorlunda ut om vi själva hade haft möjligheten att både dela ut och samla in 

frågeformulären direkt på plats på företaget. Detta gick dock inte att genomföra då det kom 

till företagets säkerhetsregler samt att deltagarna i undersökning arbetade i skift.  Om 

svarsfrekvens varit högre hade kanske ett mer signifikant resultat visats då det kom till 

anställningsform, som nu bara visade sig vara i närheten av signifikant gällande ledningens 

säkerhetsarbete. 

Medarbetarnas anställningsår på företaget visade sig vara högt vilket försvårade 

indelning av grupper när det kom till få respektive många år. För att få en jämn fördelning 

mellan grupperna hade vi behövt dela in dessa efter medianen för anställningsår. Då medianen 
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var 28 anställningsår ansåg vi det vara för högt för att kunna anses som få anställningsår. Vi 

valde då att dra gränsen för få år (< = 15) vilket kan anses som högt men var nödvändigt i 

denna studie för att få en tydligare skillnad mellan grupperna avseende anställningsår och 

samtidigt inte få för några deltagare i gruppen få anställningsår. En brist i den genomförda 

studien kan vara att ingen analys genomfördes angående kön och ålder för att kontrollera om 

dessa variabler hade någon inverkan på studiens resultat. Det kan då inte uteslutas att dessa 

variabler skulle kunna ha någon påverkan på resultatet. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Missivbrev 

Informationsbrev 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser vårt tredje och sista år på Personal och 

arbetslivsprogrammet. Vi arbetar nu med vårt examensarbete som är en uppsats på c- nivå i 

psykologi. Vi har valt att inrikta oss mot säkerhet på arbetsplatsen med en avgränsning till 

uppfattningen av säkerhetsklimatet. Säkerhetsklimat handlar om gruppmedlemmars 

gemensamma syn på riktlinjer, regler, procedurer och praktik som i sin tur påverkar 

säkerheten i företaget. Vi önskar att få ta del av dina svar om detta genom frågeformuläret 

som vi bifogat. 

 

Frågeformuläret är uppdelat i tre delar där den första delen handlar om att ange en del 

bakgrundsinformation. I den andra delen anges hur man uppfattar att ledningen hanterar 

säkerheten medans den tredje delen handlar om hur man uppfattar att medarbetare i detta fall 

den arbetsgrupp du tillhör hanterar säkerheten. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när 

som helst avbryta din medverkan om du så önskar. Alla uppgifter som lämnas kommer vara 

anonyma och ingen enskild person kommer att kunna identifieras då svararen kommer att 

behandlas på gruppnivå. 

 

Vi uppskattar om du vill delta i denna studie och det är viktigt att du läser igenom alla 

frågorna och besvara dessa så noggrant du kan. 

 

Genomförande och inlämnande av frågeformuläret ses som en bekräftelse på att du tagit del 

av den tidigare nämnda informationen samt gett ditt godkännande att svaren kommer att 

användas i forskningssyfte. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Caroline Hellström Ahlbaum 

Jens Larsson 


