
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerheten Främst 

- En kvalitativ studie av en intern säkerhetskampanj  

Caroline Holmström 

2014 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Informatörsprogrammet  

Medie- och kommunikationsvetenskap C 

 

 Handledare: Mats Hyvönen 

Examinator: Mathias Sylwan 



Förord 

 

Jag vill inleda denna uppsats med att tacka alla respondenter som har tagit sig tid att 

ställa upp i intervjuerna. Utan er insats hade denna uppsats inte varit möjlig att 

genomföra.  
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Sammanfattning 

 

Titel: Säkerheten Främst – en kvalitativ studie av Sandviks interna säkerhetskampanj 

Nivå: C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoäng 

Författare: Caroline Holmström 

Handledare: Mats Hyvönen 

Examinator: Mathias Sylwan 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur de anställda på produktionsenheterna 

Wire Sandviken (WS) och Primary (PP) som ingår i produktområdet Wire and 

Heating Technology (WHT) inom affärsområdet Sandvik Materials Technology 

(SMT) på Sandvik har tagit emot kampanjen Säkerheten Främst samt att undersöka 

huruvida operatörer och flödeschefer har förslag på hur kommunikationsavdelningen 

vidare kan stötta säkerhetsarbetet och utveckla kampanjen. Dessa resultat diskuteras i 

förhållande till resultatet från en enkätundersökning vilken genomfördes 2014 vid 

WHT.  

   

Frågeställningar:   - Hur har kampanjen Säkerheten Främst tagits emot av 

anställda vid produktion på WS och PP? 

- Hur kan kampanjen Säkerheten Främst ytterligare utvecklas?  

 

Metod: Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med flödeschefer och operatörer vid 

WS och PP. Totalt åtta respondenter vid fyra olika avdelningar.  

 

Material och slutsats: Intervjuerna visade att även om respondenterna överlag var 

positiva till kampanjutformningen och budskapet, så var det inte alla som kommit i 

kontakt med kampanjen alternativt kommit i kontakt med alla kampanjelement. 

Förbättrad kommunikationsstyrning ses som nyckeln till att ytterligare utveckla 

kampanjen.  

 

Nyckelord: Organisationskommunikation, intern kommunikation, Sandvik, Wire and 

Heating Technology, arbetsplatssäkerhet, kommunikationskampanj   
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1. Inledning 

Att berätta och dela med sig av historier är ett sätt att föra vidare kunskap och kultur, 

så också i arbetsliv och organisationer. Historier upprättar en förbindelse mellan en 

organisations förflutna och med nuet. En organisation bärs av sin kultur och kulturen 

bärs av de historier som cirkulerar i och kring organisationen. Det innebär att 

historierna i sig är ett kulturkapital som kan användas för organisationens bästa.
1
 

Kommunikationsforskaren Peter Erikson menar att ”allt arbete i en organisation börjar 

på hemmaplan”,
2
 vilket sätter fokus på den interna kommunikationen. 

 

Intern kommunikation är dock komplext. Det finns en rad olika faktorer som påverkar 

hur kommunikationen inom en organisation fungerar och det finns en rad åtgärder 

vilka kan vidtas för att förbättra kommunikationen.
3
 Studier visar att människor tar till 

sig tre gånger så mycket information om den berättas genom en anekdot eller en 

berättelse, jämfört med om endast fakta presenteras.
4
 Anledningen till detta är att 

berättelser oftast har en emotionell anknytning. Emotionella budskap är således ett 

effektivt kommunikationssätt. Forskning visar även att genom att använda berättande 

inom organisationer så kan en högre grad av lojalitet utvecklas till organisationen 

ifråga.
5
 

 

Att använda de egna medarbetarna som frontfigurer inom den interna 

kommunikationen och låta de övriga anställda ta del av de värderingar dessa 

medarbetare har, bidrar till att värdefull tyst kunskap framhävs och sprids inom 

organisationen.
6
 Dessa historier syftar till att skapa en miljö som framkallar 

engagemang hos personalen. Genom att beskriva det förflutna kan berättelserna bidra 

till att förklara eller förbättra nuvarande situationer. Berättelserna bidrar till att forma 

de anställdas bild av företaget, vilket i längden formar företagets framtid.
7
 Corporate 

                                                        
1
 Matts Heijbel, Storytelling befolkar varumärket, 2. uppl., Blue Publishing, Stockholm, 2010, s 204 

2
 Peter Erikson, Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, 5., 

uppdaterade och omarbetade uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 64 
3
 Larsåke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 79-85 

4
 Emma Dennisdotter & Emma Axenbrant, Storytelling: ett effektivt marknadsföringsgrepp, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 2008, s. 10  
5
 Ibid., s.17  

6
 M Salzer-Mörling, Storytelling & Varumärken. I L. Christensen, (Red). Att mobilisera för regional 

tillväxt. Lund: Studentlitteratur. 2004,  s. 145-155. 
7
 Rolf Jensen, The dream society [Elektronisk resurs] how the coming shift from information to 

imagination will transform your business, McGraw-Hill, New York, 1999 
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storytelling
8
 anses vara en kraftfull metod för att bidra till en effektiv kommunikation 

inom organisationer.
9
 Genom detta används berättande som ett redskap för att skapa 

historier i och kring företaget.  

 

På affärsområdet Sandvik Material Technology (SMT) som ingår i industrikoncernen 

Sandvik AB används emotionella budskap samt medarbetarnas egna berättelser för att 

främja den interna kommunikationen. Produktområdet Wire and Heating Technology 

(WHT) inom SMT utgör fallstudien i denna uppsats. I november 2013 lanserades en 

intern säkerhetskampanj vid namn Säkerheten Främst där detta används för att bidra 

till en ökad arbetssäkerhet. Genom att låta de egna medarbetarna förmedla 

känsloladdade budskap angående vikten av att arbeta säkert, önskas 

beteendeförändringar hos medarbetarna uppnås och i förlängningen en minskning av 

de arbetsrelaterade olyckorna
10

 . Kampanjen lanserades i november 2013, men de 

arbetsrelaterade olyckorna har, enligt den interna statistiken, inte minskat.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Kommunikationsproblem är någonting som återfinns inom alla organisationer, i 

varierande grad. Dessa problem kan dock ha olika innebörd och olika efterverkningar. 

Inom organisationer med riskfyllda arbetsuppgifter kan kommunikationsproblem t.o.m. 

leda till dödsolyckor, något som skedde på Sandvik under 2013. Under 2013 inträffade 

tre arbetsrelaterade dödsfall, detta trots att olycksfallsfrekvensen generellt sjönk.
11

 

Ingen av dessa dödsolyckor skedde vid SMT, men trots att endast en tredjedel av 

SMTs produktion utförs i Sverige, sker 77 procent av de arbetsrelaterade skadorna här. 

Orsaken till detta är inte fastslagen, dock eftersträvas en nollvision gällande olyckor 

och varje olycka är en olycka för mycket. Undersökningar visade att majoriteten av 

skadorna är beteenderelaterade, därför togs beslutet att genomföra en 

                                                        
8
 Corporate storytelling avser ”berättande i organisationer eller företag i både interna och externa 

sammanhang”, till skillnad från begreppet storytelling vilket betyder ”att berätta en historia”, enligt 

Dennisdotter & Axenbrant, 2008, s. 10. I denna uppsats kommer termen storytelling användas synonymt 

för corporate storytelling. 
9
 Heijbel, 2010, s. 143-144 

10
 Arbetsrelaterade skador/olyckor – När detta begrepp används i uppsatsens avses arbetsrelaterade 

skador vilka inneburit att den anställda måste utebli från arbetet, s.k. Lost time injurices (LTI).  
11

 Sandvik, årsredovisning 2013. Elektronisk version: 

http://www.sandvik.com/Global/Local%20files/Sweden/Om%20Sandvik/%C3%85rsredovisning%20bil

der/%C3%85rsredovisning%202013.pdf, hämtad 2014-06-15 

http://www.sandvik.com/Global/Local%20files/Sweden/Om%20Sandvik/%C3%85rsredovisning%20bilder/%C3%85rsredovisning%202013.pdf
http://www.sandvik.com/Global/Local%20files/Sweden/Om%20Sandvik/%C3%85rsredovisning%20bilder/%C3%85rsredovisning%202013.pdf
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kommunikationskampanj.
12

 Säkerheten Främst är en global kampanj som initialt 

fokuserar på Sverige då de största problemen med arbetsrelaterade skador syns här. 

Kommunikationsproblem är således inte bara svårbemästrade, de kan även vara 

ödesdigra.  

 

För att förmedla ett budskap är det viktigt att informationen inte bara sprids, utan även 

att den tas emot och upplevs av så många som möjligt. Att förmedla information på ett 

intressant sätt är därför essentiellt för att alla inom organisationen ska ta till sig 

budskapet.
13

 Genom att använda emotionella budskap ökar andelen som tar till sig och 

minns det budskap som presenteras, i jämförelse med en faktapresentation.
14

 En viktig 

aspekt för att förmedla ett budskap är även att vara konsekvent, såväl i budskaps- som 

meddelandeutformningen.
15

 Målet med intern marknadsföring är att få alla 

medarbetare att sträva mot ett gemensamt mål. En svårighet med intern 

marknadsföring kan dock vara att företagsledningen anser att informationsspridningen 

skett på ett fördelaktigt sätt, men att ingen eller få av de anställda i slutändan tycks ha 

tagit till sig informationen.
16

  

 

Under 2013 sjönk olycksfallsstatistiken i sin helhet jämfört med tidigare års resultat. 

Dock tycks denna utveckling ha avstannat, då det inte setts någon ytterligare 

minskning av olycksfallsstatistiken sedan lanseringen av kampanjen.  Detta är givetvis 

oroande och kommunikationsavdelningen ställer sig frågande till var och hur 

kommunikationen kan ha brustit. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att studera hur de anställda på produktionsenheterna Wire 

Sandviken (WS) och Primary (PP) som ingår i produktområdet WHT inom 

affärsområdet SMT på Sandvik har tagit emot kampanjen Säkerheten Främst samt att 

undersöka huruvida operatörer och flödeschefer har förslag på hur 

kommunikationsavdelningen vidare kan stötta säkerhetsarbetet och utveckla 

                                                        
12

 PPT - Emotional Safety concept_previously_injured_co..  
13

 K.F Mahnert, A.M Torres,“The brand inside: the factors of failure and success in internal branding” 

Irish Marketing Review, Vol. 19 Issue 1/2, 2007, s. 54-63 
14

 Dennisdotter & Axenbrant, 2008, s. 10  
15

 K.F Mahnert, Torres A.M, 2007, s. 54-63 
16

 E Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R, Liber Ekonomi, Malmö, 2002 
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kampanjen. Dessa resultat kommer sedan att diskuteras i förhållande till resultatet från 

en enkätundersökning vilken genomfördes 2014 vid WHT.  

 

Frågeställningarna för uppsatsen lyder:  

- Hur har kampanjen Säkerheten Främst tagits emot av anställda vid produktion 

på WS och PP? 

- Hur kan kampanjen Säkerheten Främst ytterligare utvecklas?  

 

Denna uppsats kommer endast fokusera på produktionsenheterna WS och PP inom 

produktområdet WHT i Sverige.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Då undersökningar vid SMT visat att majoriteten av de arbetsrelaterade olyckorna är 

kopplade till riskfyllda beteenden genomfördes en intern frågeundersökningen för att 

fastställa varför de anställda i vissa fall väljer att arbeta på ett osäkert sätt, exempelvis 

genom att inte använda den skyddsutrustning som finns tillgänglig. De anställda fick 

även svara på generella frågor gällande säkerhet och kommunikation, i syfte att 

utforma en passande säkerhetskampanj. Den inledande frågeundersökningen 

genomfördes under våren 2013 och kampanjen Säkerheten Främst vilar på resultaten 

av denna. Under juni 2014 genomfördes ytterligare en frågeundersökning, resultaten av 

denna står att finna i avsnitt 5 ”Frågeundersökningens resultat”. Dessa undersökningar 

har legat till grund för utformandet av syfte, frågeställning och metod i denna uppsats. 

Utöver detta bygger uppsatsen på teorier inom forskningsfältet 

organisationskommunikation, företagskultur och budskapsstrategier. Dessa teorier 

utvecklas under avsnitt 4.1 ”Organisationskommunikation”, 4.2 ”Företagskultur och 

förändring” samt 4.3 ”Budskapsstrategier”.   
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2. Säkerheten Främst  

”Vi tror starkt att alla olyckor kan förhindras. Vi strävar ständigt efter en nollvision 

gällande olyckor och tar ett personligt ansvar för säkerheten, eftersom vi bryr oss”.  

Detta är hur Petra Einarsson, VD för SMT, uttrycker sig angående säkerhet på 

arbetsplatsen. Ett steg i att nå denna nollvision var lanseringen av kampanjen 

Säkerheten Främst.
17

 

 

2.1 Bakgrund till kampanjen 

Majoriteten av de arbetsrelaterade skadorna inom WHT inträffar i Sverige, trots att 

endast en tredjedel av produktionen utförs här. Undersökningar som SMT genomfört 

visar att huvudparten av dessa olyckor är kopplade till operatörernas beteende. I en 

enkätundersökning på SMT ombads de anställda att identifiera de vanligaste 

anledningarna till att de inte utförde arbetet säkert. Dessa var de huvudorsaker som 

angavs:  

- produktivitet och leverans prioriteras  

- övertro på den egna förmågan, ”det händer inte mig” 

- spara tid för den egna individen genom genvägar 
18

 

 

Då en stor andel av olyckorna är relaterade till operatörernas beteende togs beslutet att 

anordna en säkerhetskampanj vilken fokuserar på dessa aspekter.  

 

För att mäta effekten av Säkerheten Främst har tre olika verktyg använts. Statistiken 

över de arbetsrelaterade skadorna har kontinuerligt jämförts med tidigare års siffror, en 

kvantitativ frågeundersökning gällande kampanjen har genomförts samt åtta stycken 

mer fördjupade intervjuer. Denna uppsats fokuserar på den sistnämnda metoden samt 

diskuterar resultaten av intervjuerna i relation till den kvantitativa 

frågeundersökningen.  

 

2.2 Etablering av kampanjen  

Petra Einarsson inledde lanseringen av Säkerheten Främst i början av november 2013 

genom att anordna en workshop med alla ansvariga chefer vid SMT, Sverige. Här gavs 

                                                        
17

 PPT - Emotional Safety concept_previously_injured_co. 
18

 Ibid.  
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en genomgång av kampanjkonceptet och kampanjmaterialet. Under början av 

december hölls även workshops för alla chefer inom produktområdet WHT, på denna 

dag fanns även skyddsombud och fackliga representanter samt personer som arbetar 

inom avdelningen Environment Health Security med. Cheferna var därefter ansvariga 

för att vidarebefordra kampanjmaterialet till de övriga medarbetarna.
19

 Cheferna är 

således nyckelpersoner för att sprida informationen till medarbetarna.  

 

2.3 Konceptet bakom Säkerheten Främst 

Kampanjen Säkerheten Främst är ett komplement till övriga pågående 

säkerhetsinitiativ på SMT. Kampanjen fokuserar på beteenden och att säkerheten är 

viktig eftersom alla på arbetsplatsen är måna om varandra. Då majoriteten av de 

arbetsrelaterade skadorna är kopplade till just beteende, vill kampanjen skapa en 

medvetenhet kring konsekvenserna av att inte arbeta säkert samt utveckla en utpräglad 

säkerhetskultur på arbetsplatsen.  

 

För att få medarbetarna att bli mer medvetna om vikten av att arbeta säkert har några 

av de egna medarbetarna agerat frontfigurer i kampanjen och delat med sig av sina 

berättelser. Istället för att fokusera på statistik och fakta lägger kampanjen fokus på allt 

det som gör livet värt att leva för varje individ. Exempel på de människor som är 

viktiga i den anställdes liv så som kollegor, partners, familj etcetera, men även på deras 

fritidssysselsättningar och passioner. Kampanjen vill förmedla värdet av att arbeta på 

ett säkert sätt för individen och dess nära och kära.  

 

Det är SMT:s kommunikationsavdelning och avdelningen Environment Health 

Security som tagit fram kampanjen i samarbete med varandra.  

 

2.4 Kanaler kampanjen tillgått 

För att kampanjbudskapet ska få så stor genomslagskraft som möjligt har en rad olika 

kanaler använts. Budskap uppfattas olika av olika personer och olika kanaler har även 

olika genomslagskraft beroende på individen, genom att kombinera ett flertal kanaler 

skapas synergieffekter.
20

  

                                                        
19

 PPT WS Safety concept communication rollout 
20

 Larsson, 2008, s. 214  
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2.4.1 Emblem  

Ett emblem har framtagits för kampanjen. Detta finns tillgängligt både på svenska och 

engelska och återfinns inom allt kampanjmaterial. En fördel med att använda sig av 

emblem är att dessa ögonblickligen kan identifieras och skapa associationer, i detta fall 

med säkerhetsfrågor och ett säkert arbetssätt. 

        
21

 

2.4.2 Filmer 

Fyra olika informationsfilmer är framtagna för kampanjen. Syftet med filmerna är att 

skapa en vilja att arbeta säkert. Tre av filmerna syftar till att angripa de vanligaste 

ursäkterna för att anställda inte arbetar säkert. Genom att i filmerna Säkerhet och 

produktivitet, Säkerhet utan genvägar och Säkerhet v.s. ’det händer inte mig’ angripa 

de vanligaste ursäkterna vill man stävja dessa. Dessa tre filmer är cirka 1,5-2 minuter 

långa. Det finns även en längre film Det finns många anledningar att arbeta säkert, 

vilka är dina? på cirka 5 minuter. Den filmen fokuserar på viljan att arbeta säkert och 

är ett sammandrag av de tre kortfilmerna. I alla filmerna berättar medarbetare vid SMT 

om sitt jobb, sin vardag och vad som driver dem till att arbeta säkert.
22

  Alla filmerna 

är på svenska, men det finns även versioner med engelska undertexter.   

 

2.4.3 Diskussionsunderlag  

Till varje film finns det tillgängligt diskussionsunderlag, där frågor rörande varje films 

tema lyfts. Detta för att starta upp en dialog om hur alla på arbetsplatsen kan bidra till 

                                                        
21

 PPT Safety first concept_WS webinar 
22

 Ibid. 



Säkerheten Främst   Caroline Holmström  

C-uppsats, 2014  Högskolan i Gävle 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

 

 14 

en ökad arbetssäkerhet genom att förändra och förbättra beteenden och attityder. 

Frågorna är anpassade för att motsvara budskapet i varje film och på så vis angripa de 

olika ursäkterna.
23

 

 

2.4.4 Affischer  

Sju olika affischer finns att tillgå till denna kampanj. Sex stycken av dessa posters 

pryds av kampanjens frontfigurer samt med olika citat gällande arbetssäkerhet. Det 

finns även posters där medarbetarna själva får fylla i sina skäl att arbeta säkert.
 24

 Där 

kan medarbetarna på varje avdelning själva fylla i deras anledningar till att arbeta 

säkert och därefter kan dessa affischer hängas upp i arbetslokalerna.
25

 Alla affischer 

innehåller emblemet.  

 

2.4.5 Intranätet 

På Sandviks intranät har medarbetare tillgång till säkerhetsfilmerna, 

diskussionsunderlagen, affischer samt en powerpointpresentation av kampanjen. Även 

de medarbetare som inte har en egen dator har tillgång till utstationerade datorer vilka 

alla anställda kan använda. Där finns även andra säkerhetstips, berättelser av 

medarbetare vilka råkat ut för olyckor, SMT:s säkerhetsvision samt information om 

hur säkerhetsstatusen på SMT är i dagsläget.
26

 

 

2.4.6 Säkerhetsambassadörer  

För att ytterligare implementera säkerhetstänkandet har man i denna kampanj lanserat 

begreppet säkerhetsambassadör. Säkerhetsambassadörer är medarbetare som frivilligt 

ställt upp för att föregå med gott exempel gällande arbetssäkerhet inför den övriga 

personalstyrkan. Detta är tänkt att avlasta avdelningschefer och skyddsombud samt 

förstärka vikten av ett säkert arbetssätt. 

  

Följande är de förväntningar vilka ställs på säkerhetsambassadörerna: 

- vara en god förebild och förespråkare för säkert arbete kopplat till beteende 

- stödja säkerhetsarbetet baserat på värdena för SMT (vision och principer) 

                                                        
23

 Se Bilaga 1 - Diskussionsunderlag  
24

 Se Bilaga 2 - Poster 
25

 PPT Safety first concept_WS webinar 
26

 Ibid. 
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-  stödja kollegor och chefer genom inspiration, åtgärder och motivation 

- samarbeta och nätverka med andra ambassadörer för att få lärdomar, inspiration och 

stöd av varandra 

- delta i referensgrupper och fortsätta att utveckla säkerhetsarbetet
27

 

 

2.5 Nollvisionen 

Inom SMT råder en nollvision gällande arbetsrelaterade skador. Det innebär att 

olycksfallsfrekvensen ska vara lägre än 1. Olycksfallsfrekvensen är antal olyckor med 

sjukfrånvaro per en miljon arbetade timmar. Under 2014 är målet att 

olycksfallsfrekvensen ska vara lägre än 3.
28

 För att nå nollvisionen innan år 2020 

innebär det att de arbetsrelaterade skadorna succesivt måste halveras år för år. Se 

nedanstående tabell. 

 

29
 

Ovan illustreras hur de arbetsrelaterade olyckorna vid SMT måste halveras år för år, 

samt vilken nivå olyckorna bör komma ned till inom de närmsta åren.  

* LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate, (fri översättning) Olycksfallsfrekvensen 

 

 

  

  

                                                        
27

 Mailkonversation med Anna Helfridsson, Communication Professional SMT Sandvik, 2014-05-20 
28

 Mailkonversation med Anna Helfridsson, Communication Professional SMT Sandvik, 2014-05-23 
29

http://www.sandvik.com/Global/Investors/Capital%20Markets%20Day/Presentations/CMD%202013/

SMT%20CMD%202013.pdf, hämtad 2014-05-14 

http://www.sandvik.com/Global/Investors/Capital%20Markets%20Day/Presentations/CMD%202013/SMT%20CMD%202013.pdf
http://www.sandvik.com/Global/Investors/Capital%20Markets%20Day/Presentations/CMD%202013/SMT%20CMD%202013.pdf
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Frågor gällande människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten 

undersöks bäst genom en kvalitativ studie.
30

 En kvalitativ metod ger även 

respondenten en större frihet att lämna sina synpunkter än när en kvantitativ metod 

används.
31

 Detta är två viktiga skäl till att en kvalitativ metod ansågs lämpligast för att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

I denna uppsats diskuterats även resultatet från de kvalitativa intervjuerna i relation till 

en tidigare genomförd kvantitativ frågeundersökning. Då frågeundersökningen och 

intervjuerna inte har utgått från exakt samma frågor är det dock problematiskt att göra 

en adekvat jämförelse av svaren dem emellan. Dock lämnar kvalitativa intervjuer ett 

stort utrymme för respondenten att själv uttrycka sina tankar och känslor gällande 

ämnet, vilket innebär att många aspekter av frågeundersökningen indirekt tagits upp 

under intervjuerna. Av denna anledning görs här en diskussion av 

intervjurespondenternas svar i relation till frågeundersökningens. Det är dock viktigt 

att ha i åtanke att frågeundersökningen erbjuder fasta svarsalternativ och de kvalitativa 

intervjuerna bygger på fria svar.  

 

3.2 Fallstudie som forskningsstrategi  

En fallstudie innebär att en detaljerad granskning av ett särskilt ämne, till exempel en 

grupp, i ett större sammanhang. Fallstudien är snarare teorigrundande i sin natur 

än hypotesprövande. Den används därför ofta för att utveckla eller fördjupa 

hypoteser.
32

   

  

3.2.1 Produktområdet WHT som fallorganisation 

Produktområdet WHT som ingår i affärsområdet SMT på Sandvik valdes av praktiska 

skäl då kontakt var etablerad inför arbetets start, val av organisation var således ett 

bekvämlighetsurval. Sandvikkoncernen är världsledande inom hårdmetallprodukter 

och producerar bland annat verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för 

gruv- och anläggningsindustrin samt högförädlade produkter i avancerat, rostfritt stål. 

                                                        
30

 G Ahrne & P Svensson, Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber, 2011. 
31

 http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/metoder/kvalitativa-metoder/, hämtad 2014-04-28 
32

 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 8-25 

http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/metoder/kvalitativa-metoder/
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Sandvik grundades år 1862 och omsätter idag cirka 87 miljarder kronor. Företaget har 

försäljning i mer än 130 olika länder och har cirka 47 000 medarbetare. 

Sandvikkoncernen är uppdelad i fem olika affärsområden, Sandvik Mining, Sandvik 

Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och 

Sandvik Venture. WHT är ett av de fyra produktområden inom affärsområdet Sandvik 

Materials Technology.
33

 

 

Ovan illustreras hur Sandvik och Sandvik Materials Technology är strukturerade. WS 

och PP är två produktionsenheter vid WHT.   

 

Produktområdet WHT producerar högt förädlade produkter inom tråd- och 

uppvärmningssystem. Dessa produkter bidrar till att göra industriella processer säkrare, 

effektivare och mer resurssnåla.
34

  

 

Då undersökningen fokuserar kring SMTs interna kampanj Säkerheten Främst består 

en del av materialet av såväl interna som externa dokument från SMT och WHT, så 

som powerpointpresentationer och webbaserat material. Det kan inte uteslutas att det 

finns en partisk värdering i det material jag fått tillgå. Dock ligger det i såväl denna 

undersöknings, som Sandviks, syfte att utröna huruvida känslomässiga budskap och 

kampanjer kan användas för att skapa en beteendeförändring, därav har jag valt att lita 

på den information som presenterats utan att för den delen tummat på det kritiska 

tänkandet gällande materialet ifråga.    

                                                        
33

 http://www.sandvik.com/sv/om-sandvik/, hämtad 2014-05-14 
34

http://www.sandvik.com/Global/Local%20files/Sweden/Om%20Sandvik/Koncernpresentation/Koncer

npresentation%202014.pdf, hämtad 2014-05-14 

http://www.sandvik.com/sv/om-sandvik/
http://www.sandvik.com/Global/Local%20files/Sweden/Om%20Sandvik/Koncernpresentation/Koncernpresentation%202014.pdf
http://www.sandvik.com/Global/Local%20files/Sweden/Om%20Sandvik/Koncernpresentation/Koncernpresentation%202014.pdf
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3.3 Sekundärdata och primärdata 

Denna undersökning baseras på såväl sekundärdata och primärdata. Sekundärdata 

består av information som samlats in i av andra forskare i andra syften än denna studie. 

Primärdata innebär att forskaren själv har samlat in information med hjälp av en 

vedertagen forskningsmetod, i detta fall kvalitativa intervjuer.
35

 

 

3.3.1 Sekundärdata 

Denna undersökning inleddes med en studie av sekundärdata relevant för studiens 

syfte. Sekundärdata består av vetenskapliga artiklar, facklitteratur inom 

kommunikationsområdet samt internetbaserade källor. Ett källkritiskt perspektiv är 

essentiellt i förhållandet till sekundärdata. I ett inledande källkritiskt skede är det 

viktigt att slå fast källans upphovsman, hur källan tillkom samt avsikten med dess 

tillkomst. Detta bedömer källans äkthet, det vill säga om den är vad den utger sig för 

att vara.
36

  

 

Tidskriteriet, beroendekriteriet samt tendenskriteriet har tagits hänsyn till i denna 

studie. De källor vilka använts i denna undersökning har granskats för att kontrollera 

att de upplysningar som lämnas är aktuella, vilket svarar mot tidskriteriet. Källorna 

som använts är även oberoende av varandra och visar samstämmig information, 

beroendekriteriet. Källorna har även granskats för att kontrollera att dess upphovsmän 

inte försökt påverka opinionen genom att exempelvis presentera ett skevt faktaurval, 

tendenskriteriet, vilket i vis mån kontrolleras genom att använda oberoende källor.
37

 

Uppsatsens teoridel har baserats på källor vilka är oberoende av uppgiften den 

behandlar, vilket ökar tillförlitligheten i studien. Samtliga källor vilka använts är 

ändamålsenliga samt har en tydlig koppling till problemområdet och anses därmed 

relevanta för att undersökningens syfte.   

 

                                                        
35

 Henny Olsson & Stefan Sörensen, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 3. 

uppl., Liber, Stockholm, 2011, s. 46 
36

 Thurén Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013. s. 17  
37

 Ibid. 
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3.3.2 Primärdata 

Primärdata som använts i denna studie består av kvalitativa intervjuer. Fördelen med 

denna metod är att de upplysningar som samlas in ligger ämnet nära i tiden samt att 

forskaren själv kunnat ställa frågor vilka är relevanta för undersökningen.
38

  

 

3.4 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa metoden baseras på ett induktivt tillvägagångssätt där enskilda 

iakttagelser utgör grunden för generella antaganden.
39

 I kvalitativa intervjuer är språket 

både ett redskap och ett föremål för analys. Intervjuaren och respondenten förhandlar 

fram en förståelse för ämnet, via transkribering blir sedan det samtalet föremål för 

textanalys och tolkning.
40

 Genom att använda kvalitativa intervjuer kan en djupgående 

och innehållsrik bild av ämnet målas.
41

 Forskaren befinner sig här mitt i den sociala 

verklighet vilken undersöks och datainsamling och analys sker parallellt och i 

växelverkan. Forskaren försöker såldes fånga både människors handlingar såväl som 

dessa handlingars betydelser, detta då kvalitativa metoder strävar efter att återge en 

helhetsbild av det undersökta.
42

  

 

3.4.1 Semistrukturerade intervjuer  

De kvalitativa intervjuer undersökningen grundar sig på består av den 

semistrukturerade sorten. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun utgår från 

förutbestämda teman och att det är definierat vad intervjun ska behandla. I detta fall 

har intervjuerna utgått från en utarbetad intervjuguide
43

, samtidigt är intervjuaren fri att 

ställa följdfrågor till respondenten. Genom att använda semistrukturerade intervjuer har 

intervjuaren möjlighet att ta del av personers resonemang samt be dem vidareutveckla 

dem vid behov, vilket gör det till en flexibel intervjuform.
44

 Med semistrukturerade 

intervjuer kan den som intervjuar få en bred och allsidig bild av ämnet ifråga.
45

  

 

                                                        
38

 Olsson & Sörensen, 2011, s. 46 
39

 Helge Østbye, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, 
40

 Klaus Bruhn Jensen & Nicholas W. Jankowski, (red.), A Handbook of qualitative methodologies for 

mass communication research [electronic resource], Routledge, London, 1991, s. 32-33  
41

 http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/metoder/kvalitativa-metoder/, hämtad 2014-04-28 
42

 kvalitativ metod. http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-28. 
43

 Se Bilaga 3 – Intervjuguide, operatör samt Bilaga 4- Intervjuguide – flödeschef   
44

 Østbye, 2004, s. 103  
45

 Ibid.  

http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/metoder/kvalitativa-metoder/
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3.4.2 Upplägg kring intervjuerna  

Respondenterna fick i början av intervjun ta del av undersökningens syfte, att 

resultaten kommer att presenteras i en c-uppsats, att deras medverkan är anonym, att 

deras deltagande närsomhelst kan avbrytas då det sker på frivillig basis. De blev även 

tillfrågade om de godkände att samtalet dokumenterades samt informerades om att de 

har rätt att ta del av såväl transkribering av intervjumaterialet som den färdiga 

uppsatsen.
46

 Intervjuerna dokumenterades via ljudinspelning. Det färdiga materialet 

transkriberades därefter. För att undvika missförstånd skickades en sammanfattning av 

transkriberingen till varje enskild respondent för godkännande.
47

   

 

3.5 Urval vid intervjuerna 

Intervjuerna bygger på ett strategiskt urval samt ett bekvämlighetsurval.
48

 Ett 

strategiskt urval innebär i sin tur att forskaren väljer ut deltagare vilka kan tänkas bidra 

med relevant information gällande ämnet
49

, i detta fall en kombination av flödeschefer 

och operatörer. Bekvämlighetsurvalet å sin sida innebär att man väljer respondenter 

bland som finns till hands.  

 

Denna undersökning bygger på intervjuer av åtta anställda vid Sandvik, fyra stycken 

vid WS och fyra stycken vid PP. Då cheferna är nyckelpersoner för att vidarebefordra 

säkerhetskampanjen till operatörerna har en kombination av flödeschefer och 

operatörer vid fyra olika avdelningar intervjuats. Flödeschefen är operatörens närmsta 

chef. Det är flödescheferna själva som valt ut vilka operatörer som medverkar i 

undersökningen, något som bland annat avgjordes av deras tillgänglighet. På varje 

avdelning intervjuades en flödeschef samt en operatör tillhörandes vardera flödeschefs 

avdelning. Av de fyra operatörer vilka intervjuades var tre av dem skyddsombud för 

deras respektive avdelning. Respondenterna är inte namngivna i denna uppsats, utan 

deras svar har kodats enligt nedanstående schema. 

 

 

                                                        
46

 Østbye, 2004, s. 104 
47

 Transkriberingen av varje intervju mailades till berörd respondent för överseende. På grund av 

uppsatsens snäva tidsram fick de fem arbetsdagar på sig att göra ändringar eller tillägg i materialet, 

annars användes materialet i sin ursprungliga form.   
48

 Ibid. s, 248 
49

 http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Inte-bara-rakna-utan-ocksa-forsta/, 

hämtad 2014-05-09 

http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Inte-bara-rakna-utan-ocksa-forsta/
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Respondent Produkt-

område 

Befattning Tid 

inom 

företaget 

Övrigt om 

respondenterna 

Datum 

för 

intervjun 

PP1A  Primary Flödeschef 38 år Ansvarig för 17 

man 

7/7-14  

PP1B  Primary  Operatör 8 år Skyddsombud 7/7-14 

PP2A  Primary Flödeschef 18 år Ansvarig för 18 

man 

8/7-14 

PP2B Primary Operatör 11 år  8/7-14 

WS1A  Wire 

Sandviken 

Flödeschef 30 år Ansvarig för 50 

man 

9/7-14 

WS1B Wire  

Sandviken 

CR-

tekniker 

20 år Skyddsombud  9/7-14 

WS2A Wire 

Sandviken 

Flödeschef 7 

månader 

Ansvarig för 40 

man  

10/7-14 

WS2B Wire 

Sandviken 

Operatör 28 år Skyddsombud 10/7-14 

 

Förkortningarna som används för respondenterna ska utläsas på följande sätt:  

 

Den inledande bokstavskombinationen indikerar vilken produktionsenhet personen 

arbetar på, WS eller PP. Siffran 1 eller 2 anger vilken avdelning personen ifråga 

arbetar på. Bokstäverna A eller B anger huruvida respondenten är flödeschef eller 

operatör, där A står för flödeschef och B för operatör. Observera att de respondenter 

vilka ej arbetar som flödeschefer i denna uppsats benämns som operatörer, även om en 

av respondenternas titel är CR-tekniker.  
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3.6 Validitet och reliabilitet  

Termen validitet betecknar huruvida en studie granskar det den avser att granska, det 

vill säga hur pass relevant fakta och analys är i förhållande till 

problemformuleringen.
50

 Genom att använda semistrukturerade intervjuer kan 

följdfrågor användas för att skapa en helhetsbild av ämnet, vilket stärker studiens 

validitet då en komplex bild kan målas. Undersökningens validitet kan anses 

tillfredsställande då studiens utformning ger väsentliga insikter avseende dess 

frågeställning. Termen reliabilitet åsyftar tillförlitligheten gällande kvaliteten i 

insamling, bearbetning och analys av data.
51

 För att på bästa sätt tillförsäkra 

undersökningens reliabilitet., dokumenterades intervjuerna med ljudupptagning, 

transkriberades samt skickades till respondenterna för överseende.
52

 Av åtta 

respondenter valde två stycken att utnyttja denna möjlighet.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Inom alla undersökningar måste forskaren ta ställning till etiska frågor vilka kan 

påverka undersökningen. För att underlätta denna process har myndigheten 

Vetenskapsrådet tagit fram forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Där specificeras fyra huvudkrav som denna studie 

kommer att utgå från.
53

 

 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagare får ta del av all relevant 

information kring undersökningen, så som syfte och tillvägagångssätt, att deltagandet 

är frivilligt, vem uppdragsgivaren är samt hur resultaten kommer att redovisas. 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagaren själv har rätt att bestämma över 

sin medverkan och att deras tillåtelse inhämtats. Baserat på dessa två krav har 

respondenterna därför upplysts om att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som 

helst under processens gång då det sker på frivillig basis, vad syftet med intervjuerna 

är samt att resultatet från dem kommer att presenteras i en c-uppsats vid Högskolan i 

Gävle. Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ställer upp i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet samt att förvaring av 
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personuppgifter skall ske på ett sådant sätt att obehöriga ej får åtkomst till dem. I denna 

undersökning innebär det att personerna inte är namngivna. Nyttjandekravet innebär att 

de upplysningar som insamlas endast får användas i forskningsändamål, det vill säga ej 

för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk. Detta krav uppfylls då informationen 

undersökningen genererar endast kommer att presenteras i denna uppsats.
54

 

 

Utöver dessa fyra huvudkrav ger Vetenskapsrådet även två rekommendationer 

gällande forskning. Den första rekommendationen fastställer att uppgiftslämnare och 

berörda parter bör få ta del av känsliga avsnitt innan uppsatsen publiceras. Genom att 

låta respondenterna ta del av intervjuernas transkribering innan att materialet bearbetas 

minskar chansen för missuppfattningar. Utöver det kommer mina kontaktpersoner på 

Sandvik att ha inblick i arbetsprocessen. Detta innebär inte att dessa kan styra det 

färdiga resultatet, men däremot att missförstånd kan klaras upp under arbetets gång.  

Den andra rekommendationen är att alla vilka är delaktiga i undersökningen bör bli 

tillfrågade om de vill ta del av uppsatsen efter att den publicerats. I samband med 

intervjuerna tillfrågades alla respondenter om de ville ta del av resultatet, de som var 

intresserade av detta lämnade kontaktadresser för att få ett exemplar av uppsatsen 

skickade till sig efter att denna publicerats.
55

 

 

3.8 Metodkritik 

Alla metoder medför fördelar och nackdelar, så även denna. Huruvida det går att dra 

generella slutsatser från ett urval till en större grupp är beroende av antal enheter i 

urvalet samt vilken metod som använts för att fastställa urvalet.
56

 Då denna 

undersökning endast vilar på åtta stycken intervjuer är det inte möjligt att generalisera 

studiens resultat. Antalet respondenter anses dock ge en tillräckligt bred förståelse för 

ämnet för att undersökningen är relevant att genomföra, samtidigt som materialet var 

av hanterbar storlek i förhållande till tidsramen.  
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En annan viktig aspekt av kvalitativa intervjuer är förberedelserna inför intervjun.
57

 I 

detta fall var intervjuaren förberedd på att intervjua medarbetare om en 

säkerhetskampanj vilken lanserats ett halvår tidigare och som alla medarbetare tagit del 

av. Vid intervjutillfällena visade det sig att detta inte var fallet, utan att vissa 

respondenter helt undgått kampanjen och att andra respondenter ej var medveten om 

vissa av kampanjelementen. Om intervjuaren hade varit förberedd på detta scenario 

hade kvaliteten på dessa intervjuer kunnat vara högre.   

                                                        
57
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4. Teori 

4.1 Organisationskommunikation 

Alla kommunikativa handlingar och interaktioner, såväl externt som internt, kring en 

organisation sammanfattas av begreppet organisationskommunikation.  

Den interna och externa kommunikationen smälter delvis samman. Intern 

kommunikation används alltmer i externa sammanhang parallellt med att externt arbete 

ges djupare intern anknytning, då personalen ingår i den allmänna publiken.
58

 Vad ett 

företag kommunicerar externt bör primärt förstås av de egna medarbetarna.
59

 I och 

med detta kan det ses som att den tidigare åtskillnaden mellan intern och extern 

kommunikation i princip har luckrats upp. Dock kvarstår det faktum att personal som 

upplever sig insatt i och positiv till organisationens uppgifter bidrar till att även den 

externa kommunikationen utvecklas.
60

 Att utveckla den interna kommunikationen är 

därför ett effektivt sätt att förbättra verksamheten i stort.  

 

4.1.1 Intern kommunikation 

”Kommunikationen i en grupp kan liknas vid dess blodomlopp. Det är 

kommunikationen som sammanbinder gruppens olika delar”.
61

 På detta sätt inleds 

kommunikationskapitlet i Rolf Granér Personalgruppens psykologi. Att 

kommunikation är ett av de viktigaste elementen inom en organisation är en tes som 

förekommer inom flera olika akademiska fält.
62

 Om inte kommunikationen inom en 

organisation fungerar, blir organisationen lidande.
63

 Den inre organiseringen och 

ledningen av organisationen är en viktig del av det som kommuniceras utåt, det är 

därför viktigt att den interna kommunikationen löper så smidigt som möjligt.
64
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Ovan illustreras hur den enskilde medarbetaren utvecklas genom förbättrad intern 

kommunikation.
65

 

 

Den interna kommunikationen består av såväl formell som informell kommunikation. 

Den formella kommunikationen består av de kommunikativa åtgärder 

organisationsledningen beslutar och den informella kommunikationen består av den 

interaktion som medarbetarna själva skapar parallellt med den formella 

kommunikationen. Dessa två typer av kommunikation är sammanlänkade och verkar 

ofta i växelverkan. Om den formella kommunikationen är bristfällig ökar den 

informella och vice versa. Det är viktigt att se att den informella kommunikationen 

som något positivt då den fyller ett behov hos medarbetarna.
66

  

 

4.1.2 Intern marknadsföring  

Ett företags medarbetare är avgörande för att verksamheten ska fungera väl. Det är 

medarbetarnas kompetens, attityd och personlighet som i slutändan avgör huruvida en 

verksamhet är framgångsrik eller inte. Därför är det mycket viktigt att medarbetarna är 

och känner sig delaktiga i företagets verksamhet. Intern marknadsföring handlar om att 

förankra idéer hos den egna personalen.
67
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Intern marknadsföring kan användas i en rad olika situationer, varav 

förändringsprocesser är ett av användningsområdena.
68

 Christian Grönroos, professor i 

marknadsföring, anser att medarbetare ofta får stora mängder information, men att de 

däremot får mycket liten uppmuntran. Han menar att för att kunna vara mottaglig för 

information måste medarbetarna vara motiverade. Han betonar även att intern 

marknadsföring innebär två stycken ledningsprocesser: attitydutveckling och 

kommunikationsstyrning. Attitydutveckling är en ständig process vilken utvecklar 

medarbetarnas attityder samt deras motivation att vara lojal till företaget. Hos varje 

medarbetare finns ett behov av erkännande, feedback, tvåvägskommunikation och 

uppmuntran. Kommunikationsstyrning innebär att den information som når 

medarbetaren når rätt person vid rätt tidpunkt och i rätt format. Detta för att 

medarbetaren ska ha alla chanser att utföra sina uppgifter väl.
69

 

 

4.1.3 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation innefattar alla strukturerade kommunikationsinsatser, såväl 

internt som externt, på ett företag eller inom en organisation. Inom detta område ligger 

betoningen på att leda kommunikationsprocesser. Verksamheten presenteras vanligen i 

en dokumenterad plan vilken fungerar som styrdokument.
70

  Effekten av de strategiska 

kommunikationsinsatserna kan dock vara svåra att mäta. Detta då de kommunikativa 

initiativen ofta gynnar de så kallade mjuka värdena som varumärkesförstärkning eller 

kundlojalitet. För att mäta de immateriella vinsterna av en välfungerande 

kommunikation är det därför viktigt att utforska andra mätverktyg.
71

  

 

4.2 Företagskultur och förändringsprocesser 

Ett företag genomsyras av såväl företagskultur som förändringsprocesser. I detta 

avsnitt redovisas hur dessa faktorer kan påverka organisationen.  
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4.2.1 Företagskultur  

Företagskulturen består av de gemensamma normer, värderingar, attityder och 

beteenden som finns inom företaget. Varje företags kultur är unik vilket enligt 

kommunikationsforskaren Peter Erikson tar sitt uttryck på både synliga och osynliga 

sätt.
72

  Företagskulturen kan likställas med många andra egenskaper hos organisationen 

så som dess storlek, antal anställda eller tekniska utrustning.
73

 Synliga kulturuttryck 

återspeglas i sådant som byggnader, kontor, teknisk utrustning, klädsel, språkbruk samt 

de uppföranderegler vilka öppet kan observeras. Den osynliga aspekten fokuserar på 

sådant som myter och historier i och runt organisationen.
74

 Företagskulturen är således 

en naturlig del av företaget och har inflytande över alla olika delar av företaget.
75

 Trots 

att företagskulturen består av delade värderingar inom företaget är inte 

företagskulturen helt homogen. Istället består den av en rad subgrupper vilka existerar 

sida vid sida och stundtals samverkar stundtals kan komma i konflikt med varandra.
76

  

 

Den traditionella synen på företagskultur utgår från att kulturen produceras av 

organisationerna själva. Det är dock inte ett okomplicerat antagande, då ett av 

problemen med detta är att det inte finns något entydigt svar om hur man kan påverka 

företagskulturen i rätt riktning samt i vilken utsträckning detta kan ske.
77

 Grunden för 

en positiv företagskultur är dock att det finns gemensamma värden inom företaget 

vilka är lika för alla medarbetare.
78

 Företagskulturen i sig skapar en stabilitet hos de 

anställda genom att den anger hur de ska agera samt att den kan skapa solidaritet 

mellan ledning och anställd.
79

 

 

4.2.2 Förändringsprocesser inom organisationer 

Förändringar är ett naturligt inslag i alla organisationer. De kan skilja sig åt gällande 

tidsperspektiv, omfattning och innehåll men i alla förändringsprocesser är 

kommunikation ett viktigt inslag för att förändringen ska löpa problemfritt.
80

 I detta 
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fall rör sig förändringen om att implementera ett säkerhetsbeteende som alltid varit 

önskvärt. Det handlar således inte om någon ny information till medarbetarna, utan det 

är en kulturförändring som man vill åstadkomma. Sättet denna information förmedlas 

på är dock nytt samt att det fokus som ligger på säkerhetsfrågorna har ökat.  

 

Vilka förändringar som upplevs önskvärda på en arbetsplats beror främst på vilka 

behov den egna individen uppfattar. En klassisk motsättning mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarintressen brukar återfinnas här. Företagsledningens mål är att verksamheten 

flyter på så smidigt som möjligt i relation till kostnaderna. Arbetstagarna å sin sida 

styrs däremot av att få sina arbetsinriktade samt sociala behov tillgodosedda. Delvis 

kan dessa behov sammanfalla och därför finns möjlighet för såväl konflikter som för 

de båda parterna att komma överens.
81

 Förändringsprocesser är dock ingenting som 

låter sig bli gjort i en handvändning. Att ta till sig nya förhållningsregler och utveckla 

ny praxis är någonting som måste få ta sin tid.
82

  

 

Inom en organisation kan förändringarna uppdelas i två grupper, uppifrån-och-ned-

förändringar samt nedifrån-och-upp-förändringar. Uppifrån-och-ned-förändringarna 

kommer, som namnet indikerar, uppifrån från ledningen. Denna typ av förändringar är 

ofta dåligt förankrade bland medarbetarna vilket leder till missnöje och motstånd då 

förändringen upplevs påtvingad. Förändringen uppstår då endast i den formella 

organisationen, utan att ha stöd från den informella. Nedifrån-och-upp-förändringar å 

sin sida initieras lokalt i enheter eller arbetsgrupper. Dessa förändringar har bättre 

förutsättningar för att snabbt få genomkraft då de ofta svarar mot medarbetarnas 

behov. Dock finns en ökad risk att förändringen stoppas på andra nivåer, då initiativet 

inte följt de formella kanalerna.
83

  

 

4.3 Budskapsstrategier  

Att nå ut med ett budskap är lite av en konst och det finns många strategier gällande 

detta. I detta avsnitt redovisas några olika budskapsstrategier.   
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4.3.1 Volym, närhet, känsla och diskuterbarhet 

Trots att det inte finns någon universallösning för att nå ett kommunikationsmål, så 

finns det olika nyckelord att ta fasta på vad gäller budskapsstrategier. Dessa är enligt 

kommunikationsforskaren Lars Palm volym, närhet, känsla och diskuterbarhet. En 

aspekt av volym är givetvis att stor spridning av budskapet i flera olika sammanhang 

ökar chansen att det blir uppmärksammat. Dock finns det ytterligare en aspekt av detta 

då budskapets volym även skapar en känsla av ämnets vikt hos mottagaren. Människor 

resonerar som så att ”detta måste vara viktigt, annars hade de inte lagt ner så stora 

resurser på det”.
84

  

 

Närhet innebär att frågan berör mottagaren personligen samt att konsekvenserna av den 

ligger nära i tiden. Närhet skapas av igenkänning, personifiering och 

konsekvensbeskrivning. Igenkänning innebär att ny information mixas med sådant 

mottagaren redan känner till. Personifiering betyder att problemet inte bara knyts till 

ett brett kollektiv utan personifieras med enskilda individer. Konsekvensbeskrivning 

innebär att de individuella konsekvenserna av att följa och att inte följa budskapets 

uppmaningar är beskrivna.
85

  

 

Känsla i budskapsutformningen innebär att mottagaren känner något när hen möts av 

budskapet. Vissa ämnen skapar känslor vid blotta omnämnande exempelvis sex, våld 

och rasism. Andra ämnen kanske inte skapar en direkt känsla och då är det 

kommunikatörens uppgift att ladda budskapet med dessa. Emotionellt laddade budskap 

utesluter inte sakargument, det innebär bara att sakargumenten är känslomässigt 

laddade. Detta gränsar även till närhets-faktorn, då både personifiering och 

konsekvensbeskrivning väcker känslor hos mottagaren.
86

  

 

Diskuterbarhet med detta menas att det ska vara möjligt att ha mer än en åsikt i frågan. 

Anledningen till detta är att ämnen med en hög diskuterbarhet även hamnar högt på 
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samtalsagendan, det vill säga vad gemene man pratar om med varandra. Hamnar ämnet 

högt på samtalsagendan bidrar det även till volymen av budskapsspridningen.
87

  

 

4.3.2 Berättandet som kommunikationsredskap  

För att budskapet ska förmedlas så klart som möjligt bör inte alltför mycket siffror, 

fakta, diagram eller detaljer användas. Berättelsen ska istället kretsa runt budskapets 

kärna.
88

 Genom att använda sig av berättande kan företag på ett pedagogiskt sätt sälja 

sitt varumärke eller sin vision till den egna personalen.
89

 Via berättelser kan 

förtroenden byggas, relationer skapas, förändringar möjliggöras och konflikter lösas. 

Historier kan fungera som ett enhetligt verktyg för att få organisationer att agera 

utifrån en gemensam värdegrund. Genom berättelser kan även mottagaren påverkas på 

ett emotionellt plan då normala försvarsmekanismer kan kringgås. Att använda 

berättandet som ett verktyg för att skapa en viss företagskultur är ett välkänt grepp.
90

 

Berättelser kan dock ha en såväl enande som splittrande funktion inom organisationer. 

Detta då de både kan legitimera och skapa motstånd mot förändringar.
91

 

 

Matts Heijbel, kommunikationsförfattare och svensk specialist inom storytelling, anser 

att det är viktigt att det företaget väljer att förmedla/berätta är sant. Att kärnan i det 

som berättas är sant är enligt honom avgörande för hur berättelsen kommer att 

uppfattas. I sin bok Storytelling befolkar varumärket uttrycker han sig på detta sätt 

”naturligtvis litar vi inte på organisationer som sitter och småljuger”.
92

  

 

Kommunikationsförfattarna Mossberg och Nissen Johansen å sin sida skiljer mellan 

sanningsbegreppet och autenticitetsbegreppet. Det viktigaste enligt dem är inte att 

historien är sann, utan att den är trovärdig.
93

 Att historierna är genomarbetade och 

övertygande är nyckeln till att medarbetarna ska ta till sig historien.
94
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4.3.2.1 Medarbetarberättelsen  

Att använda medarbetarberättelser inom storytelling innebär att företagets kärnvärden 

förmedlas genom att medarbetare själva presenterar dem.
95

 Medarbetares arbetssätt, 

problemlösningsförmåga samt agerande i olika situationer kan åskådliggöras genom 

berättandet. Att använda egna medarbetarna som frontfigurer i kampanjen och låta de 

övriga anställda ta del av de värderingar dessa medarbetare har bidrar till att värdefull 

tyst kunskap framhävs och sprida inom organisationen.
96

 Att människor ofta undviker 

positiva beteendeförändringar handlar ofta om en känsla av otillräcklighet hos 

personen i fråga. Det effektivaste sättet att kringgå denna känsla har visat sig vara att 

använda föredömen vilka människor kan relatera till.
97

  

 

Människors samarbetsförmåga kan även förbättras genom berättelser. Om de anställda 

diskuterar en situation som alla upplevt och utbyter erfarenheter så brukar ofta ett 

kunskapsutbyte uppstå. Detta kan föra de anställda närmre varandra och bidra till att 

skapa gemensamma värderingar.
98

  

 

4.3.3 Varför- och hur-information 

Man kan dela upp information i en rad olika kategorier, men två kategorier vilka är 

speciellt viktiga när det kommer till attityd- och beteendeförändringar är varför- och 

hur-information. Varför-information innebär att budskapet fokuserar på varför en 

förändring är önskvärd. Denna typ av information ger information om vad 

konsekvenserna av ett oförändrat beteende kan bli samt vilka vinster som står att hämta 

vid en beteendeförändring. Varför-information är den utlösande faktorn för att bidra till 

attitydförändringar. Desto mer varför-information som ges desto viktigare tycks 

beslutet vara för mottagaren.
99

 Hur-information å sin sida är instruerande i sin karaktär 

och har därför en handlingsutlösande funktion. Denna typ av information beskriver i 

enkla steg hur mottagaren själv ska gå till väga för att förändra sitt beteende. Detta för 

att avdramatisera beslutet och på så vis minska den mentala energi som krävs för att 

fatta det. Detta har visat sig effektivt i beteendeförändringar.
100
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5. Resultatet från WHT’s frågeundersökning 2014 

Under juni 2014 genomfördes en uppföljande frågeundersökning vid SMT gällande de 

anställdas syn på arbetssäkerhet samt på kampanjen Säkerheten Främst. 128 

respondenter från WHT besvarade denna undersökning
101

 vilken genomfördes globalt 

med respondenter från sju olika länder
102

, majoriteten av respondenterna (38 procent) 

arbetar dock i Sverige. Undersökningen har genomförts bland arbetare, tjänstemän och 

chefer.
103

 Undersökningen bestod av olika påståenden där respondenterna på en skala 

ett till sex fick fylla i hur väl påståendet överensstämde med deras egen uppfattning. 

Till vissa frågor fanns även möjligheten att fylla i egna kommentarer gällande 

frågorna.  

 

Likt den undersökning som genomfördes 2013 angav respondenterna även denna gång 

att de tre vanligaste orsakerna för att inte agera på ett säkert sätt på arbetsplatsen är att 

produktivitet och leverans prioriteras, övertro på den egna förmågan samt att spara tid 

för den egna individen genom genvägar. När respondenterna uppmanades att värdera 

säkerhetsarbetet på deras arbetsplats valde majoriteten av (78.9 procent) en 5:a eller 

6:a, endast 7 procent valde alternativ 3 eller lägre.
104

  

 

                                                        
101

 Survey: Why do we have accidents? 2014. Standard report.  
102

 Länderna ifråga var: Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Sverige, USA, Storbritannien. 
103

 Fördelningen bland respondenterna var uppdelade på detta sätt: arbetare = 32 procent, tjänstemän = 

34,4 procent, chefer 31,2 procent och övriga anställda 2,3 procent.   
104

 Survey: Why do we have accidents? 2014. Standard report.  
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Ovan redovisas undersökningens resultat angående vad som skulle kunna förbättra 

arbetssäkerheten på arbetsplatsen.  

 

I en flervalsfråga tillfrågades respondenterna vad som skulle kunna förbättra 

arbetssäkerheten på arbetsplatsen, här kunde respondenterna välja tre av sju alternativ. 

En tredjedel ansåg att striktare konsekvenser av att riskfyllt beteende bör införas, 29,6 

procent ansåg att arbetsinstruktionerna samt standardrutinerna kan förbättras, 28,8 

procent ansåg att mer träning och information kring arbetssäkerhet skulle säkra 

arbetsmiljön samt 28 procent ansåg att skärpta konsekvenser av att inte använda rätt 

skyddsutrustning bör införas. 18,4 procent ansåg även att en öppnare dialog inom 

arbetsgruppen kan leda till en säkrare arbetsplats, 16 procent ansåg att de individuella 

fördelarna med att arbeta säkert bör lyftas och 10,4 procent ansåg att chefen bör 

fokusera mer på arbetssäkerhet. De två vanligaste förbättringsområdena var dock 

förbättringar av den tekniska utrustningen (64 procent) samt höja nivån av 5S
105

 på 

arbetsplatsen (38,4 procent).
106

 

                                                        
105

 5S är en metod för tidsbesparing, ökad effektivitet och säkrare arbetsmiljö, vanligtvis inom 

produktion, vilken ursprungligen kommer från Japan. De fem s:en – sortera, systematisera, städa, 

standardisera samt skapa vana – beskriver hur ett företag systematiskt kan skapa och upprätthålla 

ordning och reda på arbetsplatsen. 

http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/, hämtad 2013-

07-20 
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5. What would increase the level of safety at your work place?  
(select max. 3 options) 

Better work instructions and standard operating procedures.
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Stricter consequences for unsafe behavior.
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Säkerheten Främst   Caroline Holmström  

C-uppsats, 2014  Högskolan i Gävle 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

 

 35 

89,5 procent av respondenterna ansåg att det råder en säker arbetskultur på deras 

arbetsplats. 74 procent av de tillfrågade värderar påståendet "säkerheten tas på allvar 

av alla anställda vid SMT" till en 5:a eller 6:a. Endast 3,9 procent värderar påståendet 

till en 3:a eller lägre. 43,8 procent av de tillfrågade diskuterar säkerhetsfrågor på 

arbetsplatsen dagligen, 35,9 procent diskuterar dem på veckobasis och 15,6 procent 

diskuterar dem månadsvis. 4,7 procent av respondenterna uppger att de aldrig 

diskuterar säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.
107

 

 

Gällande vilka av respondenterna som tagit del av kampanjmaterialet och 

säkerhetsfilmerna angav 23 procent av respondenterna har inte sett någon av 

säkerhetsfilmerna, 19,8 procent uppger att de har sett en av dem och 57,1 procent 

uppger att de sett två eller fler av kampanjfilmerna. 61,3 procent av de som sett någon 

kampanjfilm diskuterade den på arbetsplatsen. 91,3 procent av de tillfrågade 

instämmer med SMTs nollvision samt de tre säkerhetsprinciperna
108

.
109

 

  

                                                                                                                                                                 
106

 Survey: Why do we have accidents? 2014. Standard report.  
107

 Ibid.  
108

 De tre säkerhetsprinciperna är: 1. Alla olyckor kan förebyggas. 2. Att arbeta säkert är ett villkor för 

anställning. 3. Ledningen har det yttersta säkerhetsansvaret. 

http://www.sandvik.com/sv/investerare/finansiella-

tabeller/arsredovisningar/arsredovisning2012/forvaltningsberattelse/utvecklingen-inom-affarsomradena/, 

hämtad 2014-07-30 
109

 Survey: Why do we have accidents? 2014. Standard report.  

http://www.sandvik.com/sv/investerare/finansiella-tabeller/arsredovisningar/arsredovisning2012/forvaltningsberattelse/utvecklingen-inom-affarsomradena/
http://www.sandvik.com/sv/investerare/finansiella-tabeller/arsredovisningar/arsredovisning2012/forvaltningsberattelse/utvecklingen-inom-affarsomradena/
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6. Respondenternas svar 

6.1 Etablering av kampanjen 

Då flödeschefer och operatörer blivit presenterade för kampanjen på olika sätt delas 

detta avsnitt upp i två underrubriker beroende på respondenternas position.  

 

6.1.1 Bland flödescheferna 

Av de fyra flödeschefer som intervjuats var samtliga närvarande när Petra Einarsson 

presenterade kampanjen Säkerheten Främst samt säkerhetsfilmerna för flödescheferna. 

Av de fyra var det två stycken som valt att presentera kampanjen för medarbetarna, 

PP2A och WS1A. De tillfrågade flödeschefer vilka valde att visa kampanjfilmerna 

gjorde detta i samband med en medarbetardialog, SEmp (Sandvik Empowerment 

Survey). Åsikterna bland flödescheferna gick isär angående huruvida de var ålagda att 

förmedla kampanjmaterialet till medarbetarna. WS2A uttryckte sig på detta vis i frågan 

”Det må jag säga att visa någon film för dem [medarbetarna] tror jag det aldrig har 

varit på tal, så ja, där brister det i så fall”. Medan WS1A å sin sida sa  

 

”Ja jag tycker i alla fall att hon var väldigt tydlig med vad hon 

förväntade sig av alla chefer. Och att om inte vi jobbar med det här 

så kanske vi ska se oss om efter andra jobb och det kan väl jag 

hålla med om också. Det var väl lite det som var det tuffa 

budskapet”.  

 

Alla flödescheferna uppgav dock att de i kampanjens etableringsfas ansåg det 

motiverat med en säkerhetskampanj vilken fokuserar på beteende.  

 

Tre av flödescheferna svarade nekande på frågan om de upplevde att de fått rätt 

stöttning i att presentera kampanjmaterialet för sina respektive avdelningar. PP1A 

uttryckte att han inte fått någon stöttning i det, men att han inte heller var intresserad 

av att få det då han inte tror att liknande kampanjer kan förändra beteenden. 

 

”Jag tror inte att man förändrar attityder genom kampanjer. Jag har 

aldrig sett att man förändrar attityder så, utan det är idogt arbete 

under flera, flera år som det fodras för att man ska ändra ett 
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beteende och attityd. Får du bort attityden så ändrar du beteendet 

och det kommer att ta tid. Det är ingenting som ändras inom ett till 

två år”.  

 

PP2A svarade att  

 

”Nej, det skulle jag inte säga. Det var mer att man fick ta hem de 

där filmerna själv. [---] Man fick ta tag i det själv helt enkelt och 

göra som man ville. Det var inte alla som visade de där filmerna 

heller. [---] Sen har det väl varit lite dåligt från personalsidan att 

trycka på det här”.  

 

Han tror att det hade varit fördelaktigt om flödescheferna samlats för att gå igenom hur 

de skulle presentera filmerna och diskussionsmaterialet, samt att de fått mer 

bakgrundsinformation om karaktärerna i filmerna. Han uttryckte även att han ser sitt 

eget ansvar i att göra efterforskningar, men att han ändå anser att det varit fördelaktigt 

att få ett färdigt paket med all tillhörande information. WS1A å sin sida säger att han 

aldrig reflekterat över huruvida han fått rätt stöttning i att presentera materialet. ”Jag 

har inte tänkt på det på det sättet. För mig har ju budskapet varit väldigt tydligt hela 

tiden.” 

  

6.1.2 Bland medarbetarna 

PP2B och WS1B hade sett säkerhetsfilmerna samt diskuterat kring dem i sin 

arbetsgrupp. WS2B var osäker huruvida han har sett filmerna, men han tror inte det. 

Även efter att filmen Det finns många orsaker att arbeta säkert – vilka är dina visades 

för honom under intervjutillfället var han osäker huruvida han har sett den tidigare. 

Den fjärde tillfrågade operatören, PP1B, har inte sett filmerna, men vet att de finns på 

intranätet. Däremot säger han att det är en del tekniska problem kring detta och att 

filmerna därför inte går att se. Två av de tillfrågade medarbetarna ansåg att det var 

motiverat med en säkerhetskampanj vilken fokuserar på beteende, av dessa två hade en 

operatör fått kampanjen presenterad för sig och en hade inte det. Den operatör som inte 

fått kampanjen presenterad för sig betonade att det är viktigt att operatörerna känner att 
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satsningen är mer än ord, att det är handling också. Annars tror han inte att en sådan 

satsning kan fungera.  

 

PP2B var mycket tveksam till kampanjen när han först fick den presenterad för sig på 

medarbetardagen. ”Nu har de för lite att göra där borta på solsidan, det var den första 

tanken jag fick”.  Vid intervjutillfället säger han dock att kampanjen fortgått så pass 

länge att den numera har blivit ett naturligt inslag i vardagen och säger att han tycker 

att säkerheten tas på allvar, så länge det inte går ut för mycket över produktion eller är 

för kostsam. WTH2B hade inte fått kampanjen presenterad för sig men ställde sig 

tveksam till huruvida en sådan typ av kampanj kan ha så stor inverkan på arbetssättet. 

Enligt honom vore det istället mer effektivt att ”ha en liten tråkig chef faktiskt, även 

om det låter tråkigt. Inte så att han jagar folk, men någon som påminner hela tiden”.  

 

6.2 Respondenternas åsikter om kampanjkonceptet 

Vid intervjutillfällena fanns ingen fråga vilken fokuserade på själva kampanjkonceptet, 

däremot blev detta invävt i respondenternas svar.  

 

6.2.1 Säkerheten Främst 

Bland respondenterna fanns det delade åsikter angående konceptet Säkerheten Främst. 

Vissa ansåg att det är självklart att säkerheten bör komma främst och att detta är en 

väldigt bra satsning för att nå en nollvision gällande olyckor. Andra ansåg dock att i 

realiteten går produktionen fortfarande framför säkerheten och att detta inte är 

någonting som operatörerna själva kan styra då de har produktionsmål att möta.  

 

PP1A anser att säkerhet alltid har ett syfte eftersom det inte finns någon som vill 

komma hem skadad från arbetet.  WS2A uttryckte sig på detta sätt angående 

säkerhetskonceptet  

 

”Jag kom i kontakt med Säkerheten Främst när jag sökte jobb på 

Sandvik. [---] Jag tycker att de värderingar som Sandvik har var 

väldigt bra. Att man säger att det är det här som gäller och att man 

satsar hårt på säkerheten. En sådan miljö vill man gärna jobba i, 

både som medarbetare men även som chef”.  
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WS1A ansåg att säkerheten prioriteras så länge att dessa inte kräver större 

investeringar, någonting som även WS2A upplevt. Något som bitvis gör det svårt för 

dem att tro på konceptet säkerheten främst. De båda anser att ergonomiska och 

arbetsmiljörelaterade säkerhetsrisker så som varma lokaler, inte prioriteras så högt som 

de skulle önska. WS2A uttrycker att ”är det inte en röd risk så är det svårt att få pengar 

till att bygga om och bygga bättre”.  

 

PP1B ansåg även han att produktion kommer före säkerhet då han uttryckte att  

 

”Jag tror att det är såhär, helt ärligt, de flesta av de här grejerna är 

fina ord, det ska se bra ut. För om man säger att säkerheten 

kommer främst, det är ingen som tror på det. För det som måste 

komma främst på ett företag det är produktion, kommer inte den 

främst så kan man lika gärna lägga ner. [---] Jag skulle köpa om de 

säger att man satsar på säkerheten. Men att säga att den kommer 

som nummer ett, då är det helt fel för då är det bara att lägga ner. [-

--] Men det är självklart bra att de satsar på säkerheten, men att det 

kommer först det klingar lite falskt för det gör det ju inte, det går 

inte. Alla bör arbeta mot en skadefri vision, men produktionen går 

ändå före annars skulle vi slå igen”.  

 

Bara för att han är negativ till kampanjnamnet innebär det dock inte att han är negativ 

till kampanjen i sig, då han ser positiva element i kampanjen.  

 

PP2B sa att ”Man måste ju skapa ett mantra. Och det är ju det de håller på och gör här. 

Säkerheten Främst. Man får tjata och tjata och tjata och till sist fastnar det där baki, 

även om man vill det eller inte. Och det har fastnat. Det har det gjort”. Han fortsatte 

även och sa ”Och lyckas vi med det där, noll olyckor, då blir vi ju världens säkraste 

företag. Snacka om försäljningsargument och reklam. ’Jobba hos oss, där gör du dig 

inte illa’. ’Det är ett skitfarligt jobb, men du gör dig inte illa’. Då har man lyckats, på 

riktigt”. 
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6.2.2 Åsikter om den positiva meddelandeutformningen 

Sju av åtta
110

 respondenter var positivt inställda till kampanjens 

meddelandeutformning och tror att positiva budskap kan bidra till att påverka 

människor att arbeta på ett säkrare sätt genom att de skapar en tankeställare. WS1A var 

speciellt positivt inställd till att det inte bara var individen som stod i centrum, utan 

även alla dess nära och kära. Han tror att det är ett mycket bra sätt att få människor att 

uppmärksamma säkerhetsarbetet och även få en ny infallsvinkel till hur man tänker 

kring det. PP2A uttryckte sig på detta sätt ”Det vart mer personligt. Jag kör motorcykel 

och det gjorde en kille i filmen också, så man kan relatera. Och hon som tränade, det är 

ju många som tränar, så det är lätt att tänka in sig ’kan jag inte träna, då är livet mkt 

tråkigare’”. 

 

WS2B var dock negativt inställd till meddelandeutformningen och uttryckte sig på 

detta vis angående denna  

 

”Jag vet inte om det speglar verkligheten riktigt. [---] Men det 

skulle ju vara svårt att göra en liknande film om hur det egentligen 

ser ut. Nu har vi den här filmen ’så här vill vi att det ser ut’ och sen 

gör man en film ’men så här ser det ut’, men då är väl ingen med på 

det. Det är väl ingen som går utan glasögon eller utan hjälm. Och 

då blir det ju svårt att veta vad man ska jobba med också”.   

 

Han ansåg inte att han kunde relatera till filmerna eller dess utformning och därför 

ansåg han dem inte trovärdiga.  

 

6.2.3 Medarbetare som frontfigurer 

Alla respondenter var positivt inställda till att medarbetare från Sandvik agerar 

frontfigurer i kampanjen. WS2A sa  

 

                                                        
110

 PP1A, PP1B, PP2A, PP2B, WS1A, WS1B, WS2A 
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”De [filmerna] är ju väldigt nära på, det är ju folk, verklighet, 

människor från Sandvik som är med. Så bättre skådespelare kan 

man ju inte hitta, det är ju helt rätt. [---] Man tar det på ett helt 

annat allvar när det är folk som man känner eller som är i ens 

närhet. Så det var mycket bra”. 

 

PP2A uttryckte sig på detta vis  

 

”De [filmerna] var bra gjorda. Det kändes som att det var riktiga 

människor som jobbade och man fick se deras arbetsplats och vad 

de gör för något på fritiden och då var det lätt att göra en koppling 

och få ut det till medarbetarna. [---] Istället för att någon kommer 

och berättar liksom ’ni ska jobba säkert’ och sen jobbar de inte ens 

på Sandvik. Det blir liksom lite mer personligt med de som jobbar 

här. Även folk som har gjort illa sig har berättat hur det gick till 

och varför de gjort illa sig och så, och det var ju motiverande tycker 

jag”. 

 

6.3 Kanaler kampanjen tillgått 

Respondenterna blev vid intervjutillfället tillfrågade om vilka olika uttryck för 

kampanjen de kommit i kontakt med, samt vad de tyckt om dessa.  

 

6.3.1 Emblem  

Alla respondenter uppgav att de sett emblemet tidigare. Av dem trodde fyra stycken
111

 

att emblemen kan fungera som en påminnelse att arbeta säkert.  

 

WS2B var osäker till huruvida emblem kan fungera som en påminnelse och tre
112

 

stycken ställde sig nekande till att detta. PP1A ansåg inte det då säkerhetstänket enligt 

honom redan sitter i ryggraden hos de som arbetar och att ett emblem därför inte ger 

någon effekt. PP1B, drog en parallell till att människor kör för fort fastän det finns 

vägskyltar med hastighetsbegränsningar och anser att på samma sätt är det med 

                                                        
111

 WS1B, WS1A, WS2A, PP2A 
112

 PP1A, PP1B, PP2B 
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affischer, trots att de existerar kan de bli ignorerade. Enligt honom beror det på 

personens attityd, något som han inte tror att emblem har någon nämnvärd inverkan på. 

PP2B ansåg att sådant som emblem kan vara populärt ett tag, men att de inte ger någon 

effekt.  

 

På frågan huruvida emblemen är synliga runt om i lokalerna var det bara en 

respondent, WS1B, vilken klart svarade ja på detta. Ytterligare en respondent, WS2A, 

svarade att han var osäker gällande emblemen, men att han med säkerhet visste att 

kampanjaffischer var uppsatta, däremot inte om emblemet var synligt på dessa.  

 

Det rådde även delade åsikter inom samma avdelning huruvida emblemet sitter uppsatt 

runt om i lokalerna. Flödeschefen WS1A sa ”helt ärligt så har jag aldrig sett det här ute 

i lokalerna. Jag vet ju om att det finns, men jag har aldrig sett det runt om här”, 

samtidigt som medarbetaren WS1B på samma avdelning svarade ”ja, det finns här in 

till vänster. Och sen har vi även lite här omkring, runt omkring i fabriken”. WS1B 

uttryckte sig, omedveten om WS1A’s tidigare svar, på det här sättet gällande detta 

fenomen ”sen är det väl upp till var och en att se det. Jag ser det ju, men sen är det ju så 

med säkerhet och sådant där att det är viktigt men det är inte alla som ser det”. Båda 

två ansåg dock att emblemet kan fungerar som en bra påminnelse.  

 
6.3.2 Filmer 
Bland respondenterna var det sex stycken

113
 som tidigare sett någon av 

säkerhetsfilmerna. De som inte sett filmerna fick under intervjutillfället titta på filmen 

Det finns många anledningar att arbeta säkert – vilka är dina.  En av respondenterna, 

PP1B, var säker på att han inte sett någon av kampanjfilmerna tidigare. WS2B var 

osäker på huruvida han sett dem, även efter att han fick se den längsta kampanjfilmen.   

 

Majoriteten
114

 av respondenterna var positivt inställda till filmerna och tror att de kan 

bidra till att påverka människor att arbeta på ett säkrare sätt. PP1A ansåg att det är bra 

att visa rent praktiskt vad man vill åstadkomma, något som enligt honom är lämpligt 

att göra via film. Dock ansåg han inte att det var något som var relevant att visa på 
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hans avdelning då "de är så pass medvetna här". WS2B var den enda som var negativt 

inställd till filmernas utformning. Han ansåg att filmerna endast visar en utopisk 

version av hur arbetsplatssäkerheten borde se ut, inte hur den verkligen är. I hans tycke 

vore det effektivare att visa avskräckande exempel på vad som kan hända om man inte 

arbetar säkert.  

 

De som var positivt inställda till filmerna härledde det dels till att det var medarbetare 

från Sandvik som medverkade, vilket gjorde filmerna personliga och tagna ur 

verkligheten. Dels till att filmerna skapade hög igenkänningsfaktor hos tittaren då 

denna kan relatera till så väl arbetsmiljö som fritidsintressen, samt att den fokuserade 

på individnivå. 

 

WS1A uttryckte sig på detta sätt angående filmerna 

 

 ”Jag tror ändå att som individ tar det ett tag innan man verkligen 

tar till sig det [allvaret kring arbetsplatssäkerhet]. Sen är det ju 

tyvärr till hjälp för andra att begripa det när det händer saker [d.v.s. 

olyckor]. Då tror jag att man reagerar mer ’oj då, det kan faktiskt 

gå illa’. Det var ju lite så filmerna var, de hade ju ett bra budskap 

så. Det är ju liksom inte bara en själv som blir drabbad, man har ju 

kanske familjer, alla blir ju drabbade. Så den tror jag nog att många 

har tagit till sig”.  

 

Även PP2A instämde i detta och sa ”alltså de [filmerna] var personliga och man kunde 

lätt relatera till sig själv. Det var väl tanken, så där hade de ju verkligen lyckats tycker 

jag. Just att det var personer ur verkliga livet som sagt”. 

 
6.3.3 Diskussionsunderlag 

Bland respondenterna är det ingen som medvetet använt sig av det tillgängliga 

diskussionsunderlaget. De arbetsgrupper vilka fick kampanjfilmerna presenterade för 

sig diskuterade däremot fritt angående ämnet.  
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En av de två flödeschefer som valt att presentera filmerna var inte medveten om att han 

sett något diskussionsunderlag, PP2A. ”Men vi hade väl en ganska bra diskussion och 

vi såg väl vissa saker i filmerna, framförallt hon med det långa håret
115

. Det blev det 

mycket diskussion om eftersom hon stod vid roterande maskiner. Så det var ju 

katastrof, så folk tänker ju. Men om det får dem att göra och tänka samtidigt, det kan ju 

vara lite svårare”. Den andra flödeschefen som valt att presentera filmerna, WS1A, 

svarade att han tittat på diskussionsunderlaget i samband med att det utkom men att 

han tyvärr inte har någon uppfattning om det i dagsläget. Men att de diskussioner som 

fördes i samband med kampanjfilmerna behandlade just sådant som attityder och 

förhållningssätt kopplat till säkerhet.  

 

6.3.4 Affischer 

Av de fyra olika avdelningarna var det endast på en avdelning som affischer från 

kampanjen hängts upp. WS2A var den som hängt upp dem och uttryckt sig på detta vis 

i frågan ” Det var i samband med att någon sa ’det där är min granne’ som jag lade upp 

dem. Jag tyckte det var mycket bra faktiskt att det var folk härifrån som var med”. Han 

var av åsikten att sådant kan påverka människor att arbeta säkert eftersom det berör 

dem.  Bland de tre andra flödescheferna var två
116

 positiva till att ha affischer uppsatta, 

då de tror att dessa kan påminna människor att arbeta säkert genom att fungera som en 

tankeställare. Den fjärde flödeschefen, PP1A, var tveksam till affischers effekt och 

uttryckte sig på detta sätt  

 

”Om du frågar mig tror jag att de [medarbetarna] blir så allergiska 

mot det här, jag tror att de tycker att det är sådant fokus på det 

redan att det blir för mycket. Då kan det slå tillbaka istället tror jag, 

jag kan tänka mig att det blir så att man stänger av istället. [---] Det 

är min erfarenhet av hur det blir om det blir för mycket”.  

 

Han ansåg att det enda sättet att påverka säkerheten var att jobba med det genom att 

prata om det inom gruppen.   

                                                        
115

 I säkerhetsfilmen Det finns många anledningar att arbeta säkert – vilka är dina arbetar en kvinna 

med långt hår samlat i en fläta. Hon står nära roterande maskiner och medarbetare har reagerat på att det 

inte tycks vara ett så säkert förhållningssätt, speciellt i en film vilken fokuserar på säkerhet.  
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Bland medarbetarna var åsikterna delade. WS1B ansåg att affischer absolut kan 

påverka människor. WS2B var inte säker på vad han tyckte i frågan. Två stycken var 

negativa till tanken, men av olika anledningar. PP1A ansåg att det inte påverkar 

människor eftersom det är deras egen attityd som avgör om de arbetar säkert eller inte. 

PP1B verkade kluven i sin inställning till affischer. Inledningsvis under intervjun 

uttryckte han att sådant som emblem och affischer endast är en fluga och inte är 

någonting som kan påminna människor. I slutet av intervjun ändrade han dock 

ståndpunkt och sa att det kan fungera som en påminnelse, men att det då måste vara 

utbrett överallt för att ge någon effekt.  

 

6.3.5 Intranätet 

Alla respondenter har tillgång till intranätet. För de som inte har tillgång till en egen 

dator finns ändå det tillgängliga datorer att använda. Alla respondenter var dock 

överens om att det inte är tillräckligt att informationen finns på intranätet, utan den 

måste också förmedlas på andra sätt. WS2A uttryckte sig på detta sätt ”Jag tror inte att 

man ska vara nöjd med att man har tillgång till datorer, för jag vet att kanske en 

tredjedel följer med på intranätet, en tredjedel gör det kanske då och då och en 

tredjedel känner sig inte bekväm med datorerna och tycker att informationen bör 

komma muntligt”. WS2B sa att det var ganska blandat huruvida operatörerna använder 

sig av intranätet. Personligen tyckte han att det känns fel att läsa på intranätet när det 

finns körningar och arbete som väntar. PP1B angav även att det varit problem med 

uppkopplingen och att de därför inte kunnat komma åt säkerhetsfilmerna.  

 
6.3.6 Säkerhetsambassadörer 

Ingen av respondenterna hade någon säkerhetsambassadör på sin avdelning. Då det hos 

vissa av respondenterna tycktes råda en osäkerhet kring vad säkerhetsambassadörens 

roll skulle innebära, fick de en genomgång av konceptet vid intervjutillfället.
117

  

 

Fyra
118

 av respondenterna vad positiva till konceptet med säkerhetsambassadörer och 

tror att det kan påverka arbetsgruppen att arbeta på ett säkrare sätt, en respondent var 
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osäker och tre var negativt inställda. WS1A var osäker huruvida det kan visa sig 

effektivt och anser att det helt beror på vilken person som tar på sig rollen. Han sa dock 

att ”om inte annat så ser man att man lägger ännu mera tid och satsar mera på de här 

frågorna.  Så det tror jag kan påverka positivt”. PP1A ansåg att det inte skulle tillföra 

någonting positivt på dennes avdelning, med hänvisning att de redan har 

skyddsombud. Han uttryckte sig på detta sätt ”eftersom det finns en klar och tydlig 

organisation och en organisation som fungerar, så tycker jag att man ska spela 

ytterligare på den. [---] Det blir inte bättre för att man gör copy+paste på något sådant 

här på en organisation så att säga. Det blir nog bra om man håller sig till en struktur”. 

Han ansåg att det är bättre att satsa på skyddsombuden och att höja deras status. PP1B 

sa att han trodde att det mesta var fina ord för att ge ett bättre intryck, men att det inte 

finns någon substans i idén då säkerhetsambassadörernas roll är så lik 

skyddsombudens. PP2B var negativ till idén då han anser att säkerhetsambassadören 

då kommer att bli betraktad som en besserwisser vilken endast tjatar och påpekar 

saker, något han anser gör att idén slår bakut.  

 

De som var positiva till idén hade även de några reservationer angående hur denna 

skulle fungera i praktiken. WS2A ansåg att allt som kan främja säkerheten är av godo 

och att ju fler ögon, desto bättre. PP2A svarade att det är svårt nog att få någon att 

ställa upp som skyddsombud idag, därför tror han att det kan bli ännu svårare att få 

någon att ställa upp som säkerhetsambassadör. För att kunna genomföra 

säkerhetsambassadörskonceptet anser han att det är essentiellt att rollbeskrivningen är 

mycket tydlig, så att alla vet vad som förväntas av personen i fråga. Han tyckte också 

att säkerhetsambassadörerna bör gå en utbildning för att finna sig tillrätta i rollen. 

Även PP2A såg en svårighet i att säkerhetsambassadörens roll liknar skyddsombudens. 

 

”Skyddsombuden har ju mandat att avbryta arbeten om det är 

farligt. Det här blir ju ett mellanting, inte ett skyddsombud men 

ändå lite ansvarig. Det blir en svår roll. Det kan vara en stor risk 

att säkerhetsambassadörerna inte tas på allvar eftersom vi redan 

har skyddsombud som är jätteduktiga, det kan lätt bli lite löjligt 

över det hela. Det måste vara seriöst och en utbildning kring det, 

det tror jag. Då kanske det skulle fungera”.  
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WS2B framhöll att det är viktigt att säkerhetsambassadörens roll tas på allvar för att 

den ska ge någon effekt. Ett led i detta ansåg han var att säkerhetsambassadören får rätt 

uppbackning från flödeschefen, så att säkerhetsambassadörens synpunkter tas tillvara. 

WS1B ansåg att man bör ha mycket kommunikation mellan säkerhetsambassadören 

och skyddsombudet, både på den egna och på andras avdelningar. Detta för att kunna 

dra lärdom av varandras erfarenheter och utvecklas i rollerna, för att detta ska bli 

praktiskt genomförbart måste även tid avsättas till det. 

 

6.4 Tre orsaker att inte arbeta säkert 

I de frågeundersökningar vilka genomförts på SMT så har de tre vanligaste orsakerna 

till att inte arbeta säkert varit  

- produktivitet och leverans prioriteras  

- övertro på den egna förmågan, ”det händer inte mig” 

- spara tid för den egna individen genom genvägar 
119

 

 

Vid intervjutillfällena har det noterats vilka skäl som anges för att ta inte agera säkert 

på arbetsplatsen i samband med att olika säkerhetsfaktorer omtalades, däremot har inte 

frågan uttalats explicit.  

 

6.4.1 Produktivitet och leverans prioriteras 

Att produktivitet och leverans prioriteras är den absolut vanligaste anledningen till att 

säkerheten åsidosätts som angetts under intervjuerna. Fyra
120

 av respondenterna sa att 

produktionen överskuggar säkerheten. PP1B uttryckte sig på detta sätt ”Produktionen 

måste komma före och det gör den, det är det du märker gång på gång här”. Även 

PP2A uttrycker att produktionen går framför säkerheten då han säger ” Produktion går 

före, är det tillräckligt bråttom så sätter man allt ur spel, då gör man saker som man 

inte normalt gör. Då är vi lite illa ute. Så har det tyvärr varit under en lång, lång period. 

[---] Det är jättesvårt att få folk att tänka på säkerheten främst”.  
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6.4.2 Övertro på den egna förmågan, ”det händer inte mig” 

I det inledande skedet av intervjun talade PP2B om att många kan protestera en del vid 

införandet av nya säkerhetsrutiner, exempelvis vid obligatoriskt användande av 

hjälmar inom produktionsområdet. Han säger att många tänker på följande sätt ”här har 

jag gått i keps i så många år, varför ska jag nu ha hjälm?!”.  Lite senare i intervjun 

uttryckte han sig på det här sättet om sin egen förmåga.  

 

”Men å andra sidan, folk tror inte på mig när jag säger det här, 

men jag vet vad jag håller på med. Och jag vet att ’ja, nu ska jag 

gå in i där och jag vet vad som är farligt’. Jag vet exakt vad jag 

håller på med och då har jag förstånd till att, ja då drar jag ner på 

tempot, det får vara hur fan det vill, men det går inte lika fort. Jag 

ligger hela tiden två steg före i tanken, ’nu ska jag sätta foten här, 

då kan jag hålla i mig där’, hela tiden sådant. De tror inte på mig, 

men så är det. Så det har jag alltid gjort”.  

 

6.4.3 Spara tid för den egna individen genom genvägar 

PP2A uttryckte att det kan vara svårt att få alla att utföra jobbet utan att ta 

tidsbesparande genvägar, men att han kopplar detta till att produktionskraven alltid 

finns där och är svåra att bortse från. ”Det är jättesvårt att få folk att tänka på 

säkerheten främst, istället för att de tänker ’de här två pallarna måste jag få ut, jaha då 

får jag göra på det här viset även om det inte var riktigt säkert’. Så det är svårt, det är 

det”. 

 

6.5 Säkerhetskulturen på arbetsplatsen 

Alla respondenterna svarade att säkerhetskulturen på arbetsplatsen är god, men att det 

ändå finns visst utrymme för förbättringar. Respondenterna anser även att en 

attitydförändring gällande säkerhet är i görande, där arbetsmiljön går mot en säkrare 

sådan. Någonting de alla enades om var att kommunikation och att lyfta 

säkerhetsfrågorna är en viktig del av att förstärka den goda säkerhetskulturen. PP1A 

säger dock att man måste ta i beaktande att det är en farlig arbetsmiljö de vistas i.  
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”Sen kan man ju titta på verksamheten, det är inte en lätt 

verksamhet, det är en farlig verksamhet. Ska vi vara helt säkra så ska 

vi slå igen det och det är ju inget alternativ. Och då är det att göra det 

så säkert som möjligt och jag tror att alla har ambitionen att göra det 

så säkert som möjligt”.  

 

PP2B uttryckte sig på detta vis angående hur attityden till säkerhet är på arbetsplatsen 

är ”Hur det än är, vi på golvet får ju samma tänk som ledningen har fast med fördröjd 

effekt så att säga”. 

 

På frågan om de kan uppskatta hur lång tid det kommer ta att nå en utmärkt 

säkerhetskultur varierar svaren, alla respondenter endast dock om att insatser likt 

Säkerheten Främst påverkar säkerhetskulturen positivt ur ett långsiktigt perspektiv. 

PP1A uppskattar att det tar mellan tre till fem år samtidigt som WS1A uppskattar att 

det tar upp till tio år och säger att ”det tar enormt lång tid att jobba med 

beteendeförändringar, men jag hoppas ju verkligen att det går mycket fortare 

naturligtvis”. WS2B är osäker huruvida det går att nå dit överhuvudtaget. 

 

6.6 Att prata om säkerhet 

Varje avdelning har så kallade tavelmöten, detta är tillfällen när avdelningen samlas 

och går igenom viktiga saker vilka påverkar alla anställda. Bland respondenterna 

varierar antalet tavelmöten mellan tre gånger i veckan
121

 och varje dag
122

. Under 

tavelmötena går flödeschefen igenom gröna korset
123

 vilket automatiskt lägger fokus 

på säkerheten. Så här uttryckte sig PP1A angående säkerhetsgenomgångarna på 

tavelmötena.  

 

”Då tycker jag att då gör man det ju rätt när man pratar om det där 

ute. Då får man ju den direkta kontakten. Det är skillnad att göra 

den direkta kontakten med åtgärder utifrån någonting, istället för 

att skriva ett papper faktiskt. Så det ger mycket, mycket mera. Och 

                                                        
121

 WS1A 
122

 PP1A 
123

 Gröna korset är ett verktyg som används inom produktionsmiljöerna på SMT för att kontinuerligt 

redovisa olycksfall och tillbud. Tillbud innebär händelser vilka kunnat leda till sjukdom eller olycksfall 

bland medarbetare, men som inte än gett upphov till personskada. Se Bilaga 5. Gröna korset.  
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jag tycker att det är de delarna man ska satsa på hårdare och trycka 

på hårdare”.  

 

Alla respondenter uppger att det talas om säkerhet på arbetsplatsen varje dag, men att 

det inte är alltid det benämns som det. Alla respondenter är dock överens om att ämnet 

behandlas både direkt och indirekt dagligen. PP1B förklarade det på detta sätt ”Ja, det 

[att prata om säkerhet] är ju när det är vissa moment. Men inte såhär att ’idag ska vi 

prata om vissa moment’, det är inte så. Utan det är ständigt pågående”.  Åsikterna 

varierar däremot gällande huruvida det är främst praktiska detaljer så som 

skyddsutrustning och liknande som behandlas, eller om även beteenderelaterade 

säkerhetsrisker tas upp. WS2A ansåg att båda aspekterna lyfts lika mycket. PP2B 

uttryckte sig å sin på detta vis om detta. ”Vi ligger fortfarande kvar på de praktiska 

lösningarna, för vi är inte färdiga där än, vi är långt ifrån färdiga”.  PP1B, en av de 

operatörer vilken tidigare inte sett filmerna, uttalade sig på detta vis angående att 

diskutera beteenderelaterad säkerhet på arbetet ”Jag tror ju diskussion ger mer än 

själva filmen. För diskussionerna formar tankarna och når fram till folk”. 

 

Respondenterna var eniga om att alla anställda har ett gemensamt ansvar att lyfta 

säkerhetsfrågor, men att det yttersta ansvaret ligger på flödeschef och ledning. PP1B 

uttryckte sig på detta sätt ”Det är ju svårt för oss på golvet för vi har inte befogenhet att 

göra något åt det, så det måste komma ovanifrån. Och sen måste ju flödeschefen ha 

befogenheter ovanifrån, det går ju hela vägen upp till Petra [SMTs VD] och sen ska det 

kommuniceras neråt igen”. Han tillade också att den respons han själv fått från sin 

flödeschef har varit mycket bra, ett gehör han anser är viktigt för att säkerhetsfrågor 

ska fortsätta lyftas av medarbetarna på golvet.  

 

6.7 Respondenternas förslag till kommunikationsavdelningen 

Respondenterna tillfrågades om de hade några synpunkter som intervjuaren kunde ta 

med sig till kommunikationsavdelningen. De svar som lämnades var av blandad 

karaktär och redovisas nedan.  
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6.7.1 Flödeschefernas förslag 

PP1A ansåg att kommunikationsavdelningen inte kan göra något för att stötta 

säkerhetsarbetet, utan att det måste komma inifrån den egna gruppen. Han tror även att 

om det kommer en spelare utifrån, in i en homogen grupp så sluter sig gruppen. Det 

han tror kan bidra till att gruppen arbetar säkrare är att frågan lyfts inom den egna 

gruppen.  

 

WS1A sa att han gärna skulle se någon form av säkerhetsutbildning för såväl 

flödeschefer som operatörer. ”Man kan säkert få bra verktyg. Jag menar, man går 

ledarskapsutbildningar och sådant för att man förhoppningsvis ska bli bättre, det borde 

finnas något liknande med säkerhet. Och då tror jag inte att bara chefen ska gå, utan då 

tror jag att en hel del av medarbetarna också borde gå. Att man fokuserar lika mycket 

på dem”. 

 

PP2A ville gärna ha stöttning i att ta fram presentationsmaterial till arbetsgrupperna. 

”Att ta fram ett material som håller så att säga, som man kan jobba efter och ha 

presentationer och workshops och så”. Han skulle även önska att genomgångar av 

säkerhetsmaterialet hölls med alla medarbetare, så att inte allt ansvar faller på 

flödescheferna då han upplever att dessa blir överhopade med jobb och att vissa saker 

då bortprioriteras. Han önskar även att någon som verkligen är insatt i 

beteenderelaterat säkerhetsarbete och som vet att skapa entusiasm hos åhörarna lyfter 

frågan.  

 

PP2A var mycket positiv till säkerhetsfilmerna, men efterfrågar även andra kanaler 

med fokus på säkerhetsbeteenden. Trots att det ibland finns artiklar i personaltidningen 

och på intranätet gällande ämnet, efterfrågade han en större mängd. Han föreslog att en 

säkerhetstidning kan tryckas med bland annat olika medarbetarberättelser och 

säkerhetstips. Han önskade även ett ökat fokus på förslagsverksamheten, då han 

upplevde en nedgång i denna. PP2A efterfrågade även tydligare information om de 

avdelningar där det sker få skador och olyckor
124

. Han sa att ”där saknar jag en 

tydlighet i vad de olika enheterna har för verksamhet och hur de kan nå så många 
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 På intranätet kan personalen följa skadestatistiken och se hur denna ser ut på olika avdelningar.  
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olycksfria dagar”. Han tror även att det kan fungera som en inspiration och lärdom för 

de andra medarbetarna. PP2A tror även att det är viktigt att man behåller ett hållbart 

koncept över tid. Han anser att vissa slogans och slagord byts ut för ofta och att 

medarbetarna inte följer med i den utvecklingen. Han sa ”det blir för mycket olika 

saker hela tiden. Fastän det är samma mål så finns det massa olika slogans och jag tror 

att det vore bättre att behålla ett koncept och köra igenom det så att det verkligen 

sitter”. 

 

Någonting WS2A framförde var att en del av de säkerhetsrapporterna som når 

arbetsgruppen är på engelska. Enligt honom är det en stor del av medarbetarna som 

inte är så duktiga på engelska, vilket innebär att rapporter på detta språk bortses från. 

Att säga att säkerheten sätts främst när säkerhetsmaterialet i praktiken inte är 

tillgängligt för alla skickar enligt honom blandade budskap till medarbetarna. Han 

föreslog även att kommunikationsarbetet kan inspireras av andra farliga yrken, då han 

anser att dessa bör ha kommit längre i säkerhetsarbetet för att kunna ha en lägre 

olycksstatistik. Ett exempel han gav var att implementera säkerhetstänk från 

oljeplattformar till havs. 

 

6.7.2 Operatörernas förslag 

WS1B ansåg att kommunikation är nyckeln till en fungerande säkerhetskultur. Därför 

önskar han se fler gruppmöten med fokus på säkerhet, där dessa frågor kan lyftas. Han 

ansåg även att det var viktigt att kontinuerligt prata om den beteenderelaterade 

säkerheten, så att detta tankesätt hålls vid liv. PP1B ansåg att samtal i grupp med olika 

infallsvinklar på säkerhetsarbetet är det som ger mest effekt, något 

kommunikationsavdelningen kan stötta med.  

 

WS2B föreslog att det veckovisa processgruppsmötet borde inledas med en 10-15 

minuter lång diskussion om säkerhet. Han sa att ”Det kan ju vara ett sätt, då är ju alla 

samlade. Det skulle säkert kunna funka. Om flödescheferna skulle få det som krav då 

från längre upp, att det där ska de se till att alla ser och att processgruppsmötena ska 

börja med det där. Om det nu är säkerheten främst som de säger, då lär det ju vara 

säkerheten som är det viktigaste så då börjar man ju med det först. Sen får det andra 

komma efter”. 
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PP2B föreslog att Sandviks logga alltid bör presenteras tillsammans med Säkerheten 

Främst emblemet. Detta för att skapa en tydlig koppling till såväl företagets varumärke 

som den säkerhetskultur som eftersträvas. Han ansåg även att för att kampanjen ska 

leva vidare så behöver den förnyas. ”Nu har den [kampanjen] pågått så pass länge att 

den har blivit en del av vardagen, så har det väl blivit. Så ska man få upp ögonen för 

det ännu mer lär de behöva ta ett nytt radikalt grepp. Och slå en ny nacksving på folk”. 

PP2B efterfrågade även tydligare information om när nytt säkerhetsmaterial finns 

tillgängligt. Han är själv ingen flitig användare av intranätet och anser att det läggs 

över för mycket ansvar för informationsinhämtning på den egna medarbetaren, utan att 

det finns tidsutrymme för det under arbetsdagen.   ”Sådana grejer känns det lite som 

hemliga klubben för oss på golvet, vi har inte tid att springa till den där datorn och kika 

om det har kommit något nytt. Så kanske i pappersform också, en lapp på fikabordet. 

’Nu har det kommit en ny film’, då vet man ju det och kanske kan man gå och kika på 

den på en gång nu när man ändå var och fikade”. 

 

6.8 Övriga tankar om säkerhet 

Under intervjuernas gång framförde respondenterna en del andra synpunkter om hur 

säkerhetsarbetet kan förbättras, dessa tankar var dock inte riktade direkt till 

kommunikationsavdelningen. Av den anledningen redovisas dessa i en separat sektion.  

 

6.8.1 Motverka ”hemmablind-het”  

Tre
125

 respondenter uttryckte att det är lätt att bli hemmablind och att det därför kan 

vara värdefullt att ta in någon utifrån vilken kan betrakta verksamheten ur ett nytt 

perspektiv. PP2A föreslog en högre grad av utbyte mellan de olika avdelningarna med 

motiveringen ”om jag går till en annan avdelning och tittar så har jag helt nya ögon, 

kommer mina kollegor till mig och tittar så har de helt nya ögon. Där tror jag att man 

har mycket att vinna”. WS2A ansåg även att det vore fördelaktigt att ta lärdom av 

andra fabriker i koncernen och kanske även av några utanför koncernen.  

 

                                                        
125

 PP2A, PP2B,  
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6.8.2 Säkerhetsuppgifter till medarbetarna  

Varje år går varje flödeschef ut med tre olika säkerhetsaspekter som denne ska 

fokusera på under året. I samband med de senaste medarbetarsamtalen införde WS1A 

att operatörerna på hans avdelning även de får fokusera på ett eget säkerhetsområde. 

Det är inget tvång, däremot har alla fått nämna ett säkerhetsområde de skulle kunna 

vara med att förbättra. Detta hoppas han ska bidra till att säkerhetsarbetet kontinuerligt 

förbättras. Även WS2B, från en annan avdelning, föreslog detta då han anser att det är 

viktigt att alla är delaktiga och involverade i säkerhetsarbetet.  

 

6.8.3 Varningar 

PP1B uttryckte att han anser att en hårdare attityd mot de som brister i 

säkerhetsföreskrifterna behövs. Han anser att repressalierna mot dessa bör vara 

striktare, detta för att visa att säkerheten tas på allvar. Han anser därför att det bör 

införas ett varningssystem. WS2A uttryckte sig på detta sätt angående varningar ”jag 

har hunnit ge några sådana under min tid som chef. Men, då tycker jag, när det går så 

långt, då är spelet… då håller man på att förlora matchen. Men ibland måste man gå till 

det steget. Men för det första bör man först berätta om det här så att alla förstår”. PP2B 

ansåg att ett varningssystem inte behöver införas, utan att det räcker med att påminna 

medarbetarna. WS2B utryckte farhågan att ett varningssystem inte förändrar hur 

människor tänker angående säkerhet och därför inte ger någon långvarig effekt. Han 

ansåg att en riskfaktor med att införa ett varningssystem är att medarbetare kan följa 

säkerhetsföreskrifterna när flödeschefen är i närheten, men inte annars. WS1A menade 

att mycket av säkerhetsarbetet handlar om att påminna om ett säkert arbetssätt. Om 

någon konsekvent vägrar att följa reglerna, då kan eventuellt en varning vara på sin 

plats. Men mycket anser han handlar om att ta diskussionen om någon ifrågasätter 

exempelvis vikten av att använda skyddsutrustning vid vissa moment. ”Då måste jag 

vara beredd att ta den diskussion, tyvärr har man inte alltid tid med det, men det är det 

jag vill ha tid med, att ta den tiden och ta de diskussionerna. Istället för att bråka och 

skälla och varna kanske, så skulle jag hellre ge tiden”. WS2A sa att han tycker att det 

är viktigt att de anställda är medveten om deras roll i säkerhetsarbetet och vilka 

förväntningar som ställs på dem. Han sa ”jag är också noga med att påtala att det är en 

förutsättning för anställning att jobba säkert”. 
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6.8.4 Tydligare säkerhetsrutiner vid anställning 

WS2B ansåg att det behövs en tydligare struktur gällande utbildning för nyanställda. 

Han anser att fokus för ofta ligger på att lära ut arbetsuppgifterna så snabbt som 

möjligt, inte på att lära ut dem så säkert som möjligt. Han menar även att det måste 

finnas tidsutrymme för att lära upp de nyanställda utan att produktionen blir lidande, 

att detta måste tas med i beräkningen.  ”Jag menar att jag lär ju få ta den tid det tar för 

att lära mig, men skivorna ska ju ut ändå, produktion ska gå lika som alltid. Och jag 

menar, då funkar det ju inte. Om någon ska lära upp mig, då måste det ju få ta den tid 

det tar att lära ut”. WS2B föreslog att det istället bör användas ett system av anvisade 

instruktörer, vilka har fått träning i att lära upp nyanställda. På detta vis är de som lär 

ut medvetna om exakt vilka element som är essentiella för de nyanställda att lära sig 

och kan lägga in en extra säkerhetsaspekt i upplärningen.  

 

6.8.5 Belöning vid uppnådda mål 

När en avdelning har uppnått 500 olycksfria dagar tilldelas avdelningen guldhjälmen, 

ett ärofyllt bevis på hur säkert arbetsplatsen fungerat de senaste 500 dagarna. PP2A 

föreslog att ett belöningssystem kopplas till guldhjälmen. Han uttryckte sig på detta vis 

”att bara få en sprejmålad guldhjälm i sig och få äran att ha den, det är väl… trevligt. 

Men jag tror att det skulle vara bra att sätta in ett belöningssystem där som morot 

eftersom det är så långsiktigt. Nu säger jag inte att man ska skicka alla på en kryssning, 

för då är de väl sjukskrivna veckan efter. Men någon typ av belöning vore ju trevlig, att 

det sätts av så att avdelningen kan göra någon typ av aktivitet”. Han framhöll dock att 

anledningen till att belöningen ska kopplas just till guldhjälmen är att det innebär ett 

långsiktigt säkerhetsarbete. Om belöningarna kopplas till kortsiktiga mål ser han en 

risk i att systemet urholkas och inte tas på allvar. Att koppla belöning till ett långvarigt 

säkert arbetssätt tror han att kan bidra till att arbetsgruppen strävar efter att uppnå det.   

 

6.8.6 Ergonomi  

WS2A uttryckte att han anser att det bör fokuseras ytterligare på ergonomi, då även 

ergonomiska risker är en arbetsmiljörisk vilken långsiktigt kan leda till besvär hos 

medarbetarna samt sjukskrivningar. Han anser att dessa risker även de måste 

prioriteras samt att det bör finnas en önskan att investera för att bygga bort dem. Även 

WS1A uttryckte samma tankar, då han också ser förslitningsskador som en riskfaktor. 
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Något han dock avser att själv göra för att motverka förslitningsskador är att ta in 

någon som kan informera om träning med gummiband. Han tänker därefter sätta upp 

en liten träningsstation i lokalerna som medarbetarna kan använda för att stretcha. 

”Man ska inte stå där i en halvtimme och träna, men man ska kunna gå dit och stretcha 

5 minuter vid fikarasten eller sådär. [---] Jag menar det är ju inte direkt 

säkerhetsbetonat, men på sikt bidrar det ju till ergonomin”. 

 

6.8.7 Administration 

PP1A sa att han efterfrågar mer fokus på det praktiska arbetet och mindre på den 

teoretiska delen, då han anser att han stundtals fastnar i en administration. ”Du kan ha 

nedskrivet vad som helst på papper och alla tycker att det är jättebra och sedan är det 

skit därute iallafall och då har du inte nått någonstans. [---] Det blir ytterligare ett 

papper i bokhyllan”.   

 

PP2B sa att han tycker att det är viktigt att medarbetarna får feedback för de idéer 

operatörerna lägger fram. Han önskar att ledtiden för beslut var kortare, så att 

medarbetarna får gehör för deras åsikter och ser att deras åsikter tas tillvara. Han 

uttryckte även att han förstår att den ekonomiska aspekten till viss del måste styra 

besluten, däremot efterfrågar han en dialog där alternativa lösningar eventuellt kan 

finnas. PP1B uttryckte liknande farhågor ”Jag tror dessutom att man har gjort det 

alldeles för byråkratiskt. Systemen, så att säga, det är för mycket av administration 

runt. Ena riskobservationen efter den andra ska göras och det ska skrivas alla möjliga 

listor. För vem och till vad?”.  
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7. Analys 

7.1 Frågeundersökningens v.s. intervjurespondenternas svar 

I likhet till frågeundersökningens svar indikerade intervjurespondenterna att de 

vanligaste anledningarna till att inte agera på ett säkert sätt på arbetsplatsen är att 

produktivitet och leverans prioriteras. Gällande vad som kan förbättra 

arbetsplatssäkerheten ansåg 64 procent vid frågeundersökningen att förbättringar av 

den tekniska utrustningen krävs. Några av intervjurespondenterna uttryckte att det 

fanns behov av investeringar i den tekniska utrustningen, men att dessa tycktes 

lågprioriteras på grund av kostnadsskäl. Likt frågeundersökningens svar tog 

intervjurespondenterna upp bättre arbetsinstruktioner, mer träning och information 

kring arbetssäkerhet samt skärpta konsekvenser vid osäkert beteende som förslag på 

hur arbetssäkerheten kan förbättras ytterligare.  

 

Något som skiljde frågeundersökningens svar mot intervjurespondenternas var att i 

frågeundersökningen svarade 18,4 procent att en öppnare dialog inom arbetsgruppen 

kan bidra till ett säkrare arbetsklimat, medan intervjurespondenterna alla svarade att en 

förbättrad kommunikation inom gruppen kan bidra till ökad arbetssäkerhet. På samma 

sätt skiljer det mycket åt mellan de olika undersökningarna hur ofta det anges att 

säkerhet diskuteras på arbetsplatsen. I frågeundersökningen angav 43,8 procent att 

säkerhet diskuteras varje dag, medan alla intervjurespondenterna angav detta. Orsaken 

till de markant olika svaren är inte utredd, men tre möjliga förklaringar är intervjuarens 

inverkan på respondenten, frågornas utformning alternativt respondenternas tolkning 

av frågan och svarsalternativen. Alla intervjurespondenter angav att de upplevde 

säkerhetskulturen på arbetsplatsen god, frågeundersökningens svar redovisar 89,5 

procent. 23 procent uppgav i frågeundersökningen att de inte sett någon av 

säkerhetsfilmerna. Bland intervjurespondenterna angav en av åtta respondenter att han 

ej sett dem, samt ytterligare en av respondenterna var osäker huruvida han sett filmerna 

eller inte.   

 

7.2 Organisationskommunikation 

7.2.1 Intern kommunikation  

Granér liknar kommunikationen inom en grupp med dess blodomlopp, en talande 

jämförelse vilken tyvärr innebär att delar av Sandviks organisation inte har en 
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tillräcklig blodgenomströmning. Bland flödescheferna rådde det en förvirring kring 

huruvida de var ansvariga för att vidarebefordra kampanjmaterialet eller inte, en 

bidragande orsak till att materialet inte nått operatörerna. Där har den formella 

kommunikationen brustit vilket resulterat i att informationen inte delats av alla i 

företaget.  

 

Konceptet med säkerhetsambassadörer är ett försök att överbygga gapet mellan formell 

och informell kommunikation för att på detta sätt nå ut till så många medarbetare som 

möjligt. Detta har dock inte anammats på alla avdelningar än. Ingen av de fyra 

avdelningarna hade någon säkerhetsambassadör och endast en av åtta respondenter 

trodde att han visste om en säkerhetsambassadör vid någon annan avdelning. Det 

tycktes även råda en förvirring bland respondenterna kring vad begreppet innebär. För 

att implementera detta kampanjelement efterfrågas tydligare information och 

utbildning gällande konceptet.  

 

7.2.2 Intern marknadsföring 

Grönroos anser att nyckeln till att ett företags medarbetare ska vara motiverade är att 

de får tillräckligt med uppmuntran. Uppmuntran är något han generellt anser att 

medarbetare får väldigt marginellt av i förhållande till den mängd information de möts 

av.  

 

7.2.2.1 Attitydutveckling 

För att utveckla medarbetares attityder samt lojalitet mot företaget är det viktigt att de 

får uppmuntran, erkännande, feedback och att deras arbetsdag består av 

tvåvägskommunikation.  Såväl flödeschefer som operatörer betonade under 

intervjuerna betydelsen av att få gehör och feedback för sina tankar och idéer. PP2A 

föreslog även att en gemensam belöning för operatörerna bör kopplas till guldhjälmen, 

detta för att skapa incitament till säkert beteende från ledningen. I enlighet med 

Grönroos teorier om medarbetares attitydutveckling skulle detta kunna vara en idé för 

att ge medarbete uppmuntran och erkännande för deras arbete, något som även kan 

leda till en positiv attitydförändring gentemot säkerhetsarbetet.  
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7.2.2.2 Kommunikationsstyrning  

Kommunikationsstyrning innebär att den information som når medarbetaren når rätt 

person vid rätt tidpunkt och i rätt format.
126

 Här återfinns också ett problem som tyvärr 

är relativt vanligt förekommande inom intern marknadsföring, nämligen att ledningen 

kan tro att informationen har spridits på ett fördelaktigt sätt när den egentligen inte nått 

alla. I detta fall hade inte informationen nått alla medarbetare, under intervjuerna 

uppdagades det att de avdelningschefer vilka var ansvariga för att förmedla 

informationen till operatörerna i vissa fall var omedvetna om detta formella ansvar. 

Kommunikationsstyrningen brast således i det första av stegen, att informationen når 

rätt medarbetare. Alla respondenter som tidigare varit i kontakt med kampanjen 

berättade dock att de upplevde att det var motiverat med en säkerhetskampanj vilken 

fokuserade på beteende, vilket indikerar att kampanjen lanserades vid rätt tidpunkt. 

Alla respondenter, med undantag av en
127

, var även positiv till den positiva 

meddelandeutformningen vilket pekar på att informationen även var i rätt format. 

Dessa två sistnämnda punkter är dock inte tillräckliga för att väga upp den bristande 

länken i kommunikationsstyrningen.  

 

7.2.3 Strategisk kommunikation 

I kampanjens etableringsfas fanns en klar struktur för hur kampanjmaterialet skulle nå 

flödescheferna, däremot saknades styrdokument för hur informationen skulle nå fram 

till operatörerna. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att delar av flödescheferna 

inte var medveten om att de var ansvariga för att vidarebefordra informationen. Att 23 

procent av de som besvarade frågeundersökningen samt två stycken av 

intervjurespondenterna uppger att de inte sett någon av kampanjfilmerna tyder på att 

problemet är någorlunda utbrett.
128

 Med hjälp av styrdokument gällande 

kampanjspridning bland operatörerna samt uppföljning av dessa dokument kan 

problemet med att operatörer ej kommit i kontakt med materialet minska. Såväl som att 

effekten av kampanjen försökt mätas, bör även spridningen av den göra det.  

 

                                                        
126

 Grönroos, 2002, 
127

 WS2B 
128

 Det bör dock noteras att den frågeundersökning vilken redovisas i denna undersökning genomförts 

globalt och att kampanjfilmerna endast finns tillgängliga på svenska med engelska undertexter.  
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7.3 Företagskultur och förändringsprocesser 

7.3.1 Företagskultur  

Kampanjen Säkerheten Främst tar sin utgångspunkt i att medarbetarna verkar inom en 

machodominerad företagskultur. Detta återspeglas i både kampanjfilmerna och i 

diskussionsunderlaget där företagskulturen lyfts som en möjlig faktor vilken kan 

påverka beteendet.
129

 Genom diskussion och kunskapsutbyte kan de anställda närma 

sig varandra vilket hjälper till att skapa gemensamma värderingar inom företaget.
130

 

Detta önskar Sandvik uppnå genom diskussionsunderlaget till de olika filmerna. 

 

Grunden för en positiv företagskultur är dock att det finns gemensamma värden inom 

företaget vilka är lika för alla medarbetare.
131

 Detta skapar även en stabilitet hos de 

anställda genom att det ger ledsagning kring hur de anställda bör agera.
 132

 En viktig 

del av detta är således att vara konsekvent såväl i budskap som i 

meddelandeutformning. Detta är någonting som PP2A anser har brustit över tid, då han 

anser att såväl slogans som koncept byts ut alltför frekvent.  

 

Såväl frågeundersökningen som intervjuerna visar att den absoluta majoriteten av de 

anställda anser att den säkerhetskultur som råder på arbetsplatsen är god. Intervjuerna 

redovisar även att medarbetarna anser att säkerhetsklimatet på Sandvik stadigt går 

framåt och att säkerhetskulturen förbättras alltmer över tid.  

 

7.3.2 Förändringsprocesser inom organisationer 

Medarbetarna anser att Sandviks säkerhetskultur stadigt utvecklas, men att detta är en 

utveckling som sker över lång tid. Detta är något som är att förvänta då 

förändringsprocesser ofta kräver tid, då anpassningsfasen till de nya rutinerna inte 

alltid är lika snabb som ledningen skulle önska.
133

 Ett exempel på det är när PP2B 

berättar om hur många hade svårt att anpassa sig till ett obligatoriskt hjälmanvändande 

inom produktion, inledningsvis var det många som protesterade men i dagsläget 

upplever han att det är naturlig del av vardagen. Det är därför essentiellt att 

förändringen får ta den tid den tar, även om kommunikation kring förändringarna 

                                                        
129

 Se Bilaga 1 - Diskussionsunderlag 
130

 Dennisdotter & Axenbrant, 2008, s. 68 
131

 Erikson, 2007, s. 231 
132

 Dennisdotter & Axenbrant, 2008, s. 42 
133

 Jensen & Ulleberg, 2013, s. 202 
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ifråga kan underlätta transformationen. WS1A’s tankar om vikten av att ta 

diskussionen kring förändringar samt säkerhetsarbeten är därför högst relevanta i 

sammanhanget då de bidrar till att förändringsprocessen underlättas. 

 

En tydlig motsättning mellan arbetsgivar- och arbetstagarintressena återfinns, då flera 

av respondenterna uttryckte missnöje över att de inte anser att ledningen gör tillräckligt 

stora investeringar i säkerhetsfrågor. Detta är en klassisk motsättning där arbetsgivarna 

styrs av att verksamhetens ruljangs ska fungera så smidigt som möjligt i relation till 

kostnaderna. Parallellt med detta vill arbetstagarna få sina arbetsinriktade och sociala 

behov tillfredsställda.
134

 Den förändringsprocess vilken ska genomföras är dessutom en 

uppifrån-och-ned-förändring, en förändringstyp som generellt kan få svårare att ta fäste 

än den motsatta typen. PP2B’s initiala reaktion till kampanjen speglade detta då han 

berättade att hans första tanke gällande kampanjen var ”Nu har de för lite att göra där 

borta på solsidan, det var den första tanken jag fick”.  Vid intervjutillfället har dock 

kampanjen varit lanserad i över ett halvår och hans inledande misstro har lagt sig då 

han sett att kampanjen bär med sig ett genomgående koncept. Ett annat sätt att minska 

förändringsmotstånd är genom en öppen dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare 

kan dock motståndet mot förändringen minskas. PP2A uttryckte att han önskar ett ökat 

fokus på förslagsverksamheten då han upplevde en nedgång i denna, en idé vilken är 

mycket lämplig för att kunna svara på medarbetarnas behov. Genom att tillgodogöra 

sig av medarbetarnas åsikter samt att på detta sätt öppna upp för en ökande delaktighet 

bland medarbetarna, kan man förhoppningsvis minska förändringsmotståndet. Detta är 

även något som kan verka positivt attitydutvecklingen. Då respondenterna under dessa 

åtta intervjuer har lämnat en hel del förslag på hur de anser att säkerhetsarbetet kan 

förbättras ytterligare tycks det finnas många resurser att ta tillvara på bland 

medarbetarna.   

 

7.4 Budskapsstrategier  

7.4.1 Volym, närhet, känsla och diskuterbarhet 

Ett budskaps volym ökar dels spridningen av budskapet, men även känslan av vikt hos 

mottagaren. I detta fall tycks kampanjen stannat i startgroparna, då den inte nått ut till 

alla medarbetare. En annan aspekt av budskapsvolymen är att de som kampanjen 

                                                        
134
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nådde ut till främst använde sig av materialet i ett inledande skede. Trots att 

kampanjmaterialet finns tillgängligt på intranätet och att emblemen finns synliga på 

vissa håll, så är det över ett halvår sedan kampanjfilmerna presenterades för såväl 

flödeschefer som för de operatörer vilkas chefer valde att vidarebefordra materialet till 

dem. Detta innebär att kampanjen inte befinner sig högt upp på samtalsagendan, något 

som innebär att kampanjens volym kan upplevas som att den minskat sedan 

lanseringen. 

 

Under intervjuerna sa PP1B att han ansåg att en större budskapsvolym krävs för att 

kampanjen ska vara effektiv. Då alla respondenter ansåg att en ökad kommunikation 

kring säkerhetsfrågor inom arbetsgruppen kan bidra till ett säkrare arbetsklimat kan det 

med fördel vara effektivt att fokusera ökningen av budskapsvolymen i den 

interpersonella kontakten. Att strukturera upp flödeschefernas roll i 

budskapsspridningen, implementera konceptet med säkerhetsambassadörer samt låta 

alla operatörer samlas för en gemensam genomgång av kampanj- och 

säkerhetskonceptet är tre olika vägar för att öka budskapsspridningen. En ökad 

spridning av emblem och affischer ökar även de budskapsvolymen och fungerar som 

visuella påminnelser. Dessa olika vägar kan dock med fördel kombineras för att 

maximera spridningen av budskapet, då en kombination av kanaler skapar 

synergieffekter.  

 

Närhet till ett budskap skapas av igenkänning, personifiering och 

konsekvensbeskrivning, tre aspekter vilka står i fokus i säkerhetsfilmerna. Det är även 

dessa aspekter vilka respondenterna har komplimenterat då de talat om 

säkerhetsfilmerna. Känsla innebär att mottagaren reagerar emotionellt på budskapen, 

någonting som önskas uppnås via de känslomässiga anknytningarna till både individen 

och dess nära och kära.   

 

Då säkerhetsfrågor ofta är komplexa samt är något som är möjligt att relatera till alla 

anställda på Sandvik har frågan en hög grad av diskuterbarhet. Genom att utforma 

Säkerheten Främst kring SMTs egna medarbetare ökar kampanjens diskuterbarhet, 

exempelvis när operatörer vid WS2A’s avdelning uttrycker sig positivt gällande 

kampanjen på grund av att det är dennes granne vilken figurerar i den. Genom att det 
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finns tillgängligt diskussionsmaterial till alla säkerhetsfilmer sätts även fokus på 

filmernas diskuterbarhet.  

 

Även icke avsedda element av kampanjen kan ge upphov till diskussion, i detta fall 

säkerhetsfilmen där kvinnan med den långa flätan figurerar. Detta har skapat 

diskussion bland medarbetarna och är på så vis även en aspekt av budskapets 

diskuterbarhet. Ju högre diskuterbarhet ett ämne har desto högre är chansen att det 

hamnar på samtalsagendan, något som lyfter budskapsvolymen.  

 

7.4.2 Berättande som kommunikationsredskap 

Att använda berättande istället för fakta är ett beprövat, effektivt sätt att förmedla 

budskap. Genom berättelser kan både närhet och känsla förmedlas på ett direkt sätt, en 

mycket effektiv budskapsstrategi. Majoriteten av respondenter uppgav att kampanjens 

utformning tilltalade dem genom att de gav dem en tankeställare då filmerna låg så 

nära deras vardag. Majoriteten var även positiv till kampanjutformningen då de tror att 

denna typ av kampanjer långsiktigt kan påverka medarbetarna att arbeta på ett säkrare 

sätt. Detta indikerar att berättande som kommunikationsredskap är ett effektivt grepp 

för att fånga mottagarens uppmärksamhet. 

 

Kommunikationsforskare tvistar huruvida det är viktigt om en berättelse är sann eller 

om det räcker med att den är trovärdig. Genom att använda reella situationer och 

medarbetarnas egna säkerhetsargument önskar Sandvik förankra såväl kampanjens 

autenticitet som sanningshalt. Alla respondenterna uttryckte sig positivt till att 

budskapet förmedlas av Sandviks egna medarbetare och sju av åtta av respondenterna 

var positivt inställda till den positiva meddelandeutformningen. Det var endast WS2B 

som reagerade negativt på den positiva meddelandeutformningen. Genom att använda 

reella situationer och medarbetarnas egna säkerhetsargument önskar Sandvik förankra 

såväl kampanjens autenticitet som sanningshalt, trots detta ifrågasatte WS2B 

kampanjens autenticitet Detta då han inte upplevde filmerna som realistiska då han 

ansåg att säkerhetsfokusen var långt högre i filmerna än i verkligheten.  
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7.4.2.1 Medarbetarberättelsen 

Alla respondenter var positiva till att medarbetare från Sandvik agerar frontfigurer i 

kampanjfilmerna. Detta på grund utav att de fann det lätt att relatera till personerna i 

filmerna vilket i högsta grad gjorde filmerna personliga. Då alla respondenter var 

positiva till att medarbetarberättelser används kan det indikera att de identifierar sig 

med kampanjens frontfigurer och därav har lättare att ta till sig kampanjbudskapen. 

Detta innebär att medarbetarnas roll i kampanjen bidrar till att övriga anställda tar till 

sig denna. Dock är det, som tidigare nämnt, svårt att mäta effekten av mjuka värden 

vilket innebär att den eventuella effekten är svår att påvisa.  

 

7.4.3 Varför- och hur-information  

Intrycket jag som intervjuare fick av vad respondenterna berättade var att när det talas 

om säkerhet på arbetsplatsen så ligger fokus främst på praktiska detaljer så som 

personlig skyddsutrustning eller hur vissa moment bör utföras. Denna uppfattning 

underbyggs av att dessa ämnen benämndes betydligt mer frekvent av respondenterna 

än exempelvis prat om att för den egna säkerhetens skull undvika genvägar. Två av 

respondenterna sa även detta rakt ut medan en av respondenterna ansåg att det talas 

lika mycket av de praktiska aspekterna som de bakomliggande orsakerna till att arbeta 

säkert.  

 

Praktiska detaljer kring exempelvis skyddsutrustning faller under kategorin hur-

information. Detta innebär att den har en handlingsutlösande funktion som bidrar till 

beteendeförändringar. Dock är det mycket svårt att ändra ett beteende om inte attityden 

till frågan i sig förändras. Utan att ha en klar bild av varför det är viktigt att arbeta 

säkert är det svårt att alltid följa hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. En tydligare 

förbindelse mellan de praktiska momenten och vad medarbetarna personligen vinner 

av att arbeta säkert skulle därför vara av godo.  
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8. Slutsats 

Majoriteten av respondenterna uppgav även att det är motiverat med 

beteendefokuserade säkerhetskampanjer och är positiva till detta. Att döma av 

respondenternas svar uppfattas kampanjutformningen som väl mottagen, såväl 

gällande budskapsutformning som i val av kanaler.  Kampanjen har däremot inte nått 

ut till alla anställda och vissa av de som kommit i kontakt med exempelvis 

säkerhetsfilmerna är omedvetna om vissa av kampanjens andra element. För att 

kampanjen ska nå alla medarbetare krävs en tydligare plan för detta, samt uppföljning 

av denna plan. Under intervjuerna gav respondenterna en hel del förslag till hur 

kommunikationsavdelningen. Genomgående för dessa förslag var att förbättringar 

inom kommunikationsstyrning samt ökad tillgång till underlag för 

kommunikationsutveckling inom säkerhetsfrågor efterfrågades.  

 

En motsättning mellan arbetstagar- och arbetsgivarintresset återfinns även, där 

medarbetarna anser att kostnadsskäl stundtals går före säkerhetsförbättringar. Av denna 

anledning har vissa medarbetare svårt för kampanjnamnet Säkerheten Främst, även om 

de är positivt inställda till många av kampanjelementen. För att aktivt försöka åtgärda 

denna motsättning rekommenderas en högre grad av kommunikation i dessa frågor för 

att föra parterna närmare varandra och undvika konflikter. I diskussionsunderlaget 

finns frågor som problematiserar nollvisionen och på så vis vill skapa tankar kring 

konceptet, men då gäller det att materialet används.   

 

Frågeundersökningens och intervjurespondenternas svar överstämde i stort, däremot 

var det en stor skillnad mellan deras svar gällande huruvida en öppnare dialog i 

arbetsgruppen kan främja arbetssäkerheten samt hur ofta säkerhet diskuteras på 

arbetsplatsen. Intervjurespondenterna ansåg detta i betydligt högre grad, dock är inte 

orsaken till detta utredd.  

 

Trots att kampanjen Säkerheten Främst än inte gett effekt i form av en nedgång i 

olycksstatistiken, betyder inte detta att kampanjen ej har varit effektiv. 

Attitydförändringar är ett långsiktigt projekt vilket först ger resultat över tid. Alla 

respondenter var även övertygade att insatser så som Säkerheten Främst ger en positiv 

och långsiktig effekt på arbetsplatsens säkerhetskultur.  
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9. Förslag till fortsatt forskning 

Denna kvalitativa studie har kretsat kring kampanjen Säkerheten Främst och hur denna 

tagits emot av medarbetarna samt diskuterats i relation till en tidigare genomförd 

kvantitativ frågeundersökning. Dock är det inte möjligt att jämföra svaren från den 

kvalitativa och kvantitativa undersökningen. Det vore intressant att genomföra en 

kvalitativ studie med exakt samma frågor som i den kvantitativa undersökningen, detta 

för att i så hög utsträckning som möjligt kunna jämföra svaren. Då 

säkerhetsambassadörernas roll i viss mån syftar till att överbygga glappet mellan den 

formella och den informella kommunikationen vore det intressant att studera deras 

perspektiv på kampanjen samt den roll de spelat.  

 

Med undantag från en respondent, hade alla respondenter mer än åtta år på 

arbetsplatsen och majoriteten av respondenterna har arbetat för Sandvik i mer än 15 år. 

Det vore intressant att göra en jämförande undersökning mellan de anställda med färre 

år på arbetsplatsen jämfört med de vilka arbetat på arbetsplatsen en längre period. Då 

hemmablindhet och en övertro på den egna förmågan är två olika anledningar till att 

arbeta på ett osäkert vis som respondenterna vore det intressant att undersöka om 

anställningstiden har någon inverkan på detta. I denna undersökning har inte heller 

någon betydelse getts till respondenternas ålder, vilket i framtida studier vore intressant 

att undersöka huruvida respondenternas ålder har någon inverkan på hur dels 

kampanjen togs emot och dels hur de kommunicerar och reflekterar över 

säkerhetsfrågor i stort. Det var även en markant skillnad mellan frågeundersökningens 

och intervjurespondenternas svar gällande huruvida en öppnare dialog i arbetsgruppen 

kan främja arbetssäkerheten samt hur ofta säkerhet diskuteras på arbetsplatsen. Vad 

orsaken till denna skillnad ligger i vore intressant att undersöka närmare. Det vore även 

intressant att göra en tvärkulturell kvalitativ studie och jämföra hur kampanjen tagits 

emot i de olika länder där den lanserats. 
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10.5 Övriga källor 

Mailkonversation med Anna Helfridsson, Communication Professional SMT Sandvik, 

2014-05-20 samt 2014-05-23  
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Bilaga 1 – Diskussionsunderlag 

Till varje säkerhetsfilm finns det ett tillhörande diskussionsunderlag.
135

 

 

Diskussionsunderlag till filmen Säkerhet v.s. produktivitet  

- Vad innebär produktivitet för oss?  

- Vad hindrar oss från att sätta säkerheten främst i förhållande till produktiviteten? Ge 

exempel. 

- Hur kan ordning och att arbeta med 5S bidrar till ökad säkerhet och produktivitet? 

Hur fungerar det för oss?  

- På vilket sätt kan du bidra till att se till att vi alltid har säkerhet som högsta prioritet? 

 

Diskussionsunderlag till filmen Säkerhet v.s. genvägar 

- Är det viktigt för dig personligen att arbeta snabbt? Varför?  

- Att ta genvägar i arbetet är en säkerhetsrisk. När tar vi genvägar i vårt arbete? Vad 

kan detta leda till? (Diskutera om det är värt risken)  

- Vilken typ av beteende uppmuntras och främjas på vårt arbete - att vara snabb eller 

att vara säker?  

- Vad kan du göra för att se till att vi sätter säkerheten som vår högsta prioritet och 

undviker genvägar? 

 

Diskussionsunderlag till filmen Säkerhet v.s. ’det händer inte mig’ 

- På vilket sätt kan du ändra ditt beteende och bidra till en säkrare arbetsplats? 

- "Det händer inte mig" är en vanlig attityd men ändå blir kollegor skadade varje dag. 

Hur går detta ihop? Hur kan vi förändra vårt sätt att tänka för att förhindra denna typ 

av olyckor? 

- Vad innebär en machokultur? Hur påverkar det arbetsplatsens säkerhet?  

- Finns det situationer när vi inte ser risker på grund av vanor och övertro på den egna 

förmågan?  

- Det kan ibland kännas obehagligt att säga till kollegor som inte agerar på ett säkert 

sätt. Hur kommer det sig? Hur kan vi ändra på detta?  

- Några av våra kolleger anser att mindre olyckor är en del av jobbet. Hur påverkar det 
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vårt beteende och våra attityder? 

 

Diskussionsunderlag till filmen Det finns många anledningar att arbeta säkert. 

Vilka är dina? 

- Det finns många anledningar att arbeta säkert. Vilka är dina? 

- Vilket budskap vill de anställda i filmen förmedla om säkerhet på arbetsplatsen?  

- På vilket sätt kan säkerhet på arbetsplatsen påverkar ditt privatliv (familj, vänner och 

fritid)?  

- Vad kan vi göra för att förhindra olyckor relaterade till händer och ryggar i vårt 

arbete?  

- Är nollvisionen gällande olyckor ett lämpligt mål för oss? Kan vi ha en vision som 

inte är en nollvision? (I så fall: Hur många olyckor är vi villiga att acceptera?)  

- I vilken utsträckning följer vi säkerhetsprinciperna på SMT och på vår arbetsplats? 

Diskutera vad varje princip betyder för oss. 
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Bilaga 2 - Affischer 

 

 

Detta är ett exempel på en av de affischer som använts under kampanjen. 

Medarbetarna på varje avdelning kan själva fylla i deras egna anledningar till att arbeta 

säkert.  
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Bilaga 3 – Intervjuguide, operatör  

 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

Vilken är din position/titel? 

Hur länge har du arbetat för Sandvik?  

Hur många är ni som arbetar på din avdelning? 

 

Allmänna frågor om kampanjen 

Hur presenterades kampanjen Säkerheten Främst för dig?  

På vilka sätt har du kommit i kontakt med kampanjen?  

När kampanjen först lanserades, upplevde du då att det var motiverat med en 

kommunikationskampanj gällande säkerhetsfrågor?  

 

Emblem 

Hur ofta uppskattar du att du ser det här emblemet per dag?  

Tror du att emblemet kan fungera som en påminnelse till dig och/eller dina kollegor 

om att arbeta säkert och vikten av att arbeta säkert? 

Filmerna  

Har du sett de här filmerna? (Om ja - hur många gånger har du sett. Om nej – då kan 

vi se dem nu.) 

Vad tyckte du om dem?  

Tycker du att budskapet når fram?  

Ger filmerna tillräckligt med information om säkerhet?  

Påverkas du av filmerna? På vilket sätt? Tror du att din arbetsgrupp påverkas av dem? 

 

Diskussionsunderlag 

Har ni diskuterat kring filmerna? 

Har ni diskuterat kring hur ni praktiskt kan förbättra säkerheten, genom att ta exempel 

från arbetsplatsen etcetera?  

Hur ofta har ni diskuterat kring dem? 

Påverkar diskussionerna hur du och/eller dina kollegor tänker och agerar kring 

säkerhet?  
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Säkerhetsambassadörer  

Har ni någon säkerhetsambassadör på er arbetsplats? 

(om nej: förklara begreppet säkerhetsambassadör. Följdfråga: tror du att en 

säkerhetsambassadör kan påverka arbetsgruppen att arbeta säkert?) 

Har säkerhetsambassadörens roll, enligt dig, påverkat arbetsgruppen att arbeta säkert?  

 

Påverkan 

Hur upplever du att säkerhetskulturen på jobbet är? 

Har kampanjen påverkat hur ni talar om säkerhet på jobbet?  

Hur ofta talar ni om säkerhet på arbetsplatsen? 

(Om aldrig: tycker du att det behövs pratas om säkerhet på jobbet? ((Om nej: varför 

inte? Om ja: vem är det som borde lyfta frågan och hur ofta bör den lyftas?)) 

Om annat svar: vem är det som lyfter frågan? Tycker du att det behövs pratas om 

säkerhet på jobbet?  Hur ofta?) 

 

Har kampanjen påverkat dig att arbeta mer säkert?  

Har du märkt om den har påverkat dina kollegor? 

(Om nej – hur kan man påverka människor att arbeta säkert? 

Om ja – tror du att de påverkas långsiktigt eller kortsiktig) 

 

Har kampanjen inneburit någon förändring på din arbetsplats? 

Hur tycker du att säkerhetsfrågan kan utvecklas och lyftas på din arbetsplats? Har du 

några förslag på hur arbetssäkerheten kan stärkas?  

Har du några förslag på hur kommunikationsavdelningen kan hjälpa till och stötta 

kring säkerhetsarbetet?  

 

Övriga tankar och synpunkter om kampanjen 
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Bilaga 4 – Intervjuguide, flödeschef 

 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

Vilken är din position/titel? 

Hur länge har du arbetat för Sandvik?  

Hur många är ni som arbetar på din avdelning? 

 

Allmänna frågor om kampanjen 

Hur presenterades kampanjen Säkerheten Främst för dig?  

När kampanjen först lanserades, upplevde du då att det var motiverat med en 

kommunikationskampanj gällande säkerhetsfrågor?  

Hur har du lyft kampanjen och säkerhetsfrågan inom arbetslaget?  

Ungefär hur många arbetstimmar har du använt till att lyfta säkerhetsfrågor och 

kampanjen Säkerheten Främst?  

Hur ofta talar ni om säkerhet på arbetsplatsen? 

Upplevde du att du fått rätt stöttning i att presentera materialet? 

 

Emblem 

Hur ofta uppskattar du att du ser det här emblemet per dag?  

Får emblemet dig och/eller dina kollegor att påminnas om att arbeta säkert och vikten 

av att arbeta säkert? 

 

Filmerna  

Har du sett de här filmerna? (Om ja - hur många gånger har du sett. Om nej – då kan 

vi se dem nu.) 

Vad tyckte du om dem?  

Tycker du att budskapet når fram?  

Ger filmerna tillräckligt med information om säkerhet?  

Påverkas du av filmerna? På vilket sätt? Tror du att din arbetsgrupp påverkas av dem? 

 

Diskussionsunderlag 

Har ni diskuterat kring filmerna? 

Hur ofta har ni diskuterat kring dem? 
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Har ni diskuterat kring hur ni praktiskt kan förbättra säkerheten, genom att ta exempel 

från arbetsplatsen etcetera?  

Påverkar diskussionerna hur du och/eller dina kollegor tänker och agerar kring 

säkerhet?  

 

Säkerhetsambassadörer  

Har ni någon säkerhetsambassadör på er arbetsplats? 

(om nej: förklara begreppet säkerhetsambassadör. Följdfråga: tror du att en 

säkerhetsambassadör kan påverka arbetsgruppen att arbeta säkert?) 

Har säkerhetsambassadörens roll, enligt dig, påverkat arbetsgruppen att arbeta säkert?  

 

Påverkan 

Hur upplever du att säkerhetskulturen på jobbet är? 

Har kampanjen påverkat hur ni talar om säkerhet på jobbet?  

Hur ofta talar ni om säkerhet på arbetsplatsen? 

(Om aldrig: tycker du att det behövs pratas om säkerhet på jobbet? ((Om nej: varför 

inte? Om ja: vem är det som borde lyfta frågan och hur ofta bör den lyftas?)) 

Om annat svar: vem är det som lyfter frågan? Tycker du att det behövs pratas om 

säkerhet på jobbet?  Hur ofta?) 

 

Har kampanjen påverkat dig att arbeta mer säkert?  

Har du märkt om den har påverkat dina kollegor? 

(Om nej – hur kan man påverka människor att arbeta säkert? 

Om ja – tror du att de påverkas långsiktigt eller kortsiktig) 

 

Har kampanjen inneburit någon förändring på din arbetsplats? 

Hur tycker du att säkerhetsfrågan kan utvecklas och lyftas på din arbetsplats?  

Har du några förslag på hur kommunikationsavdelningen kan hjälpa till och stötta 

kring säkerhetsarbetet?  

 

Övriga tankar och synpunkter om kampanjen 
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Bilaga 5 – Gröna korset 

 

136
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