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Sammanfattning 

 

Från det välkända begreppet företagskultur har ett nytt begrepp vuxit fram, Säkerhetskultur. Detta 

kan ses som en förlängning på det tidigare begreppet där säkerheten ställs i rampljuset. Det sägs att 

åkeribranschen som helhet har en dålig säkerhetskultur samtidigt som ett bristfälligt 

säkerhetsbeteende är ett tecken på en högre skaderisk för företagen. Men vad har egentligen 

säkerhetskulturen för betydelse? 

 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur säkerhetskulturen ser ut i åkeriföretag. 

 

För att kunna besvara syftet med uppsatsen har en kvalitativ flerfallsstudie genomförts, där de sex 

åkeriföretagen A till F har undersökts. Uppsatsen behandlar bland annat Scheins (2010) teorier om 

att företagskultur kan observeras på tre nivåer artefakter, åtagna värderingar och grundläggande 

antaganden. Utifrån dessa teorier har Taylor (2010) byggt vidare för att beskriva begreppet 

säkerhetskultur som något som har en betydelse för företagets säkerhetsarbete. IAEA (2006) 

presenterar fem olika karaktärsdrag som visar sig i företag med god säkerhetskultur. Vidare 

presenterar Flemming (2001) sin ”Safety Culture Maturity Model” (SCMM) som beskriver hur mogen 

en säkerhetskultur är och vad som behövs göras för att ta den till nästa steg i modellen. Teoretiska 

inslag i form av ledarskap samt attityder och beteenden används för att komplettera de övriga 

teorierna. 

 

Vad det gäller statistiken de sex åkeriföretagen emellan så är företag B det som uppvisar lägst 

statistik vad det gäller både antal skador och ren ekonomisk omfattning, företag C är i motsats det 

företag som uppvisar de högsta siffrorna. Scheins (2010) teori om att kulturen kan observeras på tre 

olika nivåer och Flemmings (2001) SCMM slås samman i en analysmatris kallad ”Safety Culture 

Accident Relationship Matrix” (SCARM). Analytiskt ställs de olika företagen mot IAEAs (2006) 

karaktärsdrag för en god säkerhetskultur och det visar sig att företag A generellt får lägre värden än 

exempelvis företag E som placerar sig högst. De olika åkeriföretagen ställs sedan mot de teoretiska 

antagandena i dessa SCARM där det framkommer att då säkerhetskulturen ökar, minskar också 

antalet skador för de sex åkeriföretagen. Det framkommer också att det inte har betydelse om det 

sker rent ekonomiskt omfattande skador och att säkerhetskulturen är mindre bra varpå det 

diskuteras om detta har att göra med två extrema värden i studien. Företag B uppvisade nämligen en 

låg ersättning per skada medan företag C uppvisade en hög ersättning per skada. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kulturbegreppet har använts på många olika sätt under historiens gång, allt från att benämna någon 

som kultiverad till det som samhällen byggt upp och utvecklat under en längre tid, såsom ritualer 

eller traditioner (Schein, 2010). På senare år har kultur även använts för att beskriva det klimat som 

utvecklas i organisationer. När det pratas om kultur i ett företag handlar beteckningen ofta om 

”klistret” som håller företaget samman (Smircich, 1983). Enligt samma författare så är organisationer 

sedda som sociala verktyg för att kunna producera varor och tjänster, samtidigt som det utan 

egentlig medvetenhet skapas bland annat rutiner för företaget. Kulturen är också det som uttrycker 

de delade värderingar och sociala ideal som speglar företaget i fråga.  

 

Pidgeon (1991) menar att en kultur skapas då medlemmar av en grupp upprepade gånger beter sig 

på ett visst sätt, ett sätt som faller dem självklart att agera på i en viss situation. Därför skapar 

gruppen en egen kultur kring risker, säkerhet och samtidigt förklaringar till varför och hur olyckor 

sker. 

 

Under moderbegreppet företagskultur har ett nytt begrepp vuxit fram, nämligen säkerhetskultur. 

Det myntades år 1986 av International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG, 1992) som ett svar på 

Tjernobylolyckan. Då användes säkerhetskultur för att påvisa hur säkerheten borde skötas inom en 

organisation som utsätts för risker av olika slag. INSAG (1992) definierade begreppet som 

sammansvetsade attityder, egenskaper och individer som fastställer att säkerhetsproblematik 

prioriteras och uppmärksammas i den mån det finns en risk. Sedan krävs det från ledningen att rätt 

attityder och praxis förmedlas ut i organisationen för att säkerhetskulturen ska få fäste (INSAG, 

1992). Health and Safety Commission (HSC, 1993) satte sju år senare sin egen prägel på begreppet 

genom att definiera det som resultatet av värderingar, attityder, uppfattningar, kompetenser och 

beteendemönster, individuella såsom i grupp, som bestämmer engagemanget och färdigheterna för 

säkerhet inom organisationen. Detta gjordes då HSC (1993) ansåg att INSAGs definition enbart 

beskrev hur en ideal säkerhetskultur ska vara, HSC (1993) ansåg därför att deras definition var mer 

passande. 

 

Den 15 januari 2013 så skedde en seriekrock i Skåne som har klassats som Sveriges värsta någonsin. 

Ett 70-tal fordon ska ha varit inblandade i olyckan och mer än hälften av dem var lastbilar. Claes 

Tingvall som är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket anser att olyckan till stora delar skedde på 

grund av att åkeribranschen som helhet har dålig säkerhetskultur. ”De kör för fort och 
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säkerhetskulturen är rutten” sa Claes Tingvall (SVD, 2013). Trafikpolisen i Skåne lade också misstanke 

om brott hos 11 av de inblandade lastbilarna. De körde någonstans mellan 70 och 90 km/h när det 

enligt trafikpolisen hade varit lagom med 30 km/h med tanke på det hala väglaget och den täta 

dimman. Trafikpolisen i Skåne anser därför att det måste röra sig om vårdslöshet i trafik eftersom de 

körde så pass fort under de rådande omständigheterna (Sydsvenskan, 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Claes Tingvall på Trafikverket antydde att seriekrocken i Skåne berodde på dålig säkerhetskultur i 

åkeribranschen. Det kan därför antas att det är som Claes Tingvall säger, att åkeribranschen präglas 

av mindre bra säkerhetskultur. Taylor (2010) är en författare som anser att ett bristfälligt 

säkerhetsbeteende är ett tecken på att företaget har en skaderisknivå som är högre än ett företag 

med ett bra säkerhetsbeteende. Det handlar också om vilken attityd individerna i företaget har anser 

HSC (1993) då en underskattande sådan, precis som med säkerhetsbeteendet, höjer företagets 

skaderisknivå. Trots detta så tycker Nordiska Trafiksäkerhetsrådet (NTR, 2005) att Sverige är ett land 

som har förhållandevis bra trafiksäkerhet, även om det skiljer sig väldigt mycket mellan olika företag.  

 

”Ytterst handlar det om vilken säkerhetskultur som präglar de olika 

organisationerna. Det handlar både om den kunskap man har i dessa frågor och 

om vilken prioritet säkerhetsarbetet ges” 

(NTR, 2005;3) 

 

IAEA (1998) menar att det är viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka problem med 

säkerhetskulturen för att kunna vidta åtgärder som skapar en organisation med karaktärsdrag för en 

god säkerhetskultur. Exempel på ett sådant karaktärsdrag skulle kunna vara att säkerhet värdesätts 

av företaget på ett tydligt sätt eller att säkerhet är något som genomsyras i hela företaget. 

 

Att arbeta för att ständigt förbättra säkerhetskulturen borde därför vara av högsta relevans för 

företag inom åkeribranschen, att sträva efter så många karaktärsdrag för god säkerhetskultur som 

möjligt. Bevisligen sker det skador och olyckor i åkeribranschen, men vad har egentligen 

säkerhetkulturen för betydelse? 
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1.3 Problemformulering 

 Vilka karaktärsdrag för god säkerhetskultur uppvisar åkeriföretag?  

 

 Hur kan säkerhetskulturen på åkeriföretag förklaras utifrån de skador och 

olyckor som sker? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur säkerhetskulturen ser ut i åkeriföretag. 
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2. Teori 

2.1 Vad är företagskultur? 

Kultur anser Schein (2010) vara en bakomliggande faktor som påverkar oss samtidigt som det är 

något som sker i nuet. Den formas i interaktionen med andra människor och av vårt beteende. I 

själva verket är det flera omständigheter som påverkar kulturen, bland annat beteende, normer, 

åtagna värden, oskrivna regler, klimat, tankesätt och symboler etc. Schein (2010) väljer att definiera 

begreppet kultur på följande sätt: 

 

”shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external 

adaptation and internal integration, which has worked well enough to be 

considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to 

perceive, think and feel in relation to those problems.” 

(Schein, 2010;18) 

 

Frost et al. (1985) menar att företagskultur sett som ett system influeras av och i sin tur påverkar den 

kulturella miljön. Därför är det inte lätt att säga vad som fungerar i en specifik kultur utan det skiljer 

sig istället mycket åt mellan olika kulturer. Frost et al. (1985) har valt att presentera följande 

definition på begreppet kultur. 

 

”an organization’s culture has to do with shared assumptions, priorities, meanings, 

and values – with patterns of beliefs among people in organizations.” 

(Frost et al., 1985;17) 

 

Alvesson (2001) menar att företagskultur är ett övergripande begrepp som innefattar olika 

symboliska och kulturella företeelser. Med detta sagt tycker dock Alvesson (2001) att Frost 

et al.s (1985) definition är bra och han instämmer med denna. 

 

2.1.1 Företagskultur på tre nivåer 

Schein (2010) presenterar tanken om att företagskultur är något som kan observeras på olika nivåer i 

företaget. De olika nivåerna går olika djupt in i företaget och förklarar hur kulturen gör sig synlig för 

den som observerar. Svårigheter att definiera kulturen kan vara resultatet av att misslyckas med att 

identifiera skillnaderna mellan de olika nivåerna. Den första är artefakter (artifacts), se figur 1 nedan. 

Här innefattas det som bemöter den som träder in i en okänd kultur. Det kan vara saker som går att 
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se, höra och känna, såsom den fysiska miljön eller arkitekturen. Myter och historier om 

organisationen med deras ritualer eller ceremonier hör också hemma här. Observerat beteende är 

också en artefakt precis som formella beskrivningar eftersom detta är saker som de anställda gör på 

daglig basis. En sak som är väldigt viktigt att veta när det gäller artefakter är att de är enkla att 

observera jämfört med hur svårt det är att tolka dem. För att på ett snabbt sätt kunna förstå sig på 

nivån artefakter måste flera insiders intervjuas för att sedan analysera åtagna värden, normer och 

regler som bygger den dagliga verksamheten (Schein 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra nivån är åtagna föreställningar och värderingar (espoused beliefs and values). Med detta 

menas de föreställningar och värderingar som en grupp åtar sig och som de utger sig för att försöka 

uppnå. Allt lärande i grupp uppkommer egentligen från någons föreställningar och värderingar 

eftersom första gången grupper stöter på problem så kommer lösningen från en persons tidigare 

upplevelser. Lyckas personen övertyga gruppen om att agera enligt lösningen så kommer gruppen att 

ha en gemensam uppfattning från denna framgång. De åtagna föreställningarna och värderingarna är 

ofta abstrakta och ibland till och med motsägelsefulla. Efter att ha undersökt denna nivå av 

företagskulturen så uppstår det även luckor som lämnar utrymme för frågetecken. Det är här den 

sista nivån och djupaste nivån i företagskulturen kommer in i bilden (Schein, 2010). 

 

Den tredje nivån är grundläggande antaganden (basic underlying assumptions). När allting fungerar 

som det ska tänker inte gruppen på hur problemen löses, istället ligger gamla rutiner till grund för 

något som gruppen tar för givet. Efter ett tag så anser gruppen att detta är det naturliga sättet att 

agera på, det är såhär man gör. Dessa grundläggande antaganden är så tagna för givet att variationer 

i den sociala enheten kommer att vara små. De är också mycket svåra att ändra på eftersom de sällan 

ifrågasätts inom organisationen (Schein, 2010). 

Figur 1: Egen tolkning av ”Exhibit 2.1. The Three Levels of Culture” (Schein, 2010;24). 
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2.2 Attityder och Beteenden  

Utifrån Scheins (2010) Three levels of Culture i kapitel 2.1.1 fanns det utrymme för att utöka teorierna 

inom området beteende då första nivån för modellen handlar om just observerat beteende. Detta ger 

förutom större trovärdighet för senare resultat även en djupare insyn, både för beteende men även 

attityder.  

 
 
Kreitner, Kinicki och Buelens (1999) ser attityder och beteenden som tätt sammankopplade, förutsatt 

antagandet att attityder mer eller mindre påverkar hur människor beter sig. Attityder och beteenden 

skiljer sig beroende på vilken kulturell bakgrund som personen har och även vilka erfarenheter han 

eller hon besitter. Ajzen och Fishbeins (1980) presenterar tanken om att attityder blir till beteenden 

genom de avsikter som personen har. Om personens avsikter framgår så är det enkelt att förutspå 

hur den personen kommer att agera, men vi förstår däremot inte varför person gör på detta sätt eller 

varför han eller hon har de intentionerna. Det går däremot att ta reda på genom att också undersöka 

vilken attityd som personen har. Enligt Ajzen och Fishbeins (1980) modell så påverkas avsikterna av 

både attityden eller inställningen till beteendet och de normer och sociala påtryckningar som 

individen upplever vara förknippade med ett visst beteende. Alltså kan en inflytelserik person 

uttrycka sig på ett sådant sätt att våra handlingar påverkas. Normerna påverkas i sin tur av personens 

föreställningar och övertygelse, se figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De föreställningar som en person har är som en mental bild av den närmsta omgivningen. I denna 

bild lagras de föreställningar vi har om hur saker och ting brukar gå till. Vi antar till exempel att en 

person som gråter är ledsen. Alla föreställningar påverkar inte heller attityderna lika mycket, snarare 

är det så att de föreställningar som antingen sticker ut eller är extra viktiga påverkar attityderna mer. 

Figur 2: Egen tolkning av ”figure 1.1 Factors determining a person´s behavior” (Ajzen & Fishbein, 1980;8). 
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Efterhand som ny information uppkommer kan också föreställningarna kommer att ändras (Kreitner, 

Kinicki & Buelens, 1999). 

 

Ett företag kan arbeta med att påverka normerna för att på så sätt ändra de anställdas beteende 

utan att det känns som att de tvingas till att göra det. Normerna kan påverkas genom tillförlitligt 

kommunikation, förebilder eller företagskulturella värderingar (Kreitner, Kinicki & Buelens, 1999). 

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) diskuterar vilken typ av beteende som är önskvärt i en organisation. 

Företaget vill givetvis att varje individ ska prestera till sitt yttersta där service och kvalitet får mycket 

utrymme. Då blir företaget effektivt och de anställda bidrar till företagets mål i största möjliga 

utsträckning. För att de anställda ska känna att detta är något som de vill bidra till krävs att de känner 

någon form av tillhörighet samt ett så kallat socialt positivt beteende (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Meyer och Allen (1997) definierar vidare en engagerad medarbetare som den som håller ihop med 

organisationen och jobbar sina timmar, kanske till och med mer. Meyer och Allen (1997) anser det 

också vara mindre troligt att en engagerad medarbetare av denna typ skulle skapas genom enklare 

incitament såsom att bli erbjuden ett jobb som fördriver tiden och kan betala räkningarna. Istället är 

det andra värden som organisationen erbjuder menar Meyer och Allen (1997), såsom ett utmanande 

jobb, möjligheten att interagera med intressanta människor och att utvecklas som människa. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) likställer denna syn på en engagerad medarbetare med begreppet 

tillhörighet och menar att denna typ av engagemang blir avgörande för att skapa en känslomässig 

anknytning mellan individen och organisationen. 

 

Det som Jacobsen och Thorsvik (2002) benämner som socialt positivt beteende innefattar flera 

komponenter såsom ett tillfredställande arbete, tillhörighet till organisationen eller prestation. 

Samma författare delar upp socialt positivt beteende i tre olika former, den första är altruism. Detta 

innebär att uppträda på ett sätt som gynnar ens medarbetare, exempelvis genom att hjälpa 

nyanställda på jobbet. Den andra är att upplyfta organisationen till någonting positivt exempelvis 

genom att alltid prata gott om den i alla möjliga sammanhang. Den tredje är att vara punktlig, att den 

anställde inte utan mycket god anledning stannar hemma från jobbet eller på annat sätt avstår från 

att engagera sig. 

 

Green och Butkus (1999) skriver också om tre föreställningar som anställda har vilka ledningen kan 

arbeta med för att skapa en engagerad medarbetare och på så sätt få dem att göra ett bra jobb. Den 

första är ”kan jag göra det?”, om inte den anställde tror att han eller hon kan genomföra jobbet så 

kommer inte heller motivationen att infinna sig. Den andra är ”ger mitt arbete resultat?”, blir inte 
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resultatet det som de väntat sig så blir de inte heller motiverade till att slutföra jobbet. Den tredje 

och sista är ”blir resultatet mig till lags?”, även den anställde vill se att resultatet är något som gynnar 

sig själv, annars är det svårt att blir motiverad till att göra ett bra jobb. 

 

Hur individer hanterar risker har också att göra med vilket beteende han eller hon uppfattar och tror 

kommer att belönas. Det är dock vanligt att de bedömningar som individen gör är felaktiga vare sig 

de kommer från ledningen eller de anställda. Att ha en underskattande attityd ökar risken för 

olyckor. Det är däremot inte heller önskvärt att ha en överskattande attityd eftersom detta leder till 

att resurserna läggs på fel ställen (HSC, 1993). 

 

2.3 Vad är säkerhetskultur? 

Taylor (2010) är en författare som anser att begreppet säkerhetskultur har vuxit fram från teorier om 

företagskultur, mer specifikt Scheins modell om att kulturen formas av övertygelser, värderingar, 

artefakter, attityder och beteenden (se figur 1, sida 5) Dessa fem element bidrar ständigt till att 

uppnå framgång, vision och mål. Taylor (2010) gör alltså en koppling mellan dessa fem element och 

säkerhet. INSAG (1991) anser också att säkerhetskulturen har sin grund i företagskultur och har valt 

definiera begreppet på följande sätt: 

 

“That assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals 

which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive 

the attention warranted by their significance.” 

(INSAG, 1991;1) 

 

Med hjälp av en modell (se figur 3 nedan) väljer INSAG (1991) att presentera begreppet 

säkerhetskultur, samt hur det i bästa fall anammas inom organisationen.  
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INSAG (1991) lyfter även in ledarens roll i säkerhetskulturen genom denna modell. Policyn etablerar 

det så nödvändiga ramverket för organisationen. Det är ledaren som skapar goda fortsättningar för 

rätt attityder och skapar en god arbetsmiljö som bidrar till att företaget presterar bra rent 

Figur 3: Egen tolkning av ” FIG. 1. Illustration of the presentation of safety culture” (INSAG, 1991;6). 
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säkerhetsmässigt. På den individuella nivån förespråkas en ifrågasättande attityd och bra 

kommunikation. (INSAG, 1991) 

 

HSC (1993) bygger vidare på INSAGs (1991) definition då de anser att den enbart fokuserar på hur en 

ideal säkerhetskultur ser ut. HSC (1993) tycker att INSAGs (1991) definition saknar vissa nödvändiga 

delar såsom kompetens och färdigheter. Definitionen som de istället har valt att presentera är som 

följer. 

 

”The safety culture of an organisation is the product of individual and group 

values, attitudes, perceptions, competencies, and patterns of behaviour that 

determine the commitment to, and the style and profiency of, an organisation’s 

health and safety management.” 

(HSC, 1993;23) 

 

Taylor (2010) presenterar också en modell utifrån sitt sätt att se på säkerhetskultur som innehåller 

ett integrerat säkerhetskulturparadigm. Detta paradigm kan illustreras som figuren nedan. 

 

 

 

I figuren går det att se hur de ”säkerhetsövertygelser” som omedvetet finns i organisationen leder till 

säkerhetskulturens karaktärsdrag. Detta leder i sig till företagets allmänna kultur som sedan leder till 

ett företag med bättre säkerhet som speglas av dess säkerhetsvision. Detta paradigm kan även 

användas som en plattform för att granska kulturen på företaget. Om en hållbar kultur existerar så 

kan alla säkerhetskaraktärsdragen speglas i den allmänna kulturens egenskaper. Utifrån detta 

Figur 4: figure 1.7 The integrated safety-culture paradigm (Taylor, 2010;35). 
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paradigm föreslås också att branscher som är utsatta för olika typer av risker också delar likande 

säkerhetsrisker samt karaktärsdrag för säkerhetskulturen. Genom att observera ett bra 

säkerhetsbeteende i en viss organisation kan detta ge en indikation på en låg skaderisk. På samma 

sätt kan ett bristfälligt säkerhetsbeteende tyda på en ohållbart hög nivå av skaderisk (Taylor, 2010). 

 

2.3.1. Karaktärsdrag vid god säkerhetskultur 

I de organisationer som har en god säkerhetskultur har fem karaktärsdrag som är vanligt 

förekommande kunnat observeras, dessa fem listas nedan. 

 

 ”Safety is a clearly recognized value. 

 Leadership for safety is clear. 

 Accountability for safety is clear. 

 Safety is integrated into all activities. 

 Safety is learning-driven.” 

(IAEA, 2006;9-10) 

 

“Safety is a clearly recognized value” handlar om att säkerheten på företaget värdesätts och syns 

genom bland annat beslutsfattande, kommunikation, dokumentation, resursanskaffning och genom 

affärsplanen. Det finns en övertygelse bland företagets individer att produktion och säkerhet är tätt 

sammankopplade samt att säkerhet är något som är socialt accepterat och uppmuntras i företaget 

både på det formella och informella planet (IAEA, 2006). 

 

”Leadership for safety is clear” innebär att allt ledarskap i företaget, oavsett om det gäller en 

mellanchef eller högsta ledningen, visar att det finns ett engagemang för att arbeta med säkerhet, 

som också uttrycks genom involvering i säkerhetsfrågor. Ledningen har regelbundet uppdaterade 

utbildningar i ledarskap och kan lösa konflikter när det behövs. Ledningen tillser också att det finns 

kompetent personal som också involveras i arbetet med att förbättra säkerheten. De arbetar också 

för en öppen och bra kommunikation mellan samtliga i företaget där förhållandet mellan ledningen 

och de anställda bygger på förtroende (IAEA, 2006). 

 

Med ”accountability for safety is clear” menas att relationen med eventuella tillsynsorgan är god 

vilket tillser att ansvarsskyldigheten när det gäller säkerhet hålls på en tillräcklig nivå. Alla vet vad de 

har för uppgifter och ansvar samt att de regler som finns faktiskt efterlevs. Ledningen tydliggör 
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ansvarsskyldigheten på ett förståeligt sätt så att det blir uppenbart att säkerhet är något som alla i 

företaget bidrar till (IAEA, 2006). 

 

”Safety is integrated into all activities” handlar om att företaget genomsyras av förtroende och det 

finns ett högt engagemang för kvalitet vilket gör att företaget hushåller med sina resurser. Kvaliteten 

i företagets processer, från planeringsstadiet till implementering och uppföljning, är också god. 

Företaget har även hög kvalitet på sin dokumentation och sina rutiner samt att de anställda har 

nödvändig kunskap och förståelse för arbetsprocessen. Arbetsförhållandena är bra med hänsyn till 

tidspress, arbetsbelastning och stress samt att ledningen tar hänsyn till vad som motiverar de 

anställda och gör arbetsplatsen tillfredställande. De anställda samarbetar mellan olika funktioner och 

alla typer av säkerhet såsom utrustning-, individ- och miljösäkerhet anses som viktig (IAEA, 2006). 

 

”Safety is learning-driven”, innebär enligt IAEA (2006) att det råder en ifrågasättande attityd på 

företagets samtliga nivåer och rapportering av brister och avvikelser uppmuntras. HSC (1993) anser 

också att en bristande säkerhetskultur präglas av en icke ifrågasättande attityd. En tanke om att det 

som går snett på andra företag kan inte drabba hos oss. HSC (1993) väljer alltså att säga samma sak 

som IAEA (2006) men utgår istället från brister. Vidare anser IAEA (2006) att företaget använder sig 

och tar del av bedömningar både inifrån och utanför företaget. Lärandet underlättas genom att 

dokumentera och diagnostisera avvikelser, införa lösningar och övervaka vilka effekterna blir. 

Kompetenserna inom företaget utvecklas systematiskt och de drar nytta av de erfarenheter som 

finns. 

 

Även HSC (1993) har en uppfattning om vilka karaktärsdrag som definierar en organisation som har 

en god säkerhetskultur. De anser att kanske det viktigaste karaktärsdraget hos en organisation som 

har god säkerhetskultur är att varje individ accepterar att de har ett huvudansvar att bete sig på ett 

så säkert sätt som möjligt och undvika eller förebygga olyckor. Detta kräver dock att individen har en 

god uppfattning om vilka risker som finns. Vidare skriver HSC (1993) att organisationen tillexempel 

kan anamma alla de tekniska, ergonomiska och organisatoriska kunskaper som finns för att öka 

säkerheten. Denna typ av säkerhetskultur kommer då att tas in i hela organisationen, ett kollektivt 

engagemang från alla inblandade. Då kommer också synergieffekter uppstå när många små 

förändringar leder till en större helhet (HSC, 1993). 

 

CBI (1990) har genom en studie i hur företag hanterar säkerhet upptäckt vissa framträdande teman i 

företag som har god säkerhetskultur. Den första är precis som IAEA (2006) redan har betonat, vikten 

av ledarnas engagemang. Som ett andra framträdande tema lyfter CBI (1990) fram att säkerheten har 
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en verkställande roll mellan olika nivåer. Nummer tre är att alla anställda involveras. Den fjärde 

belyser öppenhet i kommunikation och den femte och sista är att företaget också tänker på 

utomståendes säkerhet. TUC (1992) instämmer också med CBI (1990) i dessa teman som uppkommit. 

De trycker också på vikten av att utvalda representanter övervakar ledarnas sätta att kommunicera 

frågor som rör säkerhetspolicyn. TUC (1992) drar ett exempel där de skriver att ingen policy kan vara 

effektiv utan ett synligt engagemang hos ledningen som sedan blir till handling längre ner i 

organisationen. 

 

HSC (1993) tar också upp mer generella organisatoriska faktorer som påverkar säkerhetskulturen. 

Kulturen är trots allt något som reflekteras genom hela organisationen. De fyra olika faktorerna är, 

hur uppfattningar och attityder kommuniceras, hur de anställda bedömer sig själva, ledarskapet samt 

stresshantering. 

 

2.3.2 Safety Culture Maturity Model (SCMM) 

Safety Culture Maturity Model (SCMM) kan användas för att identifiera hur utvecklad 

säkerhetskulturen är på ett företag och sedan se vad som måste göras för att utveckla den 

ytterligare. Modellen är uppbyggd med fem olika nivåer där företaget kan klättra till nästa nivå 

genom att arbeta med att bygga upp styrkorna och eliminera svagheterna på en viss nivå. Det går 

inte heller att hoppa över en nivå, utan modellen är skapad på ett sådant vis att företaget först måste 

uppnå kriterierna för nivå ett för att sedan kunna klättra till nivå två och så vidare (Flemming, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Figure 1: Draft safety culture maturity model (Flemming, 2001;5). 
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I modellens första nivå ”emerging” så ser företaget säkerhet som något som är ett krav i form av 

lagar eller uppsatta regler istället för något som kan hjälpa företaget. Ansvaret för säkerhet läggs 

enbart på företagets säkerhetsansvarige eller säkerhetsombud och olyckor ses som en oundviklig del 

i arbetet. Flera anställda i organisationen är märkbart ointresserade av säkerheten och använder det 

enbart som argument för att få igenom andra förändringar (Flemming, 2001). 

 

Den andra nivån i modellen är ”managing” och här återfinns företag som kanske inte nödvändigtvis 

har många skador men de är definitivt mer omfattande än snittet. Olyckor och skador ses som någon 

som kan förebyggas samtidigt som ledningen faktiskt också lägger resurser på att göra detta. 

Säkerheten är dock enbart definierat till hur företaget ligger till i jämförelse med lagstiftning, regler 

och rent tekniska mätbara kontrollsiffror. Ledningen har uppfattningen av att skador och olyckor sker 

på grund av osäkert beteende hos anställda som bemöter kunder. Mellancheferna arbetar på ett 

reaktivt sätt med säkerhet där bestraffningar utdelas vid ökade antal skador (Flemming, 2001). 

 

Nivå tre är ”involving” och där är antalet skador relativt få men företaget har svårt att minska dem 

ytterligare. Det finns en övertygelse inom organisationen att det är viktigt att också involvera 

personalen som arbetar ut mot kunderna i säkerhetsfrågor för att förbättringar ska kunna ske. 

Ledningen har förståelse för att flera olika faktorer bidrar till att det sker olyckor och skador samt att 

grundproblematiken ofta härrör från ledningens beslut. Hur företaget ligger till rent säkerhetsmässigt 

övervakas och denna information används på ett effektivt sätt. Personalen anser att de ansvarar för 

sin egen säkerhet och arbetar gärna med ledningen för att göra förbättringar (Flemming, 2001). 

 

Den fjärde nivån är ”cooperating” och på denna nivå så har större delar av personalen insett att 

säkerhet är viktigt både ur en ekonomisk och rent moralisk aspekt. Här inser också ledningen att det 

är troligt att anledningen till varför olyckor och skador sker beror på beslut från deras sida. 

Personalen ansvarar inte bara att de för sin egen säkerhet utan de accepterar också att så är fallet 

och de märker att deras insats på företaget värdesätts. Omfattade ansträngningar görs för att arbeta 

med mätningar som kan förbygga skador och olyckor. Företaget arbetar för att de anställda ska ha en 

hälsosam livsstil och skador och olyckor som inte är arbetsrelaterade övervakas också (Flemming, 

2001). 

 

Modellens femte och sista nivå ”continually improving” ses säkerhet som ett kärnvärde i företaget 

och de arbetar för att förbygga alla skador och olyckor som kan drabba de anställda både utanför och 

på arbetsplatsen. Företaget har utan att låta självbelåtna under en längre period (år) inte haft några 

skador eller olyckor, inte heller några allvarliga tillbud. De har uppfattningen att en olycka kan ske när 
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som helst. De strävar ständigt efter att hitta nya sätt att förebygga skador. Samtliga anställda delar 

också uppfattningen att hälsa och säkerhet är en viktig del i deras arbete och anser att arbete för att 

förebygga olyckor är av största vikt (Flemming, 2001). 

 

2.4 Ledarskap 

Ledarskap är en stor del av IAEAs (2006) framläggning för karaktärsdrag vid god säkerhetskultur 

vilket motiverar följande kapitel som både kompletterande till IAEA (2006) men som även är mer 

djupgående då kapitlet behandlar just ledarskap för god säkerhetskultur.  

2.4.1 Företagskulturella ledare 

Ledarskap handlar inte om en ledare som agerar och en grupp som efter honom/henne reagerar på 

ett redan förutbestämt sätt. Istället kan ledarskap sägas beskriva en komplex, social process där de 

innebörder och tolkningar som görs av det som sägs är avgörande (Alvesson, 2001, Krause & Weekly, 

2011). Därför menar samma författare att ledarskap och kultur är nära sammankopplade begrepp. 

Däremot finns det många olika sätt att se på ledarskap, vilket kan förklaras av tillhörande bransch 

eller tidigare erfarenhet från ledarskapssammanhang. Forck (2012) skriver att trots de teorier som 

finns om hur en ledare kan skapa en bra säkerhetskultur är det precis som Alvesson (2001) skriver, 

viktigt att ta hänsyn till den specifika organisationen eftersom kulturen i dessa aldrig ser likadana ut. 

Samma författare tycker det är viktigt att ledaren lär känna sin omgivning och samtidigt får den att 

förstå honom/henne.  

 

Enligt Forck (2012) är den största utmaningen med säkerhet i en verksamhet det han kallar för 

”attention blindness” (blundar för risker). Det han vill ha sagt med begreppet är att vardagen och de 

vardagliga antagandena som finns medför misstag då möjliga risker inte uppmärksammas. Därför kan 

det vara viktigt att en ledare ser till att en medarbetare ett par gånger under en dag stannar upp, 

funderar över vad denne gör och vilka risker som faktiskt finns i dennes omgivning just nu. Att göra 

på detta sätt hjälper ledaren att skapa en medvetenhet både hos medarbetare och hos sig själv. Vid 

upprepning och väl implementerad i organisationen hjälper medvetenheten till att uppmärksamma 

nya risker och stärka säkerhetskulturen. 

 

När en skada upprepas flera gånger trots att det införts regler som ska förhindra denna upprepning, 

skapas en så kallad negativ säkerhetscirkel. För möjlighet att åtgärda detta menar Forck (2012) att 

organisationen måste ändra på hur de anställda fattar beslut och vilket beteende de har (oskrivna 

regler). En anställd som är för van med sitt arbete löper också större risk att uppleva trötthet på 

jobbet men riskerar även utbrändhet. De måste för att inte tappa intresse och personlig kontroll 
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känna att de fortfarande bidrar med någonting. Det mest oroväckande är när en person säger ”Jag 

har alltid gjort såhär och har aldrig blivit skadad” (Geller, 2000;40). En person med denna inställning 

ökar risken för utbrändhet vilket vidare gör att personen sätter sig själv och andra i onödig risk för 

andra skador. Det måste alltså finnas delade värderingar när det gäller säkerheten i företaget för att 

kunna uppnå en bra säkerhetskultur (Forck, 2012, Krause & Weekly, 2011).  

 
2.4.2 Att leda för säkerhet  

Att leda en organisation brukar innefatta två stora uppgifter (Krause & Weekly, 2001). Den första 

innebär att få de anställda att utföra rätt sorts arbete på rätt sätt och den andra innebär att 

upprätthålla en bra relation med de personerna. Den första handlar alltså om aktiviteten som ska 

göras, medan den andra fokuserar mer på den anställde, på personen eller personerna i fråga. Hur 

en uppgift ska genomföras genomsyras av organisationens mål och hur de anställdas engagemang 

ser ut. Flertalet organisationer menar att det inte går att jobba med bägge dessa uppgifter, utan att 

den ena då utesluter den andra. Balansen mellan dem kan beskrivas utifrån fyra grundläggande 

faktorer; typ av inflytande, praxis, personlighet och värderingar samt organisationskultur. 

Personlighet och värderingar hos en ledare kan antingen visa på styrkor och svagheter i det som 

denne presenterar. Personligheten är uppdelad i fem nyckelfaktorer; hur denne tacklar känslor 

(såsom ilska och humörsvängningar), lärandefokuserad (nyfikenhet och intresse för andras 

värderingar), plikttrogen (ansvar och självdisciplin), trovärdig (ärlig, ödmjuk) samt utåtriktad (grad av 

positivitet mot andra och självsäkerhet). Fast att det inte går att ändra på en personlighet så är det 

fortfarande möjligt att ändra ett beteende hos en ledare, för att denne ska ha möjlighet att på bästa 

sätt kunna påverka sina anställda. Vidare finns det två typer av ledarskapsinflytande, 

transformerande- och transaktionellt inflytande (Krause & Weekly, 2011, Bass, 1990). De skiljer sig åt 

på så sätt att det transaktionella ledarskapet belönar för ansträngningar och utlovar även belöningar 

för goda prestationer, medan det transformerande ledarskapet snarare fokuserar på att förmedla 

vision och en känsla för uppdrag, vilket skapar respekt och tillit. Transaktionellt ledarskap innebär att 

en ledare handlar efter avvikelser från regler och normer i organisationen samtidigt som denne gärna 

undviker att fatta beslut (Bass, 1990). Transformerande ledarskap innebär att det kommuniceras 

höga förväntningar samt att viktiga syften kommuniceras på ett enkelt sätt. Denna typ förespråkar 

även noggrann problemlösning och fokuserar på och uppmärksammar individen.  

 

Framgångsrika ledare använder sig av flera olika instrument i sina dagliga aktiviteter för att genom 

personlighet och typ av inflytande också ge ledaren ett starkt inflytande på organisationens 

säkerhetskultur. Exempel på sådana instrument är; vision, kommunikation samt feedback och 

erkännande. Samtidigt har ledaren en stark roll i organisationen när det gäller att reducera risker 
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(Krause & Weekly, 2011). Effektiva ledare förstår vikten av att ständigt kontrollera risker, då varje 

eliminerad risk medverkar till att organisationen kan fokusera mer på kvalitet och produktivitet. 

Frågan som enligt Krause och Weekly (2011) ska ställas av ledaren efter en skedd olycka eller skada 

är på vilket sätt teknik, arbetare och system tillsammans kan göra det säkrare.  Denne ska alltså inte 

fråga sig eller ställa frågan vems fel olyckan eller skadan var (Krause & Weekly, 2001, Geller, 2000). 

Anledningen är att den frågan inte kommer ge något konkret svar då händelsekedjan fram till dess 

att skadan sker är svår att identifiera, den kan ske på grund av flertalet händelser, eller endast en 

händelse i kedjan. Det är alltså inte endast utrustningen som slutar fungera eller arbetaren som har 

betett sig på ett icke säkert sätt, oftast är det en interaktion mellan de bägge som slutligen orsakar 

en skada eller olycka. Det är identifiering av underliggande fel som behöver finnas, därför bör vikten 

ligga vid att identifiera områden där systemet går att förbättra, för att vidare kunna reducera de 

risker som finns. Den anställde måste naturligtvis fortfarande ta sin del av ansvaret, men det ska inte 

vara meningen att de riskerar att beskyllas hela olyckan eller skadan utan att den utretts. Det kan till 

exempel innebära att det tas reda på vad som kan ha påverkat den anställdes val och agerande. 

 
 

Reporting and near-hit incidents provide the organization the opportunity to reduce 

or eliminate hazards and make the workplace safer. 

(Krause & Weekly, 2011; 39) 

 
 
Såsom citatet ovan indikerar kan en organisation som skapar en kultur där de som jobbar förstår 

vikten av att rapportera tillbud och samtidigt känner sig trygga att göra det, kan förhindra betydligt 

fler skador och olyckor och därmed stärka säkerhetskulturen.   

 
Hofmann och Morgeson (1999) skriver att det stöd som en organisation ger sina anställda och 

kvaliteten på relationer mellan olika parter har en stor betydelse när det kommer till 

säkerhetsrelaterad kommunikation. Vidare hör denna kommunikation samman med 

säkerhetsåtaganden som i slutändan kan förutsäga skador och olyckor. Därför kan det också sägas att 

en organisations kultur spelar stor roll för att förstå säkerhetsrelaterade beteenden samt skador och 

olyckor i en organisation. Även Wu, Lin och Shiau (2010)  skriver om detta. De skriver att det framför 

allt finns fyra ledarskapsfaktorer som har stor effekt på hur säkerhetskulturen ser ut i en 

organisation. Det handlar om att informera om säkerheten genom alla led, att arbetsgivaren själv 

bryr sig om säkerhet, att säkerheten samordnas och att säkerhetsspecialister genomför 

säkerhetsreglering i organisationen. Den faktor som författarna anser vara viktigast för att skapa en 

god säkerhetskultur är att säkerheten förmedlas via alla led. Det budskap som förmedlas från 
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ledningen ut till de anställda i organisationen har en väldigt viktig roll när det kommer till att försäkra 

sig om en god säkerhet för de anställda (Hofmann & Morgeson, 1999).  

 

2.5 Analysmatris 

Rapportens andra frågeställning besvaras genom en analysmatris som har skapats under rapportens 

gång med hjälp av Flemmings (2001) ”safety culture maturity model” (SCMM) och Scheins (2010) 

teori om att företagskultur går att observera på tre olika nivåer. Matrisen har fått namnet ”safety 

culture accident relationship matrix” (SCARM) och används för att fastställa om ett företag har god 

säkerhetskultur eller inte. Detta ställs sedan i relation till skadorna och olyckorna på företaget. Syftet 

med matrisen är att fastställa om skador och olyckor ökar vid en mindre bra säkerhetskultur 

respektive minskar vid en god säkerhetskultur. 

 

Tanken är att de säkerhetsmässiga artefakterna (artifacts) som kan observeras på företaget från 

Scheins (2010) teori passar in i SCMMs lägre steg (ett och två), men dock enbart om de är 

säkerhetsmässigt relaterade (se figur 6 nedan). På samma sätt kan de föreställningar och värden som 

företaget åtar sig (espoused beliefs) observeras på ett företag som befinner sig på mellannivåerna i 

SCMM (steg två, tre och fyra) men även här så måste de åtagna föreställningarna och värderingarna 

ha en stark säkerhetsrelaterad koppling. Rent säkerhetsmässiga grundläggande antaganden kan på 

samma vis enbart observeras i ett företag som har en mogen säkerhetskultur, alltså befinner sig på 

de högre stegen i SCMM (steg fyra och fem). Observera alltså att Scheins (2010) tre nivåer av kultur i 

denna matris måste ha en stark koppling till säkerhet, annars platsar de inte på respektive nivå. 

Exempelvis om ett företags grundläggande antaganden präglas av säkerhet så befinner sig alltså 

företaget på de högre nivåerna i matrisen, steg fyra eller fem. Men om det de grundläggande 

antagandena i företaget inte präglas av säkerhet så borde alltså inte företaget befinna sig i matrisens 

högre nivåer, detta beror dock på vilken nivå företaget hamnar på enligt SCMM. 
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På den vänstra axeln så finns skadorna och olyckorna representerade, detta kan vara antingen i antal 

eller kostnad. Förslagsvis används matrisen för att testa flera olika parametrar för att på så sätt se 

hur säkerhetskulturen påverkar dessa. Notera dock att skadorna är som högst eller mest omfattande 

längst ner och som lägst eller minst omfattande längst upp. På den övre axeln placeras företaget in 

beroende på vilket steg företagets säkerhetskultur befinner sig på genom en sammanslagning av 

SCMM (Flemming, 2001) och Scheins (2010) teori om företagskultur som kan observeras på olika 

nivåer. På detta vis placeras företagen ut, ett efter ett, i matrisen och en överskådlig bild skapas. Om 

företagen hamnar på eller i anslutning till de olika nivåerna (de orangea fälten) så har 

säkerhetskulturen en betydelse för att det sker skador och olyckor. Om företagen hamnar lång ut i 

hörnorna så är det inte nödvändigtvis säkerhetskulturen som gör att det sker skador och olyckor. 

Figur 6: Safety Culture Accident Relationship Matrix (SCARM): Figuren är en egen illustration av författarna som väver samman 
Flemmings (2001) Safety Culture Maturity Model (SCMM) som beskriver en säkerhetskulturs mognad tillsammans med Scheins 
(2010) teori om att kultur är något som kan observeras på olika nivåer i företaget. Matrisen används först för att analysera fram om 
hur säkerhetskulturen ser ut och som ett andra steg för att se hur denna säkerhetskultur relaterar till de skador och olyckor som sker 
på respektive företag. Detta görs för att kunna fastställa om säkerhetskulturen har någon betydelse för att skador och olyckor 
faktiskt sker på företagen. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Ett första steg för att välja metod för en studie är att utgå från forskningsfrågan (Yin, 2003). Han 

skriver att vid en fråga innehållande ”hur” eller ”varför” är det relevant att antingen använda sig av 

en fallstudie, ett experiment eller en historisk strategi. Då denna studie syftar till att undersöka hur 

det ser ut idag användes historia endast som en liten del av fallstudien. Med hjälp av historia 

skapades en förståelse för hur saker under tid förändrats inom ramen för studien. 

 

3.1.1 Flerfallsstudie som undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen som använts i denna studie är en flerfallsstudie. En flerfallsstudie utgår ifrån 

en vanlig fallstudie där ett specifikt fall (exv. Företag) studeras och analyseras i detalj (Bryman & Bell, 

2005). Viktigt här menar Yin (2003) är att varje fall fortfarande måste vara lika detaljerade och 

ingående trots att flertalet fall kommer studeras, vilket kräver betydligt mer av forskaren.  Det är 

viktigt vid val av fall, att forskaren tänker sig att fallen antingen kommer likna varandra eller istället 

säga emot varandra. Säkerhetskulturen i de olika företagen förväntas variera då samtliga har olika 

mycket skador. En flerfallsstudie hjälper också forskaren när studien väl ska analyseras. Fast att 

endast ett fåtal fall studeras ökar med varje fall generaliseringsgraden av resultatet.  

 

3.2 Vetenskaplig ansats 

3.2.1 Kvalitativ forskning  

För denna studie användes en kvalitativ forskningsmetod. Denna metod innebär att studien går in på 

djupet genom fokus på ord och sociala kontexter. Som forskare används metoden för att öka 

förståelsen för hur verkligheten tolkas av andra. (Bryman & Bell, 2005). För att förstå hur 

säkerhetskulturen såg ut på de olika åkeriföretagen var det nödvändigt att få olika och väl 

beskrivande perspektiv över organisationen. För att respondenterna skulle få möjlighet till att 

beskriva sin verklighet med egna ord och för att underlätta förtolkning och förståelse användes 

därför den kvalitativa forskningsmetoden. Det är vanligast att ha ett induktivt angreppssätt vid 

kvalitativ forskning menar Bryman och Bell (2005) men det finns även exempel där forskare istället 

valt att använda det deduktiva angreppssättet, som innebär att studien utgår från teorin. För denna 

studie användes en blandning av dessa (se Grundad teori, kapitel 3.4). Det innebär att under 

forskningsprocessen kan forskaren gå tillbaka i stegen för teori och empiri, för att ändra, förbättra 

eller styrka studien.  
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3.3 Tillvägagångssätt  

3.3.1 Primär- och sekundärdata 

För studien har både primärdata och sekundärdata använts. Primärdata har samlats in under 

genomförda intervjuer och minnesanteckningar från besöken på de olika företagen. Den 

sekundärdata som vidare studerats var förutom tryckt teori även vetenskapliga artiklar, 

företagsbeskrivningar, statistik och rapporter från diverse myndigheter. Sökorden som har använts 

för att finna dessa är säkerhetskultur, kultur, företagskultur, organisationskultur, ledarskap, attityder, 

beteenden, säkerhet, trafiksäkerhet, policy, ISO 9001, ISO 14001, certifiering, kör och vilotider, YKB 

samt ADR. Dessa sökord har även använts i kombination med varandra samt i sin engelska 

motsvarighet.  

 

Deltagandet i en Workshop i säkerhetskultur genomförd av Arbetsmiljöverket (april 2013) gav ökad 

förståelse för begreppet. Här diskuterades säkerhetskultur av deltagare som samtliga kom från 

diverse branscher såsom värdetransport, järnväg, el och industri. Informationen från workshopen 

kommer inte användas då den inte har någon vetenskaplig grund, men trots det en djupare 

förståelse för begreppet säkerhetskultur.  

 

3.3.2 Val av studerade företag 

Urvalet av de åkerier som valts för studien grundar sig i Länsförsäkringar och den statistik de har över 

åkeribranschens skador och olyckor. Däremot var det ett krav att de hade en spridning vad det gällde 

skadestatistiken samt att de var någorlunda lika rent storleksmässigt. Detta för att möjliggöra en 

jämförelse mellan dem, vilket diskuterades med Länsförsäkringar. De åkerier som Länsförsäkringar 

har idag eller de som varit deras kunder, är alltså de som stått för studiens urvalsram. Med urvalsram 

menas de enheter ur en population som urvalet för studien gjorts från (Bryman & Bell, 2005). Till en 

början var tanken att använda tre fallföretag utifrån det Yin (2003) skriver, att varje extra fall ökar 

också generaliseringsgraden och det då kändes relevant att ha fler än två. Däremot slutade studien 

med sex undersökta fall, då det blev färre intervjuer än planerat på de tre respektive företagen. För 

studien har det även antagits att samtliga skador och olyckor som sker ute på de responderade 

företagen rapporteras vidare till Länsförsäkringar, då det är just de som Länsförsäkringar utgått från i 

urvalet av åkerier. Kunskapen om företagen var inte tillgänglig i studiens början, däremot fanns det 

medvetenhet om att några av företagen haft fler skador än andra. Efter genomförda intervjuer 

delgavs företagens skadestatistik, inte innan eftersom det skulle kunna skapa förutfattade meningar. 

Den första kontakten med åkeriföretagen togs av Länsförsäkringar. De förberedde därmed företagen 

på att de skulle få besök. Samtidigt accepterade de och visade intresse för att delta studien. Därför 
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var förhoppningarna att de intervjuer som genomfördes skulle vara givande i benämning att det 

skulle ges utvecklade och informativa svar på intervjufrågorna.  

 

3.3.3 Den kvalitativa intervjun  

Det har i denna studie gjorts flertalet intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en kvalitativ 

forskningsintervju handlar om att förstå världen utifrån respondentens perspektiv. Bryman och Bell 

(2005) anser att det är flexibiliteten i en kvalitativ intervju som gör att den är så vanligt använd. I 

denna studie är det semistrukturerade intervjuer som genomförts. En semistrukturerad intervju 

menar Bryman och Bell (2005) är en blandning mellan en ostrukturerad- och en strukturerad intervju. 

Det innebär att samtliga respondenter för denna studie har fått möjlighet att svara på de ställda 

frågorna med egna ord, vilket varit väldigt viktigt då det är säkerhetskulturen som studerats. Av 

anledning till företagens tid har intervjuerna, förutom den första genomförts av en intervjuare per 

intervju. Den första hölls alltså av två intervjuare med anledning att det gavs en klar bild över hur de 

nästkommande intervjuerna skulle kunna fortlöpa.  

 

Att förbereda sig på fel sätt inför genomförandet av en fallstudie kan tyvärr sluta i att det både 

studien och resultatet blir oanvändbart och inte tillförlitligt (Yin, 2003). Därför är det viktigt en 

forskare kommer väl förberedd till de intervjuer som ska göras. För denna studie användes därför 

intervjuguider i syftet att kontrollera att svaren på frågorna skulle ge värde för studien. Frågorna som 

ställdes under intervjuerna varierade, beroende på om respondenten var chef eller om respondenten 

i fråga var anställd i företaget. Därför gjordes tre olika intervjuguider att utgå ifrån. Intervjuerna har 

på något eller flera sätt varierat i förhållande till varandra. Detta förklaras med att respondenterna 

svarat på olika sätt och då har frågor som egentligen skulle ställas senare under intervjun kunnat 

ställas i samband med ett visst svar. Det har underlättat under intervjuernas gång men även medfört 

att sammanställningen tagit längre tid. Anledningen till det är att svaren från intervjuerna inte alltid 

hamnat i samma ordning som frågorna vilket medfört att kopplingen mellan kategorierna var svårare 

att finna. För att intervjuaren ska kunna genomföra en intervju på bästa sätt menar Kvale och 

Brinkmann (2009) att det även finns ett antal kriterier som bör följas. Han menar att det är viktigt att 

intervjuaren är insatt i intervjuns fokus, att denne är strukturerad i sitt arbetssätt och att det finns en 

tydlighet gentemot respondenten. Det är även av vikt att intervjuaren är hänsynsfull, kritisk och bra 

på att tolka det som sägs utan att själv lägga egna värderingar i det som sägs under intervjuns gång. 

Varje intervju har medfört ökad kunskap om bland annat miljö, bransch och säkerhet och därmed 

även fått ut mer relevant information från varje respondent. Däremot har det i vissa fall visat sig vara 

svårt att få respondenterna att svara på exakt det som önskats få ut av intervjun. Försök har då gjorts 

för att antingen formulera om frågan eller försök till att ställa en liknande fråga för att på så sätt ta 
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sig runt problemet. I de flesta fall har det lyckats, men vissa respondenter tyckte att de redan svarat 

på frågan. Det var då svårt för intervjuaren att få ett mer utvecklat svar.  

 

3.3.4 Val av respondenter  

De respondenter som valdes att intervjuas först var de som var ansvariga för verksamheten på de 

olika företagen. Anledningen till detta val var helt enkelt att få en bild över hur ledaren såg på sitt 

företag och förstå hur de anser sig arbeta med säkerhetskultur. En av dessa intervjuer genomfördes 

även med en person som var lager- och logistikchef. Detta innebar, då han var mindre insatt i 

verksamheten som helhet att svaren var kortare och mindre innehållsrika än övriga ledares svar. Den 

information som kom fram ur intervjuerna utgjorde därefter en grund till vidare intervjuer i 

företagen alltså genom ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2005). Detta då det var svårt att på 

förhand boka in då den ansvarige på företaget inte visste exakt vilka av de anställda som skulle vara 

på plats just då. Vidare innebar det att det genomfördes fler intervjuer på en del företag och mindre 

på andra.  Tack vare intervjuer med olika personer hos företagen har det varit möjligt att se både 

sådant som ledingen men även de anställda har för gemensamma åsikter och värderingar men även 

det som skiljer de åt. Det har medverkat till en bättre bild över hur kulturerna sett ut på de olika 

företagen. På de företag där det inte varit möjligt att intervjua någon anställd har 

minnesanteckningar och uppfattningar från besöken varit av yttersta vikt för att studien ska kunna 

generera ett så bra resultat som möjligt. Respondenterna och företagen som har besökts har 

behandlats med yttersta anonymitet. Bryman och Bell (2005) skriver att det är av yttersta vikt att 

information om och som deltagare i en undersökning hålls konfidentiellt och inte avslöjas. Det 

innebär att när ett resultat för en studie presenteras så ska det inte vara möjligt att identifiera någon 

av undersökningspersonerna. Samma sak gäller för företag, om de inte är informerade om att de 

kommer synas i studien så ska det inte heller gå att knyta an den information som publiceras till dem.  

 

 3.3.5 Plats för intervjuerna  

En intervju bör hållas där respondenten i fråga känner sig bekväm. Har intervjun anknytning till 

arbetsplatsen är det därför relevant att hålla intervjun där (Bryman & Bell, 2005). Därför har 

intervjuerna för studien genomförts på de olika företagen och respektive arbetsplats. Det kan antas 

att chaufförerna inte spenderar en större tid där, men det är ändå där de är anställda. Det är även 

viktigt att hitta ett utrymme där risken att bli störda under intervjun är liten. Exempel kan vara att 

det inte finns någon telefon i närheten eller att rummet inte ligger i anknytning till bullrig produktion 

eller liknande. Det har därför varit önskvärt att i samtliga fall få möjlighet till avskilda rum när 

intervjuerna skulle genomföras. Tyvärr kunde detta önskemål inte alltid införlivas, vilket bland annat 



 

 
24 

har inneburit lite avbrott under intervjuer och i enstaka fall andra som vill säga sin åsikt, trots att de 

inte varit de som blivit intervjuade. Detta har tagit i beaktning och hänsyn har tagit i de fall där frågor 

kunnat uppfattas som något känsliga. Fördelen med en kvalitativ intervju är som tidigare nämnt att 

det även kan tolkas hur någonting sägs, kroppsspråk och så vidare. Därför har det i det hela inte setts 

som ett allt för stort problem för denna studie. 

 

3.3.6 Frågor  

När frågor utformas för en intervju är det viktigt att som forskare inte ha för mycket förutfattade 

meningar och istället fokusera på vad svaren kan tänkas ge för information. Därför studerades ingen 

statistik över företagens skador innan dess att intervjuerna genomförts. Intervjuerna genomfördes 

därför med öppna sinnen och gav större utrymme för tolkningar. Det är meningen att 

frågeställningarna för studien ska kunna besvaras utifrån de svar som gavs av respondenterna och 

därför var det av största vikt att frågorna ställdes på rätt sätt. Det är bland annat viktigt att genom 

frågorna behålla den röda tråden, att inte ställa alltför specifika frågor, använda lättförståeligt språk 

och att inte använda sig av några ledande frågor (Bryman & Bell, 2005, Kvale & Brinkmann, 2009). De 

skriver också att det finns nio typer av intervjufrågor. De olika frågorna används på olika sätt, 

beroende på vad det är forskaren vill locka fram hos respondenten. I denna studie har en del av 

dessa använts under respektive intervjuer, bland annat uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 

specificerade frågor, strukturerande frågor och indirekta frågor. Även tystnad användes för att ge 

respondenten lite utrymme och inte stressa fram något svar. En sista typ av frågor som använts är 

beskrivande frågor. Beskrivande frågor innebär att den som intervjuar har en maktfördel då denne 

kan får möjlighet att tolka vissa situationer. De kan liknas vid den kvantitativa forskningens 

vinjettfrågor (Bryman & Bell, 2005). Vinjettfrågor utformas på ett sätt där intervjuaren presenterar 

ett scenario för respondenten och vidare får denne ett antal svarsalternativ, där det svar som passar 

bäst in kryssas i. De beskrivande frågorna ger inga svarsalternativ till respondenten, utan denne 

måste beskriva situationen i fråga.  

 

3.3.7 Inspelning och transkribering  

Samtliga intervjuer som gjorts ute på de olika åkerierna spelades in. Bryman och Bell (2005) skriver 

att det inte bara är viktigt att ta hänsyn till det som sägs under en intervju utan även av hur det sägs, 

så respondenternas svar men också hur de presenterade svaret har varit viktigt för studien. En del av 

respondenterna var till en början negativt inställda till inspelningen men när det återigen förklarades 

att den gjordes i syfte att intervjuaren inte skulle missa något som sades under intervjun har samtliga 

intervjuer kunnat spelas in. Inspelningarna underlättade för intervjuaren då denne inte var obligerad 



 

 
25 

till att föra anteckningar utan kunde istället fokusera på det som sades. I efterarbetet och analys av 

de inspelade intervjuerna var det också möjligt att gå tillbaka upprepade gånger för att materialet 

som använts med all säkerhet skulle stämma överens med det som sagts. För att vidare kunna nyttja 

dessa på bästa sätt transkriberades samtliga intervjuer. 

 

3.4 Grundad teori 

För att kunna sammanställa den empiriska data som samlats in via intervjuer på de olika företagen 

har metod för grundad teori använts. Grundad teori ligger mitt emellan det som kallas för en 

positivistisk undersökning och hermeneutisk undersökning. På samma sätt ligger grundad teori 

mellan induktion och deduktion. Att det är en blandning av dessa två innebär att urval, datainsamling 

och analys interaktivt sker under forskningsprocessens gång och att alla dessa upprepas om och om 

igen. Forskningsprocessen är indelad i tre olika faser, den öppna, den axiala och den fokuserande 

fasen (Hartman, 2001, Bryman & Bell, 2005). I den öppna fasen skapas kategorier utifrån data, och 

forskaren ägnar sig i denna fas främst åt fältarbete. Det var i denna fas som intervjuerna för studien 

genomfördes. Denna fas pågår fram till dess att data från fältarbetet kodats för att kunna gå vidare 

med att undersöka relationerna mellan dem. I nästkommande fas är meningen att komma fram till 

relationer mellan kategorierna och även bestämma dess egenskaper. I den tredje och sista fasen är 

syftet att testa teorin och dess giltighet. Detta görs genom att relatera de olika kategorierna med 

varandra samt att fylla i de som inte ännu är mättade (där ny data fortfarande kan bidra med ny 

information), samtidigt som en kärnkategori växer fram. Då det fortfarande saknades information på 

detta stadie kontaktades företagen igen, denna gång via mail och telefon för att få den sista 

nödvändiga data som krävdes för att kunna komma fram till ett resultat.   

 

3.4.1 Kodning 

Det finns enligt Bryman och Bell (2005) olika sätt att koda på inom ramen för grundad teori. Däremot 

innebär begreppet att forskaren kodar sin text i syfte att förstå den insamlade datan. Vid en kvalitativ 

dataanalys är det heller inte ovanligt att kodningen förändras och/eller omvärderas. Några saker som 

är viktiga att tänka på när det är dags att koda data är först och främst att börja med kodningen så 

tidigt som möjligt. Om inte annat så ska forskaren så tidigt som möjligt transkribera och skriva ut sina 

inspelade intervjuer. Då intervjuerna genomfördes under en kort tidsperiod transkriberades de inte 

förrän samtliga intervjuer var genomförda. Därefter ska de första utskrifterna och/eller 

fältanteckningarna läsas igenom (Bryman & Bell, 2005). Genomläsningen ska ske utan vikt på 

tolkning och istället skriva ner tankar i slutet av genomläsningen. Vidare ska materialet läsas igenom 

ännu än gång samtidigt som så många notiser som möjligt ska skrivas ner. Det kan vara allt ifrån 
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iakttagelser till kommentarer såsom nyckelord eller teman för materialet, detta kallas för kodning 

(Bryman & Bell, 2005). Koderna ska vara korta och definiera en handling eller erfarenhet som 

beskrivs av intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter ska koderna läsas igenom och 

granskas kritiskt för att hitta och möjliggöra för samband mellan dem (se hur kodningen för denna 

studie gjorts i nästa stycke). Bryman och Bell (2005) skriver också att det hellre får kodas för mycket, 

för att senare i processen sortera bort det som inte är relevant. Hur forskaren än väljer att analysera 

sitt material är det viktigt att det tolkas. Som första steg ligger fokus på frågor om hur betydelsen för 

materialet har på de individer som deltagit i undersökningen, medan nästa steg handlar om att 

beskriva kopplingar mellan olika koder. Det sista steget handlar vidare om reflektioner över av 

betydelsen för resultatet för både frågeställningar samt teoretisk litteratur som styrt 

datainsamlingen.  

 

När kategoriseringen genomfördes skrevs samtliga transkriberade intervjuer ut. Därefter kodades 

materialet en första gång. Det som gjordes vara att alla direkta svar, det vill säga den delar av svaren 

som var tillräckliga för att kunna besvara den specifika frågan, markerades med orange. Därefter 

gicks materialet igenom ännu en gång och kodades då 

i rosa (se bild 1, höger). Det som kodades denna gång 

var de attityder och beteenden som respondenten 

uppvisade för frågan och det svar som gavs samt 

artefakter, värderingar och grundläggande 

antaganden. När samtliga intervjuer var färdigkodade 

sammanställdes dessa i kommande empirikapitel, där 

svaren för de olika företagen placerades under 

gemensamma rubriker och därigenom presentera ett 

sammanhängande kapitel. För att ge en tydlig bild av 

företagen introduceras dessa först separat.  

 

De olika teorierna i föregående kapitel (2.3.1, 

karaktärsdrag vid god säkerhetskultur) som beskriver 

god säkerhetskultur är de som använts för att kunna 

genomföra kodningen och därigenom möjliggjort 

identifiering av god säkerhetskultur på de sex företagen och vilka av dem som eventuellt har en 

mindre bra säkerhetskultur. För att i analysen underlätta för läsaren har tabeller (se tabell 1 nedan) 

använts, där karaktärsdragen för god säkerhetskultur (enligt IAEA, 2006) delats upp i de 

komponenter som definierar respektive karaktärsdrag. Därefter har de tilldelats olika färger för att 

Bild 1: Kopia på del av genomförd kodning. 
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kunna se var de olika företagen skiljer sig och var de är mer lika. Fem olika färger har använts där de 

alla har olika värden. Anledningen att det används fem och inte två (för god och icke god) är att 

företagen skiljde sig så pass mycket åt och att de inte alltid uppfyllde alla komponenter. I resultat 

räknades sedan ut ett snitt för varje karaktärsdrag för respektive företag.  

 

Karaktärsdrag 
Exempelföretag 

A 
Exempelföretag 

B 
Exempelföretag 

C 

Koncept 1 
   

Koncept 2 
   

Koncept 3 
   

 

 

 

Vidare kommer analysmodellen (SCARM) som presenterades i det sista teorikapitlet användas för att 

placera ut företagen efter respektive företags säkerhetskultur och även skadestatistiken för samma 

företag. Då det är möjligt att placera samtliga företag i samma modell är det också lättare att utläsa 

ett eventuellt samband mellan dem.  

 

Tabell 1: Exempeltabell över hur de olika koncepten från 
karaktärsdragen för en god säkerhetskultur visar sig i 
företagen. 

Uppvisas Uppvisas ej 
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4. Empiri 

4.1 Kör- och vilotider 

Det finns enligt Transportstyrelsen (2012) tre syften med att ha kör- och vilotider för vägtransporter 

och fordonskombinationer över 3,5 ton, ett av dem är förknippat med säkerhet. De tre syftena är att: 

 

 ”Säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportbranschen. 

 Ge förarna en god social situation. 

 Bidra till en god trafiksäkerhet.” 

 (Transportstyrelsen, 2012;4) 

 

Lagarna för kör- och vilotider är idag de samma inom hela EU, utöver EU så gäller lagarna också för 

ESS-länderna Norge, Lichtenstein och Island. De är inte möjliga att avtala bort och alla aktörer som är 

inblandade i transporten ansvarar för att bestämmelserna följs genom uppsatta tidsscheman. Alla 

aktörer har också möjlighet att ställa transportupplägget till svars, exempel på aktörer kan vara: 

 

 ”Förare 

 Företag 

 Speditörer 

 Researrangörer 

 Uthyrare av förare 

 Underentreprenörer 

 Huvudentreprenörer” 

(Transportstyrelsen, 2012;31) 

 

Utöver detta så står det i Trafikförordningen (1998:1276) 20 § att ”Tung lastbil får inte 

föras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen. På motorvägar eller motortrafikleder 

får tung lastbil dock föras med 90 kilometer i timmen”. 

 

4.1.1 Körtid 

Med körtid menas de timmarna som föraren själv registrerar in i färdskrivaren eller manuellt om 

färdskrivaren inte fungerar. Daglig körtid är då den tid som föraren registrerar i färdskrivaren och 

som ligger mellan två dagars dygnsvila.  Den får högst vara 9 timmar med undantaget att den två 

gånger per vecka får uppgå till max 10 timmar. Under en vecka får den vara max 56 timmar och 

summan av två veckor i följd får vara max 90 timmar (Transportstyrelsen, 2012). 
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4.1.2  Rast och vila 

Med vila menas ”en sammanhängande tidsperiod under vilken föraren fritt kan foga över sin tid” 

(Transportstyrelsen, 2012;6). En rast ska enbart användas för att återhämta föraren, den får inte 

användas till annat arbete och definitivt inte till att köra. Efter en körperiod på 4,5 timmar så ska 

föraren ha minst 45 minuters rast, alternativt en dygns-/veckovila. Det går bra att dela upp rasten i 

två delar men den första måste vara minst 15 minuter och den sista måste vara minst 30 minuter. 

Om en förare har haft en uppdelad rast på detta vis eller en rast på 45 minuter så startar per 

automatik en ny 4,5 timmars körperiod. Hur rasten kan se ut samt hur den inte får se ut illustreras i 

figur 7 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Föraren ska också ha en dygnsvila senast var 24 timme, alternativt 24 timmar efter senaste veckovila. 

Dygnsvilan är antingen normal eller så kallad reducerad. En normal dygnsvila är 11 timmar, även 

denna kan delas upp i två vilor om så önskas, den första måsta vara 3 timmar och den sista 9 timmar. 

Alltså måste dygnsvilan uppgå till 12 timmar om den är delad, den sista vilan måste också avsluta 

förarens arbetspass. Den reducerade dygnsvilan är 9 timmar och den får enbart förekomma 3 gånger 

mellan två veckovilor (Transportstyrelsen, 2012). 

 

En normal veckovila ska vara minst 45 timmars vila i sträck. En reducerad veckovila är 24 timmar i 

sträck. Föraren ska ha minst en veckovila per 6-dygnsperiod och får max ha en reducerad veckovila 

på två veckor som följer varandra. Sträcker sig en veckovila in på en annan vecka kan föraren välja 

vilken av veckorna den ska tillhöra. Den reducerade veckovilan får enbart tas i fordonen om föraren 

befinner sig på annat ställe än stationeringsorten samt om det finns möjlighet till sovplats 

(Transportstyrelsen, 2012). 

 

Figur 7: Egen tolkning av ”När påbörjas en ny 4,5 timmes körperiod?” och ”Rast” (Transportstyrelsen, 2012;12-13). 



 

 
30 

4.2  Policy 

En policy innehåller enligt NE (2013) olika grundprinciper för hur ett företag eller organisation bör 

handla i en viss given situation. En policy utformas som riktlinjer och är därför till skillnad från en lag 

inte tvingande. Tack vare detta kan även en policy utformas på alla möjliga sätt. Exempel på innehåll i 

en trafiksäkerhetspolicy kan förslagsvis vara det företaget går igenom varje år, vad de anställda ska 

göra (till exempel upprepa utbildningar) samt vad fordonen ska vara utrustade med. Det kan även 

finnas policys för områden som mobilanvändning och miljö (Arbetsmiljöverket, 2013).  

 

4.3 Certifiering 

Certifiering är något som enligt NE (2013) görs genom en tredje part (oftast certifieringsorgan) Det 

certifieringen gör är att visa på att antingen en produkt, tjänst eller en viss process har tillräckligt 

mycket tilltro för att leva upp till en viss standard. Den ska samtidigt genomföras i enlighet med 

system och bestämda regler samt ledningen för verksamheten.  

 

4.3.1  ISO 9001, ledningssystem för kvalitet 

Att införa ett ledningssystem för kvalitet borde enligt SSI (2008) vara ett strategiskt beslut för 

företaget. Utformningen av ett kvalitetssystem kan påverkas av en rad olika faktorer; företagets 

miljö, olika behov, mål, produkter, storlek och struktur. Målet med ISO9001 är alltså inte att tvinga 

fram en likformig uppbyggnad eller dokumentation, utan att istället kunna vara flexibel efter det 

specifika företaget. Certifieringen är till nytta för företaget både internt och externt. Meningen är att 

utifrån standarden kunna bedöma företagets eller organisationens förmåga att uppnå både sina egna 

krav men också kundkrav och författningskrav. Organisationen eller företaget ska förbättra kvaliteten 

genom att underhålla och dokumentera sitt kvalitetssystem. Företaget ska bland annat fastställa 

processer och tillämpningen av dessa (även fastställa samverkan mellan dem) och se till att 

information samt andra resurser för att stödja övervakning av processerna finns tillgängliga. Om det 

är så att företaget anlitar en leverantör för att de i sin tur ska ta över några av processerna är det 

viktigt att det säkerställs att de följer samma krav då det fortfarande är det specifika företagets 

ansvar att kraven uppfylls (ISS, 2008).  

 
Dokumentationskravet för kvalitetssystemet innefattar allt från kvalitetsmål, kvalitetspolicy och 

kvalitetsmanual till rutiner och fastlagda dokument som anses nödvändiga för att kunna planera, 

genomföra och styra processerna på rätt sätt. Beroende på hur stor organisationen eller företaget är, 

personalens kompetens och komplexiteten hos processerna så varierar också dokumentationen av 

kvalitetssystemet. Det är för ledningen i företaget vidare ett måste att kunna bevisa hur de jobbar för 
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att utveckla, införa och förbättra sitt kvalitetssystems verkan, vilket är möjligt genom diverse 

handlingar. Bland annat ska de informera resterande i företaget om betydelsen att krav från både 

kunder och författning uppfylls, att de upprättar en kvalitetspolicy och säkerställer att relevanta 

resurser finns tillgängliga. För att en kvalitetspolicy ska vara till nytta behöver denna förutom att 

förmedlas och förstås av hela företaget också vara anpassad till deras syfte och vid förändring 

granskas för att kunna fortsätta vara lämplig. Det ligger också på ledningens ansvar att ansvar och 

andra befogenheter i organisationen är både definierade men också kommunicerade. Vidare är det 

också ledningens ansvar att säkerställa att systemet fungerar genom revisioner (ISS, 2008). 

 
Den personal som arbetar inom ramen för kvalitetssystemet måste för området besitta rätt 

kompetens. Det kan vara kompetens från både från praktiska men också teoretiska utbildningar samt 

färdigheter och tidigare erfarenhet. Inte nog med detta så är det väldigt viktigt att personalen i fråga 

är medveten om att det denne gör är betydande för kvaliteten och för att organisationen ska kunna 

uppnå sina krav. När det vidare handlar om kommunikation med kund ska detta ske på ett väl 

fungerande sätt när det kommer till förfrågningar, kontrakt eller ordar. Det är även viktigt att det på 

ett enkelt sätt är möjligt att rapportera in exempelvis klagomål från kunden.   

 
För att möjliggöra en förståelse för om kvalitetssystemet överensstämmer med det som planerats, 

införts och underhållits på ”rätt sätt” ska organisationen genomföra så kallade interna revisioner 

med jämna mellanrum. Resultatet från revisionerna ska arkiveras, samtidigt som ledningen för den 

specifika organisationen måste se till att de korrigeringar som är nödvändiga genomförs samt 

använda sig av korrigerande åtgärder för att minska avvikelser och orsakerna till dessa (ISS, 2008).  

 

4.3.2  ISO 14001, miljöledningssystem 

De flesta företag idag jobbar för att öka sin miljöprestanda. För att kunna göra det försöker de 

minska miljöpåverkan från både aktiviteter, verksamheten och tjänster. En stor anledning till att det 

blir allt vanligare är bland annat att lagstiftningen blir allt hårdare. En annan anledning är den 

koppling som frågor om miljö har till hållbar utveckling. Det räcker inte med att endast genomföra en 

miljöutredning, som organisation måste du också upprepa den för att vara säker på att du i framtiden 

följer de lag- och policykrav som finns. Tack vare denna standard så finns det möjligheter för 

organisationer att utveckla samt införa policys och mål som vidare är betydande för miljön. ISO14001 

kan införas i alla organisationer, vare sig storlek, kultur och lokalisering. Däremot är 

genomslagskraften beroende av främst den högsta ledningens engagemang men även de andra 

nivåerna i den specifika organisationen. Användandet av denna standard kan inte garantera att 
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organisationen uppnår de bästa miljöresultaten, utan här kan en förutsättning snarare vara att 

organisationen har tillgänglighet till den bästa och mest kostnadseffektiva tekniken (ISS, 2008).  

 

Generella krav för ISO14001 är att organisationen ska upprätta, dokumentera samt underhålla och 

förbättra systemet. Detta ska vidare göras efter särskilda krav, såsom att använda sig av en 

miljöpolicy. Miljöpolicyn måste vara relevant i förhållande till aktiviteterna i organisationen, den ska 

vara dokumenterad samt vara tillgänglig för allmänheten. Ledningen ska här, liksom i ISO9001, se till 

att resurserna för att uppnå samtliga krav finns tillgängliga, såsom personresurser och tekniska 

resurser. Det är också viktigt att ledningen ser till att den personal som arbetar med aktiviteter inom 

området har rätt kompetens, utbildning och erfarenhet. För att även säkerställa att samtliga 

anställda i organisationen är medvetna om hur denne själv har en miljöpåverkan ska ledningen 

identifiera utbildningsbehov som de sedan ska tillhandahålla de anställda. Vidare är 

kommunikationen viktigt både internt och externt i organisationen. Den interna kommunikationen 

sker mellan olika funktioner och nivåer i organisationen medan den externa handlar om att svara på 

relevanta synpunkter som kommer från andra intressenter (SSI, 2008).  

 

Vid ett eventuellt nödläge där miljön kan hotas, ska det finnas rutiner för hur organisationen ska 

agera, detta för att kunna motverka en negativ miljöpåverkan på bästa sätt. När det istället handlar 

om mindre avvikelser ska rutinerna ses över för att över tiden förebygga nya. För att kontrollera att 

kraven för standarden efterlevs ske det regelbundet genomföras en revision. Viktigt vid revision är 

att den som genomför den är objektiv och opartisk eftersom det annars inte går att säkerställa att 

kraven för standarden uppfylls på ett korrekt sätt. Detta så att organisationen kan vara säker på att 

den är fortsatt lämplig och att den har en tillräckligt stor verkan för organisationen och miljön (SSI, 

2008).  

 

4.4 Utbildning 

4.4.1 ADR 

För att som chaufför få köra eller på annat sätt vara delaktig i en transport med farligt gods måste du 

ha genomgått en utbildning (Antonsson, 2009) En så kallad ADR-utbildning. Utbildningen syftar till att 

göra föraren medveten om risker samt ge denne kunskap om regler som kan hjälpa till att förebygga 

olyckor. Skulle det dock inträffa en olycka ändå, så är meningen att föraren ska ha kunskap om 

åtgärder för att kunna minska skador på både liv, miljö, hälsa och egendom. För att kunna bevisa som 

förare att en ADR-utbildning är genomför får denne ett giltigt ADR-intyg som visar att denne 

examinerats med ett godkänt resultat (Antonsson, 2009). I Sverige är det Myndigheten för 
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samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för både utbildning och examinering. Det är 

däremot externa utbildningsanordnare som håller i dem, godkända av MSB. En förares ADR-intyg är 

giltigt i fem år efter det att det utfärdats. För möjlighet att förlänga denna måste en 

repetitionsutbildning genomgås innan dess att giltighetstiden löpt ut.  

  

4.4.2  YKB 

I januari 2008 infördes en ny lag med syfte att säkerställa att samtliga förare har den rätta 

kompetensen som krävs för yrket (för chaufförer av tung lastbil i yrkestrafik började den gälla 2009). 

Yrkeskompetensbeviset som fås vid godkänt prov måste efter fem år förnyas (Vägverket, 2008). 

Detta sker genom att föraren genomgår en återkommande fortbildning. Lagen innefattar EU-

länderna och de förare som kör transporter som kräver C-, CE-, D- och DE-körkort. Den önskvärda 

kompetensen hos föraren innebär kunskap om både fordon, olika typer av transporter, arbetsmiljö, 

logistik, trafiksäkerhet och service. Förutom det så ska de känna till både regler och bestämmelser 

som säger hur gods- och persontransporter ska genomföras. Syftet med utbildningskraven är att öka 

trafiksäkerheten och att öka förarnas egen säkerhet. De hjälper även till att modernisera föraryrket 

och höjer även statusen. Ett företag som har anställda förare har ansvar att vara insatt i den lag som 

gäller för de som kör. Företaget måste därför informera de anställda om innebörden av lagen samt se 

till att de går de utbildningar som är relevanta. Om ett företag anställer någon som inte är godkänd 

förare kan företaget dömas till böter (Vägverket, 2008). 

 

4.5 Företag för studien 

Tabell 2 på sida 34 visar hur det empiriska materialet presenteras i förhållande till respondenterna. 

Respondentens benämning utgår från företaget och den befattning denne har på sitt arbete. Första 

bokstaven står för vilket företag respondenten arbetar för och den andra bokstaven står för 

befattning. Om det finns mer än en respondent från ett företag med samma befattning, används en 

siffra för att skilja dem åt. Det är dessa benämningar som kommer användas vid referering till de 

olika intervjuerna.  
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4.5.1 Företag A 

Detta företag har två heltidsanställda chaufförer samt ungefär 50 inlejda heltidschaufförer. Företag A 

har ungefär 30 lastbilar men även ett 70-tal släp. Varje enskild lastbil kör runt 10 000 mil/år och 

transporterna innebär transportering av styckegods. Företaget har en egen verkstad för snabb 

reparation och service av sina lastbilar. VD:n har själv jobbat som lastbilschaufför under två års tid 

men har efter det befunnit sig mest på kontoret, han kommer i intervjuerna kännas igen av 

beteckningen A:VD.  

 

För perioden 2012 hade företaget 25 skador i antal. Den totala utbetalningssumman för detta år blev 

658 533 kr. Självrisken för företaget var för trafikskador 14 000 kr, vagnskador 56 000 kr, delkasko 

(glas) 5000 kr, delkasko (stöld) 28 000 kr.  

 

4.5.2 Företag B  

Företagets vision är enligt B:T, B:VD och B:A att göra sina kunder nöjda genom att göra så bra 

transporter som möjligt. B:C1 känner inte riktigt till visionen men säger att det är viktigt att alla ska 

ha det bra och att det ska undvikas skador. Fortsättningsvis anser B:C2 att deras största kund styr 

visionen, att chaufförerna inte ska köra för fort samt att de ska vara lagliga i allmänhet. Både B:C1, 

B:C2 och B:T har jobbat i åkeribranschen i mellan 26 och 43 år. B:VD jobbade själv som 

lastbilschaufför i ungefär tio år.  

 

Det kändes som att alla på kontoret stod varandra nära samtidigt som organisationen även gav 

intrycket av att vara ganska platt. Det var ett enkelt kontor som nog har sett likadant ut sen de 

startade och det framträdde som en plats där alla kunde vara. Alla satt med öppna dörrar nära 

Respondent Företag Befattning 
A:VD A Ägare/VD 
B:VD B Ägare/VD 
B:A B Administration 
B:T B Transportledare 
B:C1 B Chaufför 
B:C2 B Chaufför 
C:VD C Ägare/VD 
C:C C Chaufför 
D:TC D Transportledare/Chef 
E:D1 E Delägare 
E:D2 E Delägare 
F:VD F Ägare/VD 
F:PF F Personal/Försäkring 

Tabell 2: Tabell över samtliga intervjuade respondenter. 
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varandra och folk sprang mellan varandras kontor utan att känna att de trängde sig på. Det rådde en 

skämtsam och gemytlig stämning på kontoret vilket tydde på en tillfredsställande arbetsplats. Det 

kändes som att respondenterna under intervjuerna var ärliga och sa vad de tyckte.  

 

Antalet anställda chaufförer i företag B omräknat i heltidstjänster uppgår till 35 stycken, företaget 

har också 27 lastbilar. Under året 2011 hade företaget sammanlagt nio skador och för dessa skador 

betalade försäkringsbolaget ut sammanlagt 76 839 kr. Året därpå var de totala antalet anmälda 

skador 13 stycken, alltså fyra mer än föregående år, den sammanlagda utbetalningssumman för året 

blev 14 307 kr. År 2013 fram tills slutet på april hade företaget tre skador med en total 

utbetalningssumma på 51 193 kr. Företagets självrisk för de olika skadorna var: 7000 kr 

(trafikskador), ca 5000 kr (glas), 14 000 (vagnskador) och 7000 kr (stöld).  

 

4.5.3 Företag C   

C:VD har jobbat i åkeribranschen i 35 år och han anser att företag C:s vision är att de ska ”bedriva 

inrikestransporter med högsta kvalitet för våra kunder och samarbetspartners med en god 

lönsamhet som grund”. Han säger också att de ska ” arbeta för införskaffande av miljömässigt bästa 

fordon för att hålla nere skadligt utsläpp” och att ”våra anställda skall ha rätt lön och känna sig trygga 

och veta att de är vår största resurs för att företaget skall utvecklas på rätt sätt”. C:C har jobbat i 

branschen i 40 år och säger i sin tur att visionen är att ”vi ska kunna leva vidare, utan att det ska 

behöva gå för mycket bakåt”. 

 

C:VD tog både sitt släpkort och busskort under sin tid som militär. Efter att ha arbetat för olika 

företag startade han sedan detta företag. Enligt honom har företaget ”förändrats väldigt” sedan 

dess. Han började med en bil och körde tegel, foder och möbler medan de idag istället har 

specialiserat sig mot livsmedel. Företag C har 35 heltidsanställda chaufförer men även 18 

heltidsanställda, inlejda, chaufförer. De har sammanlagt 27 lastbilar och utöver det 30 släp. År 2012 

kördes sammanlagt 410 000 mil, med främst pallat gods bestående av kylt-, fryst- och torrgods.  

 

Under 2012 hade företaget sammanlagt 31 skador, den sammanlagda utbetalningen från 

försäkringsbolaget var 2 155 948 kr. År 2013 fram tills i slutet på april hade företaget 11 skador som 

de fick 274 559 kr för. Företagets självrisk för de olika typerna av skador var följande: Trafikskada, 8 

900 kr, Vagnskada, 17 800 kr, delkasko (glas), 5 000 kr och delkasko (stöld), 8 900 kr.  
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4.5.4 Företag D   

Detta fjärde företags vision är enligt D:TC att de ska ”bli ett välskött åkeri med ordning och reda” 

samtidigt som han säger att styrkan med det egna företaget är att ”vi är flexibla och snabba”. 

Företaget ska även ”hålla hög tillgänglighet, hög service och kvalitet samt god lönsamhet”. Själv har 

D:TC jobbat som chaufför i sammanlagt 15 år. Företag D har åtta heltidsanställda chaufförer (varav 

två kvinnor) samt två inlejda heltidschaufförer. Företag D har sex lastbilar med tillhörande sju släp. 

Varje år kör företag D:s lastbilar 38 000 mil med både pallat- och styckat gods.   

 

Under 2011 så drabbades företag D av två skador som de fick 17 492 kr utbetalt för. Kommande år 

(2012) så hade företaget fyra skador där den totala utbetalningen landade på 165 070 kr. Självrisken 

för trafikskador var 20 % av ett prisbasbelopp, vagnskador 40 % av ett prisbasbelopp och 35 % den 

totala kostnaden. 

 

4.5.5 Företag E  

Visionen för företag E är enligt E:D2 att ”ha en bra ekonomisk bärighet, ha personal som trivs och bra 

arbetsredskap”. Han tillägger även ”vara en bra arbetsplats med seriöst upplägg enligt svenska regler 

och trafiken skall drivas med så trafiksäkra och miljövänliga fordon som möjligt”. Företag E har 21 

heltidsanställda chaufförer och fyra som kör deltid. Dessutom har de två inlejda förare, varav en kör 

på heltid och den andra kör på deltid. Antal lastbilar som används är 11 stycken och till samtliga 

dessa finns även extra släp. Godset som transporteras är en blandning mellan pallat- och styckat 

gods. Sammanlagt kör bilarna under ett år ungefär 180 000 mil.  

 

Kontoret på företaget var nybyggt, väldigt fint och välkomnande. Det verkade som ett kontor där alla 

kan känna sig välkomna. Det finns ett gemensamt fikarum där chaufförerna håller till mellan 

exempelvis lastning och körning. Respondenterna, företagets delägare (E:D1 och E:D2) verkade i 

konversation med chaufförerna väldigt lättsamma och som att de inte alls hade några problem med 

att prata med varandra.  

 

Under året 2011 hade företag E sammanlagt fyra skador, den sammanlagda utbetalningssumman var 

för detta år 81 572 kr. Nästkommande år, 2012, hade företaget lite fler skador, 9 stycken, där den 

totala utbetalningssumman från försäkringsbolaget hamnade på 221 034 kr. År 2013 fram tills slutet 

på april hade företaget 12 skador som de fick 57 288 kr utbetalt för. Självrisken för de olika 

försäkringsgrupperna ser ut enligt följande: trafik 4400 kr, delkasko (glas) 35 % av den totala 

kostnaden, vagn 17 800 kr och delkasko (stöld) 4 400 kr.  
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4.5.6 Företag F  

F:VD säger att företag F har en vision som varit den samma de senaste 30 åren, ”att jobba utifrån ett 

koncept” som är att ”vara en duktig transportör som utvecklar systemet till att ge kunden ett 

mervärde”. F:PF säger också att visionen för företag F är ”att kunna leverera säkert och bra och att 

alla våra kunder är nöjda”. Företaget har 80 heltidsanställda chaufförer och fem som är anställda på 

deltid. Förutom dessa hyr företaget även in 12 chaufförer där samtliga jobbar heltid. Det körs 64 

lastbilar som vardera körs en sträcka på 27000 mil/år.  

 

Under 2011 hade företag F sammanlagt 33 skador där den totala utbetalningssumman från 

försäkringsbolaget var 562 306 kr. Året därpå, 2012, hade de 38 skador med en total ersättning på 1 

215 488 kr. 2013 hade de 23 skador samt en total utbetalning från försäkringsbolaget på 213 690 kr. 

Självrisken för de olika typerna av skador såg ut enligt följande: trafikskador (8800 kr), vagnskador 

(52 800 kr), delkasko (ca 5000 kr). 

 

4.6 Sammanställning intervjuer 

Varje underrubrik i detta kapitel representerar en sammanställning från de intervjuer som 

genomförts. Underrubrikerna representerar vidare olika områden för vilka data har samlats in. 

 

4.6.1 Ansvar 

När A:VD blir tillfrågad om vad som ingår i hans arbetsuppgifter så svarar han ”det som ingen annan 

vill göra”. På företag B säger B:C1 att han måste ha ett uttalat ansvar eftersom han kör en 25-meters 

bil. B:T har delat ansvar när det gäller kontroll över chaufförerna och att de håller sina kör- och 

vilotider. Det han gör är att se till att de håller hastigheten, sina raster och sin dygnsvila. B:C1 säger 

att han inte får så mycket direktiv av chefen utan att det mest går av gammal rutin, ”jag får en lapp 

med vad jag ska göra så gör jag det”.  

 

På företag C säger C:VD själv att ”som VD styr man ju alla gubbar och tjejer då så att säga så att vi 

förhoppningsvis jobbar åt samma håll” men han ”försöker sälja lite grann också, hålla kundkontakter, 

lite av varje”. C:C säger att han inte har någon arbetsbeskrivning eftersom ”det är uppenbart” de får 

godslistor ”sen är det upp till oss själva” och så fortsätter han, ”jag tror alla förstår det som ska göras 

ändå”. Hans ansvar är att ”ansvara för den specifika uppgiften vi utför, ansvar för gods /…/ ingen som 

har något mer ansvar än någon annan”. Han berättar sedan att de har egna lastbilar men ”det är ju 

inte så svårt att ansvara för sina grejer”. Fortsättningsvis jobbar E:D1 på företag E främst med det 

praktiska i företaget såsom inköp av bilar och material, service på bilarna och ser till att företaget har 
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rätt utrustning och så vidare. Det är helt enkelt E:D1s uppgift att ”se till att allting rullar”. E:D2 säger 

även att det är väldigt viktigt att ”vi ska ha bra arbetsredskap”. På företag F är det F:VDs ansvar att 

ha ”den övergripande rollen för trafik och verkstad”, han har även en ”försäljningsroll” och ”planerar 

nya upplägg”, lyssnar av kunder och sköter övergripande investeringar. 

 

4.6.2 Trivsel 

A:VD träffar sina anställda regelbundet säger han, ”varje vecka kan man säga, till och från”. Han säger 

samtidigt att det är lätt att kommunicera med de anställda, att de har en ganska rak dialog och att 

det inte är några mellanled ”vi styr på det sättet”. När det kommer till att motivera de anställda så 

säger A:VD att ”det finns ju olika sätt”. Han fortsätter med ”man får inte vara kvar om de inte sköter 

sig”. Han säger att det är en ganska självklar regel. När det kommer till att motivera de anställda så 

säger A:VD att ”det finns ju olika sätt”. Han tänker inte på det så mycket, försöker ha en rak dialog 

som han nämnt tidigare under intervjun. ”Att tala om saker och ting för dem, det brukar vara 

givande”.   

 

B:C2 tycker det är svårt att säga och vet inte varför en chaufför trivs bra eller inte samtidigt som han 

inte ser det som några större problem att prata med sina medarbetare. Både B:C1, B:C2 och B:T  

anser att de har en bra relation till chefen och B:T tror detta kan bero på att det inte finns någon 

skillnad beroende på befattning, alla i företaget menar han är jämlika. Vidare tycker B:VD att 

chaufförerna är duktiga på att ringa och att det inte är några konstigheter att kommunicera med 

dem. När det därefter frågades om stämningen på företaget så tyckte B:C1, B:C2 och B:T att den är 

bra men att den varierar. B:C2 tror att det ser ut så på alla ställen, att det alltid finns lite skitsnack. 

Annan viktig del är enligt B:VD att chaufförerna får ta ledigt när de vill, och att han som VD inte har 

med att göra vad de ska göra på denna tid. Att just kunna ge personalen ledigt när de vill, tror han är 

positivt. När det sedan gäller att motivera sina chaufförer så menar B:VD och B:A att de har sina jobb 

kvar samt att de har lite aktiviteter tillsammans under året.  

 

På företag C hjälper C:VD gärna till om det strular, ”om det är problem eller så, vill jag att de ska höra 

av sig till mig om det är något som jag kan hjälpa till med”. Han tycker dock att stämningen är 

”väldigt bra” på företaget även om det är ”någon som är förbaskad på mig ibland, det måste de ju 

vara”. Kommunikationen mellan honom och de anställda ser han som att den fungerar bra och han 

motiverar dem till att göra ett bra jobb genom ”att låta de få vara med och bestämma” bland annat 

när det gäller utrustningen på bilarna, ”ingen lyx eller så, men så att de är nöjda och trivs på sin 

arbetsplats, som motprestation håller man det i ordning”. ”Attityder från både arbetskamrater och 
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från chefer” är viktigt för att C:C ska trivas på arbetsplatsen. Även att ”material som vi handskas med 

och bilar och allt sånt där, att det fungerar” och ”att man får tillbaks på det man gör själv då”. Att 

prata med sina medarbetare är ”inga bekymmer” tycker C:C utan ”vi tjatar om det mesta” säger han. 

Stämningen tycker han är ”nog rätt så bra faktiskt” och jobbet kan ena dagen ”vara väldigt körigt och 

jobbigt” men ”andra dagen så flyter det på bra”, C:C menar att det är ”samma sak för alla som jobbar 

här”. Han anser att han och C:VD har en bra relation ”ja, det har vi väl faktiskt”. Det som han tycker 

är bra är att ”har man haft synpunkter så kommer han ihåg det i 14 dagar efter eller så, så det är 

inget som glöms /…/ han tar åt sig”. C:C säger också att ”det går bra att prata ute på magasinet men 

sen törs ingen säga något till chefen”. 

 

Stämningen på företag D är helt okej men den kunde varit bättre menar D:TC. Det är en del gnällande 

och han menar också att det är lätt att tappa humöret ibland, ”vilket kanske inte är så bra utåt mot 

chaufförerna”. Trots att D:TC är lite självkritisk och säger att han inte är en så bra ledare egentligen 

och att han inte motiverar de anställda så säger han att det ”fungerar ändå liksom”. ”Det är ju inte 

riktigt bra” säger han och fortsätter att han inte heller ger så mycket positiv feedback, han tycker 

snarare det är lättare att ge negativ feedback, tyvärr, menar han då så blir kritiken inte vidare 

konstruktiv.  

 

E:D1 träffar de chaufförer som är hemma dagligen och de som inte är hemma pratar han istället med 

över telefon. Han tycker att stämningen på företaget är mycket bra. Samtidigt säger han ”jag hoppas 

verkligen det, jag har inte märkt något annat”. Han tror även detta kan bero på att de är ett så pass 

litet företag som de är och att de då känner varandra. E:D1 säger ”jag vill inte skryta men det är inte 

många som har slutat här”. Varje år så har företaget två firmafester och E:D1 säger ”vi kan inte ge 

dem mer”. Han säger dock även att för att få chaufförerna att trivas så ska ”de ha bra grejer att jobba 

med, nya bilar, nya handtruckar och en fräsch fordonspark”. Det ska också ”vara enkelt att jobba, det 

är A och O, ”vi ska inte ha skit”.  E:D2 träffar även han de som kör dag dagligen. Om stämningen på 

företaget säger E:D2 ”tror och hoppas att den är bra” samtidigt som han säger att det ”finns väl inget 

företag där alla varje dag är kompis med varandra”. När det vidare kommer till att kommunicera med 

de anställda så säger E:D2 att det inte är svårt alls ”vi har superbra personal” och att ”de är nog en av 

de stora nycklarna till ett framgångsrikt åkeri”. Det är för honom väldigt viktigt att chauffören trivs 

eftersom ”trivs han inte så får vi mer skador på bilarna”. E:D2 motiverar sina anställda genom att 

bevilja så mycket ledighet som möjligt i favör till chaufförerna samt att de har de årliga aktiviteterna. 

”Den viktigaste arbetsförmånen en chaufför kan ha är att han har bra grejer att jobba med”. Han 

säger också att ”händer det någonting ska man inte vara rädd för att säga till, det är ju sådant som 

händer”. Han menar att alla ska vara glada så länge det inte är någon människa som kommer till 
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skada, materiella ting går att ersätta. E:D1 säger också att de försöker vara öppna med det som 

händer i företaget. Det följs genom att vara noga med att förmedla hur det går för företaget vare sig 

det går bra eller mindre bra. E:D2 tycker det är jätteviktigt med feedback till de anställda och de 

försöker varje månad i samband med löneutbetalningen skicka ut ett månadsbrev med resultatet för 

företaget ”för att känna sig delaktig som anställd”. Om det sen är någonting som inte är bra på 

företag E så menar E:D2 att ”man får sätta sig ner och prata om det”.  

 

F:VD menar att han själv inte träffar chaufförerna regelbundet utan det sköter istället de fem 

trafikledarna, ”de träffar ju dem regelbundet”. F:VD berättar även om de interna utbildningarna och 

mötestillfällena som de har, ”där är ju tillfällen vi tar i akt för att träffa folk /…/ det blir ganska mycket 

snack vid de tillfällena, det behöver inte vara så stenhårt planerande, att du prata om just det, men 

samtalet från ett ärende löper lätt vidare på sånt så att man kan få fram en del i alla fall”. På frågan 

om hur stämningen är så skrattar F:VD och säger ”jag har rätt skoj” men fortsätter med att berätta 

att ”jag tror vi ses som ganska nyprövande /…/ för de människor som vill då så är det ju, så vill jag 

påstå att det är positivt” säger han, ”totalt sett så upplever jag det som ganska positivt”. Han anser 

även att ”det är lätt att kommunicera med de anställda /…/ sen om du fattat det jag säger, det vet jag 

inte”. Han tror detta är något som har vuxit successivt, att motparten inte tar in allt som sägs, ”även 

om jag tycker att många bitar av det jag säger är självklart”. F:VD motiverar varken de anställda med 

piska eller morot, istället säger han att ”jag försöker nog spela an på att vi är här för att göra en 

produktion och det berättar jag” och så fortsätter han ”har man inte förstått att man är på jobbet för 

att man ska ha lite roligt och tjäna så mycket pengar så att man kan köpa en motorcykel när det blir 

vår /…/ då pratar vi inte samma språk”. I arbetet att förbättra så har F:PF startat en 

medarbetarundersökning, han säger att det ”tror jag är en viktigt bit”.  

 

4.6.3 Säkerhet 

A:VD svarar på frågan om han kommunicerar säkerheten han önskar till de anställda. Han svarar ”allt 

som funkar är ju ekonomiskt, när något inte fungerar så blir det ju kostsamt, om det är skada på 

person eller gods, eller bil, så blir det pengar utav allt i slutändan idag”.  Det finns en folder i varje bil 

och A:VD talar kontinuerligt om för chaufförerna om vad det är som gäller. Ensam ansvarig för 

säkerheten på företag A är A:VD enligt honom själv. Säkerhet för honom är att den som lastar vet vad 

som lastas och att rätt skyddskläder används. Han säger ”på en del ställen måste man ha hjälm, kan 

ju kännas fånigt eftersom den inte hjälper om du får en hundrakilosklump i huvudet”. ”Säkerheten 

kan alltid bli bättre, det finns inget, att man kan säga att man är bäst”. 
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B:VD tänker på flera olika saker när han tänker på säkerhet, för det första är det de som jobbar för 

företag B, att de inte ska utsättas för någon fara. Vidare ska de saker som är farliga informeras och 

minimeras. Grunden är alltså säkerheten för den som jobbar. Säkerhet på arbetsplatsen beskrivs av 

B:VD som att det ska finnas system för vad som ska göras om det händer något, även erfarenhet som 

chaufför är viktigt. B:A säger vidare att det är av vikt att den nyanställde chauffören får allmän 

information om vad som gäller på företaget när de anställs och sen att det är dennes egne ansvar att 

läsa på i den bilpärm som finns i varje lastbil. Det är denna pärm som de hänvisas till om de har några 

frågor. B:T säger i sin intervju att alla är ansvariga. B:VD och B:A säger att det är B:VD som är juridiskt 

ansvarig men utöver det så är alla ansvariga för företagets säkerhet.  

 

C:VD  säger om säkerheten att ”det är jag som är ytters ansvarig, sen försöker jag att delegera ner 

det och vi diskuterar det ofta”. Då de sällan kan träffas alla samtidigt så försöker han kommunicera 

den säkerhet som han vill ha på företaget i månadsbreven men också genom bilpärmen. När det 

gäller hur han ser på säkerhet så betonar han att ”det är ett riskfyllt jobb” samtidigt säger han att 

”det enda man kan göra är att tala om hur det ska skötas, sen är det upp till varje kille och tjej att 

anamma det, men det är ju mitt ansvar, men den mänskliga faktorn finns ju där”. När C:C tänker på 

säkerhet tänker han på arbetssituationen, material, truckar och bilar, han menar också att 

”säkerheten är ju inte eftersatt så, det finns ju värre företag”.  

 

Företag D har ett skyddsombud som är med vid kontroller av företaget och som ska förmedla 

eventuella saker som bör rättas till. Begreppet säkerhet anser D:TC innebära mycket. Det handlar 

bland annat om säkerhet gällande gods, stöld, skydd av stöld, annan fara och brand. Sedan är det 

säkerheten för chaufförerna som innebär att de inte ska råka ut för arbetsolyckor och att det inte går 

sönder saker och ting. Viktigt är ”vår egen säkerhet”. På arbetsplatsen är det också nödvändigt att 

det finns respekt för truckarna, där D:TC skäller på chaufförerna om de inte sköter sig. D:TC säger att 

han ärligt glömmer bort lite men att han försöker kommunicera säkerheten till de anställda genom 

att säga till när de lyfter dåligt eller skälla på dem att de måste hålla sig undan truckarna. Generellt 

träffar D:TC sina anställda varje dag, om inte face to face så över telefon. Han anser också att det är 

lätt att kommunicera med de anställda och han hoppas det tycker det samma om honom. Efter en 

olycka med truck finns nu en lampa med rörelsedetektor som blinkar gult när en truck är i rörelse. 

Detta för att personal på terminalen som sagt ska vara medvetna om att det är en truck i rörelse.  

 

E:D1 tycker att arbetet under åren blivit säkrare. Till att börja med är det idag lättare att följa bilarna 

som är ute och kör. Om någon är väldigt sen kan det kollas upp vart personen var senast och när. 

Hade det varit förr hade det skapats oro istället och varit mer rädd för att något hade hänt. En annan 
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sak som E:D1 tycker är bättre är att det finns mobiltelefoner idag. Nu kan chaufförerna larma. Förr 

berättar E:D1 att om du halkade på ett lossningsställe och bröt ett ben kanske chauffören inte kunde 

ta sig till bilen och istället fick vänta till någon kom. ”Det är ju en viss säkerhet”. En annan grej är att 

vissa saker inte  ska lastas på helgerna, och det är chaufförerna medvetna om säger E:D1 ”alla tänker 

ju lite sådär”. Trafiksäkerheten är det E:D1 tänker på först när det handlar om säkerhet på 

arbetsplatsen, med anledning att han jobbar med bilar. Det kan vara saker som friska däck, 

besiktigade och servade bilar, att värmen fungerar i bilen och att bilen ska gå och köra på ”ett vettigt 

vis, utan att man riskerar att det ska hända någon olycka”. Andra saker kan vara tjocka skor och 

miljö. Enligt E:D1 är dessa faktorer viktiga för att minska risken att råka ut för olyckor och att 

chauffören inte ska behöva sitta med overall när det är kallt ute, utan kan sitta i en t-shirt om det är 

det han vill. ”Det tycker jag är säkerhet” avslutar han. E:D2 definierar säkerhet som ”ingen människa 

ska komma till skada”. Han menar att det absolut handlar om de materiella tingen också men att 

”först och främst människorna”. På arbetsplatsen är det enligt E:D2 säkra lastnings- och 

lossningsställen som är viktigast, ”bilar är trafiksäkra ju”. Det är inte direkt någon som är ansvarig för 

säkerheten på företaget men när det gäller säkerheten på bilarna så är det E:D1. ”Du ska kunna 

öppna dörrar utan att det ska ramla ner grejer på dig” säger han. E:D2 säger först att det är han 

tillsammans med E:D1 som är ansvariga för säkerheten men tillägger att eftersom de är ett litet 

företag ”så är det ju inte just vi som är ansvariga”. Chaufförerna på företag E är ansvariga för en 

varsin bil.  

 

E:D1 säger också att han kommunicerar säkerheten till chaufförerna, däremot framkommer det inte 

hur detta görs. ”Allt kan väl alltid bli bättre” säger E:D2, men han kan inte komma med något konkret 

exempel. E:D2 tycker att de kommunicerar säkerheten till de anställda, han säger att ”chaufförerna 

är väldigt måna om att påtala eventuella risker” och om de säger till E:D1 eller E:D2 så vet de att de 

fixar detta. E:D2 säger att både han och E:D1 säger till chaufförerna ”det är viktigt att ni pratar med 

oss, så att man inte bara skiter i det” om någonting skulle vara fel.  

 

Enligt F:VD ligger ansvaret när det gäller säkerheten på företag F hos F:PF. F:VD tycker att ”säkerhet 

det är att utföra någonting där man har tänkt på och där med minimerat risken för att någonting ska 

gå fel”, alltså ”någonting som kommer ofta av oplanering, dåligt framförhållning”. Han tycker därför 

att begreppet kan ses som ”en mer planerad syn på verksamhet”. Så fortsätter han ”ju mer 

genomtänkt jag är under tiden jag producerar, ju mindre paniklösningar får jag och ju färre 

paniklösningar jag har, ju mer säkerhet levererar jag då, så tänker jag”. På arbetsplatsen tycker han 

det viktigaste med säkerheten är att ”informativt berätta för alla inblandade människor, få 

människor att förstå vilka risker som finns och vad de innebär”. Om det är för dåligt väder så anser 
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F:VD att det är bättre att vända än att riskera något, ”en vinter med blåst det är sådana dagar man 

ska låta bli att leverera /…/ kom fram en timme sent än att gå av vägen när du chansar”. F:VD anser 

att han kommunicerar säkerheten genom ”påtalande och påtalande om risker” och genom 

chaufförsmöten men han tycker samtidigt att ”eftersom vi har skador så kommunicerar vi det ju inte 

det nog, annars så skulle man ju inte ha några skador”. Han säger också att ”det som föder skador 

det är de här slarvfelen /…/ någon kanske som jobbar alldeles för bråttom har vi varit jättetydliga 

mot, för vi ser att effekten av hans avsevärt snabba arbete får effekter för skador, så det finns en 

medvetenhet men vi är definitivt inte framme”. För F:PF är säkerhet ”dels att chaufförerna beter sig 

på ett sätt som är vettigt när de är ute och kör och dels så är det ju att man lastsäkrar som är 

jätteviktigt, för börjar något komma på kli så kan det leda till jättekatastrofer”. F:PF tycker egentligen 

att det är ”chaufförerna som är de själva som ansvarar för säkerheten /…/ de är utbildade till det 

också”, sedan menar han att de ska ha rätt förutsättningar för detta men ansvaret ligger hos dem. 

 

4.6.4 Risker 

A:VD säger att trafikfaran är en risk och fast att de inte har så mycket krockar på företag A ”men 

händer det så händer det”. Han säger att alla chaufförer är medvetna om riskerna. För att förebygga 

dem är det viktigt enligt A:VD att parkera på rätt ställen, hålla rätt hastighet, rätt avstånd ”det är ju 

inget annat”. Om detta följs säger han vidare ”det kan inte hända så jävla mycket”. På företag B säger 

B:C1 att ”risker finns alltid”, han har själv en gång ”hamnat i diket”. Det finns många risker menar 

B:C2, ”det är ju inte som att man är ensam på vägen”. Han säger också att det finns risk för halka. 

Han förebygger själv dessa risker genom att köra efter de förhållanden som råder. B:T säger att det 

finns jättemycket risker med att vara ute i trafiken. De exempel han ger är självmördare, 

punkteringar, ”flyga av vägen”, mötande som får punktering och bilar på fel sida av vägen. Han tror 

att samtliga chaufförer är rätt så medvetna om att dessa risker finns. B:VD säger att ”ingenting är så 

bra att det inte kan bli bättre”. För att förebygga riskerna menar han att alla måste ha bilbälte, följa 

kör- och vilotider samt följa alkohol- och drogpolicys. Det är enligt honom det enda han och 

ledningen kan göra. Det är inte heller meningen att en chaufför någonsin ska behöva känna ”att det 

här hinner jag aldrig”. ”Det är ju vår lott” säger B:T ”att göra det så bekvämt som möjligt för dem, så 

att de faktiskt hinner det som de ska”. En av de största riskerna menar B:VD är vinterväghållningen 

på vägarna, han säger att den är sanslöst dålig. Han säger däremot att han tycker att dålig väderlek 

inte är någon orsak, utan att en chaufför måste köra efter det, det är deras eget ansvar menar han. 

 

C:C anser att den största risken är att de är ute på vägarna, ”inte för att man gör något själv utan det 

är ju de andra” och fortsätter ”man lever ju en fara varje dag man är ute”, den som är mötande 

kanske inte är nykter menar han. Andra risker menar han är vid lastning och lossning, ”det kan ju gå 
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snett ibland” säger han. C:C menar också att de själva inte har några skyddskläder men på ”vissa 

ställen får du ju låna hjälm och sådana här lysande västar, annars får du ju inte komma in”. Han säger 

att ”det har ju hänt en själv många gånger att man har tabbat sig och det var jävligt nära ögat, då 

tänker man så sen att varför gjorde jag så för”. Han menar att det han göra blir ”en vana alltihop, om 

det tar överhanden är det lätt att det går år helvete” därför tycker han det är viktigt ”att man tänker 

sig lite för innan man gör något, det kan spara både brutna ben och klämda fingrar och allt sånt”. 

C:VD tror också att chaufförerna på företag C är medvetna om riskerna även om ansvaret i slutändan 

ligger på individen, ”vi pratar mycket om det här med risker /…/ sen är det ju upp till var och en att 

man måste vara försiktig”. ”Vi sätter regler och sen är det någon som slarvar, man kan ju inte kolla 

varje gubbe utan det är upp till var och en”. De förebygger risker genom att bland annat använda 

”riktiga arbetsskor”, de har också plockat fram ett spännband som håller trucken på plats på släpet 

då de hade en person som skadade sig på grund av detta. ”Det är inte någon risk att den åker iväg, 

det är något som vi har åtgärdat nu i och med att detta hände, sen är det ju väldigt tragiskt”.   

 

När det kommer till risker för chaufförerna på företag D så är D:TC mest kritisk mot 

vinterväghållningen då den egentligen ska vara till för att öka säkerheten. Men det är ”alltid en risk 

med halka” säger han. Det han gör för att förebygga risker är att säga till chaufförerna att de ska hålla 

sig undan. D:TC säger att ”allting kan hända och att det inte är så mycket man kan påverka 

egentligen”. Chansen är minimal och ”det går ju inte att ” försäkra sig om allting säger han. Han 

tycker även att ”omlastning är ju alltid en risk”. Vidare till företag E där E:D1 främst tror att det 

handlar om väghållning, han säger ”om man nu ska svära så är det riktigt jävla dålig väghållning”. Han 

menar också att det blir sämre med tiden, ”du möter inte en enda plogbil idag, man drar ner på 

detta”. E:D1 säger att ”vi gör allt för att det inte ska bli den här stressen, för det blir ju fel när du 

stressar”. Han försöker minska stressen genom att säga ”du kan ju inte flyga fram”. En del förstår 

dock inte det menar han och säger att han generellt kanske är lite dålig på det. E:D2 säger att det är 

”en risk att vara ute i trafikmiljö, allt kan ju tyvärr hända”. Han tror att chaufförerna är medvetna om 

riskerna men säger också att det är ”svårt att påverka eftersom man oftast inte är själv på vägen”. 

Det E:D2 gör för att förebygga risker är att han ”påtalar vikten av att hålla hastigheten och 

arbetstidsregler” samt att om olyckan skulle vara framme så har han en uppdaterad anhöriglista ”allt 

kan ju hända faktiskt”.  

 

F:VD anser att risker kan vara tidslossningar, tidslastningar och den stressade tillvaron. ”Jag tror bitvis 

man bitvis kan uppleva det som stress /…/ en del turer har liksom en lossning per dag och någon har 

33 lossningar på en dag, ja de kan ha mer också” säger F:VD. Därför tycker han också att ”det gäller 

att rätt typ av personlighet är ute i trafiken”. För att förebygga detta så försöker han underblåsa 
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stressen genom att ”man driver på” genom att säga till chauffören att ”du ska vara till den punkten 

klockan då” och de svarar ”nä det är vi inte” varpå F:VD svarar ”varför är du inte det” och på så sätt 

komma fram till en lösning. Om chauffören alltid är försenad så menar han att det nog kan upplevas 

som stressigt, då tycker F:VD att frågan som de tillsammans ställer sig är ”varför gör vi det här 

orationellt? Varför blir vi inte rationella?”. Han tycker att de arbetar på ett risksänkande sätt när det 

gäller rasterna, alltså vilotiderna, han drar dem även om chauffören lyckas köra in den tiden, ”vi har 

en sån pass uttalad policy /…/ du tar det lite lugnare, för en utmattad kropp gör fler fel än vad en 

mätt kropp gör”. F:PF anser att ”andra trafikanter” är en stor fara, också halka och dåligt lastsäkring. 

För att förebygga detta menar F:PF att det gäller ”att det finns rätt redskap för killarna att kunna göra 

detta, och plus utbildningar då, mycket mer kan man inte göra”. 

 

4.6.5 Skador 

A:VD säger att ”bilskador, det händer, man kan inte göra så mycket åt dem. Oftast är det ju 

klantgrejer”. På företag B har B:C1 bara varit med om någon liten skada någon gång, men ingen 

större. Det han har råkat ut för har varit att han kommit utanför kanten på vintern ”och sån skit”, 

men han säger också att det inte varit mycket även om det händer emellanåt. För att undvika skador 

har B:VD aldrig nekat någon att sätta på vinterdäcken tidigare än vad an behöver, eftersom han vill 

att de ska känna sig trygga på vägarna. Annat som han tycker är viktigt för sina chaufförer är att ” 

man aldrig öppnar en bil när man är ihopkopplad med släpet, man måste ha fri reträttväg därifrån”.  

C:VD säger om skador på företag C att ”jag kan inte säga att vi har så mycket sånt, det är ju störst 

risker när vi ska ha 16 som semestervikarier, då blir det nervöst i sommar, det är det alltid”. C:VD tror 

själv att väghållningen är en av de främsta anledningarna till att det sker skador och olyckor, 

”väghållning vinter har varit väldigt dålig, det har varit mycket halka”. Han fortsätter ”det ska ju vara 

kostnadseffektivt med allt idag, det finns inga pengar till någonting, tyvärr, och det funkar inte, man 

kan inte både ha en nollvision och inte investera i det, så är det, det måste få kosta /…/ en kollega till 

mig har fått nerdraget med salt innan den här säsongen började /…/ det måste ju vara väglaget som 

avgör”. C:C menar att skadorna går i vågor, som på sommaren ”då kommer semesterfolk och då 

brukar det alltid hända någonting” men han menar även att det är mer skador på vintern. Han menar 

att skadorna kan bero på osäkerhet vid backning men väljer att inte gå ut och titta utan istället går 

något sönder. Om skador säger vidare D:TC på företag D att ” det är ju sånt som händer”.  

 

E:D1 tror att ”alltid med den mänskliga faktorn iblandad så kan det alltid hända olyckor, så är det ju”. 

Han tror också att det handlar om tillfälligheter. Om det händer en olycka så vill E:D2 att ”alla i en 

trafikolycka är lugna och sakliga och hjälper andra”. Chock och sådana grejer kan enligt honom också 
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spela in. ”Det är en stor risk, att vara ute så många timmar på vägen”. Vad det gäller skadorna på 

företag F så tycker F:VD att de när skador inträffar lyser ganska mycket på ”vem som gör vad, vad det 

beror på och i främsta läget för vår del är det ju kostnaderna” så fortsätter han och säger ”det är ju 

ett sätt att spara pengar, att lägga ut så lite som möjligt på skador”. Han tycker att den finns en synd 

bland chaufförer att försäkringsbolagen betalar om det händer nått, han tycker där emot att ”det 

gäller ju egentligen inte, vi får själva betala, fast det tar lite tid”.  F:VD menar att skadorna, ”det blir 

mindre och mindre ju tydligare man är”. Själv tror F:VD att skadorna kan bero på att ”de nog har dålig 

planering, delvis kan det nog vara att man har för bråttom, man är för lat, man går inte ut och tittar 

alltid”. F:VD tycker det är synd för ”det är ju rent slarv, så det, och då är det lättja och ja 

bekvämlighet får till följd att vi får ställa och reparera hela detta då” 

 

4.6.6 Rapportering 

Det spelar ingen roll vad det är som har hänt chauffören på företag A, vare sig det är motkörning 

eller större skada så måste föraren kontakta A:VD. Det måste även skrivas en skadeanmälan. A:VD 

tror inte att allt rapporteras in men i alla fall det mesta. ”I något fall är det till och med så att 

chaufförer har slutat och jag vet inte riktigt vad det är som har hänt”. Det som hade hänt då var att 

chauffören skrivit en skadeanmälan men sedan inte återkommit till jobbet. 

 

B:C1 har aldrig skrivit någon skadeanmälan, han vet inte hur det ska göras då han som sagt aldrig 

behövt göra det. Han tycker inte heller att det finns någonting ledningen kan göra för att underlätta 

för rapportering, eftersom de inte kan förutsäga sådant. B:C2 har inte heller skrivit någon 

skadeanmälan men tror att om han lämnar in en sådan så skulle ”väl chefen ta reda på vad det var 

som hänt”. Han tror inte heller att det är några problem med rapporteringen, alltså att ledningen inte 

behöver underlätta för rapportering. B:T säger att om det skulle finnas rapporter för tillbud ”så skulle 

vi drunkna i papper”.  Att förenkla inrapportering gäller alltså bara de skador som har hänt i så fall 

menar B:T, ”det som håller på att ske vet vi ju inte, det kan vi inte förutsäga” säger han. . B:VD säger 

att det kan rapporteras in många tillbud och om det finns något som är återkommande så försöker 

de undvika att det ska hända igen.  

 

C:VD säger att han får reda på alla skador och olyckor och ”de ska ju anmälas direkt om det sker 

någonting”, då får chauffören komma in och göra en skadeanmälan. På frågan om tillbud också 

rapporteras så säger C:VD att ”det är ju sådant man tar på mötena, inte så att det rapporteras, nää 

det gör vi inte, så noga är vi inte”. Han tror inte heller att allt som ska rapporteras gör det, om några 

killar har hand om en bil ihop ”då håller de jättebra koll på sitt släp, de talade om varenda repa de 

haft och sådär”. Dock kan han inte ha det så nu eftersom det måste skifta ibland, då kan det komma 
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fram att det har skett en skada på bilen, ”tyvärr så vågar kanske inte de nya killarna inte tala om, vi 

har sagt hur illa det än är, tala alltid om, men tyvärr det är ett dilemma där, de är kanske rädda att de 

inte får vara kvar kanske eller, jag tycker att det är bättre att man står för vad man har gjort”. När 

han bemöter en rapport så säger han att ”ibland blir jag sur naturligtvis, om det är en kille som alltid 

kör emot” däremot om det är någon som sällan kör emot ”så är det ju sånt som händer”. C:VD 

fortsätter ”de som talar om att de är olyckliga för det som har hänt, då är det enkelt att vara snäll”.  

Samtidigt så säger han att ”jag är nog lite dåligt strukturerad så, det är jag, utan jag brukar ringa upp 

dem och fråga hur det gick till”. C:C har aldrig själv skrivit någon incidentrapport, ”det blir ju inte så” 

menar han, ”det är ju ingen som säger något om det utan det håller man tyst om, det förekommer 

nog inte varje dag kanske men varje vecka, tillbud som aldrig kommer fram /…/ då blir det ju 

utredningar och sådant istället”. Om det är nära en krock så menar C:C att det talas inte om, ”det 

stannar inom vägarna”. När någon har varit emot är det inte alltid heller så att det rapporteras 

”ingen har gjort något, alltid någon annan”. Han tror att ”folk törs inte” och att ”det är lättare att inte 

bry sig” men för honom är det annorlunda ”så är det inte för mig idag, jag vet ju att jag inte kommer 

bli halshuggen”, han sammanfattar det såhär ”en del säger till när de kör sönder något men många 

gör det inte”. Är det så att C:C har varit med om en skada menar han att C:VD ”reagerar ju negativt 

om du har kört på något eller gjort något, det gör ju alla” även om han menar att C:VD inte säger så 

mycket så är det ju så att ”gjort är gjort, det går inte få ogjort”. 

 

Det finns rutiner för hur rapportering ska ske om det händer någon skada eller olycka på företag D. 

Däremot är det enligt D:TC lätt att dessa glöms bort. Däremot är det viktigt att alltid rapportera till 

företaget som anställt dem. Han tror inte att allt som borde rapporteras gör det, och det görs 

definitivt inte skriftligt. Han säger att ”Ja det är ju om det händer någonting, då får ju jag reda 

på det då”. Ett exempel är när ”det var jävla nära trucken for förbi”. Då fick D:TC höra det och det 

har som sagt förbättrats i och med rörelsesensorn. Om det händer någonting på företag E så ringer 

chauffören alltid till E:D1 och berättar detta, därefter skrivs en skadeanmälan och försäkringsbolaget 

kontaktas. Det finns en skadeblankett i alla bilar och händer det något så ska det alltid rapporteras 

”och det görs ju med ju”. E:D1 säger att han inte kan påstå att det rapporteras så mycket men att det 

varit mer än vanligt denna vintern. Han fick in flera samtal att det var för halt, han svarar då ”stanna 

tills det kommer en grusbil eller saltbil, eller vad som”. Han fortsätter ”jag vill inte ha det på mitt 

ansvar, säger någon att det är farligt så ska de inte heller köra”. Han vill inte att chaufförerna ska vara 

rädda för att säga till vid sådana här situationer. Samma sak menar han är det om det verkar vara 

något fel på bilen, ingen ska enligt E:D1 åka iväg med en bil som ”kanske håller”. Om det händer en 

skada eller olycka så ska enligt E:D2 chauffören kontakta E:D1. Händer det något under natten kan 
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chauffören ha skrivit en lapp, som sedan läggs i bilen och en som sätts upp på en tavla i terminalen 

”vi har ingen mall egentligen”. Det rapporteras enligt E:D2 inte in så många rapporter ”någon gång i 

månaden”. Han säger också att han inte tror att allt rapporteras, ”tyvärr”. Han ger ett exempel där 

många backar emot och menar att det är bättre att backa någon annan stans då. ”De vet att de inte 

blir hängda för det utan vi kan istället reparera den”. När en rapport kommer in så noterar E:D2 vad 

som har hänt och om det är av oaktsamhet är han noga med att påtala det för chauffören. ”Det var ju 

tråkigt att detta hände men det är ju tyvärr sådant som händer”.  

 

F:VD säger också att ”vi är ganska tydliga när någon inte rapporterar, för vi vill ju veta vad som 

händer”. F:VD menar att det handlar om att ”lägga fokus på den som kör sönder, letar vi upp den 

som kör sönder så får vi ju honom att ändra beteende, men letar vi inte upp honom så fortsätter han, 

så det är människojakt”. F:VD bemöter själv inte de rapporter som kommer in utan det sköter hans 

medarbetare, om de tycker att chauffören har gjort fel så ”skriver vi ju en varning till chauffören där 

vi kan peka på ett knepigt beteende, det innebär att en varning till så blir det uppsägning, det är ju 

för att försöka städa upp och få bort de som inte lyssnar”. F:PF menar att tillbud inte är något som 

rapporteras ”antingen så har det hänt något eller så har det inte hänt något, tillbud? Nä det kan jag 

inte påstå, det kanske är någon som ringer och säger att nu var det jävligt nära att det och det hände, 

ja, det är inget vi noterar eller för statistik på”. 

 

4.6.7 Utbildning på företaget 

A:VD säger om utbildningarna att ”ja, det har de faktiskt”. Chaufförerna har på företag A har gått en 

ADR-utbildning, och en ”som börjar på Y” säger A:VD och syftar till YKB-utbildningen, vilken alla 

chaufförer måste genomföra. A:VD menar att i denna så ingår det mesta, både när det handlar om 

säkerhet och andra allmänna grejer. ”Varför de ska ha det, det vet jag inte, men EU har bestämt att 

alla måste göra den”. A:VD får frågan om utbildningarna upprepas och svarar ”Nej, alltså jag vill påstå 

att utbildningen man har från början, den har man hela tiden, erfarenhetens utbildning”. 

 

C:VD säger att de har en ADR-utbildning, YKB-utbildning och en utbildning i livsmedelskunskap, de 

har också varje vår en egen utbildning som de avlutar med ”lite käk eller lite fest” tillsammans med 

respektive ”så det blir lite positivt också”. C:VD säger om den egna utbildningen att ”det är det ingen 

annan som har, den är vi ensamma om, så ska man vara lite skrytsam så lägger vi ner mycket tid på 

det här tycker jag”. Allmänt om utbildningarna säger han också att ”alla killarna har ju gått det här 

någon gång men man glömmer ju, så vi försöker friska upp minnet”. C:C menar att de på företag C 

har utbildning ”varje år nästan”, han kallar det för ”påtvingade kurser” som myndigheterna har 

designat, ”det är ju myndigheterna som bestämmer”. 
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Det har enligt B:VD och B:A genomförts en del olika utbildningar på företag B, de säger att de har 

ADR- och YKB-utbildning samt truckförarbevis. Förutom tidigare nämnda utbildningar säger B:C2 att 

han även haft en livräddarutbildning och kurs i bokföring. B:C1 säger att det var länge sedan han gick 

en utbildning men han har fått utbildningar. Utöver YKB- och ADR-utbildning har han även lärt sig 

ECO-driving, vilket han kommer ihåg då han låg bra till. B:T nämner både ADR och YKB, han nämner 

även att de ska förnyas med jämna mellanrum och att det har genomförts en lastsäkringsutbildning. 

Det finns ingen speciell säkerhetsutbildning för de anställda på företag D men D:TC tycker att 

utbildningarna de har går hand i hand med säkerhet. De har ADR- och YKB-utbildning, hjärt- och 

lungräddning samt truckutbildning. Både ADR och YKB förnyas och truckutbildningen repeterades för 

ungefär tre år sedan säger D:TC. 

 

E:D1 säger att alla chaufförer måste gå en YKB-utbildning. ”De yngre killarna har med sig ganska bra 

saker från skolan med”. YKB-utbildningen upprepas kontinuerligt och de fem stegen i den 

utbildningen börjas då om igen. Någon annan utbildning på företaget finns inte. Däremot menar E:D1 

att om det är någon som är osäker på någonting, ”så brukar det alltid vara en gammal räv i 

närheten”. Han menar att det är bra att fråga, för då har chauffören lärt sig det till nästa gång. Det är 

ingen som ”hostar på någon”. Det är därför som E:D1 gillar det mindre företaget, för att det är lättare 

att prata med varandra. E:D2 presenterar utbildningar som farligt gods, hjärt- och lungräddning, EU-

utbildning, miljökörning, trafiksäkerhet och lastsäkring. Chaufförerna har även genomgått 

utbildningar för att möta företag E:s kundkrav, såsom livsmedelsutbildning. En del av dessa upprepas 

och en del grejer ”bygger ju upp kontinuerligt” säger E:D2.  

 

F:VD säger att chaufförerna har truckkort, ”terminaler är ju inga ofarliga ställen, truckar kör kors och 

tvärs /…/ fördelen med den är väll att man ska bli medveten om det man själv riskerar mot andra, 

men även att man utsätts för en risk”. I övrigt så har de lastsäkringsutbildning ”det som kan komma 

närmast säkerhet i det vi har”, sen har de också ECO-drivning och ADR-utbildning ”alltså farligt gods”. 

Enligt F:VD så varar ADR i fem år, YKB:n görs under ett antal år och ”truckkort har ju ingen utgångstid, 

har du truckkort så har du”. F:PF säger att chaufförerna har ADR, YKB, truckutbildning och ECO-

driving. ADR:en ”gäller för en femårsperiod” och YKB:n ”ska man gå ett steg i om året”, alla måste 

också ha genomfört den innan 2016.  

 

4.6.8 Interna regler 

Företag A är certifierat och säger ”jag kan inte siffrorna, de hänger där ute, 9001 och 14001 eller 

något sånt heter den”. De anställda ska vara medvetna om dessa eftersom det enligt A:VD var ganska 

mycket jobb att få igenom dem. Det sitter två stora dekaler på företagets bilar, ”de är fullt medvetna 
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om detta”. Han avslutar ”alltså jag tycker egentligen att det är blahablaha hela skiten, vi gör 

ingenting nytt mot vad vi gjorde innan, vi jobbar som vi alltid har gjort”. Företag A har även en 

säkerhetspolicy ”att det ska vara säkert allting”, ”jag kan inte riktigt vad det står i den”. När det gäller 

certifieringarna som A:VD menar att de har (ISO 9001 och 14001) så är de anställda är medvetna om 

dessa menar han, och de har också möjlighet att påverka dem eftersom den är utformad efter ”alla 

parter och vad både de gör och vad vi gör”.  

 

Företag B är också de certifierade vilket samtliga respondenter på företag B är medvetna om. 

Däremot kan varken B:C1, B:C2 eller B:T komma på vad de heter även om B:T vet att de handlar om 

trafik och miljö. Han säger att de säger att företaget ska följa trafiklagarna som handlar om bland 

annat alkohol, droger, miljö samt kör- och vilotider. B:C2 tycker mest att det står en massa 

”skitsnack”. Han menar att det ser fint ut på papperet men att det inte fungerar så i verkligheten, att 

det är tekniskt omöjligt och anser att det är en skrivbordsprodukt, de går inte att följa ”till punkt och 

pricka”. B:VD och B:A säger att företaget är ISO-certifierade, 14001. B:A säger att chaufförerna är 

tvungna att vara medvetna om certifieringen eftersom revision kan genomföras oanmält och att de 

då måste veta vad som gäller, allt står i bilpärmen. Företaget har vidare enligt B:A en säkerhetspolicy 

för vad som ska göras om det sker en skada eller olycka. Han säger att det står med i bilpärmen men 

att den inte är helt uppdaterad. Den ska uppdateras en gång om året tillsammans med en konsult 

menar han. B:VD och B:A utgår från att samtliga anställda i företaget efterlever denna. Resterande 

respondenter på företag B är medvetna om att det finns en sådan policy men varken B:C1 eller B:C2 

kommer ihåg vad som står i den, även om B:C1 är medveten om den och säger att om han är med i 

en olycka så måste han anmäla det någonstans. B:T säger att det finns en pärm i varje bil med 

rapporter som ska fyllas i om någonting händer, som vidare ska lämnas in på kontoret. B:T har varit 

med att utformat en del av punkterna i policyn men B:C2 säger att han inte tror att han kan påverka 

den eftersom den kommer som ett färdigt koncept. B:T känner att han absolut kan ifrågasätta om 

det finns något han tror skulle kunna förbättras. Dock ser han det som att kunderna är de som 

egentligen bestämmer, att företaget i sig inte kan bestämma så mycket.  Alla bilar på företag B är på 

gång att utrustas med alkolås vilket B:VD tycker är väldigt bra.  

 

Företaget är enligt C:VD inte själva certifierade men däremot genom deras samarbetspartner har de 

arbetsmiljöcertifiering. C:VD tycker dock att ”det är inte bara att skaffa ett certifikat som heter 2000-

någonting utan det är bättre att jobba hela tiden med saker annars är det lätt att de bara faller i 

glömska”. De har även en policy som säger ”att vi ska vara så rädda om miljön som möjligt /…/ sen är 

det trafiksäkerheten” menar C:VD. Han säger också att det är de själva tillsammans med 

samarbetspartnern som har utformat dem samt att de anställda är medvetna om vad som står i den 
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då den finns tillgänglig i bilpärmen. De har ingen kontroll för att se om policyn efterlevs utan istället 

förlitar sig C:VD på ”djungeltelegrafen” då han menar att ”är det någon som har lastat slarvigt så vet 

jag det vid sex på morgonen”. Han tycker att de anställda kan påverka policyn om de vill men säger 

också ”ska jag vara ärlig så är det väll ingen som är jättepositiv”, detta är med undantag för en av de 

äldre som fungera lite som ett ombud och är med om det har hänt något. Men han är positivt inställd 

till att få med sig de anställdas syn ”det finns ju två sidor av myntet och de kan ju ha den bästa 

lösningen”. ”Jag brukar skriva det i månadsbrevet också /.../ ring så tar vi ett snack, men tyvärr är det 

inte så ofta det händer”. C:C säger att ”har vi några förslag eller idéer om något så får vi ju gärna gå in 

med dem /…/ då lyssnar de /…/ kanske då att det blir en ändring” han menar dock att det inte 

behöver vara för stora förslag heller ”det är ju en fråga om ekonomi också /…/ men föra fram sina 

åsikter går hur bra som helst”. 

 

Företag D är certifierade inom både kvalitet och miljö. D:TC har inte så bra koll och tror inte det är så 

noga i slutändan. Han tror inte heller att kunden bryr sig utan att denne är bara ute efter en billig 

transport. Samtidigt säger han att företaget har en säkerhetspolicy men att han inte vet vad den 

innehåller, den är utformad av en konsult. Det finns en kopia av denna policy i varje bil men D:TC tror 

inte att chaufförerna är mer medvetna om den än vad han själv är. Däremot så menar han att om 

viljan finns hos chaufförerna så har de alla möjligheter att påverka hur policyn ska se ut. Tyvärr finns 

inte riktigt det engagemanget menar han trots att D:TC själv tycker det är kul med kvalitetssäkring. 

Han skriver att policyn mest är en skrivbordsprodukt men att han tycker det är ett bra verktyg, men 

när den inte efterlevs så spelar det ju ingen roll om den finns eller inte. Tyvärr är det så att det enligt 

D:TC ”tullas” lite på kvaliteten för att överleva dagen. Om företaget hade lagt ner mer tid och 

verkligen jobbat för kvaliteten menar han istället att de säkert skulle spara massor med pengar och få 

färre missnöjda kunder.  

 

”Vi kanske är för små /…/ känner inte att vi behöver” säger E:D1 om att företag E inte är certifierade. 

De har däremot en samarbetspartner som är certifierade och därför ställer de vissa krav på E:D1 och 

övriga i företaget att de faktisk följer dessa för att samarbetet ska kunna fortlöpa. E:D1 säger att ”så 

vi är ju lite certifierade ändå, men inte på pappret”. Samma sak är det när det gäller policys. De 

anställda är medvetna om dessa säger E:D1, alla får informationen och ibland har även 

samarbetspartnern som nämndes tidigare, träffar där de informerar företagets anställda om vad som 

gäller. Det är viktigt för E:D1 att han inte har några chaufförer som säger till en kund ”dra åt helsike”, 

det går ju inte menar han. E:D2 menar att de kanske inte ser till att de efterlevs men ”jag skulle vilja 

säga att de är rätt duktiga på att hålla reda på varandra”. De anställda har på företag E möjlighet att 
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påverka dess policys då de har en personalgrupp där de träffas varje månad. Här presenterar E:D2 

ekonomi och investeringar och de diskuterar personalfrågor och arbetsmiljö.  

 

Företag F är inte heller de själva certifierade men genom sin samarbetspartner så är de ”certifierad 

9001 och 14000 eller 14001” säger F:VD. Han menar alltså om det finns upphandlingskrav som kräver 

någon av certifieringarna så täcks detta. F:VD tror dock inte att de anställda är medvetna om deras 

innebörd. Utöver certifieringarna så har även företag F enligt F:VD en policy som inkluderar en 

säkerhetspolicy som sitter i chaufförspärmarna. Denna säger F:VD är utformad av deras 

samarbetspartner och säger såhär om den, ”den har man gått igenom /…/ ja, jag kan den inte, jag 

kan inte rabbla den heller, i vilken utsträckning man har tagit den till sig, nä det kan jag inte 

garantera”. Han kan därför inte heller tillse att de efterlevs ”inte mer än att man fått den till sig och 

tagit emot den”. F:VD välkomnar dock att de anställda kommer med förslag på hur den skulle kunna 

ändras, ”bra idéer mottages alltid tacksamt”. När F:PF får frågan om de är certifierade svarar han ”jo, 

ISO-certifierade måst vi ju vara på något vis /…/ jag är inte hundra”. F:PF tycker att den policy som 

fungerar bra är drog och alkoholpolicyn, i och med att de har nolltolerans på droger och alkohol 

menar han i och med att de har alkolås.  

 

4.6.9 Kör- och vilotider 

”Ja det kan man tycka mycket om” svarar A:VD om de lagar som finns om kör- och vilotider. Han 

menar att de finns där och att de helt enkelt får gilla läget och följa dem. ”Det är konstigt att man 

som personbil kan köra hur mycket som helst men när du kör lastbil så får du hålla dig till nio timmar, 

sen är det bara att ställa den, det är ju lite sådär halv-b egentligen”. När det tillfrågas vad B:VD och 

B:A på företag B tycker om de lagar som reglerar kör- och vilotider för chaufförerna menar B:VD att 

det borde vara lika för både privatchaufförer och yrkeschaufförer. Han tycker det är lite dumt att 

bara de glömmer en ”vridning” så delas det ut böter och att det inte borde vara så. Han säger att det 

måste finnas någon rimlighet. Med det menar han fortfarande att det är bra att det finns regler runt 

det här men att det borde vara fokus på systematiskt fusk och fortfarande ta hänsyn att chaufförer 

kan ”glömma”. Det är dock enligt honom ” alldeles för mycket tidsstyrt”.  

 

C:VD säger att ”jag tycker det är okej att de finns /.../ man kanske inte ska vara så petig med 

minuterna” och hänvisar till de kör och vilotider som finns. ”Jag är inte emot det, det måste ju vara 

reglerat det begriper ju jag också” säger han och fortsätter ”tranportstyrelsen är benhårda”. Han 

tycker istället kanske att det hade räckt med att chauffören kan visa ”att man har en plan”. C:VD tror 

också att kör och vilotiderna framkallar stress hos chaufförerna, ”jag hör ju på killarna att de känner 

sig stressade och det kan jag förstå”. På företag D tycker D:TC att de lagar som reglerar kör- och 
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vilotider är bra men säger samtidigt att det inte går att hålla dem till 100%. Anledingen till det är att 

ja du kan få skyhöga böter för att du kör 10 minuter mer än vad som är okej. Men är du 10 minuter 

hemifrån menar D:TC ”inte fan lägger du dig i sovhytten om du varit ute i bilen i flera dagar”. Allt 

detta sköter chaufförerna själva, de vet när de behöver rast och så.  

 

”Jag ska inte säga att man ska fuska, man ska följa reglerna” säger E:D1. Det han menar dock är att 

om chauffören inte är trött efter nio timmar så är han inte det. Det innebär att om chauffören skulle 

kunna köra två timmar till så finns inte den flexibiliteten, ”det är mycket tråkigt egentligen”. Han 

tycker det är för lite marginaler, så trots att han anser att det är bra med lagar och regler så är de inte 

tillräckligt flexibla. E:D2 säger ”de är väl både bra och inte bra, ibland kan jag tycka att vilotiden 9 

timmar är kanske lite lång”. Han menar att det inte är så många vuxna människor som faktiskt sover 

så många timmar varje natt. ”Det finns inte ett yrke någon stans som är så påpassat som en chaufförs 

yrke, det måste vara lite verklighet i det”. Företag E har digitala färdskrivare och de skriver ut 

informationen vid brott mot kör- och vilotiderna. Om det är felaktigheter så ska chauffören 

informeras och skriva på att han fått informationen. Transportstyrelsen kan komma och kontrollera 

detta och då företag E kunna visa upp informationen. 

 

F:VD säger om kör- och vilotiderna att ”jag tycker de är jättebra”, han menar att de är bra ”om jag 

ska ha min verksamhet uppstyrd på ett bra sätt” så fortsätter han ”sen är det en del av 

myndigheternas tillämpning som kan vara knepig men inte regelsystemet i sig”. Han menar att de 

ständigt kontrollerar att chaufförerna följder dem genom att hans kollegor får ”läsa av förarkorten en 

gång i veckan, läsa av bilarna var 28:e dag /…/ det är ett bra sätt att ha koll på det”. ”Vi försöker 

motverka ett dåligt beteende genom att ha ganska tät chaufförs, alltså diagrambladsuppföljning”. 

F:VD menar att de på detta sätt skickar ut avvikelserapporter till chaufförerna ”och det skickar vi 

frekvent, ju mer frekvent vi skickar det ju bättre blir det, då sjunker, alltså man blir bättre”. 

 

4.6.10 Hastighetsbegränsning 

A:VD vet att hans chaufförer inte följer de hastighetsbegränsningar som finns. På två år säger han att 

det kanske sker 60-70 fortkörningar (där böter delas ut) men att det inte är så mycket ändå i 

förhållande hur mycket de är på vägarna”. B:VD tycker det är väldigt viktigt att köra lagligt, kanske 

ligger chaufförerna lite över 80 km/h säger han, men företagets policy menar han är att följa lagen. 

När det gäller just hastighetsbegränsningarna så menar B:VD att max i företaget är 82 km/h. Han 

säger också att det någon gång kan vara bra att ha lite frihet, eller eget ansvar. B:A säger att ”det ser 

vi ju, alltså att de håller dem”. C:VD ser att chaufförerna på företag C ”de kör lite för fort ibland” men 

tycker också det beror på i vilken situation de kör för fort eftersom ”vi ska ju köra ekonomiskt med”.  
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Vid frågan om D:TC tror att chaufförerna håller sig de hastighetsbegränsningar som finns säger han 

att de trots kritik om att det går för fort ligger mellan 80 och 90 km/h. Han säger att de ligger lite 

över men menar också att det inte är så farligt, att du inte åker på så stora böter för att köra 10 km 

för fort. Sen är det ju inte möjligt att köra mycket fortare än 90 km/h vilket innebär att de håller sig 

inom lagarna. Vidare tror E:D1 att hans chaufförer följer de hastighetsbegränsningar som finns, 

eftersom det är så lätt att kolla idag. Det är inte heller möjligt att köra fortare än 90 km/h, och det 

tycker han är bra. Företagets egen policy säger 80-83 km/h. ”Vi håller oss där runt 80-85 va och jag 

tror att de håller det”. Anledningen tror han är att de som kör gör reklam för åkeriet eftersom det 

syns på bilen. Chauffören vill alltså inte göra dålig reklam. E:D2 säger att chaufförerna följer 

hastighetsbegränsningarna till stor del, ”våra körscheman är ju upplagda till att det ska inte i några 

större tillfällen vara några problem med det”. F:VD är medveten om att det händer att chaufförerna 

inte följer hastighetsbegränsningarna, han tycker därför det är viktigt att skicka upplysningen till 

polisen om det är så att någon har blivit tagen i en kamera, ”vi ska inte skydda någons dåliga 

beteende i trafiken”. 

 

4.6.11 Mobiltelefonanvändning 

Företag A har också en policy som säger att de inte får ringa, chaufförerna måste skicka SMS, vilket 

har med ekonomin att göra, då de kör en del utanför Sveriges gränser. Däremot tycker A:VD att SMS 

är jättebra. På frågan om hur detta förmedlas till chaufförerna så säger A:VD ”det är en regel som jag 

lagt ut till dem, det är det som gäller”. Om det mot förmodan är någon som ringer massor ändå så får 

A:VD avvikelser från mobiloperatören ”då kan jag ringa upp honom direkt och fråga vad han pysslar 

med”. Vad det gäller mobiltelefonanvändning vid körning på företag C så anser C:VD att ”är det 

handsfree så ser jag inte det som något bekymmer. Samtidigt är han orolig för SMS samtidigt som 

chauffören kör, ”jag är väldigt orolig för /…/ när man börjar plocka med sina knappar på telefonen 

som SMS:a och mejla”. Han fortsätter ”vi hade två incidenter här i fjol, unga killar som är 

semestervikarier här va och de tar det där med en klackspark, men de fick ju inte vara kvar här heller, 

det går inte ha sånt folk, man måste ha ansvar”. Han säger att när nytt folk kommer in så har de ett 

möte där de förklarar att ”här accepterar vi inte det, ni får lägga undan telefonen när ni är här och 

jobbar så får ni snacka på kvällen eller rasterna”, på så sätt förmedlar han sin syn till de anställda. 

C:VD pointerar också att ”det där med handsfree är jag mycket för”. 

 

När det handlar om mobiltelefonanvändningen vid körningar säger D:TC att det är oundvikligt. Han 

säger att vissa bilar har headset medan andra inte har det. Det är också flera av chaufförerna som 

inte vill använda sig av det. Han säger att ringandet är ett ”nödvändigt ont” och att det kanske rings 

lite väl mycket när det inte är ett måste. På företag E tycker E:D1 att det aldrig är bra att prata i 
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telefon under en körning. Han menar att chauffören missar saker då, E:D1 själv har råkat ut för det. 

”Man är ju bara människa” säger han och även ”vi har ju inte sagt att det är förbjudet att prata i 

telefon”. Däremot har de både handsfree i bilarna plus att de har ”dosorna” som tar emot 

information, så de slipper prata i telefon och skriva samtidigt. E:D2 tycker att chaufförerna ska 

undvika att prata i telefon så mycket som möjligt och att om de ska prata så ska de använda sig av 

handsfree. Han säger också att ”man arbetar ju aktivt för att minska telefonkostnaderna, det innebär 

ju också att man pratar mindre”, det informeras det också om i månadsutskicket för företag E.  

 

4.6.12 Chefen och chauffören 

En bra chaufför bryr sig enligt E:D1 om bilen och han är väldigt social med företagets kunder. Andra 

bryr sig inte alls om detta. ”Det är mer personligt, jag tycket vi har jävligt bra chaufförer, det måste 

jag säga”. En bra chaufför är enligt E:D2 någon som är ”ordningsam, social, kan ta kunderna på rätt 

sätt, har rena kläder, ren lastbil”. Han menar att en ren lastbil är ”den bästa reklam ett åkeri kan ha”. 

En bra chaufför ska också vara rädd om godset som han kör. En mindre bra chaufför ”slarvar med 

körningen, kör sönder gods och backar sönder bilarna. En säker förare är den enligt E:D2 som inte kör 

sönder gods och ”framför allt att han kör bra, att han inte är någon fara för någon annan i trafiken”. 

En annan viktig del för honom är att chauffören kör ekonomiskt. F:PF tycker att en bra chef är 

”kommunikativ med sina chaufförer”, han tror att information är viktigt. Som exempel tar han att 

chaufförerna tror att försäkringsbolagen betalar om något händer, ”riktigt så är det ju inte /…/ det är 

viktigt att vi visar det här”. 

 

4.6.13 Körning 

A:VD menar att körningen anpassas efter hur vädret är vilket innebär att det skulle kunna bli en 

försening. B:C1 väljer väg till en destination på gammal rutin, han vet vart han ska åka. Han säger 

också att de har krav på sig att inte köra för fort och att de försöker hålla det, i ”den mån det går”. 

B:C2 tror inte att de har det så stressigt som kanske andra företag har. B:T tror att förarna väljer den 

snabbaste och den mest bränslesnåla vägen till en destination. Han tycker det är bättre om en 

chaufför kör 4 km längre om den vägen innebär lägre bränslekostnad. Han tycker alltså inte alltid att 

den snabbaste vägen måste vara den bästa. Däremot är det viktigt att dessa beslut tas av 

chaufförerna själva, han tycker inte att han ska sitta och styra dem, han säger att han inte direkt har 

några synpunkter på det, så länge chauffören inte tar en väg som är avsevärt mycket längre. 

Anledning till att chauffören avviker från den vanliga vägen kan enligt E:D2 vara väglag eller olyckor. 

Detta leder även till att det är chauffören som i slutändan är den som bestämmer hur lång tid det tar 

till en destination. Annars är det transportledaren som dock måste ha lite rimlighet i planeringen 
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också säger E:D2. Innan B:C1 ger sig ut på vägen för en körning kollar han alltid så att allting fungerar 

på bilen. B:C2 kan fundera över vilken väg som nu var bäst, om han inte kört den på ett tag. Annars 

går det enligt honom det mesta på rutin, eftersom ha kört så mycket. B:VD är tillgänglig för sina 

chaufförer i stort sett dygnet runt säger han, förutom när han sover.  

 

Chaufförerna på företag C får inför en körning information om vad de ska tänka på och var de 

kommer att lasta och lossa nästa dag, körningen sköter de dock själva ”det är ju utbildade på det, det 

kan inte transportledaren tala om”. Den informationen som chauffören ger kan enlig C:VD vara ”om 

det krånglar” men ”det brukar fungera klockrent nästan varje dag, det är fantastiskt bra måste jag 

säga”. Färdvägen till destinationen planerar sedan ledningen tillsammans med chauffören, ”jag har 

den uppfattningen att ju mer de får bestämma ju bättre är det, jag tycker vi ändå inkräktar lite på 

dem, så att jag tror att man är mer benägen att trivas på jobbet om man får vara med och bestämma, 

jag är ganska övertygad om det” säger C:VD. Han säger såhär om körning vid dåligt väglag ”man vet 

ju att det kommer ta lite längre tid, men i regel har de den tiden ändå, de får börja lite senare dagen 

efter om det är så att det har blivit sent /…/ det är bara att gilla läget, ta det lugnt, det viktigaste är 

att de håller sig på vägen och kommer fram hela och rena”. Det är transportledarna och C:VD som 

bestämmer hur lång tid en körning ska få ta då de lägger schemat, men C:VD säger också att de läggs 

så att de klarar sina arbetstider. När C:C väljer väg till en destination så säger han att ”man åker alltid 

den kortaste vägen /…/ samma väg varje gång” så fortsätter han ”annars får man nog skäll om man 

kör 4 mil extra”. Han säger också att eftersom C:VD har ställt bilarna på 85 km/h ”då tror jag att han 

vill att vi ska hålla oss där” men han tycker samtidigt det är lite ”tvetydigt” eftersom ”ena stunden 

ska du hålla igen för att spara bränsle /…/ sen nästa gång är det brått mellan två ställen och då ska 

man stå på”. Själv anser han att han följer hastighetsbegränsningarna, ”jag följder dem, det blir nått 

helsike för dyrt om man blir bötfälld”. 

 

Innan en körning på företag D pratar D:TC med chauffören dagen innan och berättar vad det är som 

gäller dagen efter när denne börjar. Han informerar om vart han börjar och hur tanken är. Sen hörs 

de av senare under dagen för att uppdatera om han ska någon annanstans. Tillgängligheten för 

chaufförerna är stor, nästan för mycket menar D:TC då han förutom har mobilen på under dagarna 

även har det på kvällarna. Om det dyker upp nya körningar under dagen menar D:TC att om du som 

chaufför är på ett visst ställe så får du ta de bokningar som ska lastas just där. Det är chauffören som 

väljer färdvägen, de tar snabbaste vägen och inte några ”galna vägar”. Någon gång har D:TC yttrat 

sig, när han tyckt att det varit ett väldigt konstigt val av väg men i övrigt ”ska inte jag lägga näsan i 

blöt” säger han. Däremot tycker han det är viktigt att de väljer den snabbaste vägen. Det finns olika 

faktorer säger D:TC som påverkar hur lång tid det får ta till en viss destination. Exempelvis kan det tas 
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med i beräkningarna att dåliga väderförhållanden kan leda till att det tar lite längre tid än vad det 

brukar göra.  

 

Innan en chaufför ska åka iväg för företag E är det viktigt att denne har haft kontakt med den som 

lastat, denne kan då informera om vad det är som ska köras och hur det är lastat på bilen. En 

chaufför varken bara ställer- eller hämtar en bil utan att ”titta på någonting” säger E:D1. Enligt E:D2 

så fördelas jobben som ska köras efter ”den bil som är lämpad, är i närheten” och med tanke på 

”ekonomi- och miljötänk”. Däremot säger han också att det inte är jättestyrt och att chaufförerna 

kan sina vägar. När det vidare handlar om tiden det får ta till destinationen säger E:D1 ”det tar ju den 

tiden det tar egentligen”. Det E:D2 tycker är viktigt att chaufförerna tänker på när de väljer väg är 

tiden det tar och vilken miljöpåverkan den resan i så fall har. Angående tiden det får ta till en 

destination så är ”det är ju verkligheten som styr”. E:D2 menar att det har med trafiksituationen att 

göra, ”så är det bara”.  

 

F:PF menar att det är chaufförerna själva som får välja väg till en destination på företag F ”det är de 

duktiga på” de väljer oftast den närmsta vägen, ”de lär sig efter hand, att här kan jag inte köra för att 

det funkar inte”. F:PF tycker att ”hastigheten är väl egentligen inte en så stor sak faktiskt, inte, det är 

väl mer hur man kör” så fortsätter han och säger ”vi har spärrat våra bilar på 83 km, de ligger ju på 

vad de får så att säga och vissa kör lite saktare /…/ allting för att de flesta vill ju köra 

bränsleekonomiskt. 

 

4.6.14 Fordon 

A:VD tycker att när nya fordon köps är det viktigt med en miljövänlig motor, som drar lite bränsle och 

blir billigare att köra ”det är ju pengar som talar idag”. Egentligen är det inte så mycket mer menar 

han ”en hytt och en ratt och fyra däck, alla bilar är ju egentligen lika bra”. Det är chaufförerna själva 

som håller koll på sina fordon i företag A och är ansvariga för en bil. Om något behöver fixas, så löser 

de det. Företag A har inga alkolås men A:VD anser inte heller att de behöver några, eftersom det är 

en sådan ”nolltolerans så det är inte sant”. ”Tyvärr har jag faktiskt haft någon som har varit en sådan 

här periodare, och han fick chans på chans och när han fått fyra chanser var jag tvungen att säga, 

tyvärr, det här funkar inte”.  

 

B:VD och B:A pratar om krav för nya fordon och det som egentligen sägs är att de fordon som köps in 

ska vara anpassade efter de uppgifter som ska göras samt att de ska vara miljöanpassade. Om det är 

någonting med lastbilen som inte stämmer så säger B:C1 till om det. B:C2 säger att det alltid är 

chauffören som har ansvaret för kontroller mellan service. Det handlar då om daglig kontroll men 
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också lösa det som kanske är sönder. Det är enligt B:T alltid chaufförens ansvar att sköta den dagliga 

tillsynen på bilarna och om något måste bytas så byter de själva. B:VD och B:A säger samma sak och 

tillägger även att det finns anvisningar för både start och avslut i bilpärmen, så ansvaret ligger helt på 

chauffören. Om lastbilarna skulle utrustas med datorer som dokumenterar körningen så är B:C2 inte 

jättepositiv, han undrar ”vad fan ska de med alla de uppgifterna till”, han bryr sig inte om det säger 

han. 

 

Som krav när företag C köper fordon har C:VD sagt att ”det ska vara den senaste tekniken och miljön” 

och även att ”vi är noga med det här att vi har miljödäck”. I övrigt så tar de in släpvagnarna var sjätte 

månad för att kolla bromsar och hjullager. Mellan dessa kontroller så är det ”däckkontroll och sånt” 

men det ska enligt C:VD ”killarna sköta, men tyvärr så är det ju inte alltid det blir rätt, för jag har ju 

jour så jag hinner ju se det på helgerna ibland hur det ser ut, men jag tycker att totalt sätt så är det 

bra, vi har bra däck och det ska vi ha”. De har idag inte alkolås på sina bilar och C:VD säger att ”det 

enklaste hade varit att lastbilstillverkarna bara ställer ett krav att det ska vara i alla bilar, alla 

personbilar, alla lastbilar”. Han säger att de inte började med alkolås för att ”jag hade en kollega som 

hade strul med sina /…/ sen gäller det att man sköter hygienen”. C:C tycker vidare såhär om alkolås 

”jag personligen skulle tycka att det är bra med alkolås i bilen, det skulle vara en lag, alla skulle ha det 

i sina bilar, även de som kommer från utomlands skulle ha det”. 

 

När ett nytt fordon ska köpas in till företag D är det viktigt att det är modernt och miljövänligt. När de 

köper miljövänligt så säger D:TC att ”vi får ju skattelättningar då”. Han tror också att det är krav 

med alkolås men inget som han själv har som krav. Förutom att chaufförerna har koll på kontroll av 

sina fordon så är D:TC ute och kollar däck med mera, företaget har också alkolås på en bil. Det känns 

dock enligt D:TC som att de inte har några chaufförer med dessa problem. Det går inte att garantera 

en nykter förare, som exempel var D:TC med om detta på ett annat företag, men det märktes inte att 

chauffören hade problem, han var den bästa chauffören menar D:TC.  

 

Egentligen så är de enda kraven när företag E köper in nya fordon de lagstadgade kraven. E:D1 säger 

att ”vi köper ju nya bilar, inget begagnat, för att vi ska få det senaste i säkerhetstänket, det senaste i 

miljötänket och bra arbetsmiljö i bilen. Även viktigt menar E:D1 är att chauffören får vara med att 

påverka. Det kan handla om en viss stol eller stereo de vill ha. E:D1 tycker att det är ganska lite extra 

pengar att lägga ut, speciellt när han tror att de tar bättre hand om grejerna då. E:D2 säger vidare att 

det finns ganska specifika krav eftersom bilen måste passa för godset som körs och att ”de köper det 

finaste som går att få tag på, miljö eller arbetsmiljömässigt”. Han menar att ”man försöker ju ha en 

modern vagnpark så att säga”. Det genomförs dagligen kontroller på fordonen av chaufförerna på 
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företag E ”alla känner ett ansvar” menar E:D2. Innan chauffören kan köra iväg ”får ju även in frågan i 

sin dator, att har du gjort kontroll för daglig körning typ”. Företag E har ingen egen verkstad men ser 

till att det finns möjlighet för chaufförerna att själva fylla på spolarvätska, byta olja, lampor och 

spännband menar E:D2. Det finns inga alkolås på företagets fordon men E:D1 säger att han inte 

tycker det är fel heller. Däremot säger han att om det kommer krav på det så ska de givetvis ha det. 

E:D2 tycker att ”det är nästintill overkligt att vi inte har en lagstiftning på att man ska ha ett alkolås” 

eftersom det kan vara svårt att avgöra om en chaufför har problem eller inte. Anledningen till att 

E:D2 tror att företag fortfarande inte har alkolås är konkurrensen mellan åkerierna. Han menar att 

det kostar för mycket, speciell om andra åkerier struntar i andra saker med, ”att skapa den 

trafiksäkerheten är att lagstifta om det”.  

 

F:VD säger att  de idag har några ”RME-bilar” och fortsätter ”alltså 100 procentig raps press, alltså 

rapsolja, kan du köra dieselbilar på, det gör vi”, här låter företag F kunderna sätta kraven, på samma 

sätt som att de har alkolås, ”jag vill påstå att åtminstone hälften av våra bilar har alkolås och det 

kommer så att säga successivt, ny bil, alkolås”. Andra krav de har på bilarna som de köper menar 

F:VD kommer från deras miljöpolicy såsom krav på däck och oljor. Han säger också att ”det finns ju 

inget annat att köpa än EURO-5 /…/ man köper ju alltid högsta miljöklass”. Utöver service så säger 

F:VD att bilarna kontrolleras årligen när det gäller kylaggregat och alkolås, sen har också kundkraven 

lett till att de idag gör en extra bromskontroll utöver besiktningen varje halvår. F:PF menar att 

kontroller på fordonen ”det ska de göra varje dag innan de tar sina bilar, kolla oljor, vätskor /…/ det 

är chaufförernas skyldighet”. 

 

4.6.15 Anställning 

Det viktigaste enligt A:VD som en nyanställd ska lära sig är ”att de gör det som de har betalt för om 

man säger så”. D:TC vill ha en jämn fördelning mellan åldrarna på de nyanställda men önskar 

fortfarande att de har god erfarenhet. Det viktigaste är att de lär sig handdatorerna i bilarna och att 

de får koll på rutinerna (genom att följa med en chaufför). 

 

Förutom att de gör sitt jobb är det också viktigt för E:D1 att det funkar personligen och att den 

nyanställda har ett intresse för jobbet, både bil, kunder och arbetskamrater. När en nyanställd ska 

introduceras på företaget så åker de oftast med chaufförerna. Det är viktigt att hela företaget säger 

till om den nyanställde gör något fel ”så man lär sig det”. Samtidigt ska den nya inte vara rädd för att 

ställa frågor. ”Ställ de dumma frågorna, det är viktigt, hur utbildad du än är så kan du inte allt, fråga”. 

En annan viktig sak är att de ska uppföra sig på ett bra sätt mot företagets kunder menar E:D1.  
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4.7 Skadestatistik 

Nedan ser vi skadestatetik för de olika företagen. Det är både statistik för antalet skador och olyckor 

samt hur mycket som har utbetalts från försäkringsbolaget för skadorna. Därför går det också skapa 

sig en bild över hur omfattande rent ekonomiskt skadorna och olyckorna har varit och inte bara 

antalet. Statistiken sträcker sig från 2010 till 2013 där de skadorna som tillhör år 2011 egentligen är 

en 12-månaders period där större delen av månaderna går att härleda till år 2011. Exempelvis kan 

statistiken här för ett företag vara från november 2010 till november 2011. Anledningen att 

statistiken inte har gått att lösa för ett specifikt år är att försäkringarna har tecknats vid olika 

tillfällen, statistiken rättar sig sedan efter detta. Det samma gäller för den statistik som står under 

året 2012. Vad det gäller statistiken för 2013 så är det en 8-månaders period som slutar i april 2013 

med undantag för företag C, där är statistiken enbart för en 6-månaders period. Anledningen att 

statistiken för företag C ändå är med för året 2013 är att de har högst värden under 2012 och därför 

är det intressant och se siffrorna för 2013 också. I statistiken för utbetalningar så har inte självrisken 

inkluderats, detta då den dels var väldigt lika mellan de olika företagen, med undantag för företag A 

och F, men också på grund av svårigheten i att beräkna den exakt. Företag A och F har en högre 

självrisk än de övriga företagen vilket inte framgår av statistiken, för att en rättvis jämförelse ska 

kunna göras krävs det viss hänsyn till detta. Företag A och F bör alltså ha en något högre siffra än den 

som står under utbetalt i tabell 3, 4 och 5 nedan. Viktigt att nämna är också att företagen har olika 

lång transportsträcka per bil och år, detta bör också tas hänsyn till vid en jämförelse. Antalet 

chaufförer är beräknat på hur många anställda chaufförer med heltidstjänster företaget har samt en 

omräkning av deltidstjänsterna till heltider, tillexempel två tjänster på 50 % blir en heltidstjänst och 

så vidare. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

2013 Antal skador Utbetalt (sek) Antal chaufförer Antal bilar Tusentals mil per bil 

Företag B 3 51193 35 27 12,0 

Företag C 11 274559 53 27 15,0 

Företag E 12 57288 25 11 16,5 

Företag F 23 213690 95 64 27,0 

Tabell 3: Tabellen beskriver antalet skador och utbetald ersättning för företag B, C, E och F under en 8 månaders period från början 
på september 2012 till slutet på april 2013. Undantag från detta är företag C som enbart sträcker sig över en 6 månaders period 
från början på november 2012. I tabellen finns även antal chaufförer, bilar och transportstäcka per bil för att enklare kunna förstå 
hur företagen skiljer sig åt. 
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Statistiken har presenterats i två olika diagram där diagram 1 beskriver antalet skador som företagen 

har fördelat på antalet heltidsanställda chaufförer. Anledningen till detta är att det annars hade varit 

svårt att jämföra företagens antal skador då de inte är lika stora, därför har antalet skador fördelats 

på företagets chaufförer som ett mått på storleken. Diagram 2 beskriver hur mycket företaget har 

fått utbetalt per skada, detta mått används också för att det går att jämföra mellan de olika 

företagen oavsett storlek. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2012 Antal skador Utbetalt (sek) Antal chaufförer Antal bilar Tusentals mil per bil 

Företag A 25 658533 52 30 10,0 

Företag B 12 14307 35 27 12,0 

Företag C 31 2155948 53 27 15,0 

Företag D 4 165070 10 6 6,5 

Företag E 9 221034 25 11 16,5 

Företag F 38 1215488 95 64 27,0 

2011 Antal skador Utbetalt (sek) Antal chaufförer Antal bilar Tusentals mil per bil 

Företag B 9 76839 35 27 12,0 

Företag D 2 17492 10 6 6,5 

Företag E 4 81572 25 11 16,5 

Företag F 33 562306 95 64 27,0 

Tabell 4: Tabellen beskriver antalet skador och utbetald ersättning för samtliga företag (A-F) under en 12 månaders period där den 
större delen av perioden går att härleda till 2012. Vad det gäller utbetalningarna så har företag A och F en högre självrisk en de 
andra företagen, för att få en förståelse för hur mycket det har kostat företagen bör det räknas med en något högre siffra än den 
som står. I tabellen finns även antal chaufförer, bilar och transportstäcka per bil för att enklare kunna förstå hur företagen skiljer sig 
åt. 

Tabell 5: Tabellen beskriver antalet skador och utbetald ersättning för samtliga företag B, D, E och F under en 12 månaders period 
där den större delen av perioden går att härleda till 2011. I tabellen finns även antal chaufförer, bilar och transportstäcka per bil för 
att enklare kunna förstå hur företagen skiljer sig åt. 

Antal skador per chaufför 

Diagram 1: Här framgår det hur mycket skador varje 
företag har fördelat på antalet heltidschaufförer för att få 
en jämförbar siffra. Statistiken sträcker sig över åren 2011, 
2012 och 2013 samt är tagen ur tabell 3,4 och 5.  
 

Utbetalt per skada 

Diagram 1: Här framgår det hur mycket utbetalt företagen 
har fått per skada för åren 2011, 2012 och 2013. Notera 
dock att statistiken för 2013 inte sträcker sig över en 
helårsperiod. Statistiken är tagen ur tabell 3,4 och 5.  
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5. Analys 
 

5.1 Karaktärsdrag för god säkerhetskultur 
Analysen tar sin ståndpunkt i de karaktärsdrag för god säkerhetskultur som IAEA (2006) presenterar. 

För att underlätta kommer inför varje karaktärsdrag förklaras kortfattat som ett inledande stycke i 

varje kapitel. 

 

5.1.1 Safety is a clearly recognized value 

Safety is a clearly recognized value handlar främst om att säkerheten värdesätts och syns genom 

bland annat beslutsfattande, kommunikation och resursanskaffning. Produktion och säkerhet ses 

även som tätt sammankopplade och säkerhet är socialt accepterat i företaget.  

 
 
Det första karaktärsdraget för god säkerhetskultur som IAEA (2006) tar upp är “safety is a clearly 

recognized value”. För att detta karaktärsdrag ska uppvisa sig så krävs bland annat att säkerheten 

både värdesätts och syns genom beslutsfattande, kommunikation och resursanskaffning på 

företaget. A:VD måste kontinuerligt tala om för chaufförerna vad som gäller och han måste då arbeta 

lite i motvind då chaufförerna inte tar till sig det han säger eller arbetar på det sätt som han vill att de 

ska göra, därför brister kommunikationen. Istället för att värdesätta säkerhet så värdesätts istället 

ekonomiska värden, ”om det är skada på person eller gods, eller bil, så blir det pengar utav allt i 

slutändan idag”, han säger också ”det är ju pengar som talar idag”. Detta värde kan ses som ett 

grundläggande antagande enligt Schein (2010) då det för A:VD är det naturliga sättet att driva 

verksamheten framåt på. Samma sak gäller för resursanskaffningen och beslutsfattandet, ett mer 

ekonomiskt tänk framträder och tränger undan säkerhetstänket, såsom A:VD ser det. IAEA (2006) 

menar också att säkerhet ska vara socialt accepterat i företaget för att karaktärsdraget ska kunna 

tillskrivas ett visst företag. Samtidigt som A:VD säger att det är viktigt med skyddskläder har han inte 

direkt en inställning som gör det socialt accepterat att arbeta med säkerhet eftersom han själv säger 

”på en del ställen måste man ha hjälm, kan ju kännas fånigt eftersom det inte hjälper om du får en 

hundrakilosklump i huvudet”. Alltså har han snarare en förståelse för att de anställda känner att det 

är ”fånigt” att använda skyddsutrustning, på detta vis uppmuntras inte de anställda att arbeta på ett 

säkert sätt menar Wu, Lin och Shiau (2010) då det krävs att arbetsgivaren själv bryr sig om säkerhet 

för att skapa en god säkerhetskultur. Samtidigt så har A:VD en inställning om att säkerheten alltid 

kan bli bättre, vilket till viss del pekar på att säkerhet är något som uppmuntras. Det finns en tanke 

från A:VD om olyckor, att ”händer det så händer det” och om chaufförerna gör som han tycker att de 
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ska så säger han att ”det kan inte hända så jävla mycket”. Här finns det enligt Forck (2012) en risk att 

A:VD drabbas av ”attention blindness” och missar eventuella risker vilket gör att chaufförerna inte 

heller blir medvetna om dem. A:VD tycker att samtidigt som det inte kan göras mycket åt bilskador så 

beror de ”oftast är det klantgrejer”. Det A:VD menar är alltså att ”klantgrejer” inte går att göra 

någonting åt vilket talar mot karaktärsdraget. IAEA (2006) menar också att det ska finnas en 

övertygelse om att produktion och skador hör samman, där produktion i detta fall får ses som 

körningen, i företag A är A:VD medveten om detta till viss del då det exempelvis ges längre tid till en 

körning vid dåligt väder. 

 

När företag B köper in nya fordon finns krav om att de ska vara anpassade efter vad som ska köras 

samt hur fordonet påverkar miljön. Utifrån dessa krav antas det att de inte tar hänsyn till vad IAEA 

(2006) skriver bidrar till en god säkerhetskultur, nämligen att säkerheten värdesätts. Däremot håller 

företaget på att utrusta alla bilar med alkolås säger B:T vilket talar för att företaget vill försäkra sig 

om nyktra chaufförer. B:VD tycker vidare att chaufförerna ska informeras om de saker som är farliga 

och att de ska minimeras, han säger dock inte hur. Samtidigt tycker B:A tatt informationen 

chauffören får när denne börjar jobba för företaget ska räcka och att denne sen har eget ansvar att 

läsa om vad som gäller i företagets bilpärm. Informationen finns men den passerar inte alla led, vilket 

enligt Wu, Lin och Shiau (2010) är viktigt för säkerhetskulturen. Företag B har både certifieringar och 

policys. Problemet här är att varken B:C1, B:C2 eller B:T kan komma på vad de heter. B:C2 säger att 

det bara står en ”massa skitsnack” och att det är fint på pappret men att det inte är så det fungerar. 

En föreställning som detta kan tyckas vara är att det inte ser likadant ut i verkligheten som på 

papper.  Att det inte ges en chans att försöka följa certifieringarna påverkar även attityden (Kreitner, 

Kinicki & Buelens, 1999), vilket kan förklara att B:C2 bara säger att det står en ”massa skitsnack”. 

Certifieringarna och policys finns med i bilpärmen, men då det inte finns något tydligt engagemang 

hos ledningen för att förmedla dem så kommer de inte heller kunna användas på ett effektivt sätt 

(TUC, 1992). Företaget är socialt accepterande till säkerheten med tanke på vad B:VD säger om 

däckbyten inför vintern, han har aldrig nekat någon att byta till vinterdäck tidigare, detta då han vill 

att de ska kunna känna sig trygga på vägarna. Här visar han att det för honom är av vikt att 

chaufförerna känner sig säkra och att han värdesätter säkerheten genom beslutsfattande, vilket är en 

av komponenterna för att uppfylla karaktärsdraget ”safety is a clearly recognized value”. 

På företag C kommunicerar C:VD den säkerhet han vill ha genom månadsbrev och företagets 

bilpärm. Utöver detta så menar han att det bara går att tala om för chaufförerna hur de ska sköta 

arbetet sen är det upp till dem själva, även om han inser att det ligger på hans ansvar. C:C tillägger  

att ”säkerheten är ju inte eftersatt, det finns ju värre företag”, vilket talar för att säkerheten i någon 
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större utsträckning inte syns genom kommunikationen vilket IAEA (2006) menar är ett krav för detta 

karaktärsdrag. När företag C skaffar nya fordon så har de inte alkolås i bilarna, detta på grund av 

hygieniska skäl samt krångel vid användning. Däremot är både C:VD och C:C positivt inställda till att 

det fastställs genom lag att alla bilar ska ha alkolås. På så sätt så går det ändå att se att företaget 

värdesätter säkerhet men inte tillräckligt för att skaffa egna alkolås än. Det går därför även att se 

säkerheten genom resursanskaffning till viss del vilket IAEA (2006) menar är viktigt, också att 

säkerheten syns genom beslutsfattandet. I beslutsfattandet ligger det på transportledarna och C:VD 

att lägga chaufförernas schema så de hinner med sina tider, på så sätt värdesätts säkerheten i 

beslutsfattandet, dock är det upp till chaufförerna att välja vilken väg de ska köra. C:C menar att han 

alltid kör den kortaste vägen och att ”man får nog skäll om man kör 4 mil extra”, på detta vis går det 

att se andra värden som kanske väger tyngre än säkerhet i beslutsfattandet, säkerheten kan därför 

enbart ses i viss utsträckning. Att C:C tror att han får skäll om han kör extra kan ses som sociala 

påtryckningar från ledningen vilket Ajzen och Fishbein (1980) menar att C:C i detta fall upplever vara 

förknippade med ett visst beteende. Det finns både hos C:VD och C:C en förståelse för att skadorna 

sker i samband med vad IAEA (2006) kallar för produktion, alltså körningen. Efter en tragisk incident 

så har de nu en lösning i form av ett spännband som skyddar mot att det ska hända igen menar C:VD 

och det finns en respekt för skador och olyckor hos både C:VD och C:C.  På så sätt går det att säga att 

säkerhet till viss del är vad IAEA (2006) kallar socialt accepterat i företaget. C:VD uppmuntrar de 

anställda till att komma in och ta ett snack med honom, ”de kan ju ha den bästa lösningen”, på så vis 

kan det sägas att de anställda uppmuntras att ta upp frågor om allt möjligt, säkerhet inkluderat. Här 

lägger C:VD mer fokus på den anställde precis som Krause och Weekly (2001) menar att ledaren kan 

göra för på så sätt skapa en bättre relation med denne. 

 

När det kommer till lastbilsköp på företag D är det viktigt att bilen är modern och att den är 

miljövänlig. Några andra krav finns inte säger D:TC. Alkolås finns på en av bilarna, men då D:TC inte 

tycker det känns som att någon i företaget har problem med detta så anser han det inte heller 

behövas på i fler. Däremot har han stött på en väldigt bra chaufför som hade problem, det märktes 

inte säger D:TC. Utifrån detta är det svårt att påstå att säkerheten värdesätts enligt IAEAs (2006) 

”safety is a clearly recognized value”, då det snarare tyder på en övertygelse att nästa gång så 

kommer D:TC märka om någon av chaufförerna har problem. Dokumentationen i företag D finns 

både i form av certifieringar och policys. Däremot har D:TC inte någon vidare koll på dem men han 

tror inte det spelar någon roll för kunden i slutändan ändå, de vill bara ha det billigt. Han tror inte 

heller att chaufförerna är medvetna om dem. Trots detta och det faktum att han ser det som ett 

skrivbordsverktyg så menar han att det varit ett bra verktyg, om de efterlevdes. Tyvärr är det att göra 

kunden nöjd som är viktigt och de (kunderna) bryr sig som sagt inte enligt D:TC. Med den 
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föreställningen som vidare påverkar en persons attityd (Kreitner, Kinicki & Buelens, 1999) så kommer 

inte D:TC börja jobba efter certifieringen. IAEA (2006) skriver även att det är viktigt att säkerheten 

syns genom beslutsfattning. Ett exempel på detta i företag D är att efter en olycka med truck finns nu 

en lampa med rörelsedetektor som blinkar gult i terminalen när en truck är i rörelse. Detta för att 

personal på terminalen ska vara medvetna om att det är en truck i rörelse. D:TC värdesätter 

säkerheten, han tycker det är viktigt. Däremot har han inte drivet att förmedla den vidare men 

försöker säga till när han ser att någon lyfter på fel sätt eller är i vägen för truckarna. D:TC är väl 

medveten om att vara ute på vägen medför väldigt mycket risker och han säger även att 

chaufförerna är det  ”allting kan hända och att det inte är så mycket man kan påverka egentligen”.  

Det visar på att det finns precis som IAEA (2006) skrev, en koppling mellan säkerheten och 

produktionen. Däremot visar sista delen av citatet på en attityd som säger att det inte spelar någon 

roll vad som görs eftersom det inte är känt exakt vad som komma skall och därför kommer 

beteendet vara därefter, ingenting kommer att göras, detta då Kreitner, Kinicki och Buelens (1999) 

skriver att attityder påverkar ett beteende. Säkerheten i företag D uppmuntras inte särskilt mycket 

och engagemanget är inte så stort säger D:TC. Däremot menar han att om det finns ett intresse eller 

vilja hos chaufförerna så finns det också  möjligheter att påverka och det skulle enligt honom vara 

positivt. Det visar på att företag D enligt IAEA (2006) socialt accepterar säkerhet men att på det 

formella planet inte når upp till kraven då certifieringar och policys inte spelar någon roll för D:TC.   

 

Kraven för resursanskaffning för företag E är de som lagen kräver. E:D1 säger också att det är väldigt 

viktigt med ”nya bilar för att få det senaste i säkerhetstänket, miljötänket och bra arbetsmiljö i 

bilen”. Bilarna måste också passa de gods som företaget kör säger E:D2. För att chaufförerna ska ta 

bättre hand om grejerna låter E:D1 även dem lämna önskemål. E:D1s avsikt med denna gest är alltså 

att skapa en positiv attityd från chaufförernas sida och därmed skapa ett bättre beteende, vilket 

bekräftar Aizens och Fishbeins (1980) tanke om attityder, beteende och avsikter. Det kan antas att 

säkerheten värdesätts genom kommunikation, som är en del av karaktärsdraget ”safety is a clearly 

recognized value” (IAEA, 2006,) på företag E eftersom både E:D1 och E:D2 påtalar för chaufförerna 

att ”det är viktigt att ni pratar med oss, så att man inte bara skiter i det, om någonting skulle vara 

fel”. Samtidigt menar E:D2 att chaufförerna är måna om att påtala eventuella risker för dem och E:D1 

är samtidigt säkerhetsmedveten då han fattar beslut om att chaufförerna inte ska köra när det är för 

halt. Detta visar också på att säkerheten i företaget uppmuntras. Företaget har varken egna 

certifieringar eller policys men då de har en stor samarbetspartner som har dessa så måste de ändå 

leva upp till dem. De kommuniceras både från företag E:s sida men även genom samarbetspartnern. 

Det finns en stor övertygelse om att produktionen är tätt sammankopplad till säkerheten på företag 

E. Det syns bland annat genom alla de risker E:D1 och E:D2 tar upp för chaufförerna, bland annat 
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väghållning och hastigheter ute på vägarna. Denna medvetenhet är enligt IAEA (2006) bra för en god 

säkerhetskultur.  

 

F:VD på företag F anser att säkerheten inte kommuniceras nog i och med att de fortfarande har 

skador, men de försöker att vara jättetydliga mot de som har för bråttom och orsakar skador, ”det 

finns en medvetenhet men vi är definitivt inte framme”. Forck (2012) skriver att ledaren bör stanna 

upp dagligen för på så sätt upptäcka risker och skapa en medvetenhet hos både medarbetare och 

ledare. Därför går det att säga att säkerheten i alla fall delvis värdesätts genom kommunikationen 

som IAEA (2006) betonar vikten av, men det bör också synas genom beslutsfattande och 

resursanskaffning. F:VD menar att han har beslutat att dra rasterna även om chaufförerna lyckas 

köra in den tiden. Han menar att han gjort detta eftersom det leder till att chaufförerna tar det 

lugnare och gör färre fel. I dagsläget har ungefär hälften av bilarna alkolås menar F:VD men i 

fortsättningen när de köper nya bilar så kommer samtliga ha det. Det kan därför sägas att säkerheten 

värdesätts genom beslutsfattandet och resursanskaffningen. IAEA (2006) menar även att det ska 

finnas en övertygelse bland företagets individer om att produktion och säkerhet hör samman, F:VD 

säger såhär ” ju mer genomtänkt jag är under tiden jag producerar, ju mindre paniklösningar får jag 

och ju färre paniklösningar jag har, ju mer säkerhet levererar jag”. Detta citat förklarar ganska tydligt 

hur F:VD ser en stark koppling mellan de två. F:VD menar också att han säger det till chaufförerna 

men samtidigt säger han att de inte har regelbunden kontakt utan det är istället transportledarna 

som träffar dem. Med detta i åtanke går det att argumentera för att F:VD är övertygad om att 

produktion och säkerhet hör samman men det är inte säkert att det når fram till samtliga anställda. I 

och med att F:VD själv säger att det är bättre att komma fram en timme sent än att chansa så är det 

tydligt att han uppmanar de anställda till att arbeta med säkerhet samt att det är socialt accepterat i 

enlighet med IAEAs (2006) karaktärsdrag samt, F:PF tillägger att de ska ge chaufförerna rätt 

förutsättningar till att arbeta på ett säkert sätt. Ajzen och Fishbein (1980) menar också att om en 

inflytelserik person uttrycker sig på ett visst sätt så kan detta också påverka oss själva. Detta kan vara 

fallet när F:VD som skulle kunna ses som en inflytelserik person klarlägger att han tycker det är bättre 

att vänta än chansa. 

 

 

 

 

 

 



 

 
67 

 

 

 

5.1.2 Leadership for safety is clear 

Leadership for safety is clear handlar om att ledningen visar engagemang för att jobba med säkerhet 

och tillser att det finns kompetent personal som involveras i arbetet med att förbättra säkerheten och 

de jobbar för en öppen kommunikation där förhållandet mellan ledning och anställd bygger på 

förtroende.  

 
Det andra karaktärsdraget för en god säkerhetskultur som IAEA (2006) lyfter fram är ”Leadership for 

safety is clear” vilket kräver ett engagemang för säkerhet genom ett arbete med säkerhetsfrågor från 

ledningens sida. A:VDs syn på säkerhetsfrågor blir ganska tydlig när han svarar att han inte riktigt vet 

vad som står i säkerhetspolicyn, vilket skulle kunna ses som ett bristande engagemang för denna typ 

av frågor. TUC (1992) menar att om inte ledaren har ett engagemang för policyn så kommer den 

heller aldrig att bli effektiv. Kör- och vilotiderna vars ena syfte är att ”bidra till en god trafiksäkerhet” 

(Transportstyrelsen, 2012;4) menar A:VD att det bara är att följa, ”gilla läget”. Vidare ser han det som 

att lastbilar borde få köra mer än nio timmar eftersom personbilar får det. Här saknas viss respekt för 

trafiksäkerheten i och med de kör- och vilotider som finns, alltså går det också här att se ett 

bristande engagemang för säkerheten. Karaktärsdraget kräver också att personalen är kompetent 

och involveras i säkerhetsarbetet enligt IAEA (2006) vilket på företag A sker genom att de anställda 

går utbildningar som tillser att de behåller sin kompetens. Dock är de tvungna att gå dessa enligt lag. 

A:VD menar att de anställda har möjlighet att påverka vad som står i säkerhetspolicyn men han vet 

det inte själv vad som står i den, därför kan det också antas att de anställda inte är särskilt 

engagerade att bidra till denna. För att detta karaktärsdrag ska kunna tillskrivas ett företag krävs 

vidare att en öppen och bra kommunikation råder menar CBI (1990) och IAEA (2006) samt att 

förhållandet mellan ledning och anställda bygger på förtroende. A:VD själv beskriver 

Safety is a clearly 
recognized value 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 

Kommunikation 
      

Beslutsfattande 
      

Resursanskaffning 
      

Produktion=Säkerhet 
      

Socialt accepterat & 
uppmuntras 

      

Tabell 6: För företagen viktiga komponenter för karaktärsdraget ”safety is a clearly 
recognized value”. 

Uppvisas Uppvisas ej 
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kommunikationen som en rak dialog utan mellanled, samtidigt sker kommunikationen via SMS 

förutom när de träffas någon gång varje vecka. Kommunikationen kan därför sägas bli begränsad då 

chaufförerna exempelvis inte får ringa om de befinner sig utomlands och att den inte alls är särskilt 

öppen, däremot bygger förhållandet mellan ledningen och chaufförerna på förtroende eftersom de 

är själva i lastbilen vilket i och för sig inte är specifikt för företag A. Detta förtroende kan också anses 

brytas från chaufförernas sida då de årligen fastnar i mellan 30 och 35 fartkameror på vägarna, 

samtidigt som A:VD tycker det är förvånansvärt lite. 

 

Både IAEA (2006) och CBI (1990) skriver att det är av stor vikt att en ledare visar stort engagemang 

för säkerheten för att det ska kunna finnas en god säkerhetskultur i en organisation. Som det ser ut 

på företag B har ledningen ansvaret att utforma den bilpärm som finns i varje bil. Det skulle kunna 

ses som säkerhetsarbete, men då den inte presenteras eller beskrivs något vidare för chaufförerna så 

tyder det snarare på ett litet engagemang fån ledingens sida vilket inte är positivt sett ur IAEAs 

(2006) karaktärsdrag för god säkerhetskultur. Däremot tycker B:VD att det är viktigt att det finns 

system för hur saker och ting ska göras om det händer något vilket tyder på engagemang samtidigt 

som det är bristande engagemang då han inte lägger sig i vägvalet till en destination, det handlar 

endast om att ta den kortaste vägen. För att kunna säga sig ha karaktärsdraget ”leadership for safety 

is clear” krävs att engagemanget faktiskt finns där (IAEA, 2006) vilket syns då chaufförernas hastighet 

under körningarna kontrolleras. Kör de mot förmodan för fort så blir chaufförerna informerade och 

får skriva under på att de fått informationen säger B:A. Här blir det väldigt tydligt att företaget 

engagerar sig för att chaufförerna ska hålla hastigheten, detta för att de ska följa lagen, det 

framkommer dock inte att det specifikt är för att göra körningen säkrare. Säkerheten på 

arbetsplatsen beskrivs av B:VD som att det ska finnas system för vad som ska göras om det händer 

något. Däremot säger B:C1 att det han ska göra om det händer något  är att ringa B:VD samt att det 

ska anmälas någonstans. De anställda är inte vidare involverade i säkerhetsfrågor och det system 

som B:VD pratar om är inte heller det helt känt av de som jobbar. CBI (1990) säger att för en god 

säkerhetskultur så måste de anställda involveras. Genom att företag B ser till att chaufförerna som 

jobbar för dem utbildas och har de intyg som de behöver så ser de också till att personalen är 

kompetent för arbetet. Utbildningarna är ett måste för alla chaufförer enligt lag (Transportstyrelsen, 

2012). När det kommer till företagets säkerhetspolicy tror inte B:C2 att han kan påverka denna, 

”eftersom den kommer i ett färdigt koncept”. B:T har i sin tur varit med och utformat en del av den. 

Så fast att det finns möjlighet att påverka så är inte alla i företaget medvetna om detta. B:VD tycker 

inte det är några konstigheter att kommunicera med de anställda samtidigt som han i gengäld tycker 

att de är ”duktiga på att ringa”. Detta var även något som konstateras efter observation under 

intervjuerna ute på företaget. Enligt B:C1, B:C2 och B:T ser de sin relation till chefen vara bra, tack 
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vare känslan att alla i företaget är jämlika. Den öppna kommunikationen och det egna ansvaret 

chauffören har för en bil visar även på att det finns ett förtroende för chaufförerna. Att ha en öppen 

kommunikation och förtroende för sina anställda är två delar för en god säkerhetskultur (IAEA, 

2006). Även Krause och Weekly (2011) skriver att ett av framgångsinstrumenten för att en ledare ska 

kunna skapa en god säkerhetskultur är en bra kommunikation.  

 

På företag C tycker C:VD att det inte bara är att skaffa ett certifikat ”utan det är bättre att jobba hela 

tiden med saker annars är det lätt att de bara faller i glömska”, han kontrollerar dock inte att policyn 

efterlevs, istället menar han att han ändå får höra det nästa morgon om det är någon lastat slarvigt 

eller dylikt. Vidare menar C:VD att unga förare tar SMS:ande och mejlande framför ratten med en 

klackspark ”det går inte ha sånt folk, man måste ha ansvar”, därför gör han och transportledarna 

klart vad som gäller redan vid anställning, att prata i telefon anser han enbart vara okej om 

chauffören använder handsfree. På så sätt så visar C:VD ett visst engagemang för säkerheten vilket 

IAEA (2006) betonar vikten av, även om han inte kontrollerar att policyn efterlevs. Om inte ledaren 

har ett engagemang för policyn så går det aldrig heller att få de anställda att arbeta med den på ett 

effektivt sätt menar TUC (1992). På företag C har de utbildningar för att säkerställa att personalen 

bibehåller sin kompetens som också är en av delarna i detta karaktärsdrag enligt IAEA (2006), C:VD 

säger ”man glömmer ju, så vi försöker friska upp minnet”. Däremot menar C:VD att det inte finns så 

många som är jättepositiva till att involvera sig i säkerhetsarbete med undantag för en chaufför som 

agerar ombud. HSC (1993) menar att ett kollektivt engagemang för att arbeta med säkerhet kan 

skapas genom att arbeta för en god säkerhetskultur i hela organisationen och IAEA (2006) anser att 

involvering i säkerhetsfrågor är viktigt specifikt för detta karaktärsdrag för god säkerhetskultur. 

Hofmann och Morgeson (1999) betonar vikten av att organisationen stödjer kommunikationen för 

att få en stor effekt i säkerhetsarbetet. Vad det gäller kommunikationen så hjälper C:VD gärna till om 

de har frågor och beskriver stämningen som ”väldigt bra”. C:C anser inte att det är några bekymmer 

att prata med kollegorna och han säger att ”vi tjatar om det mesta” och stämningen beskrivs som 

”nog rätt så bra faktiskt”. Relationen mellan C:C och C:VD tycker C:C är bra, han kan komma med 

synpunkter och C:VD tar dem på allvar och glömmer inte det han sagt. C:VD tar dock upp att när det 

har skett en skada så ”tyvärr så vågar kanske inte de nya killarna inte tala om” och C:C lyfter fram att 

det är en del som känner såhär, ”det går bra att prata ute på magasinet men sen törs ingen säga 

något till chefen”, därför kan kommunikationen enbart delvis anses som öppen och bra på företag C, 

vilket är ett krav enligt IAEA (2006) för att detta karaktärsdrag ska uppvisa sig. Krause och Weekly 

(2011) menar att för att de anställda ska rapportera skador eller incidenter så krävs det att de känner 

sig trygga att göra det idag, så är det inte på företag C i alla lägen. Vidare menar C:C att ”det är 
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uppenbart” vad de ska göra och att efter att de fått godslistorna är det ”upp till oss själva”. Han 

berättar också att de ansvarar för den specifika uppgiften och godset. På detta vis ger C:VD 

chaufförerna ett stort förtroende för uppgiften vilket IAEA (2006) tycker är viktigt för 

säkerhetskulturen även om detta förtroende inte alltid levs upp till då chaufförerna inte alltid 

rapporterar de skador som sker. 

  

Vissa av lastbilarna har på företag D headset men D:TC säger att alla inte vill använda dem. Trots att 

INSAG (1991) menar att en ifrågasättande attityd är bra för företagets säkerhetskultur så ifrågasätts 

här ett område som vidare talar emot säkerheten. Då INSAG (1991) även skriver att ledaren är den 

som skapar goda attityder kan det antas att han själv inte heller tycker det är så viktigt. Han tycker 

att det är ett nödvändigt ont att de måste prata i telefon och att det kanske rings lite väl mycket när 

det inte är tvunget. Här låter D:TC chaufförerna göra som de vill och han säger inte emot (om inte 

räkningen blir för hög), detta visar klart på att det råder ett bristande engagemang för säkerheten 

och att det ligger mer fokus ekonomiska faktorer på företag D. Likvärdigt tycker han inte det är så 

farligt att ligga 10 km över vad som är lagligt för en chaufför, de får inte så höga böter. Då Hofmann 

och Morgeson (1999) säger att budskapet som ledningen förmedlar betyder väldigt mycket när det 

kommer till en god säkerhet för de anställda, så är inställningen till hastighetsbegränsningar som 

D:TC har inte gynnsam.  Det säger lite emot sig själv att D:TC tycker det är kul med kvalitetssäkring 

samtidigt som han tycker det är synd att det inte finns något engagemang. Tvetydigt här är alltså att 

D:TC inte själv engagerar sig vilket är tecken på en mindre bra säkerhetskultur (CBI, 1990).  Exemplet 

som redan presenterats, där nytt system för säker truckanvändning har införts på terminalen visar på 

att om det är något som har hänt så involverar sig D:TC i frågan men samma involvering finns inte i 

förebyggande syfte för skador eller olyckor.  Samtliga chaufförer måste genomföra en del 

utbildningar för att de ska få köra lastbil (Vägverket, 2008). D:TC säger att dessa även behandlar 

säkerhet. De anställda gör därför det som är ett måste vilket innebär att samtliga ska vara 

kompetenta för det de gör, även om de inte särskiljer sig från andra företag i branschen. Om viljan 

skulle finnas hos chaufförerna så har de som tidigare skrivit enligt D:TC alla möjligheter att påverka, 

till exempel hur en policy är utformad. Dock menar han att de inte vill det, samtidigt som TUC (1992) 

skriver att utan ett synligt engagemang från ledningen så kan ingen policy vara effektiv. Då D:TC inte 

själv vet vad policyn innehåller så kommer inte heller chaufförerna att engagera sig i att förbättra 

säkerheten. D:TC tycker att det är lätt att kommunicera med de anställda och de pratar dagligen. Han 

har alltid mobilen på om det skulle vara något. En intressant sak är att D:TC kan påtala saker som är 

osäkra för förarna, till exempel att de ska hålla sig undan truckarna, han nästan skäller på dem, enligt 

honom själv. Därefter uppträder han på samma sätt, ”man glömmer bort lite kanske” säger D:TC. Det 

visar även här på att D:TC återigen förmedlar ett budskap till chaufförerna som inte gynnar 
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säkerheten (Hofmann & Morgeson, 1999). När det har hänt att D:TC ”glömt” säger chaufförerna till 

honom att han gör fel, vilket visar på att kommunikationen sker från bägge håll och att de anställda 

inte är rädda att säga till, alltså har de en öppen kommunikation som IAEA (2006) menar bidrar till en 

god säkerhetskultur. Samma sak gäller förtroendet som D:TC har för sina chaufförer. Inför en körning 

ges information om vad som ska göras men resten av jobbet görs av chauffören vilket innebär att han 

måste ha förtroende för dem. Även det faktum att de inte har alkolås antas förtroende finnas för 

chaufförerna.  

 

Väldigt viktigt för E:D1 är att företag E har ordentliga grejer att jobba med för att kunna undvika 

skador för chaufförerna. Vidare har han väldigt starka åsikter gällande den dåliga väghållningen och 

tycker det är förskräckligt att chaufförerna ska behöva känna sig osäkra på grund av det när de ska ut 

på vägen. E:D2 är noga med att påtala vikten av att hålla hastigheten och arbetstidsregler, samtidigt 

som E:D1 anser att reglerna för kör- och vilotider borde vara mer flexibla. Engagemanget angående 

dessa områden visar på att engagemanget för säkerheten på företaget finns här vilket enligt IAEA 

(2006) visar på tecken för en god säkerhetskultur. Alla chaufförer på företag E måste gå en YKB-

utbildning för att få köra på företaget och även över huvud taget (Vägverket, 2008). Även genom 

andra utbildningar ser E:D1 och E:D2 till att personalen är kompetent för det arbete som ska göras, 

då dessa också upprepas. Enligt IAEA (2006) är det också viktigt att personalen involveras i arbetet 

för förbättring av säkerheten i företaget. Detta gör företag E genom en personalgrupp som ses varje 

månad. Här diskuteras bland annat personalfrågor och arbetsmiljö. En av de viktigaste 

ledarskapsfaktorerna är enligt Wu, Lin och Shiau (2010)  att säkerheten förmedlas via alla led och 

Forck, 2012 samt Krause och Weekly (2011) skriver att det måste finnas delade värderingar i 

företaget för att kunna uppnå en god säkerhetskultur. Personalgruppen på företag E antas underlätta 

dessa faktorer samtidigt som även IAEA (2006) anser att involvera personal i arbetet med säkerhet 

uppmuntrar till en god säkerhetskultur. E:D2 säger att ”vi har superbra personal” och att det inte alls 

är svårt att kommunicera med dem. Han tror att det är en av ”de stora nycklarna till ett 

framgångsrikt åkeri” Då Kreitner, Kinicki och Buelens (1999) skriver att attityder påverkar beteende 

kan det antas att när ledningen tror på personalen så vill personalen bete sig på ett sådant sätt att 

ledningen inte blir besviken. E:D1 säger att ”händer det någonting ska man inte vara rädd för att säga 

till, det är ju sådant som händer”. Han tycker att så länge det bara är materiella ting så går det att 

ersätta. E:D1 kan också ha stort förtroende för chaufförerna eftersom han vet att det ringer om det 

är någonting. Om de ringer och säger att det är för halt för att köra så säger han till dem att stanna 

istället tills plogbilen varit där. Att företaget inte har alkolås på sina bilar kan också tyda på ett stort 
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förtroende för sina chaufförer då de trots allt tycker att det är bra med alkolås. Öppen 

kommunikation och förtroende är två faktorer för god säkerhetskultur (IAEA, 2006). 

 

Det finns ett tydligt engagemang hos F:VD att driva på när det har hänt skador och olyckor för att 

hitta vem som orsakade skadan eller olyckan och ta reda på varför det skedde. Denna fråga bör dock 

inte ledaren ställa då det ofta beror på en rad olika händelser och inte bara en individs agerande 

(Krause & Weekly, 2001, Geller, 2000). F:VD känner inte heller till vad som står i säkerhetspolicyn 

eller arbetar aktivt för att förmedla den vilket skulle peka på ett bristande engagemang i 

säkerhetsrelaterade frågor, vilket IAEA (2006) anser tyder på att företaget inte har en god 

säkerhetskultur. Företag F tillser att deras chaufförer hålls kompetent genom utbildningar menar 

F:VD och F:PF, utbildningar såsom YKB-utbildningen som tillser att föraren har den kompetens som 

krävs för yrket (Vägverket, 2008). F:VD välkomnar de anställda till att bidra till säkerhetsarbetet och 

säger ”bra Idéer mottages alltid tacksamt”, dock innebär detta inte att de anställda gör detta. Om det 

däremot är så att de anställda kommer med idéer så tyder det på en engagerad medarbetare som 

skapar en känslomässig anknytning till företaget menar Jacobsen och Thorsvik (2002). Däremot säger 

F:VD att när de träffas på möten med chaufförerna uppstår det ofta intressanta diskussioner. Därför 

kan det sägas att företag F till viss del involverar personalen i att förbättra säkerheten på det sätt 

som IAEA (2006) skriver att företaget bör göra för att kunna ha en god säkerhetskultur. Både F:VD 

och F:PF menar att det är lätt att prata med de anställda, dock tillägger F:VD att ”sen om du fattat 

det jag säger, det vet jag inte”. Han menar att det på senare tid blivit att motparten inte tar till sig det 

som sägs. Kommunikationen kan därför hämmas av detta och inte vara helt öppen och bra som den 

enligt IAEA (2006) och HSC (1993) borde. F:VD menar att det är F:PF som är ansvarig för säkerheten 

men  F:PF tycker snarare att det är chaufförerna själva som ansvarar för den. F:PF menar också att 

chaufförerna har de redskap och utbildningar som krävs för att kunna förebygga riskerna i trafiken, 

sen är det upp till dem.  Ledningen ger alltså i viss mån ett stort förtroende till chaufförerna vilket 

IAEA (2006) menar är viktigt för att karaktärsdraget ska visa sig i företaget. 

 

Leadership for 
safety is clear 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 

Engagemang för 
säkerhetsfrågor 

      

Kompetent personal 
som involveras 

      

Öppen kommunikation 
och förtroende 

      

 
Tabell 7: För företagen viktiga komponenter för karaktärsdraget ”leadership for safety is clear”. 

Uppvisas Uppvisas ej 
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5.1.3 Accountability for safety is clear 

Accountability for safety is clear handlar om att det ska finnas en god relation till tillsynsorgan 

(Transportstyrelsen) som tillser ansvarsskyldigheten för att säkerheten befinner sig på en acceptabel 

nivå och alla vet vad de har för uppgifter och ansvar. Reglerna som finns ska efterlevas och ledningen 

ser till att säkerheten är något som alla i företaget bidrar till.  

 
 
IAEA (2006) presenterar ett tredje karaktärsdrag för god säkerhetskultur som kallas ”accountability 

for safety is clear” och kräver en god relation till tillsynsorgan, i detta fall transportstyrelsen, samt att 

ansvarsskyldigheten till dessa hålls på en tillräcklig nivå. Eftersom A:VD anser att det bara är att ”gilla 

läget” och följa de lagar som finns för kör- och vilotider så menar alltså A:VD att företag A håller en 

tillräcklig nivå på ansvarsskyldigheten, men enbart för att de måste. Lagarna om kör- och vilotider 

anser A:VD att ”ja det kan man tycka mycket om” vilket ger en bild av att relationen till 

transportstyrelsen är ansträngd. För att ett företag ska uppvisa karaktärsdraget menar IAEA (2006) 

att företaget ska efterleva uppsatta regler samt att de anställda vet vad de har för ansvar och 

uppgifter. A:VD säger att ”alla chaufförer är medvetna om de risker som finns” och de har eget 

ansvar för sina fordon. A:VDs menar att hans arbetsuppgifter är ”det som ingen annan vill göra”, det 

kan därför ses som att de anställda på företag A vet vad de har för ansvar och uppgifter. A:VD vet att 

chaufförerna inte följer hastighetsbegränsningarna, på sätt följs inte de externa reglerna. Vad det 

gäller interna certifieringar så tycker A:VD ”blahablaha hela skiten, vi gör inget nytt mot vad vi gjorde 

innan, vi jobbar som vi alltid har gjort”, alltså följs inte dessa heller. Även här visar företag A tecken 

på den ”attention blindness” som Forck (2012) menar drabbar den som blundar för risker. Då A:VD 

anser kör- och vilotiderna vara ”lite sådär halv-b” är det inte troligt att han förmedlar någon annan 

syn till de anställda, företag A uppfyller därför inte heller kravet om att ledningen tydliggör 

ansvarsskyldigheten på ett förståeligt sätt till de anställda. 

 

Enligt B:A så är chaufförerna ”tvungna att vara medvetna” om företagets certifieringar. Detta på 

grund av att revision kan komma att göras när som helst utan förvarning. Det visar på att det inte är 

av säkerhetsskäl som chaufförerna ska kunna vad det står i dem. Om inte ledningen engagerar sig för 

att tillse att chaufförerna jobbar efter certifieringarna så kommer de inte heller göra det då 

budskapet de förmedlar handlar om att klara kraven, inte att förbättra säkerheten (Hofmann & 

Morgeson, 1999). Transportstyrelsen är för hårda menar B:VD och B:A. B:VD tycker det är bra att det 

finns regler men att det då borde vara samma för privatpersoner. Bara för att en chaufför glömmer 

att registrera en tid så straffas han för det, istället för att Transportstyrelsen gör det som han anser 

de borde göra, ”jagar systematiskt fusk”. De är alltså negativa till hur noggranna de är, de har inte 
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samma åsikter, utan företag B följer regler för att Transportstyrelsen ska bli nöjda, vilket fortfarande 

visar på att ansvarsskyldigheten ligger på en acceptabel nivå, vilket är viktigt för en god 

säkerhetskultur (IAEA, 2006). Inför en körning säger både B:C1 och B:C2 att de får en lapp där det 

står vad som ska göras under passet, därifrån går allting på rutin. Schein (2010) skriver om 

grundläggande antaganden där gruppen efter ett tag tar saker för givet och inte längre tänker på hur 

problem löses. Problemet hos företag B är att de grundläggande antagandena inte har med säkerhet 

att göra. Det svåra med rutiner menar Forck (2012) är att identifiera risker och därför medför 

invanda rutiner att det inte går att förebygga dem. De regler som gäller för hastighet samt kör- och 

vilotider följs enligt B:A av chaufförerna samtidigt som B:C1 säger att ”vi försöker hålla det, i den mån 

det går”. Så trots att chaufförerna kontrolleras via sina färdskrivarkort är det ändå inte säkert de 

följer dessa, vilket enligt Transportstyrelsen (2012) menar kan leda till en sämre trafiksäkerhet 

samtidigt som det inte heller leder till uppfyllandet för IAEAs (2006) krav för en god säkerhetskultur. 

Företagets certifieringar och policys ska också enligt B:A de anställda leva  efter, han säger ”det utgår 

vi ju ifrån”. Däremot har ingen av chaufförerna någon riktig koll på vad som står i dem men B:C1 

säger att det som står inte beskriver verkligheten ”det är ju inte så det är” vilket visar på att parterna 

inte är överens. Samtidigt känner B:C1 att han inte kan påverka eftersom de kommer i ett färdigt 

koncept, vilket säger emot IAEAs (2006) ”säkerhet är något som alla i företaget bidrar med”. Det kan 

förklaras med det som Aizen och Fishbein (1980) skriver, att avsikterna av attityder och beteende 

skapas av individens upplevelser av bland annat sociala påtryckningar, och blir då förknippade med 

ett visst beteende. Alltså, om inte B:A eller B:VD ser till att de anställda vet vad om gäller, så tror 

chaufförerna inte att det spelar så stor roll.  

 

C:VD på företag C är inte emot kör- och vilotiderna men han anser samtidigt att Transportstyrelsen är 

petiga med minuterna, C:VD menar att de följer sin ansvarsskyldighet till dem men tycker samtidigt 

att det hade varit tillräckligt att chauffören visar på att de har en plan för sin körning. Det är inte att 

det är reglerat som C:VD ställer sig kritiskt, utan snare att Transportstyrelsen är ”benhård” i sin 

bedömning, därför kunde relationen till tillsynsorganet Trasportstyrelsen varit bättre, dock menar 

IAEA (2006) att det krävs en god relation till tillsynorganet samt att ansvarsskyldigheten följs för att 

karaktärsdraget ska visa sig. C:C menar att hans arbetsuppgifter är ”uppenbara” och att han ansvarar 

för uppgifterna han utför, godset och sin bil. Att C:C uppfattar sina uppgifter som ”uppenbara” kan 

tolkas som att det finns en risk för ”attention blindness” som innebär att chauffören missar de risker 

som finns menar Forck (2012). C:VD menar att hans uppgift är att styra alla ”gubbar och tjejer” åt 

samma håll, ”lite av varje” samt att han är ytterst ansvarig för säkerheten men menar att det är upp 

till ”varje kille och tjej att anamma det”. På detta vis går det att säga att företag C har koll på sina 
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uppgifter och sitt ansvar vilket är i enlighet med IAEAs (2006) krav för karaktärsdraget. När det gäller 

externa krav i form av lagar såsom hastighetsbegränsningar så vet C:VD att ”de kör lite för fort 

ibland” och de interna reglerna såsom policyn har chaufförerna tillgång till via bilpärmen, vilket inte 

nödvändigtvis betyder att de följer dem. Detta kan bero på det som Green och Butkus (1999) skriver 

om, att om de anställda inte ser att det gynnar dem så motiveras de inte heller till att läsa bilpärmen. 

På så vis går det att säga att företag C brister i att efterleva uppsatta regler vilket talar mot 

karaktärsdraget (IAEA, 2006). C:VD har tydliggjort ansvarsskyldigheten till Transportstyrelsen 

eftersom han anser att chaufförerna till och med känner sig pressade att hålla kör- och vilotiderna 

vilket framkallar stress. C:VD talar som om det finns en förståelse bland chaufförerna att de också 

bidrar till säkerheten då han säger ”det är upp till varje kille och tjej” och sen ”vi pratar mycket om 

det här med risker /…/ sen är det ju upp till var och en att man måste vara försiktig”. Att prata 

mycket om riskerna kan vara ett sätt för C:VD att få chaufförerna att bete sig mer försiktigt menar 

Kreitner, Kinicki och Buelens (1999). C:C menar att den största risken är att vara ute på vägarna, 

främst för att det kan vara någon annan som krockar med honom, därför kan det sägas att de 

anställda på företag C är medvetna om att de bidrar till säkerheten på företaget vilket är viktigt för 

att skapa en god säkerhetskultur menar IAEA (2006). 

 

Med tanke på D:TCs inställning till kör- och vilotiderna ”inte fan lägger du dig i sovhytten om du har 

varit ute i bilen i flera dagar” och att han säger att de inte går att hålla till 100 % visar på att han inte 

delar samma åsikt som Transportstyrelsen (2012) . Däremot säger han att chaufförerna säger till om 

de inte kan ta en viss körning på grund av tiden, vilket visar på eget ansvar från chauffören och 

därmed en tendens till god säkerhetskultur IAEA, 2006). D:TC tycker att det är bra att det finns 

regleringar men att det är för hårda. Efter det som D:TC säger, att chaufförerna själva sköter sina kör- 

och vilotider samt att han inte ”lägger näsan i blöt” när chaufförerna vet bättre tyder på att 

chaufförerna vet sina uppgifter och vilket ansvar som ligger hos dem. De regler som finns måste vara 

väldigt diffusa för chaufförerna när D:TC inte förmedlar certifieringar eller policys som gäller specifikt 

för företaget, vilket också innebär att de aldrig kan bli mer effektiva (TUC, 1992). Däremot är de 

fortfarande medvetna om de hastighetsbegränsningar som finns vilket innebär att följa dessa ligger 

på det egna ansvaret hos chauffören, vilket kan antas att inte görs då D:TC har en attityd som säger 

att det inte är så farligt, vilket enligt Kreitner, Kinicki och Buelens (1999)  skapar ett avspeglande 

beteende hos de anställda. D:TC kontrollerar inte att hastighetsbegränsningarna efterlevs, vilket 

kommer tillbaka till att engagemanget brister. I företag D så säger snarare D:TC till när han ser att 

någon gör något som för säkerheten inte är bra än att påpeka saker i förväg. Han säger själv att han 

skäller ganska mycket. Genom att säga till chaufförerna att de inte ska göra si och så tydliggör han att 
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det inte okej och att det inte är säkert. Dock gör han ingenting för att tydliggöra ansvarsskyldigheten 

som enligt IAEA (2006) är viktigt för att skapa förståelse för att alla bidrar till företagets säkerhet.  

 

Företag E ser till att allt som rör kör- och vilotiderna sköts på ett bra sätt. Om det skulle vara att en 

chaufför gjort fel informeras denne och måste skriva på att informationen är mottagen. Om 

Transportstyrelsen kommer visas detta upp. Fast att både E:D1 och E:D2 tycker det är bra med 

reglerna så anser de båda att det är alldeles för lite marginaler då Transportstyrelsen (2012) skriver 

exakta tider såsom att om en chaufför kör 4,5 timmar i sträck så ska föraren ha minst 45 minuters 

rast. E:D2 säger ”Det finns inte ett yrke någonstans som är så påpassat som en chaufförs yrke, det 

måste vara lite verklighet i det”. Så absolut, de gör det de ska för att IAEA (2006) ska kunna se det 

som ett bidrag till en god säkerhetskultur. När det kommer till uppgifter och ansvar i företaget så är 

det ganska självklart för chaufförerna vad de ska göra säger E:D2. Det som ligger på deras ansvar är 

först och främst en daglig kontroll av bilen och sedan att de har kontaktat den som lastat för att få 

reda vad som ska köras och hur det är lastat, då vet chauffören vad denne har att vänta, vilket visar 

på att det finns ett samarbete mellan olika funktioner i företaget vilket pekar mot en god 

säkerhetskultur (IAEA, 2006). Chaufförerna följer hastighetsbegränsningarna som gäller till stor del. 

E:D1 tror att det kan bero på att de inte vill göra dålig reklam för företaget medan E:D2 ser det som 

att deras körscheman är upplagda på ett sätt där det inte ska vara några problem att göra det och 

fortfarande hinna dit de ska. Här har de hittat en bra väg för att uppmuntra till rätt hastighet. Att 

chaufförerna inte vill göra dålig reklam kan vara tack vare samhörigheten som råder på företaget 

enligt E:D1. Detta kan liknas vid det som Jacobsen och Thorsvik (2002) kallar för ett socialt positivt 

beteende, där tillhörighet i organisationen även medför att medarbetaren vill visa upp 

organisationen på ett positivt sätt. Chaufförerna på företag E har ansvar för en varsin bil enligt både 

E:D1 och E:D2, vilket innebär att om någonting behöver fixas är det de själva som gör jobbet eller så 

kör de bilen till verkstaden. Därför blir det uppenbart att ansvaret för att bilarna är i gott skick i första 

hand ligger hos chaufförerna. Detta beteende är karaktäristiskt för en god säkerhetskultur IAEA 

(2006).  

 

F:VD på företag F tycker kör- och vilotiderna ”är jättebra” för att han ska kunna ha sin verksamhet 

uppstyrd, dock tycker han att Transportstyrelsens tillämpning av dem är ”knepig”, relationen till 

Transportstyrelsen kan därför ses som relativt bra, det betonar också IAEA (2006) är viktigt för en god 

säkerhetskultur samt att hålla ansvarsskyldigheten till dem på en tillräcklig nivå och att den tydliggörs 

mot de anställda. F:VDs kollegor kontrollerar förarkorten en gång i veckan och bilarna var 28:e dag, 

”det är ett bra sätt att ha koll på det” menar han. F:VD menar också att de skickat ut 

avvikelserapporter till chaufförerna så fort något inte har gått rätt till, ju oftare de gör det  desto 
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bättre blir chauffören på att sköta det menar F:VD, i och med detta går det att säga att 

ansvarsskyldigheten hålls på en tillräcklig nivå och tydliggörs mot chaufförerna. F:VD reducerar också 

på detta vis risker som Krause och Weekly (2011) skriver är en stark roll som ledaren har. F:VD kan 

också genom att själv ha denna attityd till kör- och vilotiderna i kombination med att han skickar ut 

avvikelserapporter påverka chaufförernas beteende i önskad riktning menar Kreitner, Kinicki och 

Buelens (1999). Enligt F:VDs själv är hans uppgift att ha ”den övergripande rollen för trafik och 

verkstad”. Ansvaret för säkerheten ligger på chaufförerna menar F:PF, han menar också att de är 

utbildade för det. F:PF menar också att chaufförerna själva väljer väg till en destination” det är de 

duktiga på”, alltså är de anställda på företag F medvetna om vilka uppgifter och vilket ansvar de 

besitter vilket IAEA (2006) tycker är viktigt för att skapa en god säkerhetskultur samtidigt som de 

regler som finns efterlevs. F:VD är medveten om att chaufförerna inte följer 

hastighetsbegränsningarna men arbetar aktivt för att minska överträdelserna genom att ”inte skydda 

någons dåliga beteende i trafiken”. Kör- och vilotiderna följs inte alltid heller då ledningen tvingas 

skicka avvikelserapporter till chaufförerna. Enligt F:VD är de anställda inte medvetna om vad som 

står i certifieringarna och säkerhetspolicyn vilket medför att företag F inte kan sägas efterleva 

uppsatta regler. F:VD tycker att det är viktigt att på arbetsplatsen informativt berätta vilka risker som 

finns och vad de innebär vilket skulle indikera att de anställda är medvetna om att säkerhet är något 

som de alla bidrar till. Återigen arbetar F:VD för att minska riskerna enligt Krause och Weekly (2011). 

 

Accountability for 
safety is clear 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 

Relation transportstyrelsen, 
ansvarsskyldighet 

      

Medvetna om uppgifter och 
ansvar 

      

Regler efterlevs       

Ledningen tydliggör 
ansvarsskyldighet, uppenbart 

att alla bidrar till säkerhet 

      

 

 

5.1.4 Safety is integrated into all activities 

Safety is integrated into all activities handlar om att företaget genomsyras av förtroende. De 

anställda har nödvändig kunskap och förståelse för arbetsprocessen samt att det är bra 

arbetsförhållanden. Arbetsplatsen är även tillfredsställande och individ-, utrustning- och 

miljösäkerhet anses som viktigt.  

 

Tabell 8: För företagen viktiga komponenter för karaktärsdraget ”accountabillity for safety is clear”. Uppvisas Uppvisas ej 
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Det fjärde karaktärsdraget som IAEA (2006) presenterar är ”safety is integrated into all activities” 

vilket innebär att företaget genomsyras av förtroende samt ett engagemang för kvalitet som leder till 

hushållning av resurser. Företag A är förvisso ISO 9001 certifierade (ledningssystem för kvalitet) dock 

anser A:VD att det är ”blahablaha hela skiten” och att de inte arbetar annorlunda på grund av denna, 

alltså saknas det ett engagemang för kvalitet, inte heller leder detta till att företag A hushåller med 

resurserna. Genom att arbeta mer med att minimera risker så kommer företag A att kunna fokusera 

mer på kvalitet menar Krause och Weekly (2011). Företag A bygger på att chaufförerna ges ett stort 

förtroende då de enbart håller kontakten via SMS när de kör utomlands samt att de måste ta egna 

initiativ ute hos kunden. Dock har A:VD tillsett så att han får avvikelserapporter från mobiloperatören 

om de ringer ändå, på så sätt så litar han inte på att de gör som han har sagt till dem att göra. Att en 

verksamhet genomsyras av förtroende menar IAEA (2006) är viktigt för god säkerhetskultur vilket 

företag A inte kan sägas göra, vidare krävs det också att företaget motiverar de anställda och skapar 

goda arbetsförhållanden samt att flera typer av säkerhet såsom utrustning-, individ- och 

miljösäkerhet finns. Vad det gäller att motivera de anställda så säger A:VD att ”man får ju inte vara 

kvar om man inte sköter sig”, A:VD menar alltså att han motiverar sina anställda genom att hota att 

sparka dem om de inte sköter sig. Detta menar Meyer och Allen (1997) är ett incitament som inte 

skapar en engagerad medarbetare, istället menar de att företaget måste skapa andra värden som är 

mer intressanta för den anställde såsom möjligheten att träffa nya intressanta människor. 

Arbetsförhållandena på företag A är skulle kunna ses som mindre bra, A:VD bryr säger tillexempel 

bara om att en lastbil ska ha ”en hytt och en ratt och fyra däck”, men han pratar inget om 

chaufförens arbetsförhållanden. A:VD anser också att de som inte sköter sig ska få sparken samt att 

det efter en incident var en chaufför som inte kom tillbaka till jobbet utan att A:VD än idag vet vad 

som hände. Med tanke på detta kan det antas att arbetsförhållandena för chaufförerna skulle kunna 

varit bättre. Individsäkerhet anses som säkerhet för A:VD samtidigt som han har en attityd  om att 

det är ”fånigt” att använda hjälm i vissa situationer eftersom det ändå inte hjälper. När det gäller 

utrustningssäkerheten så har företag A exempelvis inga alkolås på sina bilar då A:VD anser att det är 

sådan ”nolltolerans så det inte är sant”, däremot så har de haft en som har haft alkoholproblem, han 

fick fyra chanser sen fick han sparken. När det kommer till miljösäkerhet så säger A:VD att det är 

viktigt med en miljövänlig motor, men så tillägger han, som drar lite bränsle och är billig att köra. 

Alltså tycker han det är viktigt med miljövänliga motorer men det beror delvis på grund av att de är 

ekonomiska. 

 

Att hushålla med resurserna är av vikt för att bevisa att företaget jobbar med säkerhet i alla 

aktiviteter (IAEA, 2006). Enligt B:T är det viktigt att chaufförerna kör miljövänligt, inte bara för att 

spara på miljön utan också för att de då kan minska kostnaderna för varje transport. Därför har de 
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enligt B:C1 också haft en ECO-driving-utbildning. B:C1 och B:C2 har jobbat i branschen 26 respektive 

43 år, kunskap och förståelse för arbetsprocessen finns därför där. Då de själva säger att allt går på 

rutin och att de inte har så bra koll på certifieringarna och policys så kan det fortfarande ifrågasättas 

om de har den nödvändiga kunskapen, då Forck (2012) till exempel säger att rutiner kan vara riskfyllt. 

ISS (2008) skriver även att ledningen måste se till att kraven från författningar och kunder uppfylls 

genom upprättandet av en kvalitetspolicy, men då ledningen inte förmedlar dessa genom alla led så 

kommer den aldrig heller bli effektiv menar TUC (1992). B:C1 vet inte hur en skadeanmälan ska 

skrivas, trots att han tidigare varit med om både skada på fordon och olycka. Kvaliteten på 

dokumentationen kan därför anses aningen bristfällig. B:C1 säger att han tror företag B har det 

mindre stressigt än andra men samtidigt säger han följande om hastigheten ”vi försöker hålla det, i 

den mån det går”.  B:T i sin tur säger ”det är ju vår lott att göra det så bekvämt som möjligt för dem, 

så att de faktiskt hinner det som de ska”. Samtidigt säger han att ”alla måste följa kör- och vilotider”. 

Genom att varje individ accepterar sitt ansvar så är det också möjligt att förebygga olyckor (HSC, 

1993) vilket kan vara svårt då B:C2 säger att han inte har något uttalat ansvar i företaget. B:VD säger 

att det ”måste finnas rimlighet” i hur lång tid det får ta till en destination, men menar att det ändå är 

upp till chauffören. Det visar på att ansvaret ligger hos chauffören samt att det ger en känsla av att 

B:VD uppmuntrar chaufförerna att köra i ett bra tempo. När det kommer till att motivera 

chaufförerna säger B:VD och B:A att de motiverar dem genom att de har sina jobb kvar. De har också 

lite aktiviteter tillsammans varje år. För att skapa ett engagemang hos medarbetarna behövs enligt 

Green och Butkus (1999) bland annat visat resultat. Det innebär att chauffören vill se resultatet av 

sitt arbete. Chaufförerna på företag B gör delvis detta när de lämnar in sina färdskrivarkort, men 

ledningen gör däremot ingenting för att använda det till motivation för de som jobbar. Stämningen 

på företaget är bra men varierande menar B:C1, B:C2 och B:T. B:C2 tror det är så på alla ställen. Det 

inges även en känsla av att ”alla är en del av gänget” efter observation under intervjuerna. B:VD 

säger att de som jobbar inte ska få utsättas för någon fara och menar därför att information och 

minimering av sådant som är farligt är viktigt. Däremot ges denna information (om sådant de måste 

tänka på) endast när de anställs, sen får de kolla i pärmen säger B:A, vilket tyder på bristande 

engagemang samtidigt som chaufförerna får byta till vinterdäck tidigare än vad som är lagstadgat 

vilket är tecken på att ledningen bryr sig om individsäkerheten. Utrustning som skapar säkerhet är de 

alkolås som företaget är i uppstarten med. Miljösäkerheten kan även den anses viktig då det köps in 

miljöanpassade fordon, som är ett av kraven vid inköp av ny lastbil, vilket i och för sig även har 

ekonomiska syften B:VD.  
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C:VD på företag C menar att chaufförerna  sköter körningen själva ”de är ju utbildade på det”, han 

menar också att ”ju mer de får bestämma, ju bättre är det”, han tror nämligen de trivs bättre på 

arbetsplatsen om de får bestämma mer. Meyer och Allen (1997) menar att en engagerad 

medarbetare håller ihop med organisationen, vilket skulle kunna sägas vara fallet med företag C. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att detta leder till att den anställde känner en form av 

tillhörighet till företaget. På detta vis går det argumentera för att företag C genomsyras av förtroende 

som är ett av kraven för detta karaktärsdrag för en god säkerhetskultur menar IAEA (2006), dock 

anser C:VD att alla skador inte rapporteras in vilket i så fall innebär att förtroendet bryts. C:C styrker 

detta och menar också att det inte är alltid som skador rapporteras in utan de uppmärksammas först 

senare. Det går då istället att argumentera för att företag C enbart i viss utsträckning genomsyras av 

förtroende. C:VD säger att visionen för företag C är att ”bedriva inrikestransporter med högsta 

kvalitet för våra kunder och samarbetspartners med en god lönsamhet som grund”, här är det tydligt 

att C:VD eftersträvar ett engagemang för kvalitet vilket IAEA (2006) menar är viktigt för att skapa en 

god säkerhetskultur. Genom att företag C arbetar mer med att minimera risker så kan de också 

uppnå högre kvalitet menar Krause och Weekly (2011). Sista delen i visionen antyder också att 

företaget ska uppnå detta genom att bland annat hushålla med sina resurser vilket också IAEA (2006) 

betonar vikten av. Företaget ska också ha anställda med nödvändig kunskap och förståelse för 

arbetsprocessen menar IAEA (2006). C:VD menar att de som har jobbat ett tag som chaufförer 

”fungerar klockrent nästan varje dag, det är fantastiskt bra måste jag säga”, C:C har jobbat i 

branschen i 40 år och C:VD har jobbat i branschen i 35 år. Det kan därför sägas att de anställda på 

företag C har nödvändig kunskap och förståelse för arbetsprocessen, dock har de under sommaren 

mycket semestervikarier och då är det störst risker menar C:VD. Han säger ”vi ska ha 16 

semestervikarier, då blir det nervöst i sommar, det är det alltid”, C:C menar också att det alltid brukar 

hända någonting då semesterfolket kommer. De som är extra anställda under semestertider kan 

därför inte sägas ha förståelse för arbetsprocessen. C:VD menar att ”killarna känner sig stressade och 

det kan jag förstå” på grund av kör- och vilotiderna, C:C menar att alla chaufförer som jobbar på 

företag C ibland känner att det kan ”vara väldigt körigt och jobbigt” och sen ”andra dagen flyter det 

på bra”. C:C menar också att ibland är det bråttom och ”då ska man stå på” men ibland så ”ska du 

hålla igen för att spara bränsle”, själv håller han hastighetsbegränsningarna då ”det blir nått helsike 

dyrt om man blir bötfälld”. Här står C:C emot det sociala påtryckningar som finns som Ajzen och 

Fishbein (1980) menar leder till ett visst beteende, i detta fall att föraren kör för fort. I och med detta 

kan de anställda på företag C anses ha dåliga arbetsförhållanden med hänsyn till tidspress och stress 

vilket också är en viktigt faktor för karaktärsdraget menar IAEA (2006). 
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C:VD motiverar sina anställda på företag C genom att låta dem vara med och bestämma utrustningen 

på sina bilar ”så att de är nöjda och trivs på sin arbetsplats”, C:C tycker det är viktigt med attityderna 

från alla på arbetsplatsen och att allt fungerar för att han ska trivas samtidigt som han anser att 

relationen till chefen och de andra chaufförerna är god. IAEA (2006) anser att ett företag med god 

säkerhetskultur också ska motivera sina anställda och med ovanstående som grund går det att säga 

att ledningen på företag C tar hänsyn till vad som motiverar de anställda och gör arbetsplatsen 

tillfredställande. C:VD menar att de förebygger risker genom att använda ”riktiga arbetsskor” 

samtidigt som C:C säger att de själva inte har några skyddskläder utan det får de låna om det är på 

ett ställe som kräver det. C:C menar också att det lätt blir till en vana det som de gör vilket också gör 

att ”det är lätt att det går åt helvete”, han menar därför att det är viktigt att man tänker sig för. Här 

har C:C en förståelse för det som Forck kallar för ”attention blindness”, alltså att det är viktigt att 

stanna upp ibland och att det som den anställde gör inte bara blir till en vana. På detta vis går det att 

säga att individsäkerheten inte är så bra som den skulle kunna vara vilket IAEA (2006) anser är viktigt 

för god säkerhetskultur. Vad det gäller utrustningssäkerheten och miljösäkerheten som IAEA (2006) 

också betonar så menar C:VD att de gör extra broms- och hjullagerkontroller var sjätte månad på 

släpvagnarna samt att chaufförerna kontrollerar bilarna regelbundet. C:VD menar också att de har 

krav om att ha den nyaste tekniken och miljön på de bilar de köper. Miljösäkerhet har de i viss 

utsträckning även men utrustningssäkerheten brister något då C:VD säger att ”det är inte alltid det 

blir rätt”. 

 

Det finns ett intresse för kvalitet hos D:TC och företag D och de är ISO-certifierade, ISO 9001. 

Däremot ser han kvalitet som ett område som de inte jobbar för att förbättra på grund av att 

kunderna ändå inte bryr sig och att företaget därför ändå tjänar sina pengar. Att ha en certifiering 

och samtidigt ha för avsikt att inte följa den engagerar varken D:TC eller de anställda. Däremot tror 

D:TC att ”lägger du ner tid och håller det, då sparar du massor pengar och mycket missnöje från dina 

kunder”. Så om han kan gå in med avsikten att faktiskt få det att fungera, kan både hans och 

chaufförernas beteende antas förändras. Detta då dessa enligt Ajzen och Fishbeins (1980) har ett 

samband, samtidigt som företaget enligt honom själv kan spara pengar och göra kunderna nöjdare. 

Det kan antas att D:TCs föreställningar om att kunderna inte bryr sig påverkar hans attityd till det 

hela och att ny information kan ändra föreställningarna och därmed attityden (Kreitner, Kinicki & 

Buelens, 1999). Det är chaufförerna som bestämmer vägen till en destination säger D:TC. Han ”vet 

att de tar rätt väg”. Däremot är det av vikt att de tar den snabbaste vägen. Vid dåliga 

väderförhållanden beräknas det att transporten kommer ta längre tid än vanligt. Eftersom kör- och 

vilotiderna är reglerade genom lag och kontrolleras av Transportstyrelsen så handlar egentligen 

stressen på företaget om hur långt det är tänk att en chaufför ska hinna på en viss tid. Då D:TC inte är 
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helt emot att chaufförerna kör 10 km/h fortare än vad de får kan det antas att turerna planeras 

tätare än vad de skulle om det räknades med att de skulle hålla hastighet. Om det är så kan stressen 

och pressen på chaufförerna bli stor. Alltså att D:TCs attityd visar sig i en chaufförens beteende. 

Samtidigt ska det nämnas att chaufförerna har de rätta kunskaperna och även förståelse för 

arbetsprocessen. Detta då samtliga går diverse utbildningar både innan och efter dem börjat jobba 

på företaget samt att när en ny chaufför börjar får han åka med någon som kört under en längre tid. 

Här kommer erfarenheten till nytta och den nya chauffören får en inblick hur arbetet på företag D ser 

ut, det är viktigt för en av komponenterna för en god säkerhetskultur. D:TC känner inte att han riktigt 

motiverar de anställda, han säger att han kanske inte är så bra ledare ”det fungerar ändå liksom”. 

Vidare tycker D:TC att stämningen på företaget skulle kunna förbättras, då det är en del gnäll. Det är 

inte så konstigt att arbetsplatsen inte är helt tillfredsställande om IAEA (2006) har rätt då de säger att 

det är genom rätt motivering av anställda som en tillfredsställande arbetsplats skapas. IAEA (2006) 

skriver att för en god säkerhetskultur så krävs det att säkerheten på ett företag anses som viktig, 

både när det gäller utrustning, individer och miljö. På företag D har de som tidigare skrivit satt in 

rörelsedetektor för att vid lastning undvika truckskador vilket visar på vikten av att det ska vara 

säkert. Däremot anses det inte viktigt med alkolås, vilket talar emot säkerheten. Det är för D:TC 

viktigt att de anställda inte råkar ut för några skador, därför skäller han ibland på dem. 

Miljösäkerheten anses ena sidan vara viktig då ett av kraven för nytt fordonsinköp är att det är 

miljövänligt. Detta kan förklaras med att de nyare bilarna är miljövänliga och att D:TC tycker det är 

bra med de lägre skatterna. 

 

Då de på företag E jobbar för att hålla efter varandra och litar på att det kommuniceras när 

någonting är fel kan det antas att förtroendet för varandra är högt. Fast att de inte alltid kommer 

överens så har de respekt för varandra säger E:D1 vilket är tecken på en god säkerhetskutur (IAEA, 

2006). Då det skett en skada eller olycka på företag E är det meningen att chauffören i fråga ska ringa 

till E:D1 och även skriva en skadeanmälan säger E:D1, de både ringer och skriver ner vad som har 

hänt. Däremot säger E:D2 att detta görs på en vanlig lapp och sedan sätts upp i bilen och på 

anslagstavlan i terminalen. Det finns alltså en rutin för hur de ska gå tillväga efter en skada eller 

olycka men kvaliteten kan inte anses hög. Chaufförerna har på företag E nödvändig kunskap genom 

att de i början av sin anställning blev introducerade och fått åka med en annan chaufför på företag E. 

Utöver det får de mer kunskap genom utbildningarna som genomförs. Utifrån den kontakt och det 

som görs innan körning och de samtal som rings efter en körning kan det antas att chaufförerna har 

en förståelse för arbetsprocessen, vilket IAEA (2006) skriver tyder på att säkerheten är integrerad i 

alla aktiviteter. 
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Lagen tillåter inte en chaufför att köra mer än ett visst antal timmar (Transportstyrelsen, 2012) så det 

är dessa timmar som gäller för en chaufför då han ska köra en transport. Att chauffören inte hinner 

till en destination eller en får en känsla om att han måste hinna kan vara en orsak till att denne 

känner stress. Däremot säger E:D1 att ”vi gör allt för att det inte ska bli den här stressen, för det blir 

ju fel när du stressar” och fortsätter med att han säger till chaufförerna att ”du kan ju inte flyga 

fram”. Denna attityd kan antas skapa ett beteende hos chauffören som visar på att denne inte 

stressar till en destination, då attityder skapar beteenden (Kreitner, Kinicki och Buelens, 1999). 

Däremot säger han också själv att han generellt är lite dålig på det. E:D2 säger att tiden till en 

destination inte helt går att bestämma ,”det är ju verkligheten som styr, så är det bara”. De två 

respondenterna E:D1 och E:D2:s attityd till tiden, lugnet samt kör- och vilotiderna kan antas skapa 

goda arbetsförhållanden för chaufförerna vilket samtidigt är positivt för säkerhetskulturen (IAEA, 

2006). För att motivera de anställda försöker E:D1 att bevilja så mycket önskad ledighet som möjligt 

samtidigt som det genomförs två årliga aktiviteter. Att chauffören även har bra grejer att jobba med 

är den största arbetsförmånen säger E:D2. Eftersom det enligt E:D1 inte är många som har slutat på 

företaget så kan det även antas att arbetsplatsen är tillfredsställande. Han tror även detta kan bero 

på att de är ett så pass litet företag som de är och att de då känner varandra. För att få en 

medarbetare motiverad skriver Green och Butkus (1999) att ledningen bland annat kan visa på 

företagets resultat för att visa på att medarbetaren spelar roll. Så trots att varken E:D1 eller E:D2 ser 

det som motivation när de skickar med resultatet i ett månadsbrev med löneutbetalningen, så kan 

detta vara en av anledningarna till att chaufförerna känner sig motiverade att jobba. Den utrustning 

som anses vara bra för att göra det mer säkert är mobiltelefonen, datorerna i bilarna, att företaget 

inte lastar inför helger samt att allt på och i bilen fungerar som det ska. Det måste enligt E:D1 gå att 

jobba på ”ett vettigt vis”. Individsäkerheten är också viktig då E:D1 säger att ingen människa ska 

komma till skada”. Han menar att det absolut handlar om de materiella tingen med, men ”först och 

främst människorna”. Detta och faktum att han hellre ser sina chaufförer stanna än att de stressar 

för att hinna i tid till en lossning visar på detta. Även miljösäkerheten för företag E ses som viktig och 

är det chaufförerna bör tänka på när de väljer väg säger E:D2. Fast att den ena vägen är två mil längre 

kan detta ses som ett bra val om det leder till en miljövänligare körning. Då företag E ser säkerheten i 

dessa områden, utrustning, individ och miljö som viktig tyder det också på en god säkerhetskultur 

(IAEA, 2006). 

 

Ett transformerande ledarskap skapar enligt Bass (1990) tillit. F:PF menar att det är chaufförerna på 

företag F som själva är ansvariga för säkerheten samt att de ges förtroendet att välja väg själva när 

de åker till en destination ”det är de duktiga på”. På så vis går det att se att de anställda i företag F 

har förtroendebaserade relationer som bygger på tillit vilket IAEA (2006) anser är viktigt för just detta 
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karaktärsdrag, vilket också stämmer överrens med Bass (1990) teorier om ett transformerande 

ledarskap. Utöver det så är ett högt engagemang för kvalitet som tillåter hushållning av resurser i 

fokus menar IAEA (2006). Företag F är själva inte certifierade utan får bland annat ISO 9001 genom 

sin samarbetspartner, F:VD tror dock inte de anställda är medvetna om dess innebörd samt att F:PF 

inte är ”hundra” på att de ens är certifierade. Här är det tydligt att det saknas ett engagemang för 

kvalitet och därför kan de inte heller hushålla med sina resurser genom detta icke existerande 

engagemang. 

 

IAEA (2006) anser det vara viktigt att ha anställda med nödvändig kunskap och som har förståelse för 

arbetsprocessen, detta har de anställda på företag F då de har både ADR, YKB och truckkort. Just 

truckutbildningen menar F:VD gör chauffören medveten om vilken risk de utsätter omgivningen för 

samt vilket risker de utsätts för. Arbetsförhållandena ska också vara bra samt att de anställda 

motiveras och har en tillfredställande arbetsplats menar IAEA (2006). F:VD menar att 

arbetsförhållandena skiljer sig mellan olika chaufförer, vissa kan har 33 lossningar eller mer per dag 

medan andra bara har en, de som har lite fler lossningar menar F:VD kan uppleva det som stress. 

Dock menar han att han försöker underblåsa stressen genom att fokusera på hur arbetet skulle 

kunna göras annorlunda. Det finns dock en risk för utbrändhet och skador om den anställde får en 

vana vid att arbeta på detta sätt menar Forck (2012). Därför skulle arbetsförhållandena kunna sägas 

vara mindre bra, men de arbetar i alla fall för att förbättra dem enligt F:VD. Utöver detta så säger 

F:PF att de har startat en ny medarbetarundersökning för att se vad de gör bra och vad de kan göra 

bättre. F:VD menar att han varken använder piska eller morot för att motivera sina anställda, istället 

försöker han få med dem på tänket om att ”man är på jobbet för att man ska ha lite roligt och tjäna 

så mycket pengar så att man kan köpa en motorcykel när det blir vår”. Meyer och Allen (1997) anser 

dock inte att det fungerar att motivera de anställda på detta vis eftersom de istället lockas av större 

värden såsom att träffa nya människor eller få upptäcka nya platser, den anställde måste också 

känna att resultatet av dennes arbete gynnar en själv, annars infinner sig inte motivationen menar 

Green och Butkus (1999). Därför kan det sägas att de anställda på företag F delvis motiveras men 

med väldigt enkla medel som enligt ovanstående författare inte fungerar. När det gäller individens 

säkerhet menar F:PF att det inte går att göra mycket mer än att förse chaufförerna med rätt verktyg 

och utbildning.  Något som innefattar både individ- och utrustningssäkerhet är att de har alkolås på 

hälften av alla sina bilar men det kommer successivt när de skaffar nya bilar menar F:VD och F:PF. 

Miljösäkerhet har de i och med att de har RME-bilar som drivs utan fossila bränslen, samt krav på 

oljor och däck menar F:VD. Även om flera av dessa krav kommer från kunderna kan företag F kan 

sägas till viss del ha individ-, utrustnings- och miljösäkerhet vilket IAEA (2006) menar är ett krav för 

detta karaktärsdrag. 
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Safety is integrated 
into all activities 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 

Förtroende       

Engagemang för kvalitet 
som leder till att hushålla 

resurser 

      

Kunskap/förståelse för 
arbetsprocessen 

      

Arbetsförhålland 
en 

      

Motivera anställda och 
arbetsplatsens 

tillfredställande 

      

Utrustningssäkerhet       

Individsäkerhet       

Miljösäkerhet       

 

 

5.1.5 Safety is learning-driven 

Safety is learning driven innebär att det råder en ifrågasättande attityd, rapportering av avvikelser 

och brister uppmuntras, kompetensen utvecklas och företaget drar nytta av de erfarenheter som 

finns.  

 
 
Det femte karaktärsdraget som IAEA (2006) presenterar är ”Safety is learning-driven” och lyfter fram 

att det på företaget ska råda en ifrågasättande attityd eller som HSC (1993) skriver, att en bristande 

säkerhetskultur ofta uppvisas i företag med en icke ifrågasättande attityd. När A:VD nyanställer 

personal så tycker han att det viktigaste de lär sig är ”att de gör det som de har betalt för”, han 

menar alltså att chauffören ska göra det han är ålagd att göra, varken mer eller mindre. A:VD menar 

alltså att han inte eftersträvar en ifrågasättande attityd hos de anställda. Här menar också HSC 

(1993) att en underskattande attityd leder till en ökad risk för skador. Vidare anser IAEA (2006) att 

företaget ska dokumentera och diagnostisera avvikelser samt inför lösningar. På företag A så menar 

A:VD att det sker rapportering enbart om det har skett en skada, avvikelser utöver detta 

dokumentera således inte, därför går det inte heller att diagnostisera dessa eller komma med 

lösningsförslag. Det finns då enligt Forck (2012) en risk att det skapas en negativ säkerhetscirkel där 

samma misstag begås om och om igen. Kompetensen ska också utvecklas samt nya erfarenheter 

utnyttjas menar IAEA (2006) för att karaktärsdraget ska passa företaget. Chaufförerna utbildas enligt 

Tabell 9: För företagen viktiga komponenter för karaktärsdraget ”safety is integrated into all activities”. Uppvisas Uppvisas ej 
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de lagliga krav som finns menar A:VD, så kompetensen utvecklas. A:VD menar också att chaufförerna 

utbildas hela tiden ”erfarenhetens utbildning”, på så vis kan också de nya erfarenheterna sägas 

komma till nytta i företaget. 

 

Det finns delade meningar när det gäller att ifrågasätta på företag B. B:T tycker absolut han kan 

ifrågasätta om det är något som skulle kunna göras annorlunda, vilket är positivt med hänsyn till 

IAEAs (2006) uppfattning om att det skapar en god säkerhetskultur. Samtidigt skulle B:C1 bara 

ifrågasätta i nödfall, då han mest flyter med och gör det han ska. Exempel är att han säger ”får man 

en lapp med vad man ska göra, så gör man det bara”. B:C2 skulle nog vilja ifrågasätta när han säger 

”jag vet inte vad de ska med alla de här jävla uppgifterna till” men sedan fortsätter han ”jag bryr mig 

inte om det eller så”. Därför känns det som att han hellre är irriterad än att ifrågasätta. Kreitner, 

Kinicki och Buelens (1999) skriver att attityder mer eller mindre påverkar hur människor beter sig. 

B:C2 och det faktum att han inte orkar bry sig får då en tydlig koppling till att han inte heller 

ifrågasätter. När det sedan handlar om rapportering som även detta är viktigt för god säkerhetskultur 

(IAEA, 2006) säger B:T att om företag B skulle använda sig av rapportering för tillbud så skulle de 

”drunkna i papper”. IAEA (2006) skriver att dokumentationen av avvikelse hjälper lärandet och att 

företaget då kan dra nytta av sina erfarenheter vilket talar för att saker som upprepas om igen skulle 

kunna undvikas. B:VD påstår däremot att ibland kan de komma in många tillbud och att om det är 

något som återkommer försöker de undvika att det händer igen. Härmed har han en underskattad 

attityd då han inte tror eller inte orkar bry sig om att dokumentationen kan hjälpa företaget och 

därmed är det inte möjligt för företag B att undvika eller förebygga risker (HSC, 1993). B:C1 tycker 

inte det finns någonting som ledningen kan göra för att underlätta rapporteringen ”de kan ju inte 

förutsäga sådant”. Han tycker inte heller att ledningen behöver underlätta för rapportering. Krause 

och Weekly (2011) skriver om vikten att rapportera tillbud och att det kan förhindra skador och 

olyckor och därmed stärka säkerhetskulturen, vilket visar på att B:T lägger mer fokus på att minska 

pappersarbetet än att minska skadorna i företaget.  

 

C:VD uppmuntrar de anställda på företag C till att ifrågasätta och komma in och ”ta ett snack”, men 

han menar att det tyvärr inte händer så ofta. C:C styrker att de får komma in genom att säga ”har vi 

förslag eller idéer om något så fåt vi ju gärna gå in med dem” så fortsätter han ”framföra sina åsikter 

går hur bra som helst” samtidigt som han ger sken om att alla inte vågar rapportera de skador som 

händer. C:VD menar också att  de nya kanske inte vågar säga till om det har hänt något. Det kan alltså 

påstås att det råder en delvis ifrågasättande attityd på företag C som är i enlighet med IAEAs (2006) 

beskrivning. Det kan också sägas råda en bristande säkerhetskultur då HSC (1993) menar att en icke 

ifrågasättande attityd leder till just det. C:VD menar dock att om det inte händer en skada så 
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rapporteras det inte heller ”så noga är vi inte”, C:C menar också att om det var nära en krock så 

”stannar det inom vägarna” vilket tyder på att brister och avvikelser inte uppmuntras till att 

rapporteras på det sätt som IAEA (2006) menar. Krause och Weekly (2011) skriver att det för 

rapportering först måste finnas ett engagemang från ledningen, vilket det inte gör hos företag C, 

sedan krävs det att de anställda känner sig trygga i att rapportera för att på så sätt kunna skapa en 

starkare säkerhetskultur. Eftersom avvikelserna inte dokumenteras på företag C så kan de inte heller 

komma med lösningar på dessa problem vilket IAEA (2006) också betonar vikten av. Företag C har 

också utbildningar enligt de krav som finns om ADR och YKB utbildningar och C:VD anser själv att de 

”lägger ner mycket tid på det”. C:C tycker dock att kurserna känns lite påtvingade från 

myndigheterna och C:VD menar att de ”försöker friska upp minnet”, enligt IAEAs (2006) krav går det 

därför att säga att kompetenserna utvecklas. 

 

Det råder en viss ifrågasättande attityd på företag D, vilket lyser igenom när D:TC säger att en del 

chaufförer inte vill göra vissa saker eller då de ifrågasätter honom när han gör fel. Detta samtidigt 

som D:TC ifrågasätter exempelvis chaufförernas telefonräkningar. Det är enligt IAEA (2006) ett 

tecken på god säkerhetskultur om de olika nivåerna i företaget känner att de kan ifrågasätta. Vidare 

rapporteras det inte in några avvikelser i företag D. ”Om det händer någonting får jag reda på det då” 

säger D:TC. Någon gång menar han att någon sagt att en truck kom väldigt nära. Men det 

uppmuntras inte till rapportering och det görs inte heller någon dokumentation vilket leder till att 

det inte heller kommer bli bättre (IAEA, 2006). D:TC säger också ”man kan ju inte försäkra sig mot 

allting”. Det som är negativt här är att D:TC inte förstår vikten av rapportering för tillbuden vilket 

innebär att det blir svårare att förhindra olyckor (Krause & Weekly, 2011). Samtidigt avslöjar 

attityden att han inte heller kommer försöka försäkra företaget från alla risker då attityden ofta 

speglar vidare beteende (Kreitner, Kinicki & Buelens, 1999). Rörelsedetektorn som finns på 

företagets terminal sattes exempelvis in efter det att det redan hänt en olycka. Om rapportering 

skett tidigare, att truckarna kör för fort eller att det är svårt att se till exempel, så hade olyckan aldrig 

behövt ske. För att chaufförerna på företag D ska få köra så genomförs diverse utbildningar, som 

även uppdateras kontinuerligt. Anledningen till att utbildningarna ska genomföras är enligt Vägverket 

(2008) att rätt kompetens ska finnas för branschen och därigenom ska trafiksäkerheten öka. Detta 

tillsammans med att företag D vid nyanställning låter den nya, som även denne önskas ha erfarenhet 

sedan innan, åka med en chaufför, passar in för ett av kraven där IAEA (2006) skriver att det är av vikt 

att kompetenserna inom företaget utvecklas och att företaget drar nytta av de erfarenheter som 

finns. Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver att detta är ett positivt socialt beteende eftersom 

chaufförerna då uppträder på ett sätt som gynnar medarbetarna.  
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När det skett en skada eller olycka på företag E så påtalar E:D2 detta om det var oaktsamt gjort. Här 

menar Krause och Weekly (2012) samt Geller (2000) att ledaren istället bör fråga vad det var som 

hände och vilka olika faktorer som bidrog till olyckan. Detta möjliggör förståelse till hela 

händelseförloppet. Chaufförerna på företag E ifrågasätter om det är något som inte är säkert, som 

exempel vid halt väglag, vilket IAEA (2006) skriver är en viktig del för en god säkerhetskultur. Om det 

händer chaufförerna i företaget någonting är det väldigt viktigt att de hör av sig till antingen E:D1 

eller E:D2, vilket de varit väldigt tydliga med. När det handlar om att rapportera brister och avvikelser 

är de inte lika bra och E:D2 tror inte att allt rapporters. Det kommer inte in något sådant skriftligt 

men om flera stycken har backat på något på samma ställe ”så säger vi till att inte backa där”. Så fast 

att E:D1 och E:D2 gärna ser att allt rapporteras in och att de tycker det är väldigt bra, så är det 

fortfarande något som gör att chaufförerna inte gör detta. För att jämföra med Aizen och Fishbeins 

(1980) tanke om att attityder blir till beteenden genom en persons avsikter så kan det betyda att 

chaufförerna på företag E inte har för avsikt att lämna in tillbudsrapporter, vilket i sin tur efter 

Kreitner, Kinicki och Buelens (1999) teori om att attityder och beteende hör ihop kan tyda på att 

chaufförerna har en negativ inställning till rapportering. Det skulle också kunna vara så att det inte 

spelar någon roll om de rapporterar, vilket E:D1 och E:D2 i så fall borde kommunicera då en öppen 

kommunikation är positivt för säkerhetskulturen (IAEA, 2006). Precis som tidigare skrivit så går 

chaufförerna på företag E diverse utbildningar som upprepas vilket också innebär att kompetensen 

hålls på en acceptabel nivå (Vägverket, 2008). Då de förutom YKB-utbildningen även går utbildningar 

som miljökörning så ökar även kompetensen. Om en chaufför är osäker på någonting finns det alltid 

någon att fråga, vilket leder till att han kan det han undrade till nästa gång. E:D1 säger att det inte är 

någon som ”hostar” på någon annan, han förklarar att det har att göra med det mindre företaget, att 

det är lätt att prata med varanandra. Detta beteende visar på att det tas vara på de erfarenheter som 

finns och i enlighet med IAEA (2006) är bra för en god säkerhetskultur och tyder på ett socialt positivt 

beteende (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

På företag F har F:VD ett produktionstänkt där han brinner för att hitta nya lösningar och han menar 

att den som också gör det trivs på företaget. Om en chaufför säger att han inte hinner göra en runda 

så fråga F:VD om han inte kan göra den annorlunda. På så vis kan det sägas råda en ifrågasättande 

attityd i enlighet med vad IAEA (2006) skriver om god säkerhetskultur. Utöver detta så menar IAEA 

(2006) också att företaget ska dokumentera och diagnostisera avvikelser samt utveckla kompetensen 

och dra nytta av erfarenheter. F:PF menar att ”antingen så har det hänt något eller så har det inte 

hänt något /…/ det är inget vi noterar eller för statistik på”, företag F dokumenterar alltså inte 

avvikelser och det finns därför inte heller något att diagnostisera. Kompetenserna utvecklas enligt de 

krav som finns, var femte år för ADR vilket stämmer överrens med vad Antonsson (2009) skriver. 
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F:VD menar också att han välkomnar ”bra idéer” vilket också i viss mån kan ses som att de drar nytta 

av erfarenheterna på företaget. 

 

Safety is learning-driven Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 

Ifrågasättande attityd       

Rapportering av brister och 
avvikelser 

      

Lärande underlättas genom 
dokumentation, diagnostisera 

avvikelser, införa lösningar 

      

Kompetens utvecklas och drar 
nytta av nya erfarenheter 

      

 

 

 

5.2 Safety Culture Accident Relationship Matrix 

5.2.1 Företag A  

I det första steget, emerging, I Flemmings (2001) Safety Culture Maturity Model (SCMM) så ser 

företaget säkerhet som något som de måste syssla med på grund av de lagar och regler som finns 

istället för något som skulle kunna skapa ett bättre företag. Om kör- och vilotiderna vars ena syfte är 

att skapa en bättre trafiksäkerhet (Transportstyrelsen, 2012) tycker A:VD att det bara är att gilla läget 

och följa dem ”det är ju lite sådär halv-b egentligen”, han hade alltså inte varit intresserad av att följa 

dem om de inte var tvingande enligt lag. Vidare säger han om YKB-ubildningen ”varför de ska ha det, 

det vet jag inte, men EU har bestämt att alla måste göra den”, här ses säkerheten ocksåsom ett krav. 

Flemmings (2001) menar även att det i första steget märks att flera i företaget inte har ett intresse 

för säkerhet utan det används istället i ett annat syfte än att just öka säkerheten. A:VD säger om 

certifieringarna att ”alltså jag tycker egentligen att det är blahablaha hela skiten, vi gör ingenting nytt 

mot vad vi gjorde innan, vi jobbar som vi alltid har gjort” och om säkerhetspolicyn som ingår i en av 

certifieringarna säger han ”jag kan inte riktigt vad det står i den”. Här är det enkelt att argumentera 

för att syftet med att dessa inte var i syfte att öka säkerheten samt att A:VD inte har ett intresse för 

säkerhet. A:VD har också sagt att chaufförerna inte får ringa utan bara skicka SMS, detta i ett 

ekonomiskt syfte, alltså inte säkerhetsmässigt. Flemmings (2001) skriver också att ansvaret helt läggs 

på den säkerhetsansvarige i modellens första steg samt att olyckor ses som en oundviklig del i 

arbetet. A:VD menar också att han har ensamt ansvar för säkerheten, bortsett från att chaufförerna 

har ansvaret för sina fordon. Vidare säger A:VD ”bilskador, det händer, man kan inte göra så mycket 

åt dem” och ” händer det så händer det” därför kan det också sägas att olyckor ses som en oundviklig 

Tabell 10: För företagen viktiga komponenter för karaktärsdraget ”safety is learning-driven”. Uppvisas Uppvisas ej 
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del i arbetet.  I modellens andra steg, managing, så anser ledningen att skador och olyckor sker på 

grund av osäkert beteende hos de anställda som möter kunderna samt att bestraffningar utdelas vid 

ett ökat antal skador (Flemming, 2001). A:VD menar när det gäller skadorna att ”oftast är det ju 

klantgrejer” från chaufförernas sida, samt att ”man får inte vara kvar om de inte sköter sig”. 

 

Enligt Scheins (2010) teori om att kultur kan observeras på tre olika nivåer har några 

säkerhetsrelaterade artefakter kunnat observeras på företag A. De har en säkerhetspolicy och är 

certifierade enligt ISO 9001 och 14001 som de dock inte arbetar efter menar A:VD. De har ingen, eller 

en högt satt hastighetsbegränsare i bilarna på lägst 90 km/h, en lastbil får köra i max 80 km/h. Vad 

det gäller åtagna föreställningar och grundläggande antaganden enligt Schens (2010) teori så har det 

inte gått att observera några säkerhetsrelaterade sådana. Dock observerades ett tydligt 

grundläggande antagande som inte hade med säkerhet att göra utan istället ekonomi. Detta då A:VD 

bland annat påpekar att ”det är ju pengar som talar idag”, ”om det är skada på person eller gods, 

eller bil, så blir det pengar utav allt i slutändan idag” och att han genomför förbud att ringa, av 

ekonomiska skäl.  

 

5.2.2 Företag B  

Företag B är både certifierade och har säkerhetspolicys säger B:T samtidigt som B:C2 säger att de 

måste ”vara lagliga” och även följa reglerna som står i certifieringen men att han ändå tycker att det 

bara är ”massa skitsnack” ”lagar som ska följas till punkt och pricka, det gör det ju inte”. 

Fortsättningsvis säger B:A om företagets certifieringar att chaufförerna ”är ju tvungna att vara 

medvetna, de som gör revisionen kan ju komma ut och haffa någon och säga, känner du till det här, 

och då ska de göra det”. Alltså, det är väldigt tydligt att säkerheten genom certifieringarna snarare 

ses som ett krav och inte som något som kan hjälpa företaget, vilket talar för att företag B kan finna 

sig på Flemmings (2001) emerging-nivå. Ensam juridiskt ansvarig för säkerheten i företag B är B:VD, 

vilket i slutändan då ses som ensam ansvarig. Flemming (2001) skriver att på emerging-nivån så ses 

skador och olyckor som något oundvikligt, vilket även chaufförerna i företag B tycker. B:C1 säger 

bland annat ”sånt händer ju emellanåt”, ”risker finns ju alltid” och ”hamnat i diket lite, men inget 

större så”. B:C2 säger vidare om detta ”det är ju inte lätt att förutse”. Också anställda som är 

ointresserade av säkerheten är en del av emerging-nivån (Flemming, 2001). Det mesta går enligt 

chaufförerna på gammal vana och rutin, B:C1 säger ”jag har aldrig skrivit en skadeanmälan, vet inte 

hur man gör bara” och BC:2 säger ”jag har ju alltid klarat mig” samt att jobbet ”går på gammal rutin, 

jag vet hur jag ska åka”. Vidare till nivå 2 (managing) kan företag B sägas passa in på en av Flemmings 

(2001) krav för att kunna befinna sig här. Olyckor och skador anses här som något som kan 

förebyggas samt att ledningen även lägger resurser på att göra det (Flemming, 2001). Exempel här är 
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att B:VD tror på att en dålig väderlek inte orsakar olyckor utan ”man måste köra efter det” samtidigt 

som han säger ”ingenting är så bra att det inte kan bli bättre”. För att visa på att han vill förebygga 

olyckor så säger han att när det handlar om vinterdäcken så ”jag har aldrig nekat någon som vill ha 

på dem tidigare”. Med detta vill B:VD minska osäkerheten för chaufförerna och få dem att känna sig 

trygga på vägen. Det första som måste uppfyllas på nivå tre (involving) är att ledningen förstår att 

flera olika faktorer kan påverka att det sker olyckor och skador (Flemming, 2001). En av faktorerna 

kan enligt B:VD vara att ”vinterväghållningen är sanslöst dålig” och en annan är ”att du öppnar en bil 

när den fortfarande är kopplad med släpet”. Däremot kan det inte sägas att grundproblemen förstås 

härröras från ledningens beslut då bland annat B:A säger att chaufförerna anses ha eget ansvar att 

kolla vad som gäller i bilpärmen. Det kan då antas att grundproblemen i företag B tycks vara 

chaufförerna, trots att B:VD säger att ”få skador totalt är i stort sett tack vare chaufförerna”. På nivå 

tre handlar det också om att personalen ansvarar för sin egen säkerhet. Detta menar B:VD är ett av 

kriterierna för en bra chaufför ”erfarna chaufförer som tar ansvar”. Både chaufför B:C1 och B:C2 är 

även de med på detta, B:C1 säger ”ja det måste jag väl ha när jag kör en 25 meters bil” och B:C2 

säger ”det är ju chaufförerna” och ”kör efter förhållanden ju”.  

 

Företag B är innehar både en ISO 9001 certifiering samt en ISO 14001 certifiering. De innehåller 

enligt B:T bland annat att företaget ska följa trafiklagarna som behandlar alkohol, droger samt kör- 

och vilotider. Dessa är vad Schein (2010) kallar för artefakter, här med hänsyn till säkerhet. Allt som 

chaufförerna behöver veta angående alla regler och så vidare finns i en bilpärm som finns placerad i 

varje bil. Den är enligt B:A inte helt uppdaterad. Här finns också rapporter som ska fyllas i vid olycka. 

Kör och vilotiderna är inte helt accepterade eftersom de inte anses vara tillräckligt flexibla. 

Företagets policy för hur fort de får köra ligger på max 82 km/h och lagen säger 80 km/h 

(Transportstyrelsen, 2012). Vidare till Scheins (2010) nivå som handlar om åtagna värderingar så kan 

det ur vad B:C2 anser vara visionen för företag B sägas att säkerheten värderas. Han säger ”vi ska 

vara lagliga i allmänhet” och ”undvika skador”. Däremot påstår han att det bara står ”en massa 

skitsnack” i certifieringarna. Då B:A säger att chaufförerna måste kunna vad de innehåller om en 

revision sker oanmält, tyder det inte på att det finns några höga värderingar gällande säkerhet. Dock 

är det viktigt att chaufförerna känner sig trygga, de ska få byta till vinterdäck när de vill och de sägs 

inte upp bara för att företaget gör minusresultat.  Företag B värderar att chaufförerna känner sig 

säkra, både i trafiken men också på jobbet. När det kommer till Scheins (2010) sista nivå, 

grundläggande antaganden, kan det inte observeras några sådana i företag B. 
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5.2.3 Företag C 

Företag C ser skador och olyckor som något som kan förebyggas och lägger i viss mån resurser på det 

vilket är i enlighet med SCMMs andra steg (Flemming, 2001), managing. ”Man kan inte både ha en 

nollvision och inte investera i det, så är det, det måste få kosta” menar C:VD och ”ta det lugnt, det 

viktigaste är att de håller sig på vägen och kommer fram hela och rena” samt att han är mycket för 

användandet av handsfree. C:C säger också att C:VD tar åt sig om han kommer med synpunkter, inte 

specifikt säkerhetsrelaterat, men allmänt, säkerhet inkluderat. Det finns också en uppfattning att 

skador sker på grund av osäkert beteende hos chaufförerna då C:VD bland annat menar att de 

anpassar körningen till väglag, vilket också är en del i SCMMs andra steg menar Flemming (2001). Vid 

skador och olyckor menar C:C att C:VD reagerar negativt ”det gör ju alla”, C:VD styrker detta till viss 

del och menar att han blir sur om det är samma person som alltid kör emot och de visar att de är 

olyckliga ”då är det enkelt att vara snäll”. SCMMs andra steg säger också bestraffningar utdelas vid 

olyckor och skador enligt Flemming (2001), vilket de kan sägas göra enligt detta med en tendens upp 

mot SCMMs tredje steg, involving. Säkerheten kan också sägas likställas med mätbara siffror då 

såsom hastigheter vilket Flemmings (2001) också hör steg två till. C:C menar också att det finns vissa 

saker som chaufförer som inte ”törs” rapportera och att ”det är lättare att inte bry sig”, dock fyller 

han i att han själv inte alls känner så, ”jag vet ju att jag inte kommer att bli halshuggen”. På denna 

parameter skulle företag C kunna anses höra hemma på steg ett i Flemmings (2001) modell, men det 

väger inte tillräckligt tungt då C:C faktiskt rapporterar och inte delar denna syn. 

 

Företag C har en säkerhetspolicy och är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 genom sin 

samarbetspartner, de har också begränsat hastigheten på sina bilar till 85 km/h vilket är snäppet 

över den lagliga gränsen. Alla dessa kan ses som säkerhetsrelaterade artefakter enligt Scheins (2010) 

teori om företagskultur, dock har inga tydliga säkerhetsrelaterade åtagna föreställningar eller 

grundläggande antaganden kunnat observeras.  

 

5.2.4 Företag D 

Företag D har mycket som tyder på att de hör hemma på nivån emerging som är en av nivåerna i 

Flemmings (2001) SCMM. För det första så ser företaget säkerheten snarare som ett krav än som 

något som kan hjälpa dem. Detta när de inte följer hastighetsbegränsningarna som finns och 

samtidigt inte tycker det är så farligt då böterna inte är så höga som D:TC säger. Inställningen är även 

den att det inte alltid går att hålla lagen för kör- och vilotider. Vidare ser företaget olyckor som en 

oundviklig del i arbetet när D:TC säger ”sånt som händer”, ”man kan ju inte försäkra sig mot allting” 

och ”allting kan ju hända, det är ju inte så mycket man kan påverka egentligen”. Dock finns det också 
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till synes få faktorer som skulle ta dem upp till nivån involving (Flemming, 2001) då ledingen har 

förståelse att flertalet faktorer bidrar till att det händer skador och olyckor. D:TC säger bland annat 

”det är alltid en risk med att halka”, ”omlastning är ju alltid en risk” och ”jag är mest kritisk till 

vinterväghållningen”. Att personalen även ansvarar för sin egen säkerhet omfattas av denna nivå. 

Chaufförerna kör bilarna själva och T:DC säger ”där ska inte jag lägga näsan i blöt”. 

 

Schein (2010) skriver om tre olika nivåer kulturen i ett företag kan observeras på. Den första handlar 

om artefakter. De artefakter för säkerhet som kan skådas på företag D är att de har en ISO 9001 och 

en ISO 14001- certifiering samt en säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn finns även som en kopia i varje 

lastbil. Alla chaufförer är ansvariga för att sköta sin egen bil vilket visar på hur företaget delvis jobbar 

för säkerheten. Lagen säger att företagets lastbilar får köra i 80 km/h (Transportstyrelsen, 2012) men 

på företag D så kan det inte utläsas om det finns någon egen begränsning, däremot är det inte 

ovanligt att de kör i 90 km/h. Det finns inga regler för mobiltelefonanvändning under körning då 

detta enligt D:TC ses som ett nödvändigt ont”. Det finns ingenting i företaget D:s vision som kopplar 

dem till Scheins (2010) nästa nivå, åtagna värderingar, när det gäller säkerheten på företaget. Enligt 

D:TC bryr sig inte kunderna om deras certifieringar och därför spelar det inte heller någon roll om 

han eller chaufförerna gör det. Då D:T inte tycker det är så farligt då chaufförerna kör 10 km/h för 

fort så finns inte heller här några tecken på att säkerhet finns i företagets åtagna värderingar. Vidare 

har inga grundläggande antaganden för säkerhet i företag D kunnat observeras.  

 

5.2.5 Företag E  

Företag E tar sig förbi emerging-nivån då det är väldigt tydligt att de ligger högre i sitt säkerhetstänk 

än vad som är ett måste här. De ser säkerheten som ett krav genom lagar och regler istället för något 

som kan hjälpa dem vilket enligt Flemming (2001) skulle placera företag E på den första nivån. Detta 

visar sig när E:D1 säger ”det har blivit alldeles för tidsstyrt”, ”kommer kraven på alkolåsen så ska vi 

givetvis ha dem” och ”de kraven samarbetspartnern ställer på oss måste vi ju efterfölja”. Däremot 

säger han också om kör- och vilotiderna att ”det blir stressigt för terminalpersonalen, vilket snarare 

tyder på att han värderar säkerheten. E:D2 menar att det finns fördelar men att det kan gå till 

överdrift med pappersarbetet, vilket visar på att han bryr sig mer om pappersarbetet än om 

säkerheten. Men när han däremot säger följande ” nästintill overkligt att vi inte har lagstiftning på att 

man ska ha alkolås” så är det snarare en antydan till att lagen inte bryr sig om säkerheten. Vidare ses 

skador och olyckor som oundvikligt, E:D2 säger ”det är ju tyvärr sådant som händer” och ”mänskliga 

faktorn inblandad så kan det ju alltid hända olyckor, så är det ju”. Samtidigt finns det fortfarande 

olika sätt att förebygga skador på menar både E:D1 och E:D2 vilket visar på att företag E befinner sig 
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på managing-nivån (Flemming, 2001). En av de viktigaste faktorerna här är enligt E:D2 att 

chaufförerna har bra grejer att jobba med och att de ser till att påtala vikten av att hålla hastigheter 

och arbetstidsreglerna. E:D1 säger att de ser till att bilarna är i bra skick och att de därför också ska 

vara bra att köra ”utan att man ska riskera att det händer någon olycka”. Säkerheten definieras bara 

till de regler och de lagar som gäller då företag E använder sig av sina färdskrivarkort för att 

kontrollera att de följs. Förutom att det är viktigt att chaufförerna påtalar risker, vilket de gör enligt 

E:D2 så har företag E även en personalgrupp som träffas varje månad, där bland annat arbetsmiljö 

diskuteras. Detta visar på att det är viktigt att involvera personalen för att även verksamheten ska bli 

exempelvis säkrare där ännu en nivå (involving) i Flemmings SCMM (2001) nås. Ledningen i företag E 

förstår att det finns flera faktorer som kan leda till skador och olyckor samt delvis att deras beslut 

påverkar dessa. Faktorer som de nämner är att utrustningen inte är tillräckligt bra och att en chaufför 

som pratar i telefon inte fokuserar helt på vägen. E:D1 säger då att ”vi har ju inte sagt att det är 

förbjudet att prata i telefon” vilket visar på att han är medveten om att han skulle kunna göra det. De 

har däremot handsfree som ett alternativ till att köra med telefonen i handen. När det kommer till 

chaufförerna och deras egna ansvar så säger E:D1 att ”alla känner ett ansvar”. Detta menar han att 

de har ansvar för sin egen säkerhet då de måste kontrollera så att allt på bilen fungerar och vara 

medvetna om vad det är som ska transporteras. Det märks även att de tar ansvar för säkerheten när 

de ringer och talar om att det är för halt för att köra. E:D1 bemöter detta med att de får vänta tills 

det kommer en grus- eller plogbil.  

 

Företag E har inga certifieringar men måste leva upp till samarbetspartnerns krav för fortsatt 

samarbete.  Kunderna är väldigt viktiga för företaget och därför är det av stor vikt att chauffören kan 

bemöta denne på ett bra sätt E:D1. Företaget har även en personalgrupp där chaufförerna kan dela 

med sig av bland annat förbättringsförslag. Färdskrivarkorten som varje chaufför har kontrolleras och 

används för att se till att kör- och vilotiderna sköts, fast att de enligt E:D1 skulle kunna vara mer 

flexibla. Företag har inte förbjudit telefonanvändning under körning, men E:D1 tycker inte det är bra 

och uppmuntrar till handsfree för att det annars är lättare att missa. Företagets egen policy för 

hastighetsbegränsning ligger på 83 km/h men de kör upp mot 85. Ovan beskrivs företag E:s 

säkerhetsrelaterade artefakter utifrån Scheins (2010) teori om att kulturen kan observeras på tre 

nivåer. Nästa nivå handlar vidare om företagets åtagna värderingar angående säkerhet där visionen 

speglar företag E:s egna värderingar. De vill ”ha bra arbetsredskap” och vill att trafiken ska drivas 

med så trafiksäkra och miljövänliga fordon som möjligt säger E:D1. För att kunna underbygga att 

detta även görs så köper de bland annat alltid in nya fordon, inte begagnat. 
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5.2.6 Företag F 

På företag F ses skador och olyckor som något som kan förebyggas enligt andra steget, managing, i 

Flemmings (2001) modell kallad SCMM då F:VD menar att de ständigt påtalar risker, drar raster även 

om chaufförerna kör in den tiden, har alkolås i bilarna och låter det bli sent ibland. F:PF menar också 

att de tillhandahåller rätt redskap för chaufförerna och utbildar dem. Vidare kan också företag F 

anses definiera säkerheten med hjälp av mätbara parametrar såsom kontrollsiffror vilket Flemmings 

(2001) också menar är typiskt för ett företag som befinner sig på steg två. De kontrollerar exempelvis 

förarkorten en gång i veckan och läser av bilarna var 28:e dag menar F:VD, som ett sätt att mäta 

säkerheten. Ledningen har också uppfattningen att olyckorna beror på osäkert beteende från 

chaufförerna på det sätt som Flemming (2001) skriver om i SCMMs andra steg. F:VD menar att ”det 

som föder skador är de här slarvfelen” och ”de har nog dåligt planering” samt att F:PF säger att ”dålig 

lastsäkring” ’är en stor fara. Flemming (2001) menar också att företag som befinner sig på steg två i 

SCMM bestraffar de anställda vid ett ökat antal skador. Detta visar sig vara fallet i företag F då F:VD 

säger att de försöker ”lägga fokus på den som kör sönder” och så fortsätter han ”så det är 

människojakt”. F:VD säger också att han varnat vissa chaufförer som på något sätt fått skador på 

bilarna, han säger också att det ges två varningar sedan är det uppsägning, ”det är för att försöka 

städa upp och få bort de som inte lyssnar”. Det finns också vissa tecken på att företag F drar mot steg 

ett i Flemmings (2001) modell angående av säkerheten märkbart ointresserade anställda. F:VD säger 

exempelvis om säkerhetspolicyn att ”jag kan den inte, jag kan inte rabbla den heller” men de har 

andra parametrar som också väger åt andra hållet då de har extra bromskontroller en gång i halvåret 

och att han anser att det är bättre att vända än att riskera något en dag med snöoväder. Företag F 

har också tendenser som drar mot steg tre i Flemmings (2001) SCMM bland annat när det gäller att 

personalen ansvarar för sin egen säkerhet. F:PF anser exempelvis att chaufförerna själva ansvarar för 

säkerheten även om han ska tillhandahålla dem med rätt förutsättningar. 

 

Vad det gäller säkerhetsrelaterade artefakter enligt Scheins (2010) teori om företagskultur som kan 

observeras på tre olika nivåer så har det på företag F observerats en säkerhetspolicy även om F:VD 

menar att varken han eller de anställda kan vad som står i den. De har även ISO 9001 och 14001 

certifieringar samt att de har begränsat hastigheten på bilarna till 83 km/h. Några åtagna 

föreställningar eller grundläggande antagen av intresse för säkerheten har inte kunnat observeras.  
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6. Resultat 
 

Efter analys av åkeriföretagens karaktärsdrag för god säkerhetskultur kunde nedanstående tabell 

(tabell 11) visa på vilka karaktärsdrag som var och en av dem faktiskt uppvisar. Att utläsa från denna 

är att företag E är det företag som uppfyller flest kriterier för att kunna ses som ett företag med god 

säkerhetskultur och företag A är företaget som har uppvisat minst antal karaktärsdrag för god 

säkerhetskultur.  

 

Karaktärsdrag för 
god säkerhetskultur 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 

Safety is a clearly 
recognized value 1,6 2,4 2,4 2,2 3,6 4 

Leadership for safety is 
clear 1,7 3,3 3 3 4,7 3 

Accountability for safety 
is clear 2,5 2,5 3,5 2,3 4,3 3,5 

Safety is integrated into 
all activities 1,9 3 3,1 2,6 3,5 3,1 

Safety is learning-driven 1,8 2 2,3 2,5 3 2,5 
 
 
 

De största skillnaderna mellan företagen infinner sig inom ramen för karaktärsdraget ”leadership for 

safety is clear” medan karaktärsdraget med minst variation är ”safety is learning driven”. Det är även 

här som de företag med flest kriterier för en god säkerhetskultur ligger som lägst, alltså, företag E 

och företag F. Det är i detta karaktärsdrag som både ”rapportering av avvikelser och brister” och 

”lärande underlättas genom dokumentation, diagnostisering av avvikelser, införa lösningar” befinner 

sig. I dessa två områden visade inget av de sex företagen något tecken på god säkerhetskultur. Där 

de alla visade sig från sin goda sida var att de alla ser säkerheten som en del av jobbet, att de är 

ansvariga att följa de lagar och regler som finns och att kompetensen utvecklas och drar nytta av 

företagets erfarenheter. 

 

De karaktärsdrag för god säkerhetskultur som i åkeribranschen visat sig vara starkast är 

sammanfattningsvis ”leadership for safety is clear” samt accountability for safety is clear” där det 

endast skiljer sig marginellt. 

 

De sex företagen har i bilden nedan placerats efter dels hur god säkerhetskultur de har men också 

efter hur många skador de har per heltidsanställd chaufför med hjälp av skadestatistik från 2012. 

Tabell 11: Sammanställning över karaktärsdragen för en god säkerhetskultur som företagen uppvisar. 
Siffrorna är ett snittvärde på hur väl de olika företagen presterade på respektive karaktärsdrags 
koncept i tabell 6 till 10 på sidan 67 till 89. 

Uppvisas Uppvisas ej 
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Detta mått används för att kunna jämföra företagen på ett sätt så att de har så lika förutsättningar 

som möjligt då de skiljer sig något rent storleksmässigt. Skalan varpå antalet skador placerats har 

skapats med tanken om att 0 är det lägsta värdet, vilket också därför borde vara högst upp. 0,6 har i 

detta fall satts som det högsta värdet då det befann sig strax över det företag som hade det högsta 

värdet under 2012, företag C med 0,585. Figur 8 nedan utvisar att företag A är det företag som har 

den mest bristande säkerhetskulturen medan företag E har den godaste säkerhetskulturen. Detta 

stämmer också bra överrens med tidigare resultat om karaktärsdrag för en god säkerhetskultur. 

Samtliga företag i matrisen rör sig uppåt mot ett lägre antal skador samtidigt som säkerhetskulturen 

ökar. Företag C är det företag som går mest mot trenden och följer inte lika tydligt ett minskat antal 

skador när säkerhetskultur ökar. Det kan utifrån matrisen tyckas som om företag C har förhållandevis 

mycket skador jämfört med hur pass god säkerhetskulturen är. Företag C är dock inte tillräckligt 

avvikande för att det inte skulle gå att förklara en god säkerhetskultur som betydande för att det sker 

skador och olyckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vidare har de sex företagen också placerats in i matrisen enligt omfattningen på skadorna i form av 

kostnader. Här har statistiken för utbetalningar per skada använts för ett riktvärde. På vänster axel 

ses denna gång utbetalningarna från försäkringsbolaget per skada där 70000 sek är satt som högsta 

värde då företag C som hade det största värdet för denna statistik under 2012 hamnade precis under 

den siffran. Det tycks inte framgå att det finns något samband med att det sker skador av större 

omfattning och att säkerhetskulturen är bristande dock är det svårt att säga då samtliga företag 

Figur 8: Företagens placering i ”safety culture accident relationship matrix” efter 
antal skador per chaufför i respektive företag. 
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befinner sig i den nedre delen av matrisen. Dock finns det en tendens till ett samband då företagen i 

matrisen rör sig i rätt riktning. 

 
 

Figur 9: Företagens placering i ”safety culture accident relationship matrix” efter 
utbetalning per skada i respektive företag. 
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7. Diskussion 
 
Slutsatsen visade alltså hur vissa av karaktärsdragen för en god säkerhetskultur visade sig på en del 

av åkeriföretagen. De snittvärden som visar sig i tabell 11 på sidan 96 säger dock inte hela sanningen 

då de är just snittvärden. Det kan tyckas att inget av företagen har katastrofsiffror då den lägsta i 

hela tabellen ligger på 1,6 av 5 möjliga. Intressant är istället att kolla på de utmärkande 

underliggande delsiffrorna för varje karaktärsdrag. I tabell 10 på sidan 89 går det att se hur det 

generellt sett både råder en ifrågasättande attityd på företagen men också att kompetenserna 

ständigt utvecklas. Däremot så finns det inte ett spår av någon incidentrapportering eller ens positiv 

inställning till att syssla med något sådant. Genom de totalt 13 intervjuer som genomfördes har en 

rad intressanta citat uppkommit kring detta som i sig själva talar ett tydligt språk, rapportering av 

tillbud är inget åkeriföretagen fokuserar på. 

 

”antingen så har det hänt något eller så har det inte hänt något, tillbud? Nä 

det kan jag inte påstå, det kanske är någon som ringer och säger att nu var det 

jävligt nära att det och det hände, ja, det är inget vi noterar eller för statistik 

på” 

 

”det är ju sådant man tar på mötena, inte så att det rapporteras, nää det gör vi 

inte, så noga är vi inte” 

 

”det är ju ingen som säger något om det utan det håller man tyst om, det 

förekommer nog inte varje dag kanske men varje vecka, tillbud som aldrig 

kommer fram” 

 

”det stannar inom vägarna” 

 

Här ser det ut som det finns en potential till stora förbättringar inom hela branschen. Åkeriföretagen 

bör dokumentera om det är någon som är nära på att krocka, backa emot, klämma ett finger eller 

vad det nu än är, för att kunna ta reda på orsaken till att det höll på att hända och arbeta för att det 

aldrig ska ske igen. En tätare rapporering kommer också ge ett bättre resultat, att rent ignorera 

denna information som de intervjuade åkeriföretagen gör är snarare bakåtsträvande i kampen att 

minska skador och olyckor. Det handlar inte om att ta reda på vem som har gjort det, för alla 

människor gör misstag, utan det intressanta är istället att ta reda på vilka bakomliggande orsaker 

som finns och hur de går att förebygga. Det skulle kunna handla om ett enklare rapporteringssystem 



 

 
100 

där chaufförerna kan lägga incidentrapporterna i en brevlåda eller plastficka på kontoret, anonymt 

om så krävs. Cheferna kan också vända på sitt fokus där de brusar upp sig om någon har kört emot 

och förstå att här finns deras chans till att förstå varför det händer skador och olyckor på deras 

företag, här finns chansen att förebygga dem. 

 

Transportstyrelsen skulle också kunna lysa på detta genom att tillhandahålla ett färdigt system för 

inrapportering eller samla cheferna för att ge dem en ökad förståelse för detta. Något borde i alla fall 

göras då flera chaufförer menar att det sker tillbud och avvikande händelser hela tiden, 

åkeriföretagen måste bara lära sig att dra nytta av den informationen. 

 

Vad som framkom kring att det sker mer omfattande skador vid en sämre säkerhetskultur skulle 

kunna bero på att de mest omfattande skadorna i åkeribranschen sker väldigt orgelbundet. Därför 

skulle företag C i denna statistik kunna haft ett sådant år 2012 där det helt plötsligt var flera bilar 

som havererade, samtidigt som företag B hade ett år där det var ovanligt lugnt på skadefronten. 

Detta skulle då ha kunnat skapa den spridning mellan företag B och C som kan ses i figur 9 på sidan 

98. Om företag B och C exkluderas från figuren går det också att se ett tydligare samband mellan de 

andra företagen. I rapporten underbyggdes detta dock så gott det gick med statistik från år 2011 

samt 2013. 

 

Åkeriföretagen hade under intervjuerna också egna teorier om varför det sker skador och olyckor på 

vägarna. Som en återkommande faktor och något som faktiskt upprörde flera av respondenterna 

framkom den på senare tid dåliga väghållningen. Flera av respondenterna menade att det inte saltas 

alls lika mycket på vägarna som förr, troligen med tanke på miljön, men det får ju inte vara så att det 

drabbar de som är ute på vägarna och skapar olyckor. En respondent berättade att hans kollega 

körde och saltade under vinterhalvåret, på hösten 2012 innan snön hade börjat komma så fick han 

reda på att han skulle få neddraget med saltmängden, det regleras alltså inte efter hur vintern ser ur 

utan är förutbestämt redan innan. Att merparten av de åkeriföretag som har intervjuats har påpekat 

detta som ett stort problem är att se som allvarligt. I Sverige ska vi inte vara förvånade när det blir en 

vinter med snö och hala vägar, de som drabbas är inte bara åkeriföretagen utan de personbilar som 

inte har en chans om de krockar med en skenande lastbil. Åkeriföretagen måste göra sin del i det 

hela men det hjälper inte om de inte har rätt förutsättningar. 

 

Genom de intervjuer som gjordes framkom också kör- och vilotiderna som ett hett diskussionsämne. 

Samtliga åkeriföretag ansåg att tillämpningen av dessa lagar skapar en problematisk situation där 

chaufförerna drabbas hårdast. Det är då viktigt att tänka på att Transportstyrelsen själva menar att 
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kör- och vilotiderna finns till för att ”ge förarna en god social situation” (Transportstyrelsen, 2012;4), 

men de skapar enligt åkeriföretagen själva stress och press. Detta kan dock ses som att 

åkeriföretagen tillämpar lagarna på fel vis. Om chaufförerna känner sig stressade så måste 

transportledarna på åkeriföretagen planera chaufförernas rutter bättre så att chaufförerna inte 

känner sig stressade att hålla de tiderna som de ska.  

 

Företag B var det företag som hade avsevärt bättre statistik än åtminstone vissa av företagen. Detta 

skulle kunna bero på att de kör generellt sätt kortare transporter än de andra företagen. De har 

också en personalstyrka där en stor del består av extraarbetande tidigare heltidsanställda chaufförer 

som nu är pensionärer. Det skulle kunna vara så att detta påverkar skadorna rejält då de har ett 

rutinerat arbetsätt samt god erfarenhet. Företaget har också en stor kund som de i huvudsak kör åt 

vilket gör att det enbart är en motpart att etablera en god relation med, om detta lyckas så 

genomsyras detta samarbete genom organisationen. Kunden är också ett välkänt varumärke som har 

etablerat rutiner för det mesta, även om företag B ibland anser att deras rutiner inte stämmer 

överrens med hur de vill arbeta så är det troligt att detta har en stor betydelse för att de har färre 

skador och olyckor än de andra företagen.  

 

Företag C var det företag som utmärkte sig rejält i skadestatistiken i både antal och omfattning rent 

ekonomiskt. I motsats till företag B så har företag C inte alls lika många av ålder erfarna förare, 

istället domineras semesterperioden av mycket nytt ungt folk. På företag C är de medvetna om att 

det sker mer olyckor under den perioden och de har också kunnat koppla ett par incidenter till ett 

par yngre förare som VD:n tror SMS:ade samtidigt som de satt vid ratten. De fick i och för sig inte 

vara kvar på företaget, men det är inte troligt att detta är en problematik som har drabbat företag B. 

Viktigt att tillägga är också att företag B kommer behöva ta in ny personal inom en snar framtid då 

pensionärerna inte längre kan eller vill köra, även om det i dagslägen fungerar bra. 

 

Under en diskussion efter en av intervjuerna kom det på tal om att en av anledningarna till att det 

sker skador och olyckor skulle kunna bero på om företagen kör pallat eller styckat gods. 

Respondenten hade uppfattningen att det sker mer skador och olyckor vid körning av styckat gods då 

det är mycket otympligare och kräver mer kunskap hos chauffören om hur det ska lastas och säkras. 

Om detta resonemang stämmer så borde det företagen som har mycket skador köra styckat gods och 

de som har lite skador borde således köra pallat gods. Det vi kan se direkt är att företaget som hade 

mest skador per chaufför främst kör pallat gods, däremot kör det företaget som hade näst flest 

skador per chaufför styckegods, de tre företagen som befinner sig på mellannivåerna när det gäller 
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skador per chaufför kör både pallat och styckat gods. Företag B har bäst statistik och kör främst pallat 

gods, därför skulle detta resonemang kunna stämma. 
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8. Reflektion 
 
 
Arbetet med denna kandidatuppsats har i det stora hela gått väldigt bra. Det har varit mycket som 

behövt göras under en kort tidsperiod men vi är nöjda med arbetsgången, samarbetet och resultatet 

för uppsatsen.  

 

Rapporten kan tyckas bygga på väldigt mycket empiriskt material, detta trots att det reducerats 

avsevärt. Anledningen till den stora empiriinsamlingen kan i efterhand antyda att när frågorna 

utformades så var vi fortfarande inte helt insatta i ämnet. Det som är positivt med detta tycker vi är 

att vi inte fick för lite material att arbeta med. Nackdelen blev istället att vi fick spendera väldigt 

mycket tid på både transkribering och sammanställning, samt att analysen tog väldig tid. 

Sammantaget så blev beslutet att transkribera de 13 intervjuerna det som gjorde allting så mycket 

mer tidskrävande, det visade sig också vara detta som blev en av uppsatsens styrkor. Vi hade även 

kunnat göra vissa av stegen annorlunda för att spara tid, tillexempel så skulle vi kunnat koda de 

transkriberade intervjuerna via datorn istället för att göra det i pappersform. 

 

För att vi skulle kunna vara så objektiva och insatta i materialet som möjligt har företagen i empirin 

behandlas slumpmässig mellan oss båda, vi har alltså turats om så att inte samma person har suttit 

med samma företag genom hela rapportern. Detta gäller samtliga olika faser såsom intervjuer, 

transkribering, kodning och sammanställning. Detta har medfört att det har varit mycket 

tidskrävande men även ökat förtroendet för innehållet. 

 

På en del av företagen har intervjuer gjorts enbart med cheferna. Detta har bidragit till att 

säkerhetskulturen varit svårare att identifiera på dessa företag. Hade vi fått fler intervjuer på 

företagen hade det förmodligen resulterat i att vi inte haft lika många företag och uppsatsen hade då 

inte haft samma bredd som den nu har. 

 

Statistiken som användes visade sig variera väldigt mycket mellan de olika företagen och mellan de 

olika perioderna. Det hade varit mer givande för rapportens resultat om statistik hade införskaffats 

för längre perioder, exempelvis fem år för samtliga företag. 

 

När vi fastställde både karaktärsdragen för en god säkerhetskultur och hur säkerhetskulturen var i 

allmänhet så fick vissa parametrar höga värden på grund av åkeribranschens natur. En sådan 

parameter var förtroende, chaufförerna tvingas givetvis till att ha en förtroendebaserad relation till 
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sin chef eftersom de befinner sig till störst del själva ute på vägarna. Detta försvårade bedömningen 

av de olika företagen och det kan tänkas att vissa parametrar inte hade varit lika högt värderade om 

det hade handlat om åkeribranschen. 
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