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Sammanfattning 

Studien är en kvalitativ intervjustudie som genomfördes i samarbete med Scania CV AB. 

Syftet är att kartlägga hur man resonerar kring begreppet säkerhet i förhållande till 

Organizational Behavioral Management (OBM). Studien presenterar OBMs beteendeanalys 

ABC-modellen för att beskriva hur ett beteende kan aktiveras samt vilka konsekvenser det 

har. Den avser även att introducera DCOM och Beteendebaserad säkerhet (BBS) som 

kompletterande verktyg att arbeta med. Målgruppen i studien är truckförare på Chassi. Chassi 

är en avdelning på Scania där själva produktionen av lastbilar och bussar sker. Det 

övergripande problemet är att truck- och gångtrafik arbetar väldigt nära varandra, vilket 

resulterar i att avvikelser, tillbud och olyckor sker och utmaningen är att ta reda på varför. Det 

resulterade i tre frågeställningar: 1)Hur resonerar man kring säkert och osäkert beteende och 

säkerhet? 2) Varför gör man osäkra handlingar? 3) Är negativa konsekvenser för ett felaktigt 

beteende lösningen eller finns den någon annanstans? Resultatet visar att målgruppen har ett 

bra resonemang om säkerhet och man vill sträva efter en säker arbetsplats. Diskussionen 

handlar företrädelsevis om osäkert beteende och hur man kan eliminera det hellre än hur man 

kan förstärka ett säkerhet beteende. Studien visar att man som truckförare möter flertalet 

tydliga aktiverare, som triggar osäkra beteenden och att konsekvenserna för att försvaga dem 

är inte tillräckliga.  

 

Nyckelord: Säkert och osäkert beteende, truckförare, Organizational Behavioral Management 

(OBM), ABC modellen, Beteende baserad säkerhet (BBS) och DCOM 

  





Förord 

Denna studie har varit ett uppdrag från Hälsan på Scania. Det arbete Scania gör för hälsan och 

arbetsmiljön har sin grund från deras hälso- och arbetsmiljöpolicy. Att kontinuerligt förbättra 

hälsan och sträva efter ett ökat välbefinnande är en naturlig del i Scanias arbete. Detta arbete 

har gett mig möjligheten att få träffa flertalet intressanta och fantastiska människor. Varav 

några skulle jag vilja uppmärksamma i detta förord. 

Jag vill tacka alla uppe på Hälsan, bland annat Stefan Mild, för att de gett mig denna 

möjlighet. Ett speciellt tack vill jag säga till min handledare, Jessica Jansson. Du har varit en 

klippa hela studien igenom och jag uppskattar dig för allt du gjort. 

Studien genomfördes på Chassi, vilket är själva produktionen. Det bemötande jag fick där var 

helt otroligt. Tack till alla och speciellt till Håkan Jonsson för all hjälp. Håkan, du 

underlättade mitt arbete markant. Tack! Jag vill även uppmärksamma och tacka alla mina 

respondenter som gett mig deras värdefulla tid för att sitta och prata med mig.  

Jag vill även tacka min familj, främst mina fina systrar Karin och Maria, för det stöd och 

uppmuntran som ni gett mig under detta arbete. Malin för du tålmodigt svarat på den mängd 

sms du stundtals fått, Julia för att du alltid är där och Leif, din insats i detta är inte glömd! 

Slutligen vill jag säga tack till min handledare på Liu, Richard Hirsch och till min opponent 

Maria Hedblom.  

 

Södertälje, 2013  

Emma Hallstan 
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1. Inledning 

Inom kognitionsvetenskap studeras relationen mellan människan och dennes omgivning. 

Kognitionsvetenskapen försöker bland annat svara på om människan agerar optimalt för den 

omgivning som denne befinner sig i. Vetenskapen belyser även huruvida omgivningen är 

optimalt utformad för människan och det som denne önskar att ha ut av den. Den här studien 

belyser frågan om hur truckförare resonerar om sin omgivning utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur truckförare resonerar kring begreppet säkerhet i 

förhållande till Organizational Behavioral Management. Avvikelser, tillbud och olyckor sker 

och utmaning är att undersöka varför. Detta har resulterat i nedanstående frågeställning.  

1.2. Frågeställning 
1. Hur resonerar man kring säkert och osäkert beteende och säkerhet? 

2. Varför gör man osäkra handlingar?  

3. Är negativa konsekvenser för ett felaktigt beteende lösningen eller finns den någon 

annanstans?  

Studien kommer även att introducera Beteende Baserad Säkerhet (BBS) och DCOM som 

metoder att arbeta med i detta avseende.  

1.3. Begränsning 
Respondenterna för denna studie är truckförare på Chassi. Studien begränsades även genom 

att fokus mestadels att ligger på medarbetaren och deras syn på säkerhet och beteende, inte 

chefers. 
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2. Scania 

Det internationella företaget Scania är en av de världsledande tillverkarna av lastbilar, bussar 

och industri- och marinmotorer (Scania CV AB, 2011). 2011 hade Scania över 35000 

anställda runt om i världen. Huvudkontoret finns i Södertälje tillsammans med forsknings- 

och utvecklingsverksamheten, medan produktionen finns spridd över hela världen (Scania 

AB, 2011).  

 

Figur 1 visar Scania i världen. (Internt material, 2012) 

2.1. 3 kärnvärden och Scania huset 
Scania har utformat tre kärnvärden som ligger till grund för deras kultur, ledarskap och 

framgång (scania.com): 

1. Kunden först 

Fokus ligger på kunden genom hela företaget och siktet är att skapa ett mervärde för 

kunderna. 

2. Respekt för individen 

Företaget vill använda alla individers kunskap, erfarenheter och strävan för 

förbättring. Man önskar säkerställa kvalitet, effektivitet och arbetstillfredsställelse. 

3. Kvalitet 

En förutsättning för nöjda kunder är hög kvalitet på produkten och tjänster. Scania 

arbetar ständigt med produktutveckling genom bland annat uppmärksamma kundernas 

behov.  

 

Figur 2 visar Scanias tre kärnvärden och hur de ska nå dit. (Internt material, 2012) 
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Scania beskriver sin verksamhet utifrån dessa tre kärnvärden och för att illustrera detta har 

man skapat Scania-huset. Här strävar man för att uppnå fyra principer: Rätt från mig, Normal 

situation, Resultat drivs av efterfrågan och Ständiga förbättringar.  

 

Figur 3 visar Scania huset (Internt material, 2012) 

Dessa principer kompletteras av underställda principer, som variera för de olika 

avdelningarna. 
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2.2. Chassi 
I detta avsnitt beskrivs avdelningen Chassi mer ingående. Samtlig information är hämtad från 

besök och observationer gjorda på avdelningen. Chassi är den avdelning på Scania där 

lastbilar och bussar monteras.  

 

Figur 4 visar Scania huset med kompletterade underställda principer för Chassi (Internt material, 2012) 

Produktionen, även kallad line (engelskt uttal), börjar med två sidbalkar och avlutar med en 

lastbil/buss som rullar ut till parkeringen. Varje dag produceras 41 lastbilar. Produktionen är 

uppdelad i stationer. Monteringen vid varje station beräknas för lastbilar ta cirka 8 minuter 

och 35 sekunder. Denna beräkning är det avdelningen Logistik som står för. Det är de som 

planerar produktionen, vilken lastbil som görs när och så vidare. Beräkningen krävs då 

lastbilarna av olika storlek kräver mer eller mindre arbete. Istället för att det till exempel inte 

ska ta längre tid så väljer man att tillfälligt sätta in fler personer. Det är även Logistik som 

förser line med de delar och material de behöver för sitt arbete. Målet är att gå ner till 5 

minuter per station och 70 lastbilar per dag. Detta mål är satt till 2015-16 och man arbetar 

mycket med att nå dit. Detta mål sätter ännu mer press på att sträva efter en säker arbetsmiljö.  

2.2.1. Problem på Chassi 

I säkerhets arbetet är som alla på Chassi är involverade . På en arbetsplats av detta slag kan en 

liten incident ha en stor påverkan. Det finns goda förutsättningar för en säker arbetsmiljö, men 

trots detta sker det avvikelser, tillbud och olyckor kopplat till truckar. Truckar lastas 

exempelvis för högt och skymmer på så sätt sikten. Det finns föreskrifter som säger att man 

ska ha fri sikt och max får ha två pallar per last. Trafikreglerna inne på Chassi följs inte av 

varken truckförare eller gående. Scania har fått kritik från Arbetsmiljöverket att det inte finns 

några konsekvenser för ett felaktigt beteende. De menar att detta kan vara orsaken till att det 

felaktiga beteendet kvarstår och upprepas.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt beskriver Oganizational Behavior Management och ABC-modellen. Detta är 

teorier som man på Scania använder för att bland annat definiera vad ett beteende är och dess 

roll i organisationen. Avsnittet kommer även presentera DCOM och Beteende Baserad 

Säkerhet, som två verktyg att använda i arbetet med beteende och beteendeförändring.  

3.1. Att sätta beteenden i fokus 
Beteendeanalytiskt ledarskap innebär att sätta beteenden i fokus. ”Vetenskapen om beteende 

ger praktiskt användbara verktyg med direkt betydelse för ledarskap och utveckling i 

organisationer” skriver Brandberg och Folkesson (2010). Det är möjligt att minimera risken 

att styras av omständigheter som inte kan kontrolleras genom att fokusera på beteenden.  

För att förstå en människas beteende är det en fördel att skapa förståelse för dennes känslor 

och tankar. Beteende är alltså inte enbart det en individ gör. Wadström (2004) menar att alla 

händelser och processer som har sin uppkomst hos eller i en levande organism, som till 

exempel människan, är ett beteende.  

Genom att öka kunskapen kring beteende ökar även förståelsen för hur verksamheten 

utvecklas, men även hur ett beteende kan förstärkas alternativt försvagas. Beteende kan 

definieras som en observerbar aktivitet hos en individ. Att den är observerbar innebär att den 

även är mätbar. Det är möjligt att ändra vad någon gör till skillnad från vad någon är. 

(Brandberg och Folkesson, 2010) 

Geller (2003) menar att beteende är den viktigaste mänskliga påverkan på en organisations 

prestation. Allt inte går att lösa med positiv feedback. Det är viktigt att få individen att bli 

involverad i frågan om säkerhet så att denne får en ”mindfull” attityd istället för att förlita sig 

på automatiserade processer. Automatiserade processer är inte pålitliga när till exempel 

miljön förändras. Det önskade beteendet bör vara observant och lite analytiskt. Direktiv och 

instruktioner kan skapa en känsla av att individen beter sig på ett visst sätt för någon annans 

skull och inte för sin egen säkerhet och hälsa.  

Genom att sätta beteendet i fokus blir informationen tydligare mellan medarbetarna. Det blir 

även mer definierat vad det är för förändring som önskas. Tydlig feedback minskar risken för 

egentolkning som tenderar bli felaktig. Det är alltså viktigt att lära sig se skillnad på vad som 

är beteende och vad som är egenskap. Denna skillnad är viktig då våra egenskaper inte har en 

så stor del i att styra vårt beteende som vi önskar tro. Det är situationen och även vår 

omgivning som styr och framkallar beteenden. Detta innebär att fokus ska ligga på beteenden 

i en given situation och inte på något som kan generaliseras till ett standard beteende. Ur en 

organisations synvinkel är det det du gör som har betydelse och inte hur du är. Detta fokus 

innebär en detaljnivå som vi inte är vana vid och därför inte känns bekväm. Detta kan 

upplevas utmanande men vill man uppnå en beteendeförändring är det viktigt att vara konkret. 

(Andersson och Klintrot, 2009) 

Resultat och beteende är också något man måste skilja på menar Andersson och Klintrot 

(2009). Resultatet är dit man vill nå och beteendet är vägen dit. Detta är anledningen till att 

fokusera på beteende.  
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3.2. Organisational Behavior Management 
Organizational behavioral management (OBM) är ett forsknings område som är besläktat med 

kognitiv beteendeterapi och innefattar beteendets roll inom organisationen. Även om det inte 

finns en bestämd definition av begreppet OBM så anses beteendeanalysen vara den mest 

grundläggande. Analysen beskriver hur samspelet mellan chef, medarbetare och resultat ser 

ut. (Brandberg och Folkesson, 2010)  

Beteende är konsekvensstyrt och kommunikation har väldigt liten del i ett beteende. 

Kommunikationen kallar Andersson och Klintrot (2009) för stimulus medan Brandberg och 

Folkesson (2010) använder begreppet aktiverare. Detta är den signal i OBM som visar vad 

man ska göra. I denna studie kommer begreppet aktiverare användas. 

3.2.1. ABC-modellen 

ABC-modellen visar på ett grundläggande sätt hur beteende fungerar enligt OBM. (Brandberg 

och Folkesson, 2010) Modellen är en funktionell modell vilket innebär att den viktigaste 

faktorn för att förstå och påverka beteenden är den funktion som beteendet får. En positiv 

konsekvens ökar chansen för att det blir ett återkommande beteende. (arbetasakert.se, 2012)  

A står för aktiverare, vilket innebär hur ett beteende startas. B beskriver de beteenden som är 

viktiga att påverka. Slutligen står C för de konsekvenser (eng consequence) som uppkommer 

från beteendet. (Brandberg och Folkesson, 2010) Aktiveraren påverkar beteendet till 20 % 

och konsekvensen de resterande 80 %. (arbetasakert.se, 2012) 

 

Figur 5 visar till relationen mellan A, B och C, samt då konsekvensen sin tur påverkar om beteendet förstärks eller försvagas. 

Till höger illustreras detta med ett exempel. 

Aktiverare är det som skapar ett beteende. De kan definieras som de händelser som sker innan 

ett beteende. Exempel på aktiverare kan vara arbetsbeskrivningar, muntliga tillsägelser och 

instruktioner. Effektiva aktiverare ska ligga nära i tiden i förhållande till beteendet. De ska 

även varieras så att risken minskar att de förlorar sitt värde. Aktiverare ska tydligt visa vilka 

konsekvenser som beteendet får. (Olofsson, 2010) 

Förstärkande eller försvagande är de två konsekvenser ett beteende kan ha. En förstärkande 

konsekvens har mer tyngd och är mer långvarig än en försvagande. Resultatet av en 
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försvagande konsekvens kan till exempel vara så bestraffande att personen blir undvikande. 

En förstärkning av ett beteende som belöning/beröm är effektivast och styr även beteende när 

”konsekvensgivaren” inte är på plats. (Andersson och Klintrot, 2009) 

Dessa två olika konsekvenser kan styra beteendet på skilda sätt. ”En förstärkare är något som 

ökar beteende.” Alltså ökar sannolikheten att du beter dig på liknande sätt igen. ”En 

försvagare är något som minskar ett beteende”, det vill säga att chansen att beteendet 

återkommer minskar. Andersson och Klintrot (2009) menar att det finns även positiv 

respektive negativ förstärkning och försvagning i samband med konsekvenser. Det innebär att 

tillföra eller ta bort något för att påverka beteende. Konsekvenser kan även ses som positiva 

och negativa vilket i sin tur påverkar beteendet. När positiva konsekvenser tillkommer så ökar 

beteendet och minskar om de avtar. Motsatsen gäller för de negativa konsekvenserna. 

(Andersson och Klintrot, 2009) 

Tabell 1 visar vad positiva och negativa konsekvenser resulterar i (Andersson och Klintrot, 2009) 

 Tillförs Tas bort 

Positiva konsekvenser Beteende ökar 

(Positiv förstärkning) 

Beteende minskar 

(Negativ försvagning) 

Negativa konsekvenser Beteende minskar 

(Försvagning) 

Beteende ökar 

(Negativ förstärkning) 

 

Svårigheten i detta är att identifiera vad som kan fungera som en positiv och negativ 

förstärkning då det är väldigt individuellt. Detta innebär för att uppnå ett optimalt effektivt 

arbete måste man lära känna varje enskild individ och dennes förhållande till konsekvenser. 

Detta hänger ihop med att vi reagerar olika på förstärkare då vår inlärningshistorik är unik. 

Tidigare erfarenheter och upplevelser påverkar ditt beteende idag. (Andersson och Klintrot, 

2009) 

Olofsson (2010) skriver att det finns olika typer av konsekvenser. Sociala konsekvenser 

handlar om de känslomässiga reaktionerna och sättet att kommunicera i förhållande till 

beteende. Positiv feedback för ett väl utfört arbete är ett exempel på en social konsekvens. 

Resultatkonsekvenser innebär att när vi kan resonera kring det presenterade resultatet, kan vi 

även låta det påverka vårt framtida beteende. Naturliga konsekvenser är en följd av olika 

beteenden. Till exempel måste kranen vridas för att vatten ska komma ur den. Slutligen 

nämner Olofsson (2010) att det finns arrangerade konsekvenser. Det är väldigt vanligt att 

organisationer använder sig av dessa, i form av bonusar och förmåner. De har då makten att 

kontrollera konsekvenserna. 

3.2.2. Beteendeanalys 

Det inledande steget i beteendeanalysen är att bryta ner det beteendet man önskar ändra i 

specifika beteendebeskrivningar. Med hjälp av beteendemätning skapas ett viktigt verktyg för 

återkoppling till medarbetare. Ett vanligt mått för mätningen är frekvens, då undersöks hur 

ofta ett visst beteende förekommer under en specifik tidsperiod. (Brandberg och Folkesson, 

2010) Analysen ger även en god bild av vilka konsekvenserna är och när i tiden de inträffar. 

Även hur ofta de upplevs som positiva eller negativa. Det är viktigt att kartlägga detta då 

dessa faktorer tillsammans styr vårt beteende. Detta arbete kan ske med hjälp av en tabell som 

visar på olika konsekvensers effekter. Se exempel i tabell 2. (Andersson och Klintrot, 2009) 



10 

 

 

Tabell 2 visar konsekvensers olika effekt 

HANDLING: Komma försent 

Konsekvens av 

handling: 

Inträffat nära i 

tiden: 

Inträffar alltid: Positiv eller 

Negativ: 

Totalt: 

Få tillsägelse 

direkt 

X  - 1 - 

Kortare tid på 

tråkigt möte 

X X + 2+ 

 

Då man reagerar olika på olika konsekvenser bör analysen användas individuellt. Detta görs 

för att få reda på om konsekvensen är en förstärkare eller försvagare (Andersson och Klintrot, 

2009). 

3.3. DCOM 
DCOM är det engelska namnet på fyra olika perspektiv som Olofsson (2010) beskriver i sin 

bok. 

3.3.1. Riktning (eng Direction) 

Som ledare ska du utgå ifrån den högsta ledningens visioner och strategier för att sedan skapa 

en tydlig riktning för ditt ansvarsområde. Rollen som ledare innebär att man ska samla den 

kompetens och erfarenhet som finns hos medarbetarna och styra den i en gemensam riktning. 

Främst bör ledare och medarbetarna gemensamt fastställa vilka resultat som ska prioriteras 

och hur man mäter det. Varje resultat definieras med ett mål och fungerar som en aktiverare. 

Målformuleringen tydliggör konsekvenser som i sin tur kan komma att påverka beteende och 

prestation. Det är viktigt att samtliga personer som berörs av målet förstår och tolkar 

formuleringen på samma sätt. Målsättningen får inte heller bli för hög så den känns 

ouppnåelig. (Olofsson, 2010) 

3.3.2. Kompetens (eng Competence) 

Varje medarbetare ska ha möjlighet att utveckla den kompetens som krävs för att göra ett bra 

arbete. Detta innebär att till exempel erbjuda vidareutbildning och att ”skapa lärande och 

utvecklande arbetssituationer” skriver Olofsson (2010).  

3.3.3. Möjlighet (eng Opportunity) 

Det tredje perspektivet innebär att det måste finnas möjligheter för att kunna prestera. Det 

handlar om resurser: Finns det tillräckligt med tid? Finns rätt verktyg tillgängliga? Fungerar 

lokalerna för oss? Om möjligheterna att göra ett korrekt arbete inte finns så kan man heller 

inte förväntas uppnå det önskade resultatet. (Olofsson, 2010) 

3.3.4. Motivation (eng Motivation) 

Konsekvenserna av ett utfört arbete kan stärka beteendet som i sin tur leder till ett önskat 

resultat. En ledares uppgift är att skapa tydliga aktiverare som visar vilka konsekvenser olika 

beteenden får. (Olofsson, 2010) 
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3.4. Beteende Baserad Säkerhet 
Beteende Baserad Säkerhet (BBS) har funnits i över 20 år och har i historien hjälpt 

organisationer med deras säkerhetsarbete. BBS har även haft många motgång. Begreppet har 

blivit populärt och appliceras därför på en mängd områden. Detta tenderar bli missvisande 

och metodens kvalitét kan variera (Agnew och Ashworth, 2012). Terry (2009) menar att BBS 

bevisligen är en metod som fått bra resultat. Däremot tenderar vissa sätt att arbeta med 

metoden att leda till problem. ”The truth is that BBS is a label applied to everything from 

safety incentive tokens to some very rigid and structured processes … Putting a single label 

on all these varied methods is misleading and inaccurate” skriver Terry(2009). Detta har 

resulterat i att många missförstånd gällande BBS har sin grund i felaktig information.  

Oavsett vad kritikerna säger måste både medarbetare och chefer vara involverade för att 

effektivt kunna arbeta med BBS metoden. Det förväntade beteende bör alltid ha en tydlig 

definition och grunda sig i en säkerhetsbedömning. Denna bedömning måste i sin tur vara 

observerbar för att kunna generera feedback. Säkerhetsarbetet är fortgående för att identifiera 

osäkra förhållanden samt stärka säkert beteende (Agnew och Ashworth, 2012). 

Fördelen med BBS analyser är att de fokuserar på processen. Detta innebär att tyngden ligger 

på ett säkert beteende och inte hur man undviker olyckor. Hantula mfl (2001) berättar om hur 

analysen förklaras med att det inte förlorade fingrar som räknas, utan hur många som 

använder handskar.  

BBS består av flera olika steg (Hermann mfl, 2010) som kan sammanfattas enligt följades: 

1. Identifiera/Lokalisera beteenden som påverkar säkerheten 

2. Fastställ mål 

3. Definiera beteendet  och bestäm sätt att mäta beteendet 

4. Bestäm nuvarande nivå för beteendet 

5. Ge feedback och förstärkning till medarbetarna på deras prestation när säkert beteende 

uppvisas 

Detta tillvägagångssätt har flera fördelar jämfört med mer traditionell metod. Bland annat 

krävs minimal professionell träning och det skapas en mer direkt kontakt med personer när 

situationer uppstår. Denna effektiva metod kommer endast ha en optimal effekt om hela 

organisationen är involverad och delaktiga. (DePasquale och Geller, 1999)  

Hantula mfl (2001) menar att BBS och liknande metoder kan inte bara förbättra 

medarbetarnas prestationer utan även ha en positiv ekonomisk påverkan. Deras studie visar att 

även om säkerhetsarbete kan, för stunden, vara kostsamt och inte ge några direkt resultat så 

finns det ändå ekonomiska konsekvenser i det långa loppet.  

3.4.1. Tidigare forskning  

Studier visar att beteendemässiga förändringar har stor påverkan i arbetet att förhindra att 

incidenter sker. Med detta sagt så finns det forskning som pekar på att det även är av stor vikt 

att resurser läggs på förutsättningar för säkra beteenden som till exempel 

produktionsprocessen och säkra maskiner. Det är en fördel att budgetera för säkerhet menar, 

Hermann mfl (2010). Hermann mfl (2010) genomförde en studie på ett internationellt 

amerikanskt företag som hade tre fabriker i norra Mexiko. På en fabrik införde man BBS i sitt 

säkerhetsarbete och följde utvecklingen i sju år. De två andra fabrikerna var kontrollgrupper 

och användes för att mäta utvecklingen i första fabriken. Första fabrikens utveckling var så 
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positiv att man tre år in i studien införde BBS även på de två kontrollgrupperna. De gick 

därför från att vara kontrollgruppen till att se huruvida första fabriken var unik i sin 

utveckling. Samtliga fabrikers hade en förbättring ur ett säkerhetsperspektiv (Hermann mfl, 

2010). 
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4. Metod 

När man ska genomföra en studie baserad på verkligheten, ”real life issues”, räcker inte ett 

analytiskt synsätt. Detta är anledningen till att användandet av empiriska studier växer.  

Denna studie är en fallstudie, vilket innebär att undersöka ett specifikt fenomen i sin kontext. 

Studien är även explorativ då man vill kartlägga situationen, skapa ny insikt och generera nya 

idéer och hypoteser inför framtiden. Etnografiska metoder som intervjuer och observationer är 

den vanligaste datainsamlingen för fallstudier och användes även i denna studie (Runeson och 

Höst, 2008). 

4.1. Respondenterna 
Respondenterna för denna studie är truckförare. De arbetar på en avdelning på Chassi, där så 

kallade kit plockas ihop för att sedan transporteras till lastbil- eller bussline. Det material som 

behövs för att kunna montera ihop en lastbil hanteras här och körs sedan ut till montering när 

behovet finns. Detta är en avdelning där gång- och trucktrafik existerar nära varandra. Arbetet 

innebär mycket paketering och truckkörning på gemensamma ytor.  

4.2. Datainsamling 
Data insamlingen består av tre infallsvinklar. Anledningen till detta var att skapa en 

triangulering som är viktig för att öka studiens precision (Runeson och Höst, 2008). 

Den första infallsvinkeln var att besöka Chassi. Detta besök genomfördes för att öka 

förståelsen för arbetsplatsen. Det skapade en större inblick i hur arbetet går till samt hur de 

arbetar med säkerhet. Under detta besök observerades vid flertal tillfällen exempel på sådana 

beteenden som man önskar försvaga. Chassi är en väldigt komplex miljö med många faktorer 

som spelar en stor roll. Det upplevdes betydelsefullt för studien att öka kunskapen om 

arbetsplatsen. Besök genomfördes även på den avdelningen där man tillverkar och målar 

lastbilens axlar.  

Slutligen genomfördes intervjuer som var baserade på en semistrukturerad intervjuguide. 

Respondenterna var de som gjordes tillgängliga för studien då det från Scanias sida krävdes 

lite planering för att kunna avvara personal. Intervjuer genomfördes med 2 chefer och 9 

medarbetare, vilket gav ytterligare två infallsvinklar för studien. Intervjuguidens syfte var att 

samtliga intervjupersoner får liknande och relevanta frågor. (Jacobsen, 1993). Grunden för 

intervjuguiderna är den tidigare nämnda ABC-modellen. Modellen är både central för studien 

och arbetet på Scania. Däremot skilde sig formuleringen på frågorna lite åt beroende på om 

respondenten var chef eller medarbetare (se bilagor). Innan intervjuerna fick respondenterna 

ta del av ett missivbrev (se bilaga). Vid själva intervjutillfället fick samtliga respondenter 

möjlighet att ställa frågor innan intervjun började. Detta gav en möjlighet att svara på 

eventuella oklarheter. Respondenterna fick även tillfälle att vid slutet av intervjun ta upp 

någon aspekt eller tanke som inte berörts under intervjun. Samtliga intervjuer spelades in med 

respondentens tillåtelse. Anledningen till inspelningen är för att minimera risken att 

information skulle gå förlorad. Samtliga intervjuer transkriberades sedan innan analysarbetet 

påbörjades. Syftet med detta är att ingen information försvinner och att analysen blir mer 

omfattande. Detta gör materialet mer pålitligt för studien.  
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4.3. Analysarbete 
Den analysmetod som upplevs mest lämplig för denna studie är en hermeneutisk. Det innebär 

att observera intressanta aspekter i de insamlade data och att se på delar och vilken roll de har 

för helheten. Denna metod är mest vanlig vid tolkning av till exempel religiösa och politiska 

texter men Kvale (1997) menar att:  

”Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den 

muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är alltså 

dubbelt relevant för intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog 

som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den 

process där intervjutexterna tolkas…” 

Vid analysen av intervjuerna är det viktigt att läsa igenom dem först för att bekanta sig med 

innehållet. När materialet är genomgånget bearbetar man det genom att gå tillbaka och 

lokalisera teman. Dessa ska skapa ett mönster och ingå i en sammanhängande helhet. Viktigt 

är att alltid utgå ifrån texten för att se vad den säger om ett tema. (Kvale, 1997) Delar av dessa 

mönster sorteras sedermera in i aktiverare och konsekvenser för säkra och osäkra beteenden. 

Detta ska möjlighet att tydligare kartlägga materialet. 
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5. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av det som framkommit från besöken på Chassi samt de 

genomförda och transkriberade intervjuerna. Sammanställningen belyser hur respondenterna 

resonerar om säkerhet på arbetsplatsen. Den presentera även materialet utifrån aktiverare för 

säkra respektive osäkra beteenden och presentera materialet utifrån konsekvenser av säkra 

respektive osäkra beteenden.  

5.1. Resonemang om säkerhet  
Medarbetarna tycker överlag att det fungerar bra på arbetsplatsen och att det finns en vilja att 

samarbeta. Respondenterna menar att ett säkert arbete är viktigt.  

”Jag försöker göra det som jag är säker på.” 

Flera respondenter menar att de inte vill gå och vara rädda på sin arbetsplats och att de inte 

vill att deras kolleger är det heller. Ansvar och uppmärksamhet är nyckelord som återkommer. 

”Men det gäller ju att själva att absolut vara uppmärksamma att så här kan vi 

inte jobba det här är ju farligt”  

Truckkörning kräver uppmärksamhet och på arbetsplatsen finns en ansvarkänsla för sitt 

arbete. ”Det är mitt ansvar som truckförare” sa en respondent när denne fick frågan om 

respondenten läst de föreskrifter som Scania har. Däremot så upplevs det stundtals att det 

finns de som inte tar sitt ansvar eller snarare kanske inte förstår vad ansvaret innebär.  

”Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att vissa har den inställningen att jag skiter 

i det, men ändå tycker jag att de flesta bryr sig.”  

Kontinuerligt sker ett arbete att förändra och förbättra arbetssätten för att ständigt utvecklas. 

Respondenterna upplever att cheferna är mottagliga för förslag och åsikter. Stämningen på 

arbetsplatsen beskrivs som öppen och respondenterna menar att alla vågar prata om upplevda 

problem i arbetet. Så här svarar en respondent på frågan om denne upplever att chefen lyssnar 

på förslag och åsikter:  

”Han lyssnar när jag pratar då lyssnar han verkligen. Och jag tycker att det är 

jätte roligt och det är jätte bra. Och jag känner mig glad att när jag tar upp något 

med honom och då att han uppskattar att jag har en sån ide eller att jag kommer 

med ett bra förslag Det är jätte bra det är nått positivt. Skulle han inte ha gjort då 

skulle jag också skita i att komma med förslag till honom för det kommer ändå 

inte att hjälpa.” 

Det finns även ett stort stöd i varandra. Detta har resulterat i en känsla av trygghet då det alltid 

finns en möjlighet att få hjälp av varandra. Ifall till exempel kunskap saknas upplevs 

möjligheten att be sina kollegor eller sin chef om hjälp.  

”Vi alla hjälper varandra. Om jag har lite på min position och jag ser att någon 

har mycket jag hoppar in och hjälper den där personen.”  
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Det upplevs finnas mycket stöd hos kollegorna. ”Jag pratar med min PS 

[Produktionssamordnare] eller någon som är mer erfaren eller någon som har jobbat längre.” 

svarade en respondent när denne förklarade sitt agerande vid en upplevd osäkerhet. 

Respondenten fortsätter  

”Det känner stolta när man frågar hur man ska göra och de hjälper mig faktiskt. 

Vi har fem sex personer här de har jobbat länge och de har mer erfarenhet. De 

hjälper gärna.”  

Viktigt är däremot att använda kunskapen som de mer erfarna besitter på rätt sätt. Så här 

uttrycker en respondent sig om de mer erfarna medarbetarna. 

”De tar risker de också för så här har vi alltid gjort. Varför ska vi ha trafikregler 

alla vet ju om att vi inte ska köra så.”  

Respondenten menar att de mer erfarna upplevs ibland förlita sig på sin kunskap istället för de 

rutiner och arbetssätt som Scania tillämpar. 

5.2. Resonemang om säkert och osäkert beteende 
När respondenterna ombads att förklara ett osäkert beteende är samtliga på det klara med vad 

det är och kan ge många exempel på ett sådant beteende.  

”Man kör snabbt ryckigt. Har inte respekt för gående runt omkring. Även om de 

ska lämna företräde så måste man ändå vara beredd på att folk inte ser och sånt 

där och att folk inte kan trafikreglerna.” 

Det finnas en tydlig bild av vad ett osäkert beteende är. Respondenterna är överens om att ett 

säkert beteende innebär att de regler och föreskrifter som finns på Scania följs. Däremot 

beskriv oftast säkra beteenden med icke-osäkra beteenden. Det upplevs finnas mer fokus på 

vad man inte ska göra än hur man ska bete sig.  

”Hur ska man försöka undvika olyckor eller tillbud skada sig själv eller sina 

kollegor”  

”Att han får inte överskrida hastigheten är ju den första”  

Det upplevs vara ett lättare sätt att förklara begreppet osäkert beteende. 

En gemensam nämnare för det upplevda motståndet för säkert beteende är att detta är en 

arbetsplats då truckar och gående arbetar nära varandra. De måste kunna samarbeta på en 

gemensam yta. Denna aspekt togs upp vid flertal tillfällen. Respondenterna påtalar att truck- 

och gångtrafik borde inte få dela utrymme, men ”vi måste”. Därför är det viktigt att det finns 

ett gott samarbete dem emellan. ”Vill de samarbeta då går allting bra. Men vill de inte till 

exempel de bara skriver på att ska följa alla regler och så gör det inte det…” då kommer det 

alltid finnas hinder för en säker arbetsplats. ”…för att ändra beteendet över tid behöver vi 

ändra värderingen och det är svårt.” 
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5.3. Aktiverare 
Aktiverare är det som skapar ett beteende och eller sker innan ett beteende. Här lyfts de 

aktiverare fram som framkommit av analys av materialet. För att belysa vilket beteende det 

kopplas samman med kommer de vara kategoriserade utifrån säkra samt osäkra beteenden. 

5.3.1. Osäkra beteenden 

Här redovisas de aktiverare som kan kopplas samman med osäkra beteenden.  

Mänskliga faktorer 

Samtliga respondenter ombads nämna två hinder för att bete sig säkert på arbetsplatsen. Även 

om fysiska ting som truckar och lyftverktyg nämndes, var det den mänskliga aspekten som 

övervägande togs upp. Respondenterna menar att inte alla tar ansvar utan väljer att till 

exempel dölja tillbud.  

En aspekt som lyfts fram av flera respondenter, både chefer och medarbetare, är att faktorer 

som uppmärksamhet och fokus. Efter heldagar sittandes i trucken är det dessa två faktorer 

som blir lidande. I slutet av ett långt arbetspass är truckföraren inte lika fokuserad på sin 

uppgift eller uppmärksam på sin omgivning som tidigare på dagen.  

”Och när du kör 8 timmar du tappar fokus … Asså du blir rätt less efter ett par 

timmar”  

”Man tröttnar man har inte samma energi klockan 6 på eftermiddagen som man 

hade klockan 9 på morgonen. Man kan inte alls ha samma koncentration”  

Ett ytterligare problem som tas upp under flera intervjuer är begreppet hemmablindhet.  

”För oftast tror jag att vi är hemmablinda på våra egna områden.” 

Respondenterna menar att de kan tro att de arbetar rätt, bra och säkert. I och med att detta är 

deras dagliga sysselsättning så kan det uppstå en hemmablindhet. Vidare menar de att det 

skulle vara nyttigt att ha nya synvinklar på arbetet som pågår.  

”…kunna se med nya ögon för jag kanske blir hemmablind, jag ser inte riskerna 

längre.” 

Stress 

Stress definieras i denna studie som de känslor som gör att det upplevs finnas ett behov att 

skynda. Ett exempel kan vara att arbetet måste genomföras snabbare för det finns en känsla av 

att inte hinna med. Tidmässigt så planeras arbetet så att arbetsuppgifterna i lugn och ro ska 

hinna utförs. Ändå nämns stress och tid som en faktor till varför tillbud och olyckor sker. All 

stress upplevs däremot inte som negativ.  

”Lite stress gör ju inget men blir det för mycket är det ju inte kul. Dom säger ju 

att lite stress är bara bra.” 

En annan respondent säger att de efterfrågar tid för att ha något att förhålla sig till. Denne 

menar att en deadline för viss uppgifter kan saknas ibland. 
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Anledningen till varför känslan av stress uppstår kan också vara yttre faktorer som snö och 

halka, försenad leverans eller mer personliga faktorer.  

”Ja men det är inte jobbet. Det är inte Scania som säger det men det är mänskligt 

jag vet inte. Det beror på människan om man är stressad av sig själv. Min chef 

säger till mig att du ska inte stressa men man stressar ändå. Men dom säger att 

du ska inte stressa.”  

Dessa är faktorer som inte alltid går att göras något åt. Respondenterna väljer att förklara 

känslan med att det kan bero på dagsformen. Med dagsformen menar de att personen ifråga 

kanske sovit dåligt, har det bråkat med partnern eller liknande. 

Förutsättningar 

Att ha rätt förutsättningar för ett säkert beteende finns inte alltid. Detta kan i sin tur framkalla 

osäkra beteenden.  

”Visst vi har en max hastighet inne på chassi, 8 km/h. … för två månader sedan 

fick jag reda på att alla truckar saknar hastighetsmätare. Jaha, hur fan ska vi 

kunna hålla 8 km/h då, när vi inte har hastighetsmätare i våra truckar.” 

Här finns alltså inte alla förutsättningar för att uppnå det säkra beteende man önskar. 

Kunskapsbrist 

Flera respondenter uttrycker en brist på bland annat planering eller brist på kunskap som kan 

leda till osäkra beteenden.  

”För man har många grejer på en gång och det gäller att prioritera i rätt 

ordning. Det är svårt att ha en riktig överblick över vad man ska prioritera.”  

Respondenterna menar att denna kunskapsbrist kan koppla samman med exempelvis stress. 

De involverade individerna kan inte planera sin tid, vilket resulterar i att de sedan får stressa 

för att hinna med.  

Andras oförutsägbara beteenden 

Det upplevs finnas en, som kan kallas för, kulturkrock mellan de olika avdelningarna. Det 

verkar finnas dålig kunskap om hur de olika avdelningarna arbetar i förhållande till säkerhet 

och ordningsregler på Chassi. Det finns även krockar mellan Chassi och Securitas och Chassi 

och DynaMate. Detta upplevs ha lett till en känsla av respektlöshet för arbetsplatsen. Av 

denna anledning har andra avdelningar blivit mer av ett störande moment och tenderar att 

skapa irritation. Det finns ingen kännedom huruvida andra har samma säkerhetskunskap. Det 

upplevs som om respekt avdelningarna emellan inte riktigt alltid finns. 
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5.3.2. Säkra beteenden 

Här presenteras de aktiverare som kan kopplas samman med säkra beteenden på arbetsplatsen. 

Information 

En hel del informationsutbyte sker under de inplanerade mötena på måndagar och onsdagar. 

Då det informeras och diskuteras om aktuella händelser, som nya trafikregler och avvikelser.  

”Det är info först. Vi har en agenda. Först börjar vi med info sen kommer 

diskussionen.” 

Ett annat tillfälle för informaiton är daglig styrning som genomförs varje morgon. 

Mentaliteten på arbetsplatsen uppmuntrar till en öppenhet. Arbetet sker mycket i realtid, 

vilket innebär att uppstår problem eller osäkerhet finns möjligheten att hantera det på en gång.  

”…det här inom Scania jag har sett. Det funkar jättebra. Du kan ringa efter 

klockan fyra eller på helger om du jobbar. Det är inga problem.”  

Ibland kan det upplevas som om information inte når samtliga berörda. En respondent berättar 

att när någon varit hemma en längre tid, på grund av exempelvis sjukdom, så kan det vara 

svårt att uppdatera denne. Det kan beror på att man inte alltid minns vad som sagt under den 

frånvarande tiden.  

”…och sen tror jag också att om man inte vet om det så kanske man inte gör det 

för man vet inte vad som är sagt…”  

Respondenten menar att det inte finns något bra sätt att uppdatera sig om man haft en längre 

frånvaro. Däremot finns det även andra anledningar till varför information inte alltid når fram. 

Vissa upplever att de finns de som inte bryr sig om informationen och andra säger att det kan 

bero på dagsformen.  

”Är man både närvarande och härvarande på jobbet eller är man bara 

närvarande.”  

Det här innebär att en del medarbetare är närvarande på möten, men när mötet är slut upplevs 

de varit mentalt frånvarande. Detta kan vid ett senare tillfälle resultera i att personen ifråga 

påstår sig inte fått aktuell information.  

”Det bästa vore ju om vi kunde informera i lugn och ro och på djupet och sen ta 

ett varv runt om och se om man har förstått det liksom, men det hinner vi aldrig 

med.”  

Information, hur den sprids och tas emot, är också en aspekt som flera respondenter tar upp. 

Respondenterna menar att arbetsplatsen är som en grå zon då det väldigt sällan är svart eller 

vitt som gäller. Ibland kan den även upplevas som otydlig eller vag.  

”…det är väldigt svårt att vara tydlig och kommunicera på ett tydligt sätt vad som 

är okej och vad som inte är okej.”  
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En respondent upplever att inte alla förstår innebörden när de informeras om säkerhet och 

förståelsen för vad ett” riskbeteende” innebär. Av och till är svaren på frågor om information 

och hur flödet ser ut stundtals lite motsägande.  

”Jag tycker den är bra faktiskt och sen samtidigt får jag ju själv börja gräva lite 

faktiskt.”  

Denna tvetydlighet är något som tenderar framkomma på flera plan och något analysen 

återkommer till. Däremot genomförs just nu försök till förbättringar gällande 

informationsspridning. 

”…en förbättring vi behöver göra det är att vi i större utsträckning signerar att vi 

tagit del av informationen”  

För att på ett sätt säkerställa att informationen nått ut till medarbetarna har en ny rutin 

introducerat. Den innebär att samtliga måste signera att de tagit del av informationen. Det 

strävas efter att bli bättre på detta moment då det anses vara ett viktigt steg i 

informationsspridningen.  

”Vilket gör att när jag ser att en person inte följer det då går vi in skarpt för det 

är något du har skrivit på”  

Spelregler 

Mycket av det som sker på avdelningen diskuteras i grupp och ett slags konsensus 

eftersträvas. Det ska sedan efterlevas och då förväntas det att ett speciellt beteende uppvisas. 

För att nå en enighet har gruppen själva fått sammanställa så kallade spelregler (se bilaga) för 

hur man förväntas bete sig mot varandra på arbetsplatsen.  

”De fick ta fram vilka spelregler; hur ska vi vara, hur ska vi agera mot varandra, 

vad ska vi ha för hållningssätt i gruppen och hela den biten.”  

Dessa regler sammanställdes sedan och alla skrev under att de tagit del av och accepterat dem. 

De är flexibla regler på så sätt att vissa har strukits och andra har lagts till. Detta sker alltid i 

samråd med gruppen som på så sätt ”äger” dem.  

Standard 

Vid varje position finns en så kallad manual som beskriver hur den aktuella positionen ska 

utföras. Denna manual kallas för standard (se bilaga för ett exempel). Syftet med standarden 

är att hjälpa, informera och stötta.  

”Varje position har en standard och i varje standard står det vilka säkerhetsrisker 

som finns. De är tydliga, vi har markerat dem tydliga.” 

Alla förväntas gå igenom standarden. En nyanställd måste ta del av den innan denne får 

hantera en position. Först och främst så skuggar den nyanställde en erfaren medarbetare som 

visar de rutiner som finns. Standarden finns alltid tillgänglig som stöd. Den information som 

den innehåller ska vara det arbetssätt som är mest lämpat för positionen. Manualen är flexibel 

på så sätt att förbättringsförslag tillvaratas och införs när gruppen godkänt dem. Återigen är 

det gruppen som har varit med och skapat samtliga standard. Standarden beskriver även vilka 



21 

 

negativa konsekvenser som kan förväntas om standarden inte följs. Detta är en anledning till 

varför varje ändring ska diskuteras i grupp 

5.4. Konsekvenser 
Konsekvenser är den följd ett beteende får. De kan även vid senare tillfälle agera som 

aktiverare då konsekvensen blir en erfarenhet för framtida beteenden. Här presenteras de 

konsekvenser som framkommit under analysen. Även de är kategoriserade under säkra och 

osäkra beteenden.  

5.4.1. Osäkra beteenden 

Nedan presenteras de konsekvenser som kopplas samman med osäkert beteende. 

Avvikelser, tillbud och olyckor 

Under intervjuerna framkom det att hanteringen av olyckor och tillbud är viktigt. Däremot 

framkom det även att det misstänks finnas ett mörkertal.  

”De här stora grejerna får jag alltid. De har mindre grejerna får jag jag skulle 

säga 50% utav dem”  

Med ”stora grejer” syftar respondenten på olyckor eller tillbud som skulle kunna resulterat i 

en skada. Det upplevs däremot som om arbetet med att minska mörkertalet går åt rätt håll, 

”men vi har en lång resa kvar.” Även här ser däremot respondenterna olika på vad som 

rapporteras. Chefen menar att det finns ett mörkertal medan en medarbetare sa: ”Vi måste ta 

upp allt som händer vi får inte dölja något.”  

”Ja det är inga problem hittills” säger en medarbetare när tillbud diskuteras. Detta är en 

uppfattning som flera delar. Däremot kan samtliga räkna upp incidenter och beteenden som 

anses vara osäkra och vanliga. Emellertid verkar det ändå inte ha någon påverkan på hur 

respondenterna anser arbetsplatsen vara överlag. 

I och med att ett nytt arbetssätt har introducerats på Scania har arbetet börjat ske mer i realtid 

när gäller bland annat tillbud och olyckor. Tidigare började arbetsdagen med en genomgång 

av gårdagens avvikelser med mera och nu hanteras de på en gång. En tillbudsrapportering 

sker direkt efter händelsen. Då skriver den som varit delaktig i tillbudet upp vad som har hänt, 

varför det hänt och hur man kan undvika att det händer igen. Detta kan fortfarande diskuteras 

vid ett senare tillfälle i grupp för att få öppna upp för möjligheten att få ny input från samtliga. 

5.4.2. Säkra beteenden 

Här belyses de konsekvenser som används för att förstärka säkra beteenden. 

Värderingstrappa 

Scanias värderingstrappa nämns av en respondent när denne får frågan om vad ett säkert 

beteende har för konsekvenser.  

”Där vi värderar arbete i olika nivåer … och den är kopplat direkt till lönen eller 

stor del av lönen.”  

Man klättar upp för trappan genom att kunna och följa det arbetssättet som är överenskommet 

för en position. Samtliga parametrar efterfrågas för att gå upp för arbetsmiljötrappan.  



22 

 

”Och mycket utav det överenskomna arbetssättet handlar om att utföra arbetet 

säkert.”  

Genom utvecklingssamtal med sin produktionsledare får medarbetare reda på var i trappan 

denne befinner sig. En värdering sker tre gånger per år, men själva samtalet sker åtminstone 

en gång mer år. 

Standard följer standard 

För att underhålla nivån på varje position genomförs standard följer standard dagligen. Det 

innebär att teamleader, produktionsledaren och/eller verkstadschefen följer en person som 

genomfört position och ser att denne följer det förutbestämda arbetssättet. Sedan ges feedback 

på utfört arbete. Feedback består av både positiva, negativa och förbättrings/förändrings 

förslag.  

Feedback 

Vid frågan om säkert beteende har några följder eller uppmärksammas på något vis menar 

respondenterna att det inte är något de märker av i det dagliga arbetet.  

”Jag vet inte om jag någonsin har fått hört att nu körde du bra eller vad bra att 

du tog det lugnt i kurvan eller någonting. Jag tror man tar lite förgivet när man är 

truckförare att man vet vad man ska göra och vad man inte ska göra.”  

Det säkra beteendet uppmärksammas ytterst lite: ”Dom som är duktiga dom får aldrig höra 

det eller de får höra det men inte i tillräcklig grad liksom.”  
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6. Diskussion 

Diskussionen innehåller bland annat en slags värdering utav de tidigare nämnda aktiverare 

och konsekvenser för både osäkert och säkert beteende. Den kommer även ge exempel på 

DCOM och BBS som verktyg.  

6.1. Säkra beteenden 
Sammanställningen nedan visar aktiverare och konsekvenser för säkra beteenden som 

presenterades i Resultat-avsnittet. 

 

Figur 6 sammanställning av aktiverare och konsekvenser av säkra beteenden. 

Aktiverarna är i sig bra, det som behöver förstärkas är tydligheten i varje aktiverare. 

Information som aktiverare, exempelvis på möten, är många gånger ett effektivt verktyg. 

Frågan är hur informationen presenteras och när i tiden man får den. Om det informeras om 

ett beteende på morgonen som kommer att ske i slutet av dagen så utgör detta en svag 

aktiverare. Om beteendet följer aktiveraren i närmare anslutning så är den starkare. Teorin 

säger att aktiverare ska ligga nära i tiden. De ska även varieras för att inte förlora sitt värde. 

Därför kan information ses som ett optimalt verktyg som aktiverare då det är flexibelt. Det är 

ett verktyg som är flexibelt både i tid och möjlighet för variation och för att informationen ska 

utgöra en stark aktiverare bör den varieras.  

Till de, enligt Olofsson (2010), mer klassiska aktiverarna hör både standard och spelreglerna. 

Studien visar att man försöker involvera samtliga berörda, chefer och medarbetare, genom 

både spelreglerna och standarden. I och med att alla varit delaktiga i framtagandet och skapat 

dessa regler och arbetssätt så menar respondenterna att de ökar i värde då gruppen ”äger” 

dem. Standard som aktiverare är ett exempel på ett verktyg som kan ses som anpassningsbart. 

Då den alltid finns vid aktuell position kan den ses som nära i tiden och den varierar då man 

konstant arbetar med att förbättra och förändra arbetssättet. Däremot kan denna aktiverare 

vara starkare för den nyanställda och mer oerfarne än för den rutinerade truckföraren.  

Spelreglerna kan tolkas som en stark aktiverare för truckförarna. Anledningen till detta kan 

vara att de själva var med vid framtagandet. Det gör att reglerna uppfattas som personliga av 

respondenterna och de upplever sig vara investerade i dem. Detta innebär att konsekvenserna 
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är personliga och förstärkande. Att inte agera utifrån spelreglerna innebär att inte agera utifrån 

ens egen uppfattning. Det som gör spelreglerna till svaga aktiverare är att de är otydligt 

formulerade och därmed enkla att misstolka dem. De som varit engagerade och deltagit i 

diskussionen kring framtagande av spelreglerna sitter inne med betydligt mer information än 

de som inte var närvarande. De har endast läst de sammaställda reglerna. När en nyanställd får 

ta del av spelreglerna är det lätt att denne tolka dem då denne utgår ifrån sig själv. Detta 

öppnar upp för feltolkning och missförstånd. Ett exempel från spelreglerna är ”Vi tar egna 

initiativ” (se bilaga). Det kan ses som en tydlig regel, speciellt för de som varit med och 

diskuterat fram den. En nyanställd som läser den saknar en relation till regeln, som de andra 

medarbetarna har. När den nyanställda läser en regel som ”Vi tar egna initiativ” så tolkar 

denne regeln utifrån sig själv. Den tolkningen behöver inte vara samma som den som 

diskuterades när spelreglerna skapades. För att spelreglerna ska utgöra en tydlig aktiverare bör 

dessa tydligare beskriva det önskade beteendet och förväntade konsekvenser på det. 

De kartlagda konsekvenser som framkommit ur materialet i samband med säkert beteende kan 

upplevas som otillräckliga. Man vill att de ska ha en förstärkande funktion, men 

konsekvensen Standard följer standard har förlorat sitt värde. Även fast den idag fyller en 

betydande praktiskt funktion, har den övergått från att vara en positiv förstärkare på ett 

beteende till rutin. Andersson och Klintrot (2009) menar att en positiv förstärkning ökar ett 

beteende, se tabellen nedan, och det är det man vill åstadkomma här. Den feedback man får 

under en Standard följer standard är tänkt att vara den förstärkning som läggs till för att öka 

det korrekta beteendet.  

Tabell 3 visar vad positiva och negativa konsekvenser resulterar i 

 Tillförs Tas bort 

Positiva konsekvenser Beteende ökar 

(Positiv förstärkning) 

Beteende minskar 

(Negativ försvagning) 

Negativa konsekvenser Beteende minskar 

(Försvagning) 

Beteende ökar 

(Negativ förstärkning) 

 

Den egentliga roll som uppföljningen spelar är en praktisk sådan. Det är ett arbetsmoment 

som är uppskattat och bra, men respondenterna upplever det inte som ett sätta att förstärka ett 

beteende. Då det har blivit ett rutinmoment upplevs den ha förlorat sitt värde som konsekvens 

på ett säkert beteende. För att Standard följer standard ska utgöra en konsekvens som påverkar 

beteendet bör den således ligga nära i tiden, variera så att den inte förlorar sitt värde och 

fokusera på vilka beteenden den önskar förstärka.  

Värderingstrappan är en positiv konsekvens. Dock är den för långt ifrån i tiden för att kunna 

påverka beteendet på arbetsplatsen. Det är uppmuntrande på den insats du gör på arbetet och 

kan möjligen öka din självkänsla över den roll du har på arbetet. 
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6.2. Osäkert beteende 
Sammanställningen nedan visar aktiverare och konsekvenser för osäkra beteenden. 

 

Figur 7 sammanställning av aktiverare och konsekvenser av osäkra beteenden. 

Utifrån materialet kan det konstateras att det finns flera aktiverare som triggar ett osäkert 

beteende. Samtliga uppfyller Olofssons (2010) kriterier på att hur en aktiverare ska vara. De 

är nära i tiden i förhållande till beteendet och de varieras för att inte förlora värde.  

De mänskliga faktorerna har sannolikt en stor påverkan på beteendet. Då det är något man bär 

med sig är det alltid nära i tiden vilket förstärker den styrka aktiveraren har på beteendet. De 

mänskliga faktorerna värderas högt som aktiverare och därför bör de få mycket 

uppmärksamhet.  

Hur man påverkas av stress är precis som mänskliga faktorer personligt. För en person som 

reagerar positivt på stress, kan använda den för att öka motivation. Andra har inga redskap för 

att hantera stress. Både mänskliga faktorer och stress är inte aktiverare som tydligt säger vad 

de kommer få för konsekvens, som starka aktiverare ska göra. Konsekvensen blir personlig, 

utifrån individen själv och hur denne reagerade på dem. Med andra ord så är de i sig starka 

aktiverare då de påverkar beteendet, men de är svaga i det avseendet att de inte ger någon 

information om vilka konsekvenser som följer ett beteende. 

Kunskapsbrist innebär att kompetensen inte finns och även att förutsättningarna inte är 

optimala för det önskade beteendet. Flera respondenter belyste att det stundtals upplevs finnas 

bristande kunskap om att planera. Man kan inte fördela arbetet på den tid man har tillgång till. 

Det kunde skapa både stressiga situationer och osäkra beteenden. Då denna aktiverare är i 

direktrelation till beteendet har den troligtvis stor effekt på beteende. Samma påverkan har 

antagligen aktiveraren; Andras oförutsägbara beteenden.  

Även vid osäkert beteende arbetar man med Standard följer standard som en konsekvens. 

Rapporteras flera avvikelser gällande en person eller position genomförs en uppföljning för 
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att korrigera eventuella felaktiga beteenden. Detta är en negativ konsekvens som följer ett 

beteende för att försvaga och minska det, se tabell nedan.  

 

Tabell 4 visar vad positiva och negativa konsekvenser resulterar i 

 Tillförs Tas bort 

Positiva konsekvenser Beteende ökar 

(Positiv förstärkning) 

Beteende minskar 

(Negativ försvagning) 

Negativa konsekvenser Beteende minskar 

(Försvagning) 

Beteende ökar 

(Negativ förstärkning) 

 

Även i detta avseende har momentet Standard följer standard blivit rutin och förlorat sitt 

värde som försvagande konsekvens. Däremot har den fortfarande en praktisk funktion. 

Samma kan sägas om avvikelse-, tillbuds- och olycksfallsrapportering. De har en 

betydelsefull praktisk funktion och är viktiga att utföra. Som konsekvens för att kunna 

försvaga beteende har de förlorat sitt värde och är idag inte så stark som man skulle önska.  

Standard följer standard och rapporteringen är exempel på konsekvenser som man arbetar 

med på själva avdelningen. Vad respondenterna själva upplever för förstärkande 

konsekvenser på ett osäkerhet beteende kan inte säkerställas utifrån materialet. Studien visar 

på små tendenser, som till exempel kör jag snabbare får jag lite längre rast, men inga tydliga 

mönster. 

6.3. DCOM och BBS 
Nedan presenteras exempel på hur man med hjälp av DCOM och BBS kan arbeta för att 

förstärka beteenden på arbetsplatsen. Utgångspunkten är hämtad från den tidigare nämnda 

aktiveraren ”Mänskliga faktorer”, mer precist ofokuserad truckkörning. De två tabellerna 

nedan illustrerar hur vi kan arbeta för att nå ett säkert beteende, i detta fallet fokuserad 

truckkörning.  

 

Tabell 5 visar hur en DCOM analys kan se ut. 

DCOM   

Riktning Mål Fokuserad truckkörning 

Kompetens 
Vad finns för 

kompetens? 

Utbildade truckförare med 

praktisk erfarenhet 

Möjlighet 
Vad finns det för 

resurser? 

Bra truckar, Ergonomer, 

Hälsopedagog 

Motivation 

Finns det tydliga 

aktiverare och 

konsekvenser för att 

motivera? 

Aktiverare: Tidsbestämd 

pausgympa 

Konsekvens: Ökar 

uppmärksamhet gentemot  sin 

omgivning 
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Tabell 6 visar hur en BBS analys kan se ut. 

BBS  

1. Identifiera/Lokalisera 

beteenden som påverkar 

säkerheten 

Ofokuserad truckkörning leder till risk för olyckor och 

tillbud. 

2. Fastställ mål En truckkörning där föraren känner sig uppmärksam och 

fokuserad hela passet 

3. Definiera beteendet och 

bestäm sätt att mäta 

beteendet 

Utse fokusgrupp som uppskattar antal timmar per dag 

som förarna känner sig uppmärksamma och fokuserade 

(=beteendet). Resultatet loggas.  

4. Bestäm nuvarande nivå 

för beteendet 

Idag upplever föraren sig uppmärksam och fokuserad ca 

4timmar/dag av 8.  

5. Ge feedback och 

förstärkning till 

medarbetarna på deras 

prestation när säkert 

beteende uppvisas 

Följ upp resultatet veckovis och ge positiv feedback när 

förändring skett och säkert beteendet uppvisas.  
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7. Slutsats 

Sammanfattningsvis besvaras frågeställningen nedan och sedan diskuteras eventuella fortsatta 

studier inom området. 

 Hur resonerar man kring säkert och osäkert beteende och säkerhet? 

Man kan dra slutsatsen att de finns en väldigt bra grund att stå på för en säker arbetsmiljö. 

Bland medarbetarna finns det en vilja att samarbeta och arbeta tillsammans för att stödja, 

hjälpa och vägleda. Respondenterna menar att ett säkert arbete är viktigt och de frågar sin 

kollega eller chef om hjälp behövs eller när kunskap saknas. Flera resonerar att de inte vill gå 

och vara rädda på sin arbetsplats och att de inte vill att deras kolleger ska vara det heller. 

Ansvar och uppmärksamhet är återkommande nyckelord. 

Det upplevs som tydligt och klart vad som anses vara ett osäkert beteende. Respondenterna är 

överens om att ett säkert beteende innebär att de regler och föreskrifter som finns på Scania 

följs. Däremot upplevs det finnas mer fokus på vad man inte ska göra än hur man ska bete sig. 

Säkert beteende förklaras ofta genom att beskriva ett icke-osäkert beteende, till exempel att 

inte köra för fort.  

 Varför gör man osäkra handlingar?  

Anledningen till att man idag gör osäkra handlingar kan förklaras med att: 

1. det finns många tydliga aktiverare för osäkra beteenden 

2. det finns otydliga konsekvenser för att släcka eller försvaga osäkra beteenden 

3. det finns otydliga aktiverare för säkra beteenden 

4. det finns otydliga konsekvenser för att förstärka eller uppmuntra till säkra beteenden 

Med andra ord kan det sammanfattas som att aktiverarna för osäkra beteenden är starkare än 

för säkra. Konsekvenserna som syftar till att försvaga ett osäkert beteende är inte tillräckliga 

och leder därmed inte till att beteendet försvagas, utan uppfattas som rutiner. Samma sak 

gäller för konsekvenser för säkra beteenden, de har också blivit rutiner. Detta kan betyda att 

osäkra beteenden blivit slentrian, en vana eller något som fungerar. Det finns heller inga 

tydliga mål för vart man vill nå gällande säkert beteende. Detta kan möjliggöra att denna vana 

kan fortgå.  

 Är negativa konsekvenser för ett felaktigt beteende lösningen eller finns den någon 

annanstans? 

Kritiken kan därmed vara korrekt, att det saknas negativa konsekvenser för ett felaktigt 

beteende. Dock utgör detta inte lösningen, det vill säga att minska antalet olyckor och tillbud 

på Chassi. Istället bör man sätta tydliga mål för säkra beteenden, säkerställa kompetens och 

möjlighet. Tydliga aktiverare och konsekvenser för säkra beteenden behöver formuleras för 

att lyckas. En möjlighet för att strukturera upp detta arbete skulle vara att utgå från DCOM 

och även arbeta med BBS, då dessa kartlägger situationen på ett tydligt sätt. 
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7.1.1. Förslag till vidare studier  

Ett naturligt steg skulle vara att utöka studien med fler respondenter från flera avdelningar för 

skapa en mer generell bild än vad denna studie ger. En annan möjlighet skulle kunna vara att 

utöka studien genom byta målgruppen till cheferna. Det skulle vara intressant att undersöka 

hur de arbetar med säkerhet i förhållande till sina medarbetare. En ytterligare möjlighet för 

fortsatta studier skulle kunna vara att gå djupare i de aktiverare som triggar ett osäkert 

beteende, till exempel mänskliga faktorer. Detta skulle kunna följas upp i hur man kan arbeta 

med att försvaga dem och förstärka aktiverare för säkert beteende. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor chef 

 

Intro 

1. Hur länge har du jobbat här? 

a. Tjänsten 

b. Totalt 

2. Vad gör ni på din avdelning? 

Information (aktiverare) 

3. Hur får du information från dina medarbetare? 

4. Hur informerar du dina medarbetare? 

a. Hur upplever du att den informationen bemöts? 

5. Hur skulle du vilja bli informerad? 

a. När något händer, risker, brister…hur vill du att de ska nå dig? 

Idag (beteende) 

6. Hur skulle du förklara att ni arbetar med säkerhet här? 

7. Hur skulle du beskriva att ett säkert beteende är? 

8. Hur förklarar du ett osäkert beteende? 

9. Hur ser din roll ut? 

a. Vad händer om man jobbar säkert? 

b. Hur följer du upp dina medarbetares beteende? 

i. Bra beteende 

ii. Osäkert beteende 

c. Vilka är de största svårigheterna för säkert arbete? 

i. Finns det några hinder? Vilka? 

Konsekvens 

10. Hur säkerställer du att dina medarbetare arbetar säkert? 

11. Hur kan du förbättra ditt sätt att arbeta säkert? 

12. Det finns en noll-vision vad gäller olyckor. Hur ser du på de förutsättningar som ni 

chefer har får att nå dit? 

13. Vad saknar du på din arbetsplats? 

  

Be alltid om exempel 

”Tänker du på någon 

speciellt….” 

 



II 

 

  



III 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor medarb 

Intro 

1. Hur länge har du jobbat här? 

a. Tjänsten 

b. Totalt 

Information (aktiverare) 

1. Hur får du information från din chef? 

2. Hur lätt är det att sätta sig in i de riktlinjer och föreskrifter som finns här på Scania? 

3. Hur informerar du din chef? 

a. Hur upplever du att den informationen bemöts? 

4. Hur skulle du vilja bli informerad? 

Idag (beteende) 

5. Hur skulle du säga att ett säkert beteende är? 

6. Hur skulle du beskriva ett osäkert beteende? 

a. Vad är det för dig? 

b. Ge exempel från din vardag? 

7. Hur skulle du förklara att ni arbetar med säkerhet här på din arbetsplats? 

8. På vilket sätt bidrar du till en säkrare arbetsplats? 

9. Vad har dina kollegor för roll anser du? 

a. Vad händer om man jobbar säkert? 

b. Nämn de två största svårigheterna för säkert arbete? 

i. Finns det några hinder? Vilka? 

Vad händer sen (konsekvens) 

10. Vi tänker att du beter dig säkert. Vad upplever du att det finns för följder på det?  

11. Vi tänker att du beter dig osäkert. Vad upplever du att det finns för följder på det? 

12. Om ett säkert beteende innebär ingen reaktion från chefen. Skulle du vilja ha det på ett 

annat sätt? 

13. Vad saknar du på din arbetsplats?  

14. Hur kan du förbättra ditt sätt att arbeta säkert? 

  

Be alltid om exempel 

”Tänker du på någon 

speciellt….” 
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Bilaga 3: Missivbrev 

Hej 

Mitt namn är Emma Hallstan och jag studerar på det kognitionsvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet. För att kunna ta min examen ingår en examensuppsats under 10 

veckor relaterat till min utbildning. För några veckor sedan fick jag den fantastiska chansen 

att komma hit till Scania och påbörja arbetet.  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur man på Scania ser på säkerhet och beteendet på 

arbetsplatsen. Jag har läst mycket och varit och besökt er på Chassi för att lära mig mer. Ni 

kan ha sett mig gå runt där. Nu är det dags att höra vad ni som jobbar där tänker och tycker så 

jag planerar genomföra intervjuer med er. Din anonymitet garanteras av mig. Jag hoppas att 

många utav er kan vara med, en hög svarsfrekvens är viktig för uppsatsens tillförlitlighet.  

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller något annat så får du 

gärna höra av dig till mig, på telefon eller mejl. 

Mvh 

Emma Hallstan 

07X-XXX XXXX 

XXXXXXXXXXXX@gmail.com 

Tack på förhand för din medverkan! 
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Bilaga 4:Spelreglerna 
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Bilaga 5: Standard (ett exempel) 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 

his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW 
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