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Sammanfattning 
 

Att förmå medarbetare att följa säkerhetsföreskrifter och bete sig säkert 
har enligt forskning visat sig vara mycket viktigt för att minska mängden 
olyckor på arbetsplatser. En metod för att arbeta med människors 
beteende på arbetsplatsen är beteendebaserad säkerhet (BBS), vilken har 
visat på god effekt utomlands. Syftet med föreliggande arbete är att 
undersöka hur det går att applicera den metoden i Sverige. En nio 
veckors intervention baserad på BBS gjordes på pappersmassfabriken 
Stora Enso – Kvarnsveden för att praktiskt undersöka möjligheterna för 
beteendebaserat säkerhetsarbete. Mätningar av frekvensen av säkert 
respektive riskabelt beteende gjordes genom självrapportering från 
medarbetarna i brukets renseri. Resultaten visade inte på någon tydlig 
effekt av insatsen. Avslutningsvis diskuteras hur framtida interventioner 
kan utformas för att nå bättre resultat. 
 

Introduktion 
 
Säkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och en säker arbetsplats har blivit allt viktigare inte bara 
för att värna om människors hälsa utan även för att arbetstagare blivit alltmer 
säkerhetsmedvetna och kräsna i sitt val av arbetsplats. Varje olycksfall innebär även en 
mycket stor kostnad både för samhället och arbetsgivaren (Söderqvist m.fl., 1990). 
 
Under 1900-talet har det skett en omfattande förbättring av arbetsförhållanden och säkerhet 
inom alla branscher. Från att jobba långa skift och under vad vi idag skulle kalla extremt 
farliga, riskabla förhållanden har dagens industriarbetare med hjälp av förbättrad arbetsmiljö 
och säkerhetsarbete fått en relativt sett mycket säkrare arbetsplats. Men trots det stora arbete 
som har lagts ner på säkerhetsarbete sker fortfarande en stor mängd tillbud på arbetsplatser i 
hela landet. Under 2005 rapporterades 85 325 arbetsplatsolyckor till försäkringskassan av 
dessa ledde cirka 33 000 till sjukskrivning (Arbetsmiljöverket 2007). 
 
Merparten av de säkerhetsinsatser som gjort hittills har fokuserat på att förbättra arbetsmiljön 
eller försökt skapa en säkerhetskultur med hjälp av utbildningar, workshops eller möten 
rörande säkerhet. Det arbetet har gett resultat, men det har inte räckt hela vägen. Forskning 
tyder på att insatser av den typen minskar antalet olyckor, men att det arbetet idag har nått till 
den punkten då det börjar bli svårt att göra vidare förbättringar. Data antyder snarare att den 
största bidragande orsaken till tillbud på arbetsplatser nu inte är brister i arbetsmiljön utan att 
de snarare sker på grund av att medarbetarna inte beter sig säkert. Enligt vissa forskare kan 
upp till 86-96 procent av alla skador på arbetsplatser förklaras av att medarbetare inte beter 
sig säkert istället för av miljön eller andra faktorer (McSween, 2003). 
 
I föreliggande arbete fokuserar författaren på sambandet mellan människors beteende och 
tillbud på arbetsplatsen eller så kallad beteendebaserad säkerhet (Behavioural Based Safety, 
BBS) för att belysa en viktig men ofta förbisedd aspekt av säkerhetsarbete. I samarbete med 
Psykologpartners W&W1 och pappersmassafabriken Stora Enso – Kvarnsveden användes en 
metod baserad på tillämpad beteendeanalys som inte tidigare provats i Sverige för försöka 
förmå medarbetare att bete sig mer säkert. 
                                                 
1 Psykologpartners W&W är ett konsultföretag som arbetar med tillämpad beteendeanalys applicerad på 
organisationer och individer (www.psykologpartners.se). 
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Pappersmassindustrin var den fjärde mest olycksdrabbade näringsgrenen för män 2005. Den 
vanligaste typen av skador som ledde till sjukskrivning var klämskador. I massaprocessen där 
papper framställs ur råvirke är stora delar av produktionen sluten och automatiserad. De flesta 
skadorna sker därför i början och slutet av processen där den största kontakten mellan 
medarbetarna och produktionen finns. I början av processen finns renseriet där virket tas in, 
barkas av och görs till flis och i slutet rullas det färdiga pappret upp på valsar, förpackas och 
lastas (Arbetsmiljöverket 2007). Pappersmassaindustrin framstår därför som ett särskilt 
intressant område för säkerhetsarbete. 
 
 

Tillämpad beteendeanalys 
 
Tillämpad beteendeanalys (TBA) är ett samlingsbegrepp för en rad olika interventioner med 
olika mål för, samt applikationer av inlärningspsykologi på vardagliga problem. Termen 
används i så vitt spridda sammanhang som behandling, marknadsföring och säkerhetsarbete 
m.fl., men framförallt har TBA använts inom skola, vård och omsorg (Austin & Carr, 2000). 
Arbetet inom alla dessa områden baseras på en analys av vad som påverkar människors 
beteende. Tillämpad beteendeanalys är kortfattat en analys av människors beteenden och 
konsekvensen av människors beteende. Genom att titta på konsekvenserna av beteendena kan 
man avgöra varför man utför beteenden som är mer eller mindre funktionella i relation till vad 
man vill uppnå. Det visar sedan i sin tur på var fokus ska ligga om man önskar förändra ett 
beteende. 
 
TBA kan ses som en vidareutveckling av inlärningspsykologi och de mekanismer som styr 
beteenden (Johnson m.fl., 2001). Under den första halvan av 1900-talet visade 
laboratoriebaserad experimentell inlärningspsykologi att det gick att påverka både djurs och 
människors beteende genom att kontrollera konsekvenserna av beteendet. TBA tar fasta på de 
mekanismerna och applicerar dem utanför laboratoriemiljön. Bland annat skedde det inom 
områden som tillverkningsindustri och inom vården (Austin & Carr, 2000). Ett av de första 
försöken gjordes på en olycksdrabbad gruva i USA och det följdes av bland annat DuPonts 
(ammunitionstillverkning) program ”STOP”, som baserades på tillämpad beteendeanalys 
(McSween, 2003). De första studierna med TBA som utgångspunkt applicerade på 
autismproblematik publicerades i Journal of Applied Behavioral Analisys (grundad 1968) 
(Austin & Carr, 2000). 
 
Under 1970-talet växte en ny gren av TBA fram, Organizational Behaviour Management 
(OBM). Dess syfte var att genom att göra en analys av beteenden inom organisationer och 
företag påverka dessa i en positiv riktning. De första interventionerna fokuserade främst på att 
öka produktiviteten eller förbättra försäljningen (Johnson mfl., 2001). Det var också då (1977) 
som den första tidskriften som enbart fokuserade på beteendemodifiering inom organisationer 
startades, Journal of Organizational Behavior Management, vilken senare kom att följas av 
en rad andra tidskrifter. OBM delades sedan upp i en rad mer specifika insatser med fokus på 
olika områden inom organisationer och ett av de områdena var säkerhet. 
 
 

Tidigare forskning 
 
Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet började forskare i främst USA titta på hur 
man på ett effektivt sätt kunde påverka människor att bete sig mer säkert på arbetsplatser. På 
basis av tillämpad beteendeanalys gjordes de första försöken med s.k. teckenekonomier och 
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feedback med mål (Austin & Carr, 2000). En teckenekonomi är ett system där vissa beteenden 
belönas med något symboliskt, vilket sedan i sin tur ofta kan växlas in mot en annan belöning, 
exempelvis i pengar. Feedback med mål är en metod där önskvärda beteenden mäts 
kontinuerligt och deltagarna i interventionen får återkoppling på hur ofta de gör beteendena. 
Då deltagarna nått upp till en målnivå för beteendena får de en belöning. 
 
Insatserna ledde till goda resultat i form av säkrare beteende och minskad olycksfrekvens 
(Komaki m.fl., 1978; Komaki m.fl., 1980; Reeber & Wallin, 1984) och resultaten har gått att 
replikera i upprepade studier. Metaanalyser har även visat att interventioner med 
beteendekomponenter har varit mer effektiva än de utan (Burke m.fl., 2006). 
 
Sedan de första försöken har metoden utvecklats och förfinats och fokus har allt mer riktats 
mot feedback som medel för att förstärka säkert beteende. Dessa interventioner fick även det 
engelska samlingsnamnet behavioral based safety (BBS). I Sverige har endast ett fåtal 
liknande studier gjorts (Sundström-Frisk, 1991). 
 
Det finns gott om exempel på studier på BBS gjorda i andra länder, exempelvis USA och 
England. Inom pappersmassaindustrin har bland andra Cooper (2006) gjort studier av BBS 
och han kunde då visa på goda effekter i form av 45% minskning av olyckor. Effekterna 
bestod i minst ett och ett halvt år, då den sista uppföljningen gjordes. BBS har också använts 
inom andra områden som bland annat gruvindustrin, utbildningsväsendet och sjukvården och 
även där kan man visa på mycket goda resultat i form av säkrare beteende (Hopkins & Geller, 
2003; Al-Hemoud & Al-Asfoor, 2006; DeVries mfl., 1991). 
 
 

Beteendebaserad säkerhet 
 
Utgångspunkten för beteendebaserad säkerhet är att en stor del av olyckor på arbetsplatser 
eller i vardagen beror på att vi inte beter oss säkert. Det vill säga att vi exempelvis inte ser oss 
för ordentligt när vi går över gatan, inte använder säkerhetsutrustning eller på grund av 
tidspress skyndar på något som vi borde göra långsamt.  
 
Att vi inte beter oss säkert i vardagen kan bero på en rad faktorer vilka kan förstås och 
förklaras med hjälp av tillämpad beteendeanalys. Människans intentionella beteenden kan i de 
flesta fall förklaras av de positiva eller negativa konsekvenser som de leder till. Att bete sig 
säkert är inte alltid det beteende som ger mest positiva konsekvenser utan snarare är det ofta 
associerat med tidsbrist och besvär att bete sig säkert (Johnson m.fl., 2001). Säkert beteende 
är snarare kopplat till negativa konsekvenser eller inte tillräckligt med positiva konsekvenser. 
Det är därför sannolikt att människor beter sig riskabelt för att ett riskabelt beteende innebär 
flest positiva konsekvenser (Geller, 2005). Ett vanligt sätt att beskriva beteenden och dess 
konsekvenser är en ABC-analys. Där A står för antecendent, det som kommer innan ett 
beteende (B) och C som står för beteendets konsekvens (från engelskans consequence) 
(Ramnerö & Törneke, 2006). En ABC-analys för riskabla beteende ges i figur 1. 
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Figur 1. ABC-analys av riskabelt beteende 
 

A B C 

En maskin går sönder Reparerar den snabbt utan att 
följa gällande 
säkerhetsföreskrifter (vilket 
skulle tagit längre tid) 

Sparar tid (+) 
Får beröm för en snabb insats 
(+) 
På lång sikt ökar risken för 
skador (-) 

Schemalagt underhåll ska 
utföras 

Använder inte den tillgängliga 
obekväma skyddsutrustningen 

Sparar tid (+) 
Undviker obehaget från den 
obekväma skyddsutrustningen 
(+) 
På lång sikt ökar risken för 
skador (-) 

Ett tung komponent måste 
flyttas 

Inväntar inte hjälp, hämtar 
inte tillgängliga 
lyfthjälpmedel 

Sparar tid (+) 
På lång sikt ökar risken för 
skador (-) 

 
Syftet med en BBS insats är att skapa positiva konsekvenser för det säkra beteendet (samt 
eventuellt negativa för det riskabla). Antingen sker det genom att identifiera redan existerande 
positiva och negativa konsekvenser och se till att de positiva överväger de negativa, eller 
genom att skapa nya positiva konsekvenser kopplade till säkert beteende. När det säkra 
beteendet väl har etablerats kan man fasa ut de positiva konsekvenserna och beteendet 
kommer att bestå. Bortsett från att deltagarna efter en framgångsrik intervention beter sig mer 
säkert visar även forskning på att deras inställning till säkerhet förändras genom att de har 
betett sig säkert (Geller, 2001). 
 
Det finns flera sätt att se till att positiva konsekvenser infaller efter önskat beteende, 
teckenekonomier, belöningar, befordringar osv. Men den variant av BBS som har visat sig 
vara mest framgångsrik och även den som det forskats mest på är förstärkning i form av 
feedback (Johnsson m.fl., 2001; McSween, 2003; Geller, 2005). En modell för hur ett sådant 
arbete kan/bör gå till beskrivs under rubriken modell för beteendebaserad säkerhet och är den 
modell som legat till grund för interventionen i föreliggande arbete. Den överensstämmer i 
stort sett med McSweens (2003) modell, Johnsson mfl. (2001) modell, samt den som Geller 
(2005) använder sig av. 
 
De olika metoder som finns för BBS skiljer sig åt i detaljer men baseras alla på fem element 
(Sulzer-Azaroff & Austin, 2000). 

1. Identifiera beteendet som påverkar säkerheten 
2. Definiera dessa beteenden tillräckligt precist för att du ska kunna mäta dem 
3. Skapa en metod för att mäta dessa beteenden och sätt upp mål för dem 
4. Ge feedback 
5. Belöna förbättring 

 
 

När ska BBS användas? 
 
BBS är trots sin stora potential inte en universallösning för säkerhetsproblem. Säkerhetsarbete 
måste vara en pågående process som arbetar på alla nivåer. Hopkins (2006) visar på vissa 
problem som BBS-interventioner inte rår på eller är lämpliga för. Inom tillverkningsindustrin 
gäller det framförallt om de flesta olyckorna sker då man försöker starta om processer efter 
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oplanerade stopp. Det vill säga då produktionen stannat på grund av något oförutsett och man 
ofta försöker starta om den genom att improvisera eftersom det inte finns något standardiserat 
sätt för att lösa problemet. BBS är inte heller lämpligt då olyckor på arbetsplatsen beror på 
ledningens inställning till säkerhet.  
 
En risk med att endast fokusera på medarbetarnas beteende är att man då förbiser strukturella 
eller tekniska problem vilka är den egentliga orsaken till att det sker tillbud. Om arbetet med 
tekniska lösningar av säkerhetsproblem, organisations strukturella problem eller träning av 
medarbetare blir lidande på grund av att tillbud skylls på att medarbetarna inte beter sig säkert 
kommer det visserligen vara möjligt att minska tillbuden med hjälp av BBS, men antagligen 
skulle bättre resultat uppnås om man först och främst fokuserade på de tekniska problemen, 
organisationen och träningen av personalen. Beteendefokuserat säkerhetsarbete bör alltså 
börja när man nått långt i säkerhetsprocessen (Hopkins, 2006). 
 
 

 
 
BBS-insatser riskerar även att bli missriktade om de endast fokuserar på dem som arbetar sist 
i produktionskedjan och det är viktigt att arbeta uppåt i organisationen och bakåt i 
produktionsleden för att nå bäst effekt med BBS. 
 
Geller (2001) föreslår att ledningen bör ställa sig följande frågor innan de bestämmer sig för 
att använda sig av BBS som metod för att förbättra säkerheten: 
 

- Kan en teknisk lösning göra arbetet mer användarvänligt? 
- Kan uppgiften förändras för att minska fysiska krav? 
- Kan någon underlättande faktor läggas till för att öka variationen i arbetet, minska 

arbetsminnesbelastningen eller öka reliabiliteten? 
- Kan belastningen från en utmanande arbetsuppgift delas av flera? 
- Kan flera lära sig tråkiga, repetitiva jobb och skifta dem mellan sig? 

 
Vidare bör den som ska genomföra interventionen undersöka om: 
 

- Känner individen till de gällande säkerhetsföreskrifterna? 
- Finns det uppenbara hinder för att bete sig säkert? 
- Är utrustningen så säker som det är möjligt under rådande omständigheter? 
- Finns säkerhetsutrustningen så lättillgänglig och är den så bekväm, som möjligt? 
- Får medarbetare frekvent beteendebaserad feedback gällande deras säkerhet? 

 

Figur 2. Säkerhetsarbetets olika faser 
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Upptäcks problem då någon av ovanstående frågorna ställs, bortsett från den sista, uppnås 
enligt Geller (2001) bäst effekt genom att lösa dem först. 
 
 

Predicerande faktorer gällande framgång 
 
Fem faktorer anses vara predicerande för om medarbetare blir engagerade i och framgången 
av BBS-interventioner: 1) uppfattningen att BBS-träning är effektiv; 2) förtroende för 
ledningens förmåga; 3) BBS trovärdighet genom tidigare resultat; 4) träning och utbildning i 
BBS; 5) känsla av att tillhöra organisationen (DePasquale, 1999). 
 
DePasquales slutsatser stämmer överens med det som Cooper (2006) och McSween (2003) 
skriver om vikten av ledningens engagemang. Om ledningen inte är engagerad i och visar 
intresse för säkerhetsarbete är det svårt för insatsen att få den legitimitet som den behöver för 
att vara framgångsrik. Det är också viktigt att insatsen är väl förankrad bland dem som ska 
vara med om den och att de tror på den för att den ska bli framgångsrik. 
 
Deltagande i interventioner är i de flesta fall frivilligt, men forskning tyder på att de 
interventioner då deltagande varit obligatoriskt får bättre resultat än de som varit frivilliga 
(DePasquale, 1999).  
 
 

Modell för beteendebaserad säkerhet 
 
Den modell som användes till grund för arbetet på Stora Enso – Kvarnsveden är en modell 
som har visat sig framgångsrik i ett antal studier och består kortfattat av tre faser där man först 
gör en utvärdering av säkerhetssituation, sedan förankrar insatsen hos arbetsstyrkan och sist 
arbetar med positiv feedback. Metoden är baserad på och förankrad i aktuell forskning inom 
BBS (McSween, 2003). Nedan följer en redogörelse för metoden. 
 
 
Säkerhetsutvärdering 
 
En strukturerad säkerhetsutvärdering består av en utvärdering av arbetsplatsen som helhet och 
de system för säkerhetsarbete som redan finns på arbetsplatsen. Målet med utvärderingen är 
framförallt att identifiera de områden där det finns störst potential för förbättring och de 
områden där det finns störst behov av en BBS-insats samt att göra en preliminär plan för hur 
en sådan insats skulle kunna se ut. 
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Inledningsfas 

 
Information till alla inblandade och skapande av en arbetsallians 

 
För att skapa en arbetsallians, det vill säga en gemensam strävan mot ett mål, och skapa 
förståelse för och få godkännande av arbetsmetoden hos dem som deltar informeras alla 
(McSween, 2003; Johnsson, 2001). Vidare är det viktigt att det finns förståelse för arbetet på 
alla nivåer inom organisationen samt att chefer visar ett starkt och genuint engagemang för att 
en insats ska kunna genomföras framgångsrikt (Cooper, 2006).  
 
Identifiering av säkra beteenden 

 
Då alla inblandade parter är informerade och involverade i arbetet som kommer att 
genomföras blir nästa steg att identifiera de beteenden som är önskvärda. Det vill säga de som 
kan anses som säkra, samt att göra en uppskattning av hur frekventa de är innan 
interventionen. Hur man går till väga för att hitta dessa beteende blir avgörande för hela 
insatsens framgång eller misslyckande (McSween, 2003; Johnsson m.fl., 2001). 
 
För att försäkra sig om att rätt beteenden hittas är det viktigt att samarbeta med både de som 
på chefsnivå arbetar med säkerhetsfrågor samt de som arbetar på plats. Genom att ta del av de 
gällande säkerhetsrutiner som finns framtagna och tillgängliga på arbetsplatser kan man skapa 
sig en överblick över vilka beteenden som är viktiga. De beskriver förhoppningsvis hur 
medarbetarna bör bete sig. Olycksstatistik kan också användas då man ska identifiera särskilt 
riskfyllda moment eller områden på arbetsplatsen. Slutgiltigt sker det observationer på plats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säkerhetsutvärdering 

Inledningsfas 

Informera alla inblandade och skapa en arbetsallians 

Identifiera säkra beteenden 

Välj observatörer 

Träna observatörer 

Gör baslinjemätning 

Interventionsfas 

Sätt upp mål 

Mät och ge feedback 

Fira framgång 

Figur 3. Modell för beteendebaserad säkerhet 
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under tiden arbetet sker för att få en verklighetsanknuten och realistisk bild av vilka beteenden 
som är säkra respektive riskabla (McSween, 2006). 
 
Då säkra beteenden identifieras delas de upp i två huvudkategorier, direkt observerbara 
(observable) och ordning (housekeeping). Direkt observerbara är beteenden som går att se när 
de utförs, exempelvis att lyfta på rätt sätt eller att använda skyddsutrustning när ett moment 
utförs. Ordning består av beteenden som inte alltid går att se direkt men det går att se 
effekterna av om de utförts eller inte, exempelvis om spillda kemikalier är borttagna eller om 
en slang är ihoprullad efter användning. De olika beteendena kan sedan kategoriseras 
ytterligare för att göra den checklista av beteenden som sedan tas fram mer lättförståelig. 
Exempelvis kan de direkt observerbara delas in i ergonomi och skyddsutrustning och ordning 
i olika zoner på arbetsplatsen. 
 
Beteendena sammanställs till en lättförståelig och kort checklista. På baksidan kan det finnas 
en tydlig förklaring av varje beteende på baksidan av checklistan för att ytterligare minska 
risken för missförstånd. Efter varje beteende görs två kolumner, säkert respektive riskabelt. I 
de kolumnerna kommer sedan observatörerna notera om beteendet när det observeras utförs 
säkert eller riskabelt vilket ligger till grund för baslinjemätningen och sedan återkopplingen. 
 
Välja observatörer 

 
Att vara observatör kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt. Det beror dels på 
organisationens, arbetsplatsens utformning och dels på vilken typ av säkerhetsproblem som 
finns på arbetsplatsen. Ett alternativ till att ha observatörer är att deltagarna mäter själva 
genom att fylla i checklistor på plats. I studier har självregistrering visat sig vara lika effektivt 
som oberoende observatörer för att förändra beteenden (McSween, 2003). 
 
Träna observatörerna 

 
För att säkra den interna reliabiliteten bör observatörerna tränas innan mätningarna börjar, 
d.v.s. att se till att samma beteenden observeras och mäts (McSween, 2003; Johnson m.fl., 
2001). Träningen kan också hjälpa till att skapa en arbetsallians med både observatörerna och 
de som observeras. Det har i vissa studier har visat sig att fler observatörer har lett till bättre 
resultat (DePasquale & Geller, 1999). Då interventionen är baserad på självregistrering 
fungerar hela arbetsstyrkan som observatörer. 
 
Träningen omfattar främst två element, mätningsövning, samt kunskap om hur man ger 
feedback på bästa sätt. 
 
Göra en baslinjemätning 

 
Då observatörerna har blivit tränade i vad de ska observera och hur de ska göra det på bästa 
sätt görs en baslinjemätning utan feedback. Syftet med att göra mätningen är att skapa en 
utgångspunkt från vilken vi kan se om insatsen ger någon effekt samt för att ge en riktlinje för 
mål. Därför återkopplas resultaten från baslinjemätningen först efter att den är avslutad och 
själva insatsen med feedback startar. 
 
I vissa studier har fyra veckor använts för baslinjemätning (Cooper, 2006) med tre mätningar 
per vecka och andra upp till tio veckor använts med två till fem mätningar per vecka (Komaki, 
1980). 
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Interventionsfas 

 
Sätta upp mål 

 
Då baslinjemätningen är avslutad återkopplas resultaten av den och i samband med det sätts 
mål för de specifika beteendena samt för den totala procenten säkert beteenden. Inom vissa 
områden kan man exempelvis eventuellt tolerera att vissa beteenden ibland utförs riskabelt 
medan inom andra är det intolerabelt då riskabelt beteende medför direkt livsfara. 
 
Om de som deltar i interventionen känner att de ”äger” sina mål är det mer sannolikt att de 
arbetar för att nå dem. Det är mycket viktigt att de som trots allt ska försöka nå målen känner 
att de är realistiska och önskvärda (McSween, 2003). 
 
I samband med att man sätter upp mål bestäms också på vilket sätt uppnådda mål ska belönas. 
Belöningen kan vara allt från uppmärksamhet till pengar. Ett sätt att skapa ytterligare 
incitament för gradvis förbättring är att använda differentierade mål. Med differentierade mål 
kan en nivå av sjuttio procent säkert beteende exempelvis ge bullar till kaffet medan en nivå 
på nittio ger tårta. 
 
Mäta beteenden och ge feedback 

 
Efter målformuleringen börjar den mest aktiva delen av insatsen. Observatörerna fortsätter att 
mäta på samma sätt som de gjort under baslinjemätningen men nu återkopplas resultaten av 
mätningarna på eller i anslutning till ett kort möte vid slutet av varje vecka samt grafiskt på en 
plats där det är lätt observerbart. Då återkopplingen ges i form av en graf blir förbättring eller 
försämring tydlig och då den alltid går att se fungerar den som en ständig påminnelse om 
säkerhetsarbetet (McSween, 2003; Johnson m.fl., 2001; Geller, 2005). 
 
Fokus ligger på positiv återkoppling, negativa konsekvenser används endast i undantagsfall då 
antingen beteendet är icke-existerande eller att medarbetarens beteende innebär omedelbar 
risk för eget eller andras liv (McSween, 2003). 
 
Fira framgång 

 
Då mål uppnås ska framgång firas och belönas för att ytterligare koppla det säkra beteendet 
till positiva konsekvenser. Hur framgången firas ska redan ha bestämts vid målformuleringen 
(McSween, 2006). 
 
 

Vidmakthållande 
 
Uppföljning 
 
Givet att ett framgångsrikt program har genomförts har förhoppningsvis skett en ökning av 
säkert beteende på arbetsplatsen. Men likt alla insatser kan effekterna gradvis minska efter 
genomförd intervention. För att vidmakthålla förbättringar anses det vara viktigt att insatsen 
följs upp och det eventuellt med en ny mätning efter ett halvår för att avgöra hur stor del av 
den ursprungliga förbättringen som försvunnit respektive finns kvar (McSween, 2003,  & 
Johnson mfl., 2001). Har det inte skett någon omfattande försämring väntar man och gör en 
ny mätning efter ytterligare ett halvår, för att då se vad som har hänt. Om en försämring har 
skett bör en ny insats genomföras för att återigen öka säkert beteende. 
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Repetition och variation 
 
Johnson m.fl. (2001) anser att, om man i en organisation, bestämmer sig för att göra en ny 
intervention är det viktigt att den till sin utformning skiljer sig från de tidigare. Eftersom det 
annars kan finnas en effekt av habituering bland medarbetarna om belöningarna inte har 
förändrats samt att insatsen är sig lik. Det kan vara svårt att uppamma samma entusiasm för 
en andra vända av en liknande intervention. Givet programmen varieras tillräckligt finns det 
enligt Johnson m.fl. ingen egentlig praktisk gräns för hur många interventioner som kan 
genomföras. 
 
Cooper (2006) som genomfört BBS interventioner på pappersbruk är en förespråkare för aktiv 
variation och repetition och anser att det på så sätt går att uppnå både bättre och mer varaktiga 
resultat. Då vissa beteenden på checklistan konsekvent legat på höga, säkra nivåer byttes 
dessa i hans studie successivt ut och ersattes av nya beteenden. Då det inte längre skedde 
någon förbättring eller det inte längre gick att identifiera problematiska beteenden avslutades 
insatsen. Att arbeta på det sättet är endast möjligt om interventionen pågår under en relativt 
lång tid. 
 
 

Andra psykologiska modeller för säkerhetsarbete 
 
Bortsett från metoder baserade på BBS finns det en rad andra psykologiska modeller för att 
arbeta med säkerhet. Nedan följer en kort redogörelse för fyra andra modeller vilka i olika 
utsträckning har använts för att arbeta med säkerhet. Beskrivningarna är inte heltäckande då 
en mer grundlig beskrivning av andra arbetssätt ligger utanför ambitionsnivån med 
föreliggande arbete. 
 

Critical-incident analys 
 
Critical incident analys bygger på en analys av allvarliga tillbud och vad som har varit 
orsaken till dem. Man arbetar reaktivt på säkerhetsproblem som uppkommer och försöker 
förhindra att tillbuden sker igen. Problemen åtgärdas antingen genom tekniska lösningar eller 
genom utbildning och medvetandegörande av personalen (Sundström-Frisk, 1991). 
 
Attitydskapande gruppdiskussioner 
 
Attitydskapande gruppdiskussioner kring säkerhetsarbete är ett relativt vanligt sätt att försöka 
ändra på säkerhetskulturen på en arbetsplats. Medarbetarna samlas på ett möte och får 
diskutera hur man bör agera och reagera i olika situationer där det finns en olycksrisk. Målet 
för insatsen är att genom diskussion och resonemang kring säkerhet skapa en säkrare kultur. 
 
Attitydskapande gruppdiskussioner i kombination med BBS med feedback har i vissa studier 
visat sig ge bättre resultat än endast BBS med feedback (Sundström-Frisk, 1991). 
 
Riskanalys 
 
Riskanalys är en metod för säkerhetsarbete som bygger på en analys av vilka moment som 
utgör störst säkerhetsrisk och vilka delar av produktionen som är mest olycksdrabbade. 
Genom att identifiera de mest olycksdrabbade sektorerna och fokusera på dem arbetar man 
sedan för att minska olycksfrekvensen. Analysen sker främst genom att titta på olyckstatistik 
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och genom att intervjua medarbetare. För att sedan lösa problemen arbetar man genom att 
utbilda och medvetandegöra medarbetarna om de momenten som är mest riskfyllda samtidigt 
som man försöker hitta tekniska lösningar på problemen (Sundström-Frisk, 1991). 
 
Accident-repeater 
 
Accident-repeater program är ovanliga i Sverige på grund av att de är mycket impopulära hos 
de svenska fackföreningarna. De är vanligare i bland annat USA, men ses även där som 
relativt kontroversiella. Metodens syfte är att identifiera de individer som är mest 
olycksdrabbade och genom olika bestraffningssystem försöka förmå dem att arbeta säkrare. 
Exempelvis kan ett program vara utformat så att en medarbetare vid första tillbudet får en 
varning, vid andra förlorar sin bonus och vid det tredje förlorar sin anställning. 
Den vanligaste invändningen mot den här typen av program, bortsett från de arbetsrättsliga 
och etiska invändningarna, är att man i stort sett endast bestraffar medarbetare som har ”otur”. 
Eftersom det rent statistiskt kommer att ske tillbud inom alla typer av verksamheter beror det 
oftast endast på slumpen att en specifik medarbetarna är inblandad i flera tillbud (Hopkins, 
2006). 
 

Syfte 
 
Det finns flera metoder för att arbeta med säkerhet vilka med olika framgång har prövats inom 
industrin i stort och pappersmassaindustrin specifikt. Däribland är BBS en metod som inte har 
använts i någon större utsträckning i Sverige. Då metoden har visat på lovande resultat i andra 
länder och den inte, till författarens kännedom, använts inom pappersmassindustrin i Sverige 
framstår det som intressant att undersöka hur den fungerar under svenska förhållanden. Det 
övergripande syftet med studien är därför: att undersöka om det under svenska 
förhållanden går att genomföra en framgångsrik BBS-intervention. 
Under det arbetet utvärderas: 
 

- Hur stor är frekvensen av det som bedöms vara säkerhetsmässiga beteendeproblem i 
pappersmassatillverkning? 

- Är självobservation en bra modell för insamlande av data under en BBS-intervention? 
- Går det att med hjälp av beteendeobservation och feedback med mål påverka 

frekvensen av säkerhetsmässiga beteendeproblem? 
 

 Metod  
 

Deltagare 
 
Deltagarna i studien var 60 personer uppdelade i sex skiftlag i renseriet på pappersbruket 
Stora Enso – Kvarnsveden i Borlänge. Pappersbruket valdes först ut eftersom det fanns ett 
intresse från de säkerhetsansvariga på bruket. Då massaindustrin i stort har varit 
olycksdrabbad och det fanns intresse för att prova metoden och för att arbeta proaktivt för en 
säkrare arbetsplats framstod bruket som intressant av flera skäl. Eftersom de flesta tillbuden 
sker i början och slutet av massaprocessen var renseriet av särskilt intresse och det valdes 
bland annat därför ut som fokus. Renseriet är den första delen av pappersprocessen där virke 
tas in, sågas upp och görs till flis. Det är en mekanisk process där medarbetarna är nära 
produktionen och där en rad moment måste utföras manuellt. Bland annat gäller det 
avlastningen av timmer (som sker med hjälp av kranar), bytet av sågklingor och byten av stål i 
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flismaskinerna. Det finns även en stor risk för oplanerade stopp i renseriet eftersom timret 
ibland innehåller sten eller skrot. De här momenten där medarbetarna manuellt antingen utför 
planerat eller oplanerat underhåll sker ofta under tidspress. Detta är situationer som är 
förknippade med ökad risk för olyckor och skador. 
 
De sex skiftlagen arbetade under hela insatsen enligt sitt rullande schema. Dygnet är uppdelat 
i tre skift, förmiddag, eftermiddag och natt. Skiftgången går till så att man arbetar två 
förmiddagspass, två eftermiddagspass och till sist två nattpass. Man är sedan ledig i sex dagar 
innan man påbörjar en ny skiftcykel med förmiddag, eftermiddag och natt. 
 
Aktivt deltagande i interventionen var frivilligt då det inte gjordes någon kontroll av vilka 
som fyllde i de checklistor (se bilaga 1) gällande säkert beteende som tagits fram och vilka 
som inte gjorde det. Men alla uppmanades att fylla i listorna och ingick passivt i 
undersökningen om de valde att inte fylla i listorna eftersom återkoppling skedde på 
gruppnivå. 
 
 

Design 
 
Studien genomfördes som en studie med AB-design. Först gjordes en baslinjemätning då 
deltagarna uppmanades att fylla i de checklistor som tagits fram. Baslinjemätningen varade i 
tre veckor och då utan någon återkoppling, sedan gjordes en intervention under fem veckor 
och under hela tiden gjordes mätningar då deltagarna gavs återkoppling (se detaljer nedan).  
 
All mätning gjordes med hjälp av de checklistor som utarbetats tillsammans med 
skyddsombuden på Kvarnsvedens renseri (bilaga 1). En mer detaljerad redogörelse för 
mätproceduren följer nedan. All data är inmatad av deltagarna själva; det har således inte 
funnits någon extern kontroll. Efter interventionen avslutats analyserades resultatet kvalitativt. 
 
Mätningar skedde under och i anslutning till interventionen, men det gjordes ingen 
långtidsuppföljning för att se om eventuella resultat stod sig över en längre eftersom det inte 
rymdes inom ramarna för interventionen. Designen ska därför ses som en pilotstudie där 
genomförandet har givits större vikt än resultatet. 
 
 

Procedur 
 
Den första kontakten med pappersbruket förmedlades genom Psykologpartners W&W och ett 
möte arrangerades tillsammans med de ansvariga för säkerhetsfrågor inom Stora Enso -  
Kvarnsvedens administration. På mötet presenterade grunderna i TBA och BBS tillsammans 
med ett utkast för hur en intervention på bruket skulle kunna se ut.  
 
Efter mötet valdes en avdelning ut genom att säkerhetschefen för bruket kontaktade olika 
avdelningars skyddsombud och frågade om de kunde tänka sig vara om en intervention med 
fokus på säkerhet. Ett skyddsombud ansvarig för renseriet visade särskilt intresse och han 
agerade sedan tillsammans med huvudskyddsombudet som kontaktperson genom hela arbetet. 
Efter ytterligare ett möte, den här gången på renseriet gjordes en preliminär plan för arbetet: 
 

1. Identifiera beteenden 
2. Skapa checklistor 
3. Informera de inblandade 
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4. Gör en tre veckors baslinjemätning 
5. Fortsätt i fem veckor till med mätningarna men med feedback 
6. Utvärdera resultatet 

 
Fokus las på två moment i pappersprocessen i renseriet, byte av klingor i sågen och byte av 
stål i flismaskinen. De två momenten valdes ut eftersom de är relativt riskfyllda, utförs ofta 
och är väl avgränsade. Sågen är det första steget i pappersprocessen. Det är här granvirket tas 
från timmerbilarna och sågas upp till lämplig längd. Normalt sett behöver klingorna bytas 
cirka tre gånger i veckan, men det beroende på om det finns stålföremål eller sten bland 
timret. Efter att det uppsågade timret har avbarkats huggs det till flis i lämplig storlek i 
flismaskiner. Flismaskinerna tuggar timret med hjälp av stål fästa vid en roterande skiva. 
Stålen byts cirka tre gånger i veckan för att vara skarpa nog att hugga timret i rätt 
proportioner. 
 
Identifiering av beteenden 

 
Som steg ett i processen identifierades beteenden som potentiellt var viktiga i säkerhetsarbetet 
för att på det sättet ta fram checklistor. Ett första utkast till checklistor togs sedan fram 
gemensamt av alla skyddsombud på renseriet och efter det skapades en slutgiltig version i 
samråd med författaren. I arbetet med checklistorna användes även en tidigare utredning 
gällande säkerheten i renseriet gjord av skyddsombuden samt observationer på plats. Särskild 
vikt las vid att hitta lätt observerbara och mätbara beteenden samt vid att hålla listorna så 
korta som möjligt för att det skulle gå lätt och smidigt att fylla i dem. Skyddsombuden 
bedömde innan interventionen att medarbetarna var dåliga på att använda skyddsutrustning, 
låsa brytare till maskinerna samt att göra provstarter. 
 
De beteenden som slutgiltigt valdes ut för klingbyten var:  

1. Bröts alla klingmotorer? 
2. Bröts hydrauliken? 
3. Låstes brytarna? 
4. Gjordes provstart? 
5. Användes skärskyddshandskar? 
6. Om klingvagnen byttes surrade klingorna fast? 

 
De tre första beteendena (1, 2 och 3) innebär att innan man byter klingorna måste all ström till 
sågen samt den anslutna hydrauliken vara avslagen. Man stänger av strömmen genom att slå 
om strömbrytare som finns i anslutning till sågen och enligt gällande föreskrifter ska 
strömbrytarna även låsas med hänglås så att ingen annan än de som för tillfället arbetar med 
bytet ska kunna slå på strömmen. Detta för att undvika att någon av misstag ska slå på 
strömmen då det fortfarande finns någon kvar inne i sågen. Som en ytterligare 
säkerhetskontroll ska det även göras en provstart (4) för att se till att det verkligen inte finns 
någon ström till maskinen.  
 
Då man byter klingor i sågen finns det risk för mindre skärsår då man hanterar de vassa 
klingorna eller då man försöker få loss de gamla klingorna. Det finns därför 
skärskyddshandskar av kevlar tillgängliga vid sågen (beteende 5). Vid sågen finns också en 
vagn med både nya och gamla klingor. När de nya klingorna på vagnen tagit slut hissas den 
med hjälp av en travers (kran fäst i taket) till ett annat våningsplan och körs därifrån till en 
verkstad där man slipar om de gamla klingor som går att återanvända samt hänger på nya. Då 
vagnen flyttas måste klingorna vara fastsurrade eftersom det annars finns risk att de faller av 
(beteende 6). 
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De beteenden som slutgiltigt valdes ut för stålbyten var: 
1. Bröts huggen? 
2. Låstes brytarna? 
3. Gjordes provstart? 
4. Bröts hydrauliken till huggkåpan? 
5. Användes skärskyddshandskar? 
6. Användes skyddsglasögon? 
7. Om dragosen inte fungerade användes eggskydd över stålen 
 

Liksom vid klingbyten måste strömmen vara bruten till huggmaskinen (beteende 1) brytarna 
måste vara låsta (beteende 2) och det måste göras en provstart (beteende 3) för att kontrollera 
att det verkligen inte finns någon ström i maskinen. Man måste också bryta hydrauliken till 
den kåpa som täcker huggen, vilken fälls upp då man ska byta stål (beteende 4). Stålen är 
också mycket vassa och det är därför bra att använde skärskyddshandskar av kevlar när de 
hanteras (beteende 5). Dessutom blåses maskinen ren från spån med hjälp av tryckluft och det 
är då viktigt att använda skyddsglasögon (beteende 6) eftersom det annars finns risk för att få 
träspån i ögonen. Dragosen är den maskin som automatiskt drar fast bultarna som fäster 
stålen. Om den inte fungerar ska det finnas eggskydd över stålen när man fäster dem manuellt 
(beteende 7). 
 
Information till medarbetarna 

 
Då checklistorna var färdiga och ett startdatum satts informerades samtliga medarbetare på 
renseriet under informella former om studiens upplägg. Ett initialt problem som då uppstod 
med skiften var svårigheten att samla alla medarbetare för en gemensam information gällande 
interventionen. Det löstes genom att författaren fick åka två gånger till bruket och dröja kvar 
ett arbetspass för att på så sätt fånga tre arbetslag åt gången. De informerades om syftet med 
studien, hur de checklistor som användes tagits fram, hur lång tid studien skulle pågå samt 
vilka belöningar som fanns knutna till interventionen. En första belöning var en lunchkupong 
till brukets matsal om över 80 % av checklistorna var ifyllda. Lunchkupongen var tänkt att 
fungera som en extra positiv konsekvens för att öka sannolikheten att listorna fylldes i. Den 
belöningen togs bort då 80% uppnåddes under baslinjemätningarna. 
 
Baslinjemätning 

 
Baslinjemätningen varade i lite drygt tre veckor. Anledningen till att man valde att göra en 
relativt kort mätning var den begränsade tid som fanns tillgänglig då arbetet utfördes inom 
ramen för en examensuppsats, samt att det var den tid som skyddsombuden var beredda att 
avsätta för en första mätning. När baslinjemätningen startade fanns checklistorna lätt 
tillängliga vid den dator där stål och klingbyten registrerades. Ifyllda checklistor las anonymt i 
en kartong och de samanställdes sedan i en datafil av det skyddsombud som var 
kontaktperson. Då data registrerades generade dataprogrammet automatiskt en graf vilken 
sedan låg till grund för återkopplingen. Grafen visade en kurva baserad på genomsnittsvärden 
för de fem senast inmatade checklistorna för klingbyten och för de tre senast införda för 
stålbyten. En sådan summering gjordes för att återkopplingen skulle ske på veckobasis och 
det gjordes ungefär fem klingbyten och tre stålbyten per vecka. Skyddsombuden fick på så 
sätt fram ett genomsnittsvärde för den gångna veckan. Filen mailades efter det till författaren 
och skyddsombudet fick tillbaka kommenterar och reflektioner på resultaten. Anledningen till 
att man valde en modell med självobservation var att det inte fanns tillgänglig personal som 
skulle kunna fungera som observatörer samt att skyddsombuden trodde att det skulle vara 
lättare att skapa legitimitet för en intervention med självobservation. 
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Under de första tre veckorna gavs ingen återkoppling på hur stor andel säkert beteende som 
utfördes, utan endast återkoppling på hur stor andel av listorna som fyllts i. Återkopplingen på 
antal listor som fyllts i gavs dels under veckans säkerhetsmöte, men även i form av en graf 
vilken var placerad i renseriets fikarum. 
 
Intervention 

 
Efter det att de första tre veckornas baslinjemätning bestämdes det att om man kom över 80 % 
säkert beteende vid klingbyte och över 85 % säkert beteende vid stålbyte skulle ytterligare en 
lunchkupong delas ut. Målen sattes i samråd med renseriets skyddsombud eftersom det inte 
var praktiskt möjligt att samla alla medarbetarna för att gemensamt sätta ett mål. 
Skyddsombudet återkopplade efter det kontinuerligt resultatet till medarbetarna dels på 
veckans säkerhetsmöte och dels i form av grafer uppsatta i renseriets kontrollrum. Det fanns 
tre grafer, en över procent ifyllda checklistor (vilken användes redan under 
baslinjemätningen), en över säker procent klingbyte och en över säker procent stålbyte. Ett 
problem med att ge feedback var skiftgången. Grafen fanns väl synlig i fikarummet, men på 
grund av skiftschemat deltog vissa skiftlag inte i säkerhetsmötena och träffade sällan 
skyddsombuden. 
 
Fem veckor efter att mätaningarna började gick skyddsombudet för renseriet på semester och 
huvudskyddsombudet tog över uppgiften att sammanställa och återkoppla resultatet. 
Huvudskyddsombudet var sedan ansvarig för resterande del av insatsen vilken varade i fyra 
veckor till. Interventionen sträckte sig totalt sett över nio veckor. 
 
Uppföljning 

 
Tre veckor efter att interventionen avslutats intervjuades de två skyddsombud som hjälpt till 
med insatsen gällande deras upplevelse av den. Intervjun var semistrukturerad med dem båda 
samtidigt och syftet var att utvärdera interventionen samt undersöka om författarens 
uppfattning stämde överens med deltagarnas.  
 
Skyddsombuden frågades bland annat om: 

- Vad de tyckte att de fått ut av insatsen? 
- Vad som fungerat bra under insatsen? 
- Hur medarbetarna uppfattade insatsen? 
- De skulle kunna tänka sig att arbeta vidare på ett liknande sätt? 
- Hur de resonerade kring de olika säkra respektive riskabla beteenden som framkom i 

mätdata? 
 
 

Analysprocedur 
 
Den data som samlats in analyserades endast genom visuell inspektion av grafer och värden 
över säkert beteende för att se om det funnit någon tydlig förändring. Detta på grund av att det 
i enlighet med forskningstraditionen inom TBA ska finnas tydliga, synliga effekter om de ska 
anses som betydelsefulla (Eifert & Feldner, 2004). 
 
Det gjordes ingen strukturerad analys av den semistrukturerade intervjun med de två 
skyddsombuden. Författaren av föreliggande arbete gjorde istället en bedömning av vilka 
uttalanden som var betydelsefulla för att utvärdera interventionen. 
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Resultat 
 
De mätdata som samlades in under interventionen återges i sin helhet nedan. Först redovisas 
svarsfrekvens och efter det andelen säkert beteende för stål och klingbyte. Data redovisas i 
tabellform, men även grafiskt för ökad tydlighet. 
 
Alla procentvärden har avrundats till närmaste heltal för att underlätta databearbetningen. 
Procentvärdena har i texten återgivits som absoluta tal, det vill säga att en rapporterad ökning 
på 10% representerar ökning med 10 procentenheter. 
 
Efter mätdata följer en sammanfattning av den utvärderande intervju som gjordes med de två 
skyddsombuden som varit aktiva under interventionen. Kursiverad text är direkta citat från 
skyddsombuden. 
 
 
Andel ifyllda checklistor 
 
Genom att jämföra antalet ifyllda checklistor och det totala antalet utförda stål och klingbyten 
framgår att checklistorna fylldes i vid totalt sett 80% av bytena (90% vid klingbyten och 71% 
vid stålbyten). 
 
 
Tabell 1. Antal checklistor jämfört med totalt antal byten 
 Ifyllda Byten Andel ifyllda checklistor 

Klingbyten 78 87 90% 
Stålbyten 44 62 71% 
Totalt 122 149 80% 
 
 
Eftersom antalet klingbyten var fler än antalet stålbyten får de något större vikt vid beräkning 
av den totala andelen ifyllda checklistor. Frekvensen av ifyllande av listor var 19% högre vid 
klingbyten än vid stålbyten. Det var den totala andelen ifyllda listor som återrapporterades till 
medarbetarna. 
 
 
Säkert beteende vid klingbyten 
 
Nedan presenteras den graf som datorprogrammet automatiskt genererade då data matades in 
(figur 4). Programmet summerade och tog fram ett genomsnittsvärde för var femte lista som 
fylldes i. Varje summering representerar något mindre än en veckas mätningar då hela 
insatsen varade i nio veckor totalt och det totala antalet summeringar av klingbyten var tretton 
stycken. Markeringen vid summeringstillfälle sex visar då baslinjemätningen slutade och 
deltagarna började få feedback, därefter följer sju summeringar efter interventionen med 
feedback och mål började. Det indikerar att det fylldes i fler listor innan interventionen 
började än efter då man annars hade kunnat förvänta sig mer data under den period som var 
efter baslinjemätningen eftersom den tidsmässigt varade längre. 
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Figur 4. Procent säkert beteende vid klingbyte
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Som det framgår av figur 4 skedde det först en minskning innan interventionen och sedan 
tycks det ha skett en viss ökning efter införandet av feedback, vilken senare försvann. Från 
och med summeringstillfälle 10 verkar andelen säkert beteende stabiliseras runt samma nivå 
som då mätningarna började. Det sista värdet som registrerades var 64% vilket var något lägre 
än det första som var 69%. Tabell 2 visar genomsnitt före respektive genomsnitt efter 
feedback infördes, samt differensen mellan dem. Vid jämförelse av genomsnitt finns det en 
liten ökning i mängden säkert beteende (6%) efter införandet av feedback. Värdet efter är 
baserat på något fler mätningar än värdet innan (42 st. efter respektive 36 st. före). 
 
 
Tabell 2. Andel säkert beteende före och efter interventionen för klingbyten 

Före Efter Differens 

63% 69% 6% 
 
 
Nedan följer tabell 3 med säkert beteende för varje item. Data presenteras med genomsnitt 
före och genomsnitt efter interventionen med feedback, samt med en beräkning av differensen 
mellan före och efter. 
 
 

 
 

Tabell 3. Andel säkert beteende för varje item vid klingbyte före och efter intervention 

Item Före Efter Differens 

1. Bröts alla klingmotorer? 100% 100% 0% 
2. Bröts hydrauliken? 100% 100% 0% 
3. Låstes brytarna? 33% 50% 17% 
4. Gjordes provstart? 33% 40% 7% 
5. Användes 
skärskyddshandskar? 

14% 29% 15% 

6. Om klingvagnen byttes 
surrades klingorna fast? 

100% 100% 0% 

Interventionen startar 
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De item som visar på störst andel säkert beteende är 1 (bröts alla klingmotorer?), 2 (bröts 
hydrauliken?) och 6 (om klingvagnen byttes surrades klingorna fast?), där det inte tycks 
finnas något säkerhetsproblem. Man är alltså bra på att bryta klingmotorerna, bryta 
hydrauliken och surra fast klingorna på klingvagnen. Däremot är nivån av säkert beteende 
betydligt lägre för item 3 (låstes brytarna?, 50% efter), 4 (gjordes provstart?, 40% efter) och 
5 (användes skärskyddshandskar?, 29%). Man är alltså sämre på att låsa brytarna, göra 
provstart samt använda skärskyddshandskar. 
 
Det finns en viss ökning i säkert beteende i item 3 (17%), 4 (7%) och 5 (15%). Ökningarna är 
relativt små och det har inte gjorts något test för att se om de statistiskt säkerställda. Item 1, 2 
och 6 visar däremot inte på någon förändring alls utan ligger konstanta på en nivå på hundra 
procent.  
 
 
Säkert beteende vid stålbyten 
 
Nedan presenteras en graf över procent säkert beteende vid stålbyten (figur 5). Figuren visar 
ett genomsnittsvärde för var tredje lista som fylldes i. Liksom vid klingbyte representerar 
varje summering något mindre än en veckas mätningar då hela insatsen varade i nio veckor 
totalt. Markeringen vid summeringstillfälle sex visar då baslinjemätningen slutade och 
deltagarna började få feedback, därefter följer nio summeringstillfällen efter interventionen 
med feedback startade. Det tyder på att det fylldes en något mindre andel listor under 
baslinjemätningen än efter den. 
 

Figur 5. Procent säkert beteende vid stålbyte
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Andelen säkert beteende för stålbyten började på en relativt hög nivå och sjönk sedan innan 
feedback infördes, efter feedback stiger och sjunker värdet omväxlande. Tabell 4 visar 
genomsnitt före respektive genomsnitt efter feedback infördes, samt differensen mellan dem. 
Enligt data finns det en liten minskning i mängden säkert beteende (-5%) efter införandet av 
feedback. Värdet efter är baserat på fler mätningar än värdet före (25 st. efter respektive 19 st. 
före). 
 
 
 
 
 

Interventionen startar 
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Tabell 4. Andel säkert beteende före och efter interventionen för stålbyten 

Före Efter Differens 

85% 80% -5% 

 
 
Nedan följer tabell 5 över säkert beteende för varje item. Data presenteras liksom vid 
klingbyte med genomsnitt över hela mätningen, genomsnitt före och genomsnitt efter 
interventionen med feedback, samt med en beräkning av differensen mellan före och efter. 
 
 

 
 
De beteenden som till störst andel utförs säkert är item 1 (bröts huggen?, 100%), item 2 
(låstes brytarna?, 96%), item 3 (gjordes provstart?, 96%) och item 7 (om dragosen inte 
fungerade användes eggskydd över stålen?, 92%). Man är alltså duktig på att bryta huggen, 
låsa brytarna, göra provstart och att använda eggskydd över stålen om dragosen inte fungerar. 
De som har minst andel säkert beteende är item 5 (användes skärskyddshandskar?, 64%) och 
6 ( användes skyddsglasögon?, 24%). Man är alltså sämre på att använda skärskyddshandskar 
(även om man gör det mer än hälften av gångerna) och använda skyddsglasögon. 
 
Vid redovisning av varje item för sig framgår att det också att det tycks skett en minskning i 
säkert beteende för item 2 (låstes brytarna?), 3 (gjordes provstart?), 4 (bröts hydrauliken till 
huggkåpan?), 6 (användes skyddsglasögon?) och 7 (om dragosen inte fungerade användes 
eggskydd över stålen?). Minskningen i item 2 och 3 består dock bara av enstaka värden under 
hundra och bortsett från de tycks de ligga relativt stabilt vid hundra liksom item 1. Item 5 
(användes skärskyddshandskar?) är det enda där det har skett någon ökning (11%). Detta 
sammanfaller med en ökning av motsvarande beteende vid klingbyten.  
 
 

Tabell 5. Andel säkert beteende för varje item vid stålbyte före och efter 

interventionen 

Item Före Efter Differens 

1. Bröts huggen?  100% 100% 0% 
2. Låstes brytarna? 100% 96% -4% 
3. Gjordes provstart? 100% 96% -4% 
4. Bröts hydrauliken till 
huggkåpan? 

100% 88% -12% 

5. Användes 
skärskyddshandskar? 

53% 64% 11% 

6. Användes 
skyddsglasögon? 

42% 24% -18% 

7. Om dragosen inte 
fungerade användes 
eggskydd över stålen? 

100% 92% -8% 
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Intervju med skyddsombuden 
 
En av de största vinsterna med insatsen tyckte skyddsombuden var det faktum att 
säkerhetsföreskrifterna hade givits extra uppmärksamhet. Framförallt hade det varit bra när 
det gällde de nya, ofta yngre, medarbetare som börjat i renseriet. 
 
”Istället för att de lär sig av de äldre är det tydligt redan från början hur de ska göra.” 

 
Mätningarna hade även gett upphov till diskussioner kring de rutiner som finns och om de är 
rimliga eller inte. Samt att medarbetarna har börjat tänka vidare kring säkerhet och diskutera 
mer med skyddsombuden. 
 
”Det hände ofta när man var och hämtade listorna att någon högg tag i en för att diskutera.”  

 
En annan positiv aspekt som lyftes fram var det att en så pass stor andel av listorna fylldes i. 
Skyddsombuden trodde att det kunde bero på att mätningarna var väl förankrade och att 
initiativet s.a.s. kom från dem som arbetade på golvet, samt att författaren av föreliggande 
arbete tillsammans med dem hade varit på plats och informerat de inblandade. De var osäkra 
på hur det skulle ha uppfattats om interventionen istället hade kommit som ett påbud från 
ovan, men samtidigt underströk de att det antagligen också hade varit bra om ledningen varit 
mer synlig i arbetet.  
 

”Ledningen skulle kanske varit mer involverade, eftersom de trots allt är ytterst ansvariga för 

säkerheten.” 

 
Man uppfattade det också som om att alla hade varit ärliga då de fyllde i listorna och de 
trodde inte att de hade förekommit något fusk. Generellt sett trodde de att den data som 
kommit fram gällande de olika specifika beteendena var representativ. Gällande varför det var 
ovanligare att man gjorde provstarter och låste brytarna vid klingbyten än vid stålbyten trodde 
skyddsombuden att det berodde på att man när man bytte klingor uppfattade det som en 
mindre risk att processen skulle starta av misstag, eftersom sågen inte kunde startas om något 
av de nästkommande stegen i massaprocessen var brutna och att man därför subjektivt 
uppfattade det som det var en mindre risk för att maskinen skulle starta av misstag. Det är 
dessutom lättare att föreställa sig på vilket sätt huggen skulle kunna orsaka skada än sågen. 
De trodde också att man resonerade på ett liknande sätt gällande skärskyddshandskar. 
Klingorna hanteras försiktigare och man är inte nere och pressar och trycker med fingrar och 
händer på samma sätt som när man byter stålen. Dessutom vet alla att klingorna är vassare 
och att man är mer försiktig av den anledningen. 
Däremot kunde man inte förklara varför man inte använder skyddsglasögonen då de är både 
bekväma och praktiska. 
 
Man upplevde det även som om att arbetet generellt sett hade upplevts som positivt bland 
medarbetarna. 
 
”Det var nog nästan ingen som upplevde det som negativt, utan bara positivt. Det är klart att 

det fanns någon som var lite skeptisk, men överlag var det positivt.” 

 
Man ansåg däremot att den uteblivna ökningen var negativ, då man hade hoppats på att se en 
större förändring i form av säkrare beteende. 
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Sammanfattningsvis tyckte skyddsombuden att insatsen hade varit givande och att den hade 
gett dem nya uppslag till hur de skulle arbeta med säkerhet i renseriet. De hade trots bristen på 
effekt trots allt fått svart på vitt hur deras medarbetare betedde sig på arbetsplatsen. 
 

Diskussion 
 
I diskussionen nedan behandlas och besvaras de frågeställningar som formulerades i syftet. 
Till att börja med tas genomförandet av interventionen upp för att sedan följas av frekvensen 
av beteendemässiga säkerhetsproblem och interventionens effekt. Avslutningsvis behandlas 
förslag på vidare forskning. 
 
 
Genomförande av interventionen 
Huvudfrågeställningen för föreliggande arbete var om det går att genomföra en BBS-
intervention under svenska förhållanden? Nedan diskuteras både det som bidrog till arbetet 
med BBS och det som bjöd på svårigheter. Diskussionen kring genomförandet av 
interventionen har delats upp i olika underrubriker för att underlätta läsningen. 
 
Deltagande i interventionen 

 
Skyddsombuden upplevde det som om att det fanns en god uppslutning bakom arbetet med 
checklistor och mätning av säkert beteende vilket återspeglas i den stora andelen ifyllda listor 
jämfört med mängden byten (totalt sett 80% ifyllda listor jämfört med antalet gjorda byten). 
En förklaring till varför en så pass stor andel av listorna fylldes i skulle enligt dem själva 
kunna vara att de var trovärdiga som förmedlare av insatsen, vilket stämmer väl överens med 
uppfattningen om att det är viktigt att skapa en stark samarbetsallians där man vill genomföra 
en intervention (McSween 2003). De upplevde det även som om att medarbetarna såg arbetet 
som något mycket positivt och att det väckte diskussioner kring säkerhet som annars inte hade 
uppkommit. 
 
Bortfallet var alltså relativt litet (20% sett över hela insatsen) men det saknas data för att 
kunna gör en djupare analys av vilka som fyllde i respektive inte fyllde checklistorna. 
Däremot kan man se att det är fler som fyller i listorna efter att de har gjort klingbyten än efter 
då de har gjort stålbyten, trots att det gjorts nästan 30% fler klingbyten än stålbyten. Det är 
svårt att spekulera i varför man är bättre på att fylla i efter klingbytena, men det skulle kunna 
bero på att man har andra arbetsrutiner kring bytet av klingor så att det naturligt gav mer tid 
till att fylla i listorna. Alternativt beror det endast på slumpen att man fyllde i fler listor vid 
klingbytena än vid stålbytena. Det finns dock inga uppgifter som styrker varken den ena eller 
den andra förklaringen. 
 
Bortfallet kan även ha haft ytterligare en påverkan då de som valde att fylla i kan ha varit de 
som var mest säkerhetsmedvetna liksom de skulle kunna vara de som var minst 
säkerhetsmedvetna. Det finns dock ingenting i rapporteringen som tyder på att det skulle vara 
så. 
 
Metod för observation 

 
Under arbetet registrerade data genom självobservation. En alternativ modell till det hade 
kunnat vara att ha tränade observatörer vilka gick runt och samlade in data. Om man hade 
arbetat med observatörer istället för självobservation hade det eventuellt kunnat få effekter 
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både på resultatet och på genomförandet. Det fanns enligt skyddsombuden ingen tillgänglig 
personal i renseriet eller någon praktisk möjlighet att ha observatörer. En annan bidragande 
faktor till valet av självobservation var att skyddsombuden trodde att det skulle vara svårare 
att skapa legitimitet för en intervention där medarbetarna hade observatörer som ”bevakade” 
dem. Vid självobservation fanns visserligen en större risk för ”fusk”, men det skapade också 
en större legitimitet. Enligt skyddsombuden skulle det alltså vara svårt att genomföra en 
intervention av den här typen med observatörer då de trodde att många skulle uppfatta det 
negativt. 
 
Man har tidigare kunnat visa på lika goda resultat vid självobservation som med observatörer 
(McSween, 2003). Eventuellt hade dock observatörer gjort att det fanns en tydligare social 
konsekvens av att inte bete sig säkert. Detta hade möjligen kunnat skapa en större effekt i 
form av säkrare beteende. 
 
Interventionens längd 

 
Arbetet pågick totalt sett i nio veckor, vilket jämfört med andra studier är en relativt sett kort 
tid (Cooper, 2006; DeVries m.fl., 1991; Komaki, 1980). Det är inte säkert att 
baslinjenmätningen på lite drygt tre veckor var tillräckligt lång för att försäkra sig om att det 
verkligen var den verkliga baslinjen. Vilket skulle kunna innebära att skillnader i värden 
under hela mätperioden i själva verket representerar en naturlig variation i säkert beteende. 
För att utvärdera om det var en naturlig variation hade det antagligen behövts en längre 
mätperiod. Det samma gäller tiden efter interventionen. Fem veckor kan ha varit en för kort 
tid för att med säkerhet avgöra om det verkligen fanns någon effekt.  
 
Studien var samtidigt en pilotstudie av undersökande karaktär och det hade antagligen varit 
svårare att få Stora Enso – Kvarnsveden att ställa upp på en längre intervention. Den relativt 
korta längden var av den anledningen en fördel när det gällde att genomföra interventionen, 
men antagligen till nackdel gällande resultatens validitet. 
 
Målformulering 

 
Målen för interventionen sattes av författaren till föreliggande arbete, i samråd med 
skyddsombudet för renseriet. Den av litteraturen rekommenderade metoden för att sätta upp 
mål är att göra det tillsammans med deltagarna (Cooper, 2006). Eventuellt skulle målen 
kopplade till en lunchkupong ha känts mer eftersträvansvärda och mer relevanta om man 
istället hade satt målen tillsammans med medarbetarna. Det hade i så fall kunnat påverka 
resultaten så att man nådde en högre nivå av säkert beteende. 
 
Ett misstag som gjordes i målformuleringen var att det inte var helt tydligt om belöningen 
(lunchkupongen) skulle delas ut om man vid ett enstaka tillfälle uppnådde målet, om man i 
genomsnitt uppnådde målet eller om man vid den sista mätningen nådde målet. I efterhand 
kan man tycka att det borde ha varit tydligt att man skulle uppnå målet för säkert beteende 
under en relativt stabil period, exempelvis tre mätvärden i följd, för att få en belöning. 
 
Svårigheter med skiftarbete 

 
En oförutsedd svårighet som dök upp i arbetet var att medarbetarna på bruket arbetade i skift. 
Det kan inte ses som något unikt för varken bruket eller svenska förhållanden, men är ändå en 
intressant omständighet som inte diskuterats i de studier som författaren läst under processen 
med föreliggande arbete. 
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Skiftarbetet gav bland annat upphov till problem när medarbetarna skulle ges feedback. 
Grafen med information om hur hög andelen säkert beteende var fanns givetvis synlig för alla 
som arbetade då den fanns i deras fikarum. Men på grund av skiftgången var det vissa skift 
som väldigt sällan eller aldrig träffade skyddsombuden eller sina chefer under interventionen. 
Det är svårt att spekulera i hur det kan ha påverkat resultatet eftersom registreringen inte 
skedde på skiftbasis. 
 
Då registreringen inte skedde på skiftbasis kan det även dölja sig stora variationer mellan de 
olika skiften i de data som samlades in. Det är helt möjligt att vissa skift hade en stor ökning, 
medan andra hade en stor minskning och deras respektive resultat tog ut varandra. Det kan 
även ha varit så att vissa skift över huvud taget inte fyllde i checklistorna, vilket skulle betyda 
att det saknas en stor mängd data. 
 
 
Frekvensen av säkerhetsmässiga beteendeproblem 
 
Skyddsombuden uppskattade innan insatsen frekvensen av beteendemässiga säkerhetsproblem 
i produktionen. Man var inte säker på hur stora dessa var, men man trodde att det fanns vissa 
problem framförallt med att låsa brytare, göra provstarter och använda tillgänglig 
skyddsutrustning. Om man tittar på resultaten tycks det finnas problem med att man inte låser 
brytare, inte gör provstarter och inte använder skyddsutrustning. Det framstår dock som om 
problemen inte berör specifika beteenden i samma utsträckning som specifika situationer. 
Man gör till exempel i stor sett alltid provstarter och låser brytarna vid stålbyten, men inte vid 
klingbyten. Liksom man oftare använder skärskyddshandskar när man byter stål än när man 
byter klingor. Skyddsombuden förklarade det med att man gör olika riskbedömningar 
gällande när man gör stålbytena respektive klingbytena. Om det är så att medarbetarna på 
renseriet generellt sett ser det som om det finns en större risk för att skada sig när man byter 
stål än klingor stämmer det väl överens med vad man skulle kunna förvänta sig enligt en 
beteendevetenskaplig modell. Om risken för skada bedöms som mindre relativt tidsvinsten av 
att kringå säkerhetsföreskrifterna i ett fall än ett annat borde man kunna förvänta sig en större 
frekvens av riskabelt beteende vid ett lågriskarbete jämfört med ett högriskarbete. Det skulle 
alltså ha kunnat behövas en relativt sett större förstärkare för att åstadkomma en ökning i 
säkert beteende i fallet med klingbyten än det med stålbyten eftersom risken bedömdes som 
mindre. 
 
Det är svårt att uppskatta om de värden av säkert beteende som rapporterades verkligen gav 
en rättvisande bild av frekvensen. Som konstaterat ovan kan man förvänta sig en effekt endast 
av att mäta och att det kan ha funnits ett bortfall av dem som inte betedde sig säkert då de 
eventuellt inte fyllde i checklistorna.  
 
 
Interventionens effekt 
 
Resultaten från studien på Stora Enso – Kvarnsveden visar inte på någon övertygande effekt 
av interventionen. Jämfört med de tidigare studier som författaren tagit del av framstår 
effekterna som mycket blygsamma gällande att få medarbetare att bete sig mer säkert 
(Komaki m.fl., 1978; Komaki m.fl., 1980; Reeber & Wallin, 1984; Cooper, 2006; Burke, 
2006). Det finns flera möjliga förklaringar till varför så är fallet. Resultaten i föreliggande 
arbete skulle kunna bero på naturliga slumpvariationer och alltså inte visa på annat än att 
andelen säkert beteende förändras över tiden. De skulle kunna bero på brister i 
observationsmetoden vilket innebär att förändringen inte har registrerats. Alternativt skulle 
det kunna bero på att det från början inte fanns något stort beteendemässigt säkerhetsproblem, 
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det vill säga att det fanns väldigt lite att få någon effekt på. Om alla redan från början beter sig 
relativt säkert finns det inget eller litet utrymme för förbättring. Data visar också att det är så i 
vissa fall. Till exempel är man redan från och med den första mätningen bra på att slå av 
brytare, använda eggskydd, surra klingor och låsa och göra provstart vid stålbyten. Det fanns 
enligt självrapporteringen inget utrymme för förbättring i de här beteendena. Man utförde dem 
redan till nästan hundra procent säkert, vilket är ett mycket positivt fynd. Då det visar att man 
redan nu i stor utsträckning beter sig säkert. Eventuellt skulle därför andra beteenden ha valts, 
där det fanns ett större utrymme för förbättring. 
 
En annan förklaring till den uteblivna effekten skulle kunna vara att det skedde en ökning 
direkt då man började mäta. Det vill säga att medarbetarna betedde sig säkrare när de blev 
observerade. Kanske skärpte man s.a.s. till sig då man blev påmind om de gällande 
säkerhetsföreskrifterna och betedde sig därför redan från början av mätningarna säkrare än 
man gjort innan. Huvudeffekten av insatsen kom i så fall direkt när mätningarna började. 
 
Om man ser på resultaten framstår användandet av olika typer av skyddsutrustning som några 
av de bättre valen för observation av beteenden. Både vid stål och klingbyten skedde enligt 
självrapporteringen en ökning i användandet av skärskyddshandskar och det är det enda 
beteendet där en ökning konsekvent har rapporterats. En förklaring till det skulle kunna vara 
att interventionen verkligen hade effekt när det gällde att påverka användandet av handskar.  
Då användande av skärskyddshandskar också var ett av de få beteenden som hade en relativt 
låg ingångsfrekvens, var det också ett av de beteenden där interventionens effekt verkligen 
kunde testas. Av den anledningen framstår det som positivt att frekvensen gick upp under 
insatsen. 
 
En alternativ förklaring till att det var feedback som gav effekt skulle kunna vara att 
checklistorna i sig fungerade som informationsmaterial kring vilken skyddsutrustning som 
fanns tillgänglig. När medarbetarna gavs information kring insatsen och fick se de 
checklistorna för första gången var det flera som kommenterade skyddshandskarna och 
frågade om det verkligen fanns några tillgängliga. Om det berodde på informationen, på 
feedback med mål eller kombinationen av de båda att det skedde en viss ökning är däremot 
svårt att säga. 
 
Lite tråkigare, men trots det intressant är att användandet av skyddsglasögon sjönk under hela 
insatsen. Man kan spekulera i att det berodde på att man till en början s.a.s. fick upp ögonen 
för att det fanns skyddsglasögon, provade dem och sedan inte fortsatte att använda dem. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att föreliggande arbete inte visar på någon 
övergripande effekt av interventionen utöver den frekvens av säkert beteende som observerats 
under baslinjemätningen. 
 
 
Förslag på vidare forskning 
 
Det finns enligt författarens uppfattning gott om utrymme för vidare forskning inom området 
beteendebaserad säkerhet. Särskilt eftersom det inte gick att se några tydliga effekter i form av 
säkrare beteende under interventionen. Det finns inget i föreliggande arbete som tyder på att 
det skulle betyda att BBS inte fungerar på samma sätt som i exempelvis USA, utan snarare 
tycks det bero på metodologiska problem i föreliggande arbete. 
 
Om studien skulle replikeras med ett liknande upplägg skulle det därför enligt författaren 
antagligen till att börja med vara bättre om man mätte under en längre tidsperiod än vad som 
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gjordes under arbetet på Stora Enso. Genom att tillåta sig mer tid skulle man kunna försäkra 
sig om att man verkligen hade en stabil baslinje och man skulle tydligare kunna se eventuella 
effekter. Om insatsen hade varat under en längre tid hade det också varit möjligt att byta ut de 
beteenden som konstant låg högt mot andra där det fanns ett större behov och utrymme för 
förbättring. På det sättet hade det varit lättare att verkligen utvärdera om feedback i sig gav 
någon effekt. 
 
Det skulle även vara intressant att göra två parallella insatser där man i den ena gruppen har 
självobservation och i den andra arbetar med observatörer för att på så sätt se på vilket sätt 
observationsmetoden påverkar resultatet. 
 
Man skulle också kunna baserade feedback och registrering på varje skift. En svårighet med 
det som då skulle kunna dyka upp är att anonymiteten i insatsen skulle minska. Hur det i sin 
tur skulle påverka resultaten och risken för oärliga svar går endast att spekulera kring. 
Eventuellt skulle det även vara svårare att skapa legitimitet för insatsen eftersom det skulle 
finnas större möjlighet för chefer att använda informationen som ett slags kontrollinstrument. 
Men om det gick att genomföra en intervention baserad på varje skift skulle det kunna ge ett 
mycket bättre underlag för förändring då man tydligare skulle kunna fokusera sin insats på de 
skiftlag som betedde sig mest riskabelt. Antagligen skulle även känslan av att man kan 
påverka resultatet och strävan mot målet också öka eftersom varje medarbetares mätning 
skulle bli relativt sett mer betydelsefull. 
 
Avslutningsvis utgör beteendebaserat säkerhetsarbete ett spännande forskningsfält och 
förhoppningsvis är föreliggande arbete en bra introduktion till området. Det finns fortfarande 
gott om outforskad mark för den som är intresserad av att tillämpa beteendeanalys på 
organisationsnivå och det tycks finnas stora möjligheter till att förbättra människors 
arbetsmiljö. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Checklistor 
 
Checklista för klingbyte 

Kryssa ja eller nej i rutorna efter klingbyte. 
 
Moment Ja Nej 

1. Bröts alla klingmotorer? 
 

  

2. Bröts hydrauliken? 
 

  

3. Låstes brytarna? 
 

  

4. Gjordes provstart? 
 

  

5. Användes skärskyddshandskar? 
 

  

6. Om klingvagnen byttes surrades klingorna fast? 
 

  

 

Tack för att du tog dig tid! 
 
 
Checklista för stålbyte 

Kryssa ja eller nej i rutorna efter stålbyte. 
 
Moment Ja Nej 

1. Bröts huggen? 
 

  

2. Låstes brytarna? 
 

  

3. Gjordes provstart? 
 

  

4. Bröts hydrauliken till huggkåpan? 
 

  

5. Användes skärskyddshandskar? 
 

  

6. Användes skyddsglasögon? 
 

  

7. Om dragosen inte fungerade användes eggskydd 
över stålen? 

  

 

Tack för att du tog dig tid! 
 


