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Förord
Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter, slutsatser
eller arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte med nödvändighet med
Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser eller arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.
Författarna vill tacka Skyltfonden som investerade i ett projekt för utveckling av säkerhetskultur inom
yrkestrafiken. Vi vill också tacka Protector som bidrog ekonomiskt och tog fram underlag. Mia
Ellison, en utomordentlig processledare på Buss i Väst (Bivab) tog kontakt med Christina Stave efter
Tylösandseminariet 2018 i syfte att driva ett säkerhetskulturprojekt, vilket blev startpunkten för
forskningsprojektet. Med Mias stöd och uppmuntran har Bivab lyckats genomföra en säkerhetsresa
med en grupp av sina medlemmar. Vi tackar även VD Christer Pettersson som bidragit till projektet
samt alla deltagande bussföretag med ledare och alla deras förare.
Projektet genomfördes under Corona-pandemin med dess påverkan på kollektivtrafiken, därför vill vi
uttala vårt stöd till denna viktiga transportsektor i vårt samhälle.
Göteborg februari 2021
Christina Stave
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Intern peer review har genomförts 15 februari 2021 av Joakim Dahlman. Christina Stave har
genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Joakim Dahlman har därefter granskat
och godkänt publikationen för publicering 18 februari 2021. De slutsatser och rekommendationer som
uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s
uppfattning.

Quality review
An internal peer review was conducted on 15 February 2021 by Joakim Dahlman. Christina Stave has
made adjustments to the final report. Research Director Joakim Dahlman has thereafter reviewed and
approved the report for publication on 18 February 2021. The conclusions and recommendations in the
report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of VTI as a government
agency.
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Sammanfattning
Säkerhetskultur i bussbolag
Christina Stave (VTI), Anna Vadeby (VTI) och Per Henriksson (VTI)
Sex mindre bussföretag vill genom sitt samverkansbolag förändra säkerhetskulturen för att kunna möta
nya avtalskrav och att bli proaktiva. Resultaten visade en förbättrad attityd till hastighetshållning, även
vid pressat tidschema. Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar
som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet. För att förbättra säkerhetskulturen utgår
projektet från organisations- och ledningsnivå, vilket gör den mer stabil över tid och förändrar i
grunden. De faktorer inom säkerhetskulturen som denna studie fokuserar på är ledningens åtagande
och tydliga prioriteringar av säkerhet, delaktighet av förare samt höjd kunskap och kommunikation.
Genom att mäta både attityder och beteende hoppas vi att kunna bidra till effektivare rutiner samt en
säkrare trafik- och arbetsmiljö.
Intervention på lednings- och organisationsnivå innebär upprepade gruppdiskussioner med feedback
från enkätmätningar av attityder och mätningar av beteende. Utvecklingsprocessen leds och stöds av
en intern projektledare och en forskare som även observerar och studerar, för att utröna om säkerhetskultur kan påverkas och lagligt beteende i trafiken främjas genom dessa metoder. Projektet hade målet
att utveckla teknik för att kunna göra mätningar av hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, bränsleförbrukning och skador/olyckor för att se eventuella förändringar i säkerhetskulturen. Att utveckla
teknik och metodik för att ge både företag och förare ett instrument för att kunna se utvecklingen mot
uppsatta mål samt förbättra utfall genom feedback på eget beteende.
Enkätmätningarna visade att viktiga delar av säkerhetskulturen kunde förändras, då ledarna lyckades
föra ut säkerhetsmålen till förarna. Den positiva utvecklingen som framkom vid andra enkätmatningen
föll dock tillbaka, vilket pekar på att en säkerhetskultur behöver underhållas. Aktivt säkerhetsarbete
kräver tid och resurser, vilket var svårt att prioritera under pandemin. Ledarna behöver också förändra
rutiner och engagera förarna i säkerhetsarbetet. I bussbranschen är kommunikationen en utmaning, då
förarna sällan möts och det är svårt att hitta tider för gemensamma möten. Därför är det extra viktigt
att kommunikationen fungerar bra och ges prioritet. Den deltagande gruppen av företag hade en
relativt god säkerhetskultur redan vid första enkätmätningen men där fanns områden som behövde
utvecklas, såsom minskad acceptans av mindre olyckor, mer kommunikation om säkerhet samt att
förarna förstår hur de kan påverka säkerheten och att de blir mer involverade i säkerhetsarbetet.
Trots ansträngningar för att göra både manuella mätningar var det mycket svårt att skapa rutiner,
jämförbarhet i data, att mäta tillräckligt stora mängder och kontinuerligt för att kunna dra slutsatser om
förändring. Företagen kunde ändå observera att bältesanvändningen förbättrades och att utveckling av
mätverktyg samt försök med manuella mätningar följdes i sista enkätmätningen av en förbättrad
attityd till hastighetshållning, även vid pressat tidschema. Både mätningar av bränsleförbrukning och
olycksrapportering fick liten plats i projektet och behöver utvecklas. Körstil och bränsleförbrukning
kopplar till trafiksäkerhet och hållbarhet men även till ekonomi. Att genom samtal lära sig att
analysera olyckor och skador motverkar riskacceptans, men förutsätter öppenhet och en icke straffande
kultur. För att få ned hastigheterna behövs en ökad dialog kring bakomliggande faktorer och att de
krav som ingår i upphandlingen styr säkerhet och klimatmålen.
Nyckelord
Säkerhetskultur, attityder, beteende, bussföretag, kollektivtrafik
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Abstract
Safety culture in bus companies
Christina Stave (VTI), Anna Vadeby (VTI) and Per Henriksson (VTI)
Six smaller bus companies wanted to improve their safety culture through their cooperative company,
to meet new contract requirements and to become proactive. The results showed an improved attitude
to speed compliance, even with a tight schedule. Safety culture is a company’s shared attitudes, values
and perceptions of safety. The intervention method used in this project is based on the organizational
and management level, which makes it more stable over time and changes fundamentally. This study
focuses on safety culture as the management's commitment and clear priorities of safety, participation
of drivers and increased knowledge and communication. By measuring both attitudes and behavior,
we can contribute to more efficient routines and a safer traffic and work environment.
The intervention method includes repeated group discussions with feedback from attitude surveys and
measurements of behavior. The project aimed to develop methods to make measurements of speed
compliance, seatbelt use, fuel consumption and injuries/accidents, through systematically collected
data from buses in traffic to see the development towards stated goals and improve outcomes through
feedback on their own behavior. The process is led and supported by an internal project manager and a
researcher who also observes the group meetings, to see if safety culture can be influenced and legal
behavior in traffic is promoted through these methods.
The survey showed that important parts of the safety culture could be changed, as the leaders managed
to transfer the safety goals to the drivers. However, the positive development fell back, which
indicates that a safety culture needs to be maintained. Active safety work requires time and resources,
which was difficult to prioritize during the pandemic. Leaders also need to change routines and engage
drivers in safety work. In the bus industry, communication is a challenge, as drivers rarely meet, it is
difficult to find times for joint meetings. It is therefore, important to prioritize communication and a
safety dialogue. Already at the first survey, the participating group of companies had a relatively good
safety culture. However, there were areas that needed to be developed, such as reduced acceptance of
minor accidents, more communication about safety and that drivers understanding of how they can
affect safety and become more involved in safety work.
Despite efforts to make manual measurements, it was very difficult to create routines, comparability in
data, to measure large enough quantities and continuously to be able to draw conclusions about
change. The companies were able to observe during the project that the use of seatbelts improved. The
development of measuring tools and experiments with manual measurements were followed in the last
survey by an improved attitude to speed compliance, even with a tight schedule. Both measurements
of fuel consumption and accident reporting could not be implemented in the project and need to be
developed. Driving style and fuel consumption link to road safety and sustainability but also to
economy. Learning to analyze accidents and injuries counteracts risk acceptance but presupposes
openness and a non-punitive culture. More dialogue with drivers is needed to reduce speeding,
analyzing causes and hindrance, and to put emphasis on what is included in the procurement governs
safety and climate goals.
Keywords
Safety culture, attitudes, behavior, buss companies, public transport
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1.

Bakgrund

En viktig del i nollvisionen är det delade ansvaret mellan trafikanter och systemutformare.
Trafikanterna har ansvar för att följa gällande lagar och regler i trafiken och systemutformarna ska
utforma ett säkert transportsystem. Yrkestrafiken är en mycket viktig aktör som kan bidra till att öka
trafiksäkerheten genom att hålla hastigheten, använda bilbälte samt att återkoppla och lära av
incidenter och olyckor. Kollektivtrafiken utgör basen för ett hållbart resande och genom nya avtal ska
bussföretagen visa att de levererat rätt ”produkt” och ev. avvikelser. Företagens ansvar och möjlighet
att driva utvecklingen inom trafiksäkerheten har identifierat som en av de viktigaste åtgärderna både i
Sverige och globalt. Detta lyftes under WHO:s tredje ministerkonferensen i trafiksäkerhet.
Stockholmsdeklarationens första rekommendation handlar om ”Sustainable practice and reporting”,
De nya avtalskraven för bussföretagen är starkt kopplade till trafiksäkerhet och hållbarhetsmålen. I
framtiden kommer företagens hela värdekedja att belysas, från råvara via underleverantörer,
transporter, terminaler, användning av produkten eller tjänsten till återvinningen. En redovisning av
hur många skador och omkomna som uppkommer under hela värdekedjan kommer att krävas av
investerare. För det behövs en säkerhetskultur som är förankrad på högsta ledningsnivå och som
innefattar hela systemet av produkter och tjänster. I säkerhet-, jämställdhets- och
hållbarhetsredovisningar kommer det att vara naturligt att redogöra för hur bolagens fordonsparker ser
ut men även hur design och försäljningskedjor hanterar säkerhet. När finansmarknaden förändras i
grunden och kapitalet styr mot hållbara lösningar, är det inte försvarbart att ha låg eller ingen
kännedom om potentiella risker i företagets värdekedja. Trafiksäkerhet bör inkluderas som en
självklarhet (Rosén, 2020).
Ett helt forskningsfält kring säkerhetskultur har tidigare studerats inom arbetsmiljöområdet men på
senare tid har det utvecklats till att gälla även trafik, då detta är yrkestrafikens arbetsmiljö (AMV, Bra
arbetsmiljö på väg). Ytterligare projekt har sträckts sig till att studera trafiksäkerhetskulturen i
samhället (https://www.trasacu.eu). Många trafiksäkerhetsprogram har samma grundläggande syfte
och för att nå nollvisionen behöver yrkestrafiken och dess organisationer inkluderas. Nollvisionen har
kopplats till säkerhetskulturen i EU-projektet Zero Accident Vision (ZAV), där konstaterar man att det
inte handlar om riskkontroll, utan att det är ett säkerhetsåtagande (Zwetsloot et al., 2017). Det behövs
en systemsyn samt flera olika åtgärder för att åstadkomma en nollvision (Tingvall & Haworth, 2000).
Det finns studier inom bussbranschen som kunnat koppla säkerhetskultur till minskade olyckor,
Mokarami et.al (2019) fann att förbättrad säkerhetskultur kunde minska förarens osäkra beteende och
därefter minska antalet olyckor. Olyckor sker relativt sällan men det finns möjlighet att följa upp andra
faktorer som har ett tydligt samband med olyckor och skador, t.ex. hastigheter. För att nå en ökad
hastighetsefterlevnad kan man fokusera på ledarskap och de strukturer i organisationen som påverkar
beteendet, positivt och negativt. I Trivectors (2008) rapport om lastbilsförarkultur, uppges att drygt var
femte förare anser att det är OK att köra 5–10 km för fort och ungefär var sjunde anser att det är OK
att köra för fort om trafikmiljön tillåter det. Hela 40 procent uppgav att de ganska ofta eller alltid låter
trafikrytmen avgöra hur fort de ska köra. Vadeby et. al. (2019) bedömde att en ökad regelefterlevnad
hos den organiserade trafiken hade stor potential att påverka såväl trafikrytmen som hastighetsnivåer
hos den övriga trafiken.
En relativt ny rapport (Engström, 2018) visar att företag som är certifierade enligt ISO 39001 har en
något bättre hastighetsefterlevnad än företag som inte är certifierade. Företagsledningarna ansvarar för
de individuella förarnas körning, eftersom de styr över hållbarhetspolicys, tidsscheman, teknisk
utrustning och incentivsystem. Hur detta kopplas till säkerhetskultur är ej klarlagt. NTF skriver i sin
rapport 2018:2 att ISO 39001:2012 är ganska okänt i Sverige men de anser att trafiksäkerhet i
yrkestrafiken är ett beställar- och ledningsansvar samt att yrkestillståndet skall kopplas till
trafiksäkerhetsarbetet.
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Habibovic et al (2019) undersökte huruvida teknikstöd för hastighetsefterlevnad hos yrkestrafiken kan
användas av till exempel bussföretag för egenkontroll av hastighet. Studien fokuserade på system som
stödjer föraren i realtid och/eller registrerar data för uppföljning, dvs. inte hastighetskameror eller
radar. Resultaten visade att flera transportföretag har teknisk utrustning för att hantera
hastighetsefterlevnad. I tunga lastbilar och bussar finns hastighetsregulatorer enligt lag för att begränsa
deras maximala hastighet till ett specifikt värde (90 km/h respektive 100 km/h). Många bussar har
även intelligent hastighetskontroll (ISA) som varnar föraren vid hastighetsöverskridning. Den nya
tekniken med geofencing-system kommer att göra det omöjligt att överskrida hastighetsgränsen. En
del system registrerar fordonets hastighet, och matchar det med gällande hastighetsbegränsningen.
Dessa system säljs som eftermarknadssystem, men finns även som tillval vid köp av nya bussar.
Habibovic et. al. (2019) skriver att om myndigheter och/eller transportköparna ska ställa krav på
egenkontroll av hastigheten måste dock kraven vara i linje med systemens tekniska begräsningar
såsom den låga registreringsfrekvensen och positionsnoggrannheten. Det bör påpekas att en annan
begränsning som behöver tas i beaktande är GDPR och registreringen av data kopplat till enskilda
personer.
Bjørnskau och Longva (2009) studerade säkerhetskulturen hos olika transportföretag och fann ett
tydligt samband mellan säkerhetskultur och efterlevnad av regler och procedurer. Nævestad et. al.
(2018a) utförde en litteratursammaställning över interventioner och faktorer som påverkar
säkerhetskulturen i transportsektorn. De skriver att trafikolyckor står för mellan 20% och 40% av
arbetsrelaterade olyckor i västvärlden. Det finns således en stor säkerhetspotential då
vägtransportföretag ofta har lite fokus på organisatorisk säkerhetsledning. Nævestad et. al. (2018b)
presenterade en trappliknande modell för att utveckla säkerhetskulturen i transportföretag. Liknande
trappmodeller finns också för att mäta och beskriva företagens mognad inom säkerhetskulturen
(Fleming, 2001).

Figur 1. Modell för att utveckla säkerhetskulturen i transportföretag. Ur Nævestad, et al., (2018).
Törner (2008) framhöll att då säkerhetsklimat är organisationens eget utvecklingsområde är det lättare
att förändra genom ledningen. Vi har en tendens att se det som händer i den skarpa änden, snarare än
att se händelsen som en orsak och konsekvens av säkerhetskulturen (Reason, 2000). Om man väljer att
påverka enskilda medarbetares beteende blir förändringen sällan långsiktig och ofta resurskrävande,
därför bör interventioner inrikta sig på säkerhetsledningen (Törner, 2008). Det finns dock en risk att de
anställda kan känna sig mindre delaktiga i arbetet. DeJoy (2005) framhåller att interventioner på
organisationsnivå är proaktivt, till skillnad från beteendekorrigeringar på individnivå som är reaktivt. I
en studie av säkerhetsklimatet för 9429 amerikanska transportarbetare (Wallace et.sl., 2006) visade
VTI PM 2021:1
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resultaten att säkerhetsklimatet påverkades av stöd och relationen mellan ledning och anställda, och
man fann att grupper med ett bra säkerhetsklimat senare drabbades av färre olyckor. Prussia et al.
(2003) fann att inom avdelningar där cheferna bedömde säkerhetsklimatet i gruppen som lågt, kände
cheferna själva ett lågt ansvar för säkerheten, medan på avdelningar där cheferna bedömde
säkerhetsklimatet som gott, tog cheferna själva ett större säkerhetsansvar. Då vi har lokaliserat risker
behöver vi stöd för att kunna hantera dessa annars finns en risk att det resulterar i stress och ett
minskat säkerhetsbeteende (Stave et al., 2007). Normalisering av risker och olyckor kan uttryckas som
riskacceptans, detta sker som en anpassning då man inte upplever sig kunna påverka riskerna Då
behövs ett säkerhetsklimat med ett ledarskap som uppmuntrar öppenhet och samtal om risker och dess
orsaker. För att förändra behövs en process, ett förändringsarbete som är förankrat hos ledningen och
tar hänsyn till de villkor som råder i den bransch man studerar. För att åstadkomma
beteendeförändring behövs rätt typ av åtgärder vid olika stadier, en sådan process beskrivs i bl a den
transteoretiska modellen (Prochaska et.al., 1992).
Interventioner och processer behöver belysas och verifieras inte bara kvantitativt, utan även kvalitativt
beskrivas och analyseras så att man kan lära av dem. Goldenhar et. al. (2001) skriver att det är viktigt
att utvecklingen och genomförandet av interventionen utvärderas. Kristensen (2005) hävdade att de två
huvudfrågorna i interventionsstudier är genomförbarhet (är det möjligt?) och etiologi (fungerar det?),
båda är lika viktiga. Den intervention man skall genomföra behöver vara planerad och systematisk,
man bör beakta företagets mognad avseende säkerhetsarbete och anpassa förändringsarbetet till det
(Hale et al., 2010). Det är dock svårt att kontrollera interventionerna från yttre påverkan och
utvecklingen över tid går snabbt i näringslivet. Kristensen (2005) tar också fram några av problemen
med verkliga frågor som ska hanteras i arbetsplatsinsatser. Det är svårt att få långsiktiga åtaganden
från ledning och anställda. Det är också svårt att hitta en lämplig kontrollgrupp, och randomisering är
vanligtvis inte möjlig. De högsta chefernas energi och kreativitet och framför allt projektledare och de
säkerhetsprofessionellas insats, har visat sig vara en utmärkande faktor för framgång (Hale et al.2010).
För att uppnå goda rutiner är det viktigt att jobba för att förbättra företagens säkerhetskultur.
Säkerhetskultur innebär ett pågående lärande, gemensamma värderingar dvs. “det är så vi gör här".
Det som kännetecknar en god säkerhetskultur på en arbetsplats är att ledningen prioriterar och hanterar
säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av "kulturen", det man verkligen gör
(Stave et al, 2008). Säkerhetskultur och säkerhetsklimat handlar om gemensamma normer och
värderingar, det vill säga de anställdas gemensamma tolkningar av hur man uppfattar organisationens
policys, procedurer och praktik som påverkar säkerheten (Neal och Griffin, 2002 samt Wills et.al.,
2009). Säkerhetsklimat kan därför sägas utgöra den mätbara delen av säkerhetskulturen i en
organisation och dess viktigaste dimensioner är ledarskap, prioriteringar, engagemang och
kommunikation (NOSAQ, Kines et al, 2011). Säkerhetsklimatet har visat ett positivt samband med
säkerhetsbeteende och Clarke (2006) kunde i en meta-analys av 35 studier konstatera att det fanns ett
samband mellan ett bra säkerhetsklimat och färre olyckor vid ett senare tillfälle.
Förutom stöd och självreflektion i förändringsarbetet behöver man mäta och kartlägga nivån på
säkerhetskulturen. Arbetsmiljöverket har en enkät för att mäta säkerhetsklimatet (Syna säkerheten på
din arbetsplats – ett stöd för företag och organisationer i arbetet med säkerhetskultur. Rapport
2012:12) En modifiering av denna enkät har framgångsrikt använts i ett åkeriföretag i Sverige, där
VTI genomförde en intervention (Löfstrand et al., 2016). Resultaten pekade på vikten av ledarskapets
engagemang och att prioritera säkerheten. En studie med ett liknande förenklat verktyg visade att
antalet problem med säkerhetsklimatet ökade risken för olyckor två år senare (Ajslev et al., 2018).
Enkätresultaten ger en vägledning om vilka faktorer som företagen behöver förbättra och ledningen är
förändringsagent i processen. Att upprepa enkätmätningarna över tid ger mått på förändring vilket
också behöver kopplas till beteende. Säkerhetskulturen kan också kopplas till hållbarhet och ekonomi
då minskade hastigheter ger lägre bränsleförbrukning och färre olyckor ger en mer hållbar arbetsmiljö.
Det saknas studier som kopplar säkerhetskultur/klimat till ekonomi och hållbarhet, därför behövs ett
utvecklingsarbete för att testa verktyg och metoder för att mäta nyckeltal.
10
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2.

Syfte

Syftet är att försöka förbättra säkerhetskulturen genom en intervention på lednings- och
organisationsnivå. Genom upprepade gruppdiskussioner, enkätmätningar av attityder och beteende och
genom att stödja och studera utvecklingsprocessen, utröna om säkerhetskultur kan påverkas och lagligt
beteende i trafiken främjas med dessa metoder.
Mer specifikt görs upprepade mätningar över tid av självskattade attityder och beteende genom
enkäter, likaså har mätmetoder och teknik utvecklats för att kunna göra mätningar av
hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, bränsleförbrukning, skador/olyckor. Tanken var att
attitydmätningar skall ge besked om vilka attityder som behöver förändras och fokusera på dessa samt
att mäta faktiskt beteende för att se eventuella förändringar men även att sätta fokus på just detta och
att ge förarna feedback på eget beteende. Dessutom undersöka eventuella kopplingar mellan
säkerhetskultur och ovannämnda nyckeltal, där även hållbarhet och ekonomi kunde inkluderas.
•

Mål 1: Att testa om en intervention med en grupp ledare inom bussbranschen, genom en
interventionsstrategi med återkommande gruppdiskussioner, säkerhetsklimatmätning samt
beteendemätningar av nyckeltal, kan leda till förbättrade attityder till säkerhet i gruppen av
bussbolag.

•

Mål 2: Att testa om en intervention med en grupp ledare inom bussbranschen, genom en
interventionsstrategi med återkommande gruppdiskussioner, klimatmätning samt
beteendemätningar av nyckeltal påverkar förändrat beteende genom mätningar av nyckeltal.

•

Mål 3: Att identifiera kontextuella/omgivande faktorer och interventionsfaktorer i
förändringsprocessen som kan ha påverkat interventionseffekter.

•

Mål 4; Att studera hur mätningar av nyckeltal (hastighetsefterlevnad, bältesanvändning,
bränsleförbrukning samt olycks-/skadefrekvens) samt ISO 39001 certifiering kan utvecklas
och genomföras så att de blir användbara verktyg för att mäta, återkoppla och verifiera dessa
parametrar.
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3.

Metoder

Nivån på säkerhetskulturen påverkar säkerheten genom ett förändrat sätt att tänka, prioritera och
handla så att olyckor undviks och att man lär av de misstag som begås. Vi har valt att förbättra
säkerhetskulturen genom att utgå från organisations och ledningsnivå, det gör den mer stabil över tid
och förändrar vid grunden. Detta kräver ett åtagande och en långsiktig förändring. Ledningens
förändringar ger signaler till de anställda vad som är viktigt och bör prioriteras (DeJoy, 2005).
Interventionsmetoden fokuserar på ledarskap, där upprepade möten med diskussion och återkoppling
uppmuntrar säkerhetskulturarbetet. Studien beskriver, analyserar och stödjer den process som
företagen går genom då de förändrar rutiner, köper ny teknik och arbetar med attityder till säkerhet.
Säkerhetskulturen mäter förarnas attityder med enkät i början vid base-line i oktober 2019, efter 8
månader i juni 2020, då nytt avtal mellan bolagen och huvudmannen inträder samt efter ytterligare 4
månader i oktober 2020.
Vi tror att tekniska hjälpmedel och metoder kan stödja egenkontroll av ex hastighet, men att dessa
behöver vara lätthanterliga, användarvänliga och effektiva. Vi tror att säkerhetskultur inte bara kan
kopplas till minskade skador men även till effektivare rutiner, förbättrad internkunskap och
kommunikation. Ny teknik och nya rutiner utvecklas därför parallellt med ambitionen att mäta
hastighet, bältesanvändning, bränsleförbrukning samt olycksfrekvens. Mätningarna skall ge möjlighet
att koppla beteende till attitydmätningar via enkäter. Enkätmätningarna påverkar ledarskapsarbetet
genom att ge feedback på vad som behöver förbättras och de faktiska mätningarna av vad vi kallar
nyckeltal påverkar genom att man fokuserar på beteendet och mäter dess utfall. Figur 2 visar hur
mätningarna och gruppmöten påverkar varandra.

Mäta
attityder

Mäta beteende

Ledarskaps-utveckling

Figur 2. Visar interventionens upplägg med diskussionsmöten och mätningar av attityder och
beteende
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3.1.

Deltagare

Samverkansbolaget Buss i Väst AB (Bivab) bildades 1992. Bolaget har sitt säte i Göteborg och
bedriver linjetrafik och skolskjutstrafik på entreprenad. Omsättningen är årligen på ca 1,3 miljarder
och drygt 700 bussar ingår i avtalstrafik. 1 400 chaufförer kör dagligen och totalt är det 1 600
medarbetare som ser till att resenärerna kommer fram på ett tryggt och säkert sätt. Bivab verkar i södra
Sverige och samarbetspartners är: SJ, Västtrafik, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Jönköpings
länstrafik, Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Östgötatrafiken och ett 20-tal kommuner.
För denna studie har sex företag av Bivabs delägare valt att delta. Bolagen är följande: Vårgårdabuss
AB, Gislaved, Värnamo, Lysekils Busstrafik AB, Vetlanda, Sävsjö, Carlsteins Trafik AB, Jönköping,
Gränna, Reinholds Buss AB, Nässjö, Omnibuslinjen Habo-Hjo AB, Jönköping, Habo och
Hjalmarssons Buss AB, Hultsfred. De ingår alla i ett nytt avtal med Jönköpings länstrafik (JLT). Dessa
företag har fått beteckningar från A till F och beskrivs nedan. Alla är mindre bussföretag och av dessa
är F det största. Samtliga bussförare från dessa företag på distriktet JLT deltar i enkätstudien.
Från de sex företagen deltar flera delägare, likaså personal från Bivab som sköter avtal och
administration. Möten med denna ledargrupp har genomförts var tredje månad under projekttiden.
Projectprocessen och mötena leds av en projektledare från Bivab och en forskare från VTI. I det nya
avtalet med JLT fanns krav på att kunna redovisa rutiner, policys, mål etc. som är kopplat till ISO
39001 samt krav på artificiell förarassistans (ADAS) som varnar för kollisionsrisk med såväl
framförvarande fordon som oskyddad trafikant och hastighetsövervakning. Förarassistansen varnar
även för kollisionsrisk med oskyddad trafikant i förarens döda vinklar omkring fordonets sidor.
Tabell 1. Deltagande företag, deras bussar och hur många anställda som fick enkäterna.
Företag

Antal bussar
2020-12-31

Antal i
enkätutskick 1

Antal i
enkätutskick 2

Antal i
enkätutskick 3

34

20

50

45

33

36

35

30

51

58

45

65

63

21

63

64

164

230

221

313

495

486

A
B
C
D
E
F
Totalt

31
28
32
26
112
237

Bivab har sedan länge arbetat med ’Ständiga förbättringar’ genom verktyget System C2 som i grunden
är ett ärendehanteringssystem i vilket man kan rapportera avvikelser och förbättringar. Även ISO
39001:2012 implementerades, i 5 steg: nulägesanalys, standardkrav, komplettering, intervention och
certifieringsrevision. Bivabs kulturresa syftade dels till att tydliggöra ledarskapets betydelse för att nå
framgång vid implementeringen av webbverktyget System C2 men även för att implementera System
C2 hos respektive delägare. I samband med att Bivab implementerar ISO 39001:2012-standarden i sitt
befintliga verksamhetsledningssystem, ville de förändra kulturen och öka engagemanget i
organisationen. För att ISO-certifieringar inte skall bli ett papper i hyllan menar samverkansbolaget
Buss i Väst AB (Bivab), att det ska vara ett internt ”avtal” och gemensamma spelregler för att skapa
struktur, tydlighet och för att nå relevanta mål. Bivabs kulturresa och ISO-certifieringen startade före
innevarande projekt och ingår därför inte i studien men fortlöper parallellt. Ambitionen i denna studie
var att förändra attityder och beteende och ett stort arbete behövde därför ske genom att förankra
förändringsarbetet hos delägarna, dvs ledarna, detta underlättades genom det arbete som parallellt
inom Bivab. Offerter, upphandlingar och uppdrag behöver kunna följas upp och processen styras så att
god kvalitet av transporter levereras samtidigt som god arbetsmiljö och arbetsglädje säkerställs så att
chaufförsyrket blir attraktivt och tillgången på chaufförer säkerställs.
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Bussföretagen som deltar i studien har höga ambition med god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Det
ställs stora krav på processer, analyser, uppföljning, rapporter och efterlevnad av dessa och
konkurrensen från omvärlden blir hårdare. Det finns få projekt där denna process beskrivs och där man
kan dra lärdom av svårigheter och möjligheter. I detta projekt vill vi synliggöra en utvecklingsprocess
för att förbättra säkerhetskulturen, att visa på positiva och negativa faktorer som påverkar processen.
En möjlighet att förändra ledares och förares attityder och beteende för en ökad trafiksäkerhet och
därmed visa vägen för andra som vill delta i yrkestrafikens utveckling av säkerhetskultur.

3.2.

Process

Processen studerades kvalitativt med observationer och samtal, men enkät- och nyckeltalsmätningar
inkluderas också i processen och löper parallellt. Säkerhetskulturinterventionen genomfördes under
perioden 2019-08-01-2020-12-31 och vi började med att sätta oss in i Bivabs nuvarande arbete med
säkerhet. Intervjuer genomfördes med nyckelpersoner på Bivab för att förstå och belysa
organisationens nuläge och pågående processer i organisationen. Därefter introducerades och
utbildades delägare i de bussföretag som deltog och Bivabs personal om säkerhetskultur och syftet
med interventionen. Interventionen baserade sig på mätresultaten från enkäterna där fyra områden av
säkerhetskulturen lyfts fram; 1) ledarskap, 2) engagemang, 3) kommunikation och 4) prioriteringar.
Säkerhetskulturintervention genomfördes och utvärderades vid tre tillfällen genom en
säkerhetsklimatenkät i början, vid avtalsstart och efter ett år från starten vid projektets slut (se figur 4).
För detta ändamål konstruerades en webbenkät som anpassades efter studiens syfte. Enkätmätningarna
analyserades och återkopplades till bussföretagen. Enkätresultaten gav besked på goda och svaga
faktorer av säkerhetsklimatet vilka användes i arbetet med att utveckla och stötta för att förbättra
säkerhetsklimatet. Workshops med ledare genomfördes, för att ifrågasätta, engagera och stötta
förändringsarbetet, framför allt på ledarnivå. Bussförarna informerades och engagerades på
arbetsplatsträffar och möten.

Figur 3. Olika projektaktiviteter under studiens gång, gult för gruppmöten, grönt för enkät och grått
för nyckeltal och andra aktiviteter.
Under processen togs mätmetoder och verktyg fram för att mäta olika nyckeltal såsom hastighet,
bältesanvändning, bränsleförbrukning och skador/olycksrapportering. Mätningarna skulle ge besked
om attityderna gav effekt på faktiskt beteende, men även det omvända förhållandet så att till exempel
hastighetsmätningar kunde påverka attityder till säkerhet (Festinger, 1957). Dessa olika effektmått
skulle kopplas och analyseras ihop med mätningar av säkerhetsklimatet. Ambitionen var också att
försöka följa Nävestads et al (2018) trappmodell, som inleds med ledningens åtagande, därefter att
skapa metoder för att kunna följa upp förarnas hastighet och bältesanvändning. Nästa steg var att se till
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arbetsrelaterade faktorer bakom påverkade säkerheten ex tidtabeller som var svåra att hålla. Slutligen,
det sista steget i trappmodellen, införande av säkerhetssystemet ISO 39001.
Gruppdiskussionerna följer tidigare genomförda interventioner (Stave et al. 2007, 2008, Törner et al.,
2011, Eklöf et al, 2017 och Löfstrand et al, 2016). Förändringsarbete i organisationen innebär att man
arbetar systematiskt med ledarskapet genom processkonsultation (Schein, 1987). I denna studie
genomfördes fem möten med ledningsgrupperna under ett år för en ökad kommunikation, kompetens,
engagemang och ledarskap för säkerhet. Problemlösning relaterade till säkerhet kan förbättras genom
lagarbete (Wheelan, 2005), och detta talar för vald gruppbaserad interventionsstrategi. Då deltagande
bussföretag är små skall gruppen med ledare ge ett stöd till varandra i utvecklingen, viktigt är dock att
ha en central coach, här från Bivab och ett forskarstöd från VTI. Kontextuella och processförhållanden
som påverkar resultateten behöver också beaktas. Slutligen genomfördes en utvärdering genom
deltagande observationer samt att resultatrapporten återkopplades till deltagande ledare och den
referensgrupp som har samlats och konsulterats vid fem tillfällen under projektets gång.

3.3.

Enkäter

Enkäten vänder sig till förare och avser mäta säkerhetskulturen. Respondenterna svarar på hur de
uppfattar ledningen, medarbetarna och sitt eget agerande i fråga om säkerhet och arbetsmiljö. Första
enkäten är en baseline-mätning av säkerhetskulturens nivå, för att se vilka faktorer man behöver
förbättra t.ex. information. Detta förändringsarbete följs upp efter 8 månader respektive 12 månader,
med upprepning av samma enkät. Verktyget har anpassats till branschen och individfrågor har lagts till
Ajslevs et al., (2018) förenklade verktyg med grund i ett omfattande nordiskt enkätverktyg NOSAQ
(Kines et al, 2011). Enkäterna administreras av VTI och persondata är skyddat för insyn från
arbetsgivare.
Utskicket av enkäter skedde vid tre tidpunkter: oktober 2019 samt juni och oktober 2020. Enkäten
konstruerades i webbenkätverktyget Netigate. Listor med kontaktuppgifter till personer att bjuda in till
studien tillhandahölls av Bivab. Via e-post eller sms skickades en individuell länk till enkäten. Två
påminnelser skickades i regel med en veckas mellanrum. Enkäten fanns endast i en svensk version.
Inga incitament i form av belöningar till dem som besvarade enkäterna förekom. Innan man började
svara på frågorna blev man informerad om frivilligheten och skydd av deras uppgifter, enkätsvaren
och deltagandet kunde i alla skeden återkallas.
Enkäten inleddes med några bakgrundsfrågor. Därefter följde ett antal påståenden där respondenten
fick ange i vilken grad han/hon instämde på en fyra-gradig skala. Skalans alternativ var: ”Stämmer
inte alls”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer ganska väl” och ”Stämmer helt”. Påståendena, som
handlade om säkerhet och risker, var grupperade enligt nedan:
•

ledningens/ägarens engagemang i säkerhetsfrågor (3 delfrågor)

•

medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor (3 delfrågor)

•

medarbetarnas prioritering av säkerhet (8 delfrågor)

•

min egen prioritering och upplevelse av risker och säkerhet (12 delfrågor)

Alla tre enkäterna var identiska beträffande dessa frågor, men i de två sista enkäterna lades två frågor
till som handlade om huruvida Corona-pandemin hade påverkat arbetet som bussförare. Vilka frågor
som ingick i enkäten framgår i bilaga 1.
Svarsfrekvensen vid de tre tidpunkterna per företag framgår av tabell 2. Svarsfrekvensen baseras på de
inkompletta svar som ansetts vara meningsfulla att behålla i analyserna.
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Tabell 2. Andel och antal svar per bussföretag i de tre enkäterna.
Antal svar
Enkät 1

Andel svar, %
Enkät 1

Antal
svar
Enkät 2

Andel svar, %
Enkät 2

Antal svar
Enkät 3

Andel svar, %
Enkät 3

A

9

45,0

24

48,0

16

35,6

B

20

60,6

16

44,4

13

37,1

C

12

40,0

20

39,2

24

41,4

D

12

26,7

21

32,3

19

30,2

D

18

85,7

33

52,4

37

57,8

F

98

59,8

108

47,0

114

51,6

Totalt

169

54,0

222

44,8

223

45,9

Företag

De uppnådda svarsfrekvenserna på mellan 45 och 54 procent får betraktas som fullt acceptabla.
Ett tiotal av respondenterna arbetade inte som bussförare. Fem personer uppgav att de var trafikledare,
två var depåchefer/förmän och sex personer uppgav andra arbetsuppgifter (t.ex. mekaniker, städare
och kontorspersonal). I den fortsatta redovisningen är deras enkätsvar exkluderade och därmed består
datamaterialet av svar från 327 bussförare.
Gruppen som besvarat enkäten har inte utgjorts av samma individer vid de tre tidpunkterna. Dels kan
personer ha påbörjat eller avslutat en anställning under studiens genomförande, dels kan de personer
som haft möjlighet att besvara alla tre enkäter, valt att göra det endast vid ett eller två tillfällen. Se
detaljer om deltagandet i de tre omgångarna i följande figur.

Figur 4. Svarsmönster för de 327 individer som besvarat minst en av de tre enkäterna, antal och
andel.
Närmare var fjärde hade deltagit i studien vid alla tillfällen medan drygt var femte besvarade de två
sista enkäterna.
Antalet individer som har kunnat besvara alla enkäterna och som alltså ingick i alla tre enkätutskicken,
uppgår till 171 i datamaterialet, se tabell 3 som visar hur många som har svarat på respektive enkät
uppdelat efter vilka enkäter personerna har haft möjlighet att besvara.
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Tabell 3. Svar fördelat på vilka enkäter som besvarats och vilka enkäter som man kunnat besvara.
Ingick i
utskick:

Besvarat
Enkät

Endast

Endast

Endast

Enkät

Enkät 2

Enkät 1

1+2

enkät 1

enkät 2

enkät 3

1–3

+3

+3

Totalt

1

0

16

0

0

0

0

0

16

2

0

0

6

0

0

0

0

6

3

0

0

0

3

0

0

0

3

12

1

0

1

0

0

0

0

2

23

0

0

28

37

0

64

0

129

123

18

35

8

7

79

8

16

171

Totalt

19

51

43

47

79

72

16

327

Ur tabellen kan vi t.ex. utläsa att det i enkät 2:s omgång hade tillkommit 98 svar (grönmarkerade) från
personer som inte hade ingått i delstudie 1 (6 personer som endast ingick i enkät 2-utskicket och 28 +
64 personer som ingick i både enkät 2- och enkät 3-utskicket).

3.4.

Nyckeltalsmätningar

Med nyckeltal menar vi här hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, bränsleförbrukning och olycks/skadefrekvens. Syftet är flerfalt, dels påverkar beteendemätningar processen för ökad säkerhet (se
Bild 2), dels genom att förare får feedback på eget beteende och ledare får besked om beteende. Dels
vill vi mäta om förändringar sker över tid samt att studera utvecklingen av mätteknik och metoder och
dess hanterbarhet. Av intresse är också att utröna om det finns samband mellan nyckeltal och
säkerhetskultur, så att attityd och beteende påverkar varandra.
Mätningar av dessa nyckeltal var nytt för företagen, förutom det största bolaget som hade börjat testa
olika system. Ansvaret för att mäta låg på företagen och att samla ihop, systematisera och
dokumentera data var Bivabs projektledare, för att sedan kunna analyseras av forskare. Bivabs
mellanroll var inte helt lätt då det handlade om ett utvecklingsarbete som startar med en massa frågor
om vad man vill ha för data, hur dessa skall presenteras, hur de skall mätas och beskrivas etc. De olika
bolagen hade skiftande intresse och la olika tid och resurser på mätningarna. Det var svårt att skapa en
gemensam modell för de manuella mätningarna och att få dem rapporterade och systematiserade, ett
arbete som tar mycket tid och tålamod med sex olika företag. Det är viktigt att denna process ägs av de
som skall förändras, och ansvar och roller är klart definierade, annars blir det inte bestående eller.
hanterbart. Utvecklingsprocessen är mycket viktig för här skapas företagens krav som kunder, och här
blir de medveten om vad man behöver utvecklas för att kunna vederlägga att man ex håller
hastigheten.
Valet av hastighetsefterlevnad är att det direkt kopplar till nollvisionen i trafiken och har prioriterats av
Trafikverket, det är ett nyckeltal för säkerhetskulturen. En ökad hastighetsefterlevnad innebär sänkta
medelhastigheter och därmed minskat antal dödade och skadade i trafiken. Bältesanvändning har en
starkare koppling till förarens säkerhet och mindre till trafiken men ger en indikation på egen kontra
andras prioriteringar. Bränsleförbrukningen har valts för att koppla hastighet och körstil till hållbarhet.
Olycksfrekvenser kopplar till utfall av nivån på säkerhetskulturen men även lärande, tillit och dialog i
organisationen, skador har inkluderats för att få mer ofta förekommande händelser och att kunna
bedöma kostnader.
Målet inom projektet var att hastighetsdata skulle samlas in kontinuerligt genom tekniska system i
bussarna, men av olika anledningar har detta inte hunnit genomföras fullt ut. I begränsad omfattning
har data direkt från fordonen samlats in genom ett tekniskt system som tillhandahållits av Drivec.
Detta system loggar kontinuerligt fordonets hastighet och relaterar det till gällande hastighetsgräns.
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Vad gäller olycks- och skadefrekvens har företagen fått ta del av sammanställningar från
Försäkringsbolaget Protector. Dessutom har ett av företagen haft en annan rapporteringsmodell
Bränsleförbrukning har endast registrerats manuellt av ett företag under en begränsad tid. Något
användbart nyckeltal som används av företagen för att studera bränsleförbrukningen har inte tagits
fram inom projektet, diskussioner fördes med Drivec som har teknik för Eco-driving.
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4.

Resultat

4.1.

Process

Interventionen avsåg att förbättra säkerhetskulturen i sex mindre bussföretag i Västra Sverige under
cirka ett år genom återkommande gruppmöten med ledare och ägare. De sex företagen ingår i
samverkansbolaget Bivab där projektets processledare är anställd, hon samarbetade med en forskare
som både styrde och observerade processen. Gruppmöten där ledarna för de sex företagen möttes
startade omgående för att förankra och förklara arbetet med säkerhetskulturen, (se figur 3)
Bivab hade redan före projektet startat en process för att utveckla ledarskapet. I det nya avtalet med
Jönköpings Länstrafik (JLT) finns krav på trafiksäkerhetsledningssystem och det uppfylls med hjälp
av ett implementerat ISO39001:2012. Systemet inkluderar policys, mål, rutiner som syftar till att
förbättra prestandan med avseende på trafiksäkerhet, leva upp till lagar och andra krav samt ständigt
förbättras. Det följs upp och utvärderas med hjälp av interna och externa revisioner samt med hjälp av
uppföljning av mått och mål gällande nyckeltal avseende tex hastighetsefterlevnad, bältesanvändning,
bränsleförbrukning, kör- och vilotider, besiktningsutfall och drogtester.
Inledning under hösten och vinter 2019
Till projektet kopplades tidigt en referensgrupp med representanter för de medverkande bolagen,
facket, forskare, JLT, Bivab, Bussföretagen samt försäkrings- och teknikkonsulter. referensgruppen
träffades under fem tillfällen under projekttiden för samtal om resultat, projektet fick feedback och nya
tankar föddes. I oktober 2019 genomfördes den första enkätmätningen som visade att företagen
inledningsvis hade en relativt god säkerhetskultur men behövde utveckla sitt eget ledarskap, engagera
sina medarbetare, kommunicera mål och rutiner samt uppmuntra och stödja säkert beteende (se
resultat enkät1). På efterföljande gruppmöten stöttades företagsledarna att utveckla just de svagare
delar av säkerhetskulturen som den första enkäten indikerat. (se tidslinje i figur 3)
För att kunna utvärdera hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, bränsleförbrukning och
olycksfrekvens behövdes nya verktyg och metoder. Det fanns möjlighet att köpa system för både
hastighetsmätning och bränsleförbrukning redan då man köper en ny buss. Två underleverantörer
kontaktades, Drivec samt Bra Vision AB, där det beslutades att Bra Vision AB skulle leverera ISA
mätningar (se utvärdering kap 5.3.5), dvs återkoppling till föraren på hastighet medan Drivec skulle
utveckla ett nytt verktyg som kunde redovisa data från bussen till arbetsledare och ägare. Här startade
en lång process för att identifiera krav och utförande. Bränsleförbrukningen kopplades till
hastighetsmätningen, men hur den skulle genomföras var oklart. Det var svårare att finna teknik för att
mäta bältesanvändning så den genomfördes manuellt. Tre av Bivabs underleverantörer beslutade köpa
Drivecs system till sina bussar som skulle trafikera i Jönköpings län (JLT) nya trafikavtal, med
trafikstart juni 2020. Dessa system beställdes i samband med nybeställning av bussar från Scania.
Försäkringsbolaget Protector gick in med en mindre finansiering och engagerade sig i att kunna
presentera olyckor och skador som rapporterades till dem på ett hanterligt och användbart format.
Kostnaderna för dessa diskuterades i ledargruppen och man beslutade att nya metoder för att
rapportera även mindre olyckor och skador som ej gick till försäkringsbolag var önskvärt, likaså att
koppla skadorna till kostnader. Ett företag hade ett system där avsikten var att öka rapporteringen, få
kunskap och minska kostnaderna, där vinsten kunde ge förarna en belöning.
Vår och sommar 2020
Under våren var det dags att informera och återkoppla enkäten till förarna och det blev en utmaning att
finna tid, för det var få arbetsplatsträffar och kommunikationsstrukturen var outvecklad, Det fanns
även frågor kring hur, när och vem som skulle stå för den tid som behövdes avsättas. Det är ibland
svårt att höra klagomål eller förslag på åtgärder men just det är ett tecken på engagemang och i mindre
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företag kan man inte göra allt själv trots att man är få. Coachen på Bivab och forskaren på VTI var ute
på arbetsplatsträffar och då ISO certifieringen genomfördes besöktes bolagen löpande. Även en
ledarskapsutbildning var inbokad och genomfördes under våren.
På våren bröt även Coronapandemin ut, med osäkerhet om hur det skulle hanteras av förare, och med
minskat resandes. Samtidigt behövde företagen koncentrera sig på det nya avtalet med JLT. Nya
depåer byggdes, nya bussar köptes och ny personal skulle anställas. Man såg positivt på framtiden
trots de ekonomiska svårigheterna med Coronapandemin. Flera av de minsta företagen hade svårt att ta
tid för att genomföra manuella mätningar och man inskaffade en hastighetskamera genom Bivab. Det
fanns svårigheter att skapa enhetliga och jämförbara mätningar manuellt för de olika företagen men
det fanns observationer som visade att mätningarna skapade fokus på det som mäts så att
hastighetsefterlevnaden hade blivit bättre, likaså bältesanvändningen.
Det nya JLT-avtalet startade i juni och då Drivecs teknik för att mäta hastighet skulle installeras i nya
bussar, blev det missförstånd och problem. På fabriken skulle Drivecs system installeras i samband
med bussarnas nyproduktion, då blandades bussbolagens fordonsid och Drivecs systemid ihop, vilket
medförde ominstallationer och felsökningar. När bussarna levererats till Sverige skulle JLT montera
sin tekniska utrustning (biljettmaskiner, radio, mm). JLTs montörer råkade klippa/koppla om Drivecs
installationer och det fanns oenighet om vilka kablar som skulle vara fördragna och vem som skulle
stå för kablage mellan parterna. Corona försvårade dialogen mellan parterna, och bussleveranser blev
stressiga då det blev restriktioner på fabrik och kring leveransen från Polen till Sverige. Dessutom
skulle bussföretagen introduceras nya förare och nya rutter planeras.
Hösten 2020
Enkätmätningen i juni gav positiva resultat som visade att säkerhetskulturen hade förbättrats, men
efter sommaren förvärrades ekonomin då reserverna var slut och Coronapandemin tog ny fart. Man
skulle haft tid med att prata med förarna i grupp om olycksrapportering och orsaker bakom incidenter
och skador, men tiden och ekonomin var pressad och fokus var att kunna leverera i enlighet med
avtalet till JLT. Den tredje enkäten gick ut i oktober och resultatet visade att säkerhetskulturvärdena
hade sjunkit tillbaka till det som var från starten och man hade tappat den förbättring man såg i juni.
I december kom de första positiva beskeden för hastighetsmätningarna med Drivecs framtagna teknik,
nu började det fungera och man kunde ta ut serier från juni och framöver och en positiv trend för bättre
hastighetsefterlevnad blev synlig mot slutet av perioden. Vid sammanställning och analys av manuella
mätningar visade det sig att det var svårt att använda dessa data då de ej innehåll tillräcklig
information, gjordes enhetligt och därför ej blev jämförbart. Det var tydligt att använda en inbyggd
tekniken för att mäta var bäst. Ett av företagen hade inte levererat några mätningar alls men insåg nu
att det kunde vara värt att testa ett system, det blev Volvo fleet-management Safey zone. De kommer
även att ha färdskrivarnedladdning på en ny plattform som kommer under Q1 2021.
Trots en återgång av enkätresultaten till nivåer som från start har flera positiva kvalitativa förändringar
kunnat observationer såsom gruppens goda närvaro och engagemang på gruppmöten. Klart är dock om
fokus på mötena låg på Säkerhetskultur, C2 och mätningar övergick det mer till att handla om det nya
avtalet och ekonomisk överlevnad, då stora investeringar hade gjorts.
Se även figur 3 under metod, som beskriver möten och aktiviteter över interventionsperioden.

4.2.

Enkäter

4.2.1.

Bakgrundsdata

I tabell 4 presenteras några data om de respondenter som deltog vid de tre enkättillfällena. Har längden
på yrkeserfarenheten hamnat i en annan kategori eller om anställningsformen har förändrats mellan
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enkäterna, har det som angetts i den senast ifyllda enkäten fått gälla även för enkäten/enkäterna
dessförinnan.
Tabell 4. Karaktäristika för respondenterna uppdelat på de tre enkäterna.
Besvarat enkät 1
(n=165)

Besvarat enkät 2
(n=213)

Besvarat enkät 3
(n=214)

56,7

53,9

53,8

26-78 år

20-77 år

20-77 år

9,1

11,7

10,7

10 år eller längre

72,7

62,9

60,7

Mellan 5–9 år

13,9

19,7

19,2

Mellan 1–4 år

10,9

15,5

17,8

Mindre än 1 år

2,4

1,9

2,3

Fastanställd

55,8

56,3

61,2

Behovsanställd/timanställd/annat

44,2

43,7

38,8

Medelålder
Åldersspann
Andel kvinnor, %
Yrkeserfarenhet, % fördelning

Anställningsform, % fördelning

Medelåldern är relativt hög med 58 år i första enkäten, likaså yrkeserfarenheten med 78% med 10 år
eller mer i enkät 1. Respondenterna som besvarade andra och tredje enkäten var yngre än de som
besvarade första enkäten vilket också visar sig i en högre andel med en yrkeserfarenhet som var
kortare än 10 år. Dessa sjunkande siffror uppfattar vi som en indikation på att flera förare över 70 år
har avstår från att jobba pga. ökad risk vid Coronapandemin. Av de deltagande förarna utgjorde ca
10% kvinnors, och andelen som hade en fast anställning var ca 60% och ökade kontinuerligt.

4.2.2.

Enkät 1

Den första enkäten genomförde i oktober 2019 och är en mätning av säkerhetskulturen från
utgångsläget. Här ser vi var företagen initialt står utifrån de olika dimensionerna av säkerhetskultur.
För att i analyserna enkelt kunna jämföra förändringar som enkäterna fångade upp, har den fyragradiga skalan översatts till siffror. Ett högt medelvärde innebär för positiva påståenden en god
säkerhetskultur, med en eftersträvansvärd nivå på 3 eller större. På samma sätt är ett lågt värde för de
negativt formulerade påståendena eftersträvansvärt: en nivå på 2 eller lägre är målet. Det räcker
således inte att bara att ligga över/under medelvärdet 2,5, ambitionen är att minst 3/4 skall instämma.
Redovisningarna som följer är gjorda på gruppnivå, vilket betyder att det delvis är olika individers
svar som ingår i varje enkätomgång.

4.2.2.1. Förarnas syn på ledningens engagemang i säkerhetsfrågor
I figur 5 presenteras hur förarna upplever ledningens/bussföretagets ägares engagemang i
säkerhetsfrågor uttryckt som medelvärden på frågorna. Den gröna streckade linjen markerar den nivå
som bör överstigas och vi ser att det gör frågan om ledningens uppmuntran att följa säkerhetsreglerna
även vid tidspress. Däremot behöver man förbättra ledningens information om säkerhet och att göra
medarbetarna mer delaktiga i säkerhetsarbetet.

VTI PM 2021:1

21

Figur 5. Synen på ledningens/ägarens engagemang i säkerhetsfrågor, enkät 1 (n=165).

4.2.2.2. Förarnas syn på medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor
Figur 6 nedan visar på vad förarna anser om gruppen förare, dvs sig själv och sina kollegors
säkerhetsbeteende. Här är det tydligt att man hjälper varandra att arbeta säkert, däremot talar man inte
tillräckligt om säkerheten. Man kan se en tendens till normalisering av mindre olyckor då man ser det
som en del av arbetet, önskvärt i detta fall är att värdet understiger 2 (ej når över den blå streckande
linjen) då värdena är vända på denna fråga.

Figur 6. Synen på medarbetarnas egna engagemang i säkerhetsfrågor, enkät 1 (n=165).
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4.2.2.3. Förarnas syn på medarbetarnas upplevelser och prioritering av säkerhet
En mycket hög andel (ca 90%) hade svarat ”stämmer helt” på frågan om de rapporterar alla olyckor i
arbetet och en majoritet lär av sina erfarenheter och känner till trafiksäkerhetsmålen i förtaget,
dessutom överträder en majoritet inte säkerhetsreglerna för att få arbetet klart i tid. Däremot är det är
det ingen majoritet som håller hastigheten om läget är pressat och en majoritet instämmer i att gruppen
inte använder bälte ibland. På den negativa finns också förarnas stress i arbetet och att de har svårt att
åtgärda riskerna i arbetet. Ett spindeldiagram med medelvärdena av de åtta frågorna återfinns i figur 7.

Figur 7. Synen på medarbetarnas prioritering av säkerhet, enkät 1 (n=162).

4.2.2.4. Förarnas syn på sin egen prioritering av säkerhet och upplevelser i arbetet
Den egna prioriteringen och upplevelsen av säkerhet följer det man anser om gruppen men något
bättre, se figur 8. Man är mycket medveten om riskerna och anser sig kunna bidra till ökad säkerhet i
trafiken. En mycket hög andel av förarna rapporterar alla tillbud men använder alltid säkerhetsbälte i
arbetet, till skillnad från medarbetarna som ibland inte använder bälte i arbetet. På samma sätt som
ovan är man trött och upplever stress och som har svårt att åtgärda riskerna i arbetet.
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Figur 8. Synen på den egna prioriteringen av säkerhet, enkät 1 (n=158–159).

4.2.3.

Enkät 1 och 2

Enkät två genomfördes i juni 2020, nio månader efter den första. Under denna period har man arbetat
med att förbättra de variabler som hade visat sig låga i enkät ett i förhållande till säkerhet. Den första
juni börjar det nya avtalet med Jönköpings Länstrafik (JLT) och nya bussar och depåer har tillkommit.
Nya förare har anställts, varav 98 deltog i enkät 2.

4.2.3.1. Förarnas syn på ledningens engagemang i säkerhetsfrågor
Nu ser vi en tendens till förbättring i alla de tre variablerna som representerar ledningens
säkerhetsbeteende. En av dem uppvisar en signifikant förändring och handlar om ledningens
information om säkerhet, se figur 9 (t-test; p<0,01). Ledningens engagemang av medarbetarna är
fortfarande under 3 och behöver förstärkas.
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Figur 9. Synen på ledningens/ägarens engagemang i säkerhetsfrågor, enkät 1 och 2.

4.2.3.2. Förarnas syn på medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor
Även beträffande medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet ser vi en förbättring över lag, se figur
10. Den klart bästa variabeln som handlar om att man hjälper varandra att arbeta säkert är signifikant
förbättrad i enkät 2 jämfört med enkät 1 (t-test; p<0,05). Dessutom har man förbättrat samtalet om
säkerhet så att det når upp till nivån 3. Normalisering av mindre olyckor har också förbättrats genom
att minska men behöver gå ned under 2.
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Figur 10. Medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor, enkät 1 och 2.

4.2.3.3. Förarnas syn på medarbetarnas upplevelser och prioritering av säkerhet
I figur 11 nedan ser vi att skillnaderna mellan enkät 1 och 2 där endast en variabel har en signifikant
positiv förändring (t-test; p<0,05) och det är medarbetarnas kännedom om företagets mål för
trafiksäkerhet.
Det finns fortsatt goda värden med olycksrapportering, att lära sig av olyckor. Däremot behöver man
förbättra överträdelser av hastighetsgränser vid pressat tidsschema samt bältesanvändning och
upplevelsen av stress, likaså synen på att man kan åtgärda riskerna i arbetet.
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Figur 11. Synen på medarbetarnas prioritering av säkerhet, enkät 1 och 2.

4.2.3.4. Förarnas syn på sin egen upplevelse och prioritering av säkerhet i arbetet
I figur 12 ser vi att mönstret är lika mellan enkät 1 och 2, men här finns också tre variabler med
signifikanta skillnader. En variabel har försämrats och det är uppfattningen att det är svårt att åtgärda
riskerna i arbetet (t-test; p<0,05), vilket kan ses tillsammans med värden för trötthet och stress som bör
förbättras till under 2. Däremot har de två variablerna om tillräcklig utbildning i risker och säkerhet
samt kännedom om företagets mål för trafik och fordonssäkerhet signifikant förbättrats (t-test; p<0,05
respektive p<0,01). De positiva variablerna ligger samtliga i enkät 2 över nivå 3, även att inte
överträda hastighetsgränsen ens vid tidspress, vilket skiljer sig från gruppen, som i högre grad gör det.
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Figur 12. Synen på den egna prioriteringen av säkerhet, enkät 1 och 2.

4.2.4.

Enkät 1, 2 och 3

Den tredje enkäten genomfördes i oktober 2020, fyra månader efter enkät två. Vid denna tid var man
mycket upptagen med att genomföra det nya avtalet med JLT och lite tid gick till säkerhetsutveckling.
Dessutom börjar flera av bussföretagen få ekonomiska problem pga. coronapandemin. Man kan i
resultaten se ett generellt mönster av tillbakagång i enkät 3, till värden som fanns vid enkät 1.

4.2.4.1. Förarnas syn på ledningens engagemang i säkerhetsfrågor
I figur 13 presenteras hur förarna upplever ledningens engagemang i säkerhetsfrågor. Ledningens
uppmuntran att arbeta säkert ligger fortfarande kvar över nivå 3. Den åsikt som tycks ha fått en mer
beständig varaktighet, handlade om informationen om säkerhet till medarbetarna där medelvärdet
ligger kvar över 3. För denna fråga finner vi även de enda signifikanta förändringarna enligt
variansanalys (ANOVA; p<0,05) och det är som tidigare nämnts ökningen mellan enkät 1 och 2 som
är signifikant. Variabeln om ledningens engagemang av medarbetarna i säkerhetsfrågor ligger fortsatt
under nivån 3.
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Figur 13. Synen på ledningens/ägarens engagemang i säkerhetsfrågor, enkät 1–3.

4.2.4.2. Förarnas syn på medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor
Medarbetarnas egna engagemang i säkerhetsfrågor framgår ur figur 14. Majoriteten hjälper fortfarande
varandra med att arbeta säkert, medan samtal om säkerhet har gått tillbaka. Normaliseringen av mindre
olyckor har också gått tillbaka då en nivå under 2 är det önskade värdet; detta behöver förbättras. Inga
av förändringarna av medelvärdena för frågorna mellan enkäterna var signifikanta enligt
variansanalys.

Figur 14. Synen på medarbetarnas egna engagemang i säkerhetsfrågor, enkät 1–3.
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4.2.4.3. Förarnas syn på medarbetarnas prioritering av säkerhet
I spindeldiagrammet nedan åskådliggörs hur respondenten anser att medarbetarna prioriterar säkerhet,
se figur 15. Även här har skalor vänts.

Figur 15. Synen på medarbetarnas prioritering av säkerhet, enkät 1–3. * anger en signifikant skillnad
enligt t-test mellan enkät 1 och 3.
Här ser vi samma mönster som tidigare med höga värden för att rapportera olyckor, att lära av
erfarenheten, samt att använda säkerhetsbälte. Förändringarna mellan de olika enkättillfällena är små
och inte signifikanta utom för en aspekt när variansanalyser genomförs. Den handlade om
kännedomen om företagets mål för trafik- och fordonssäkerhet (p<0,05). Vidare analys visade att
förändringen mellan första och andra enkäten var signifikant som tidigare nämnts och att kännedomen
hade ökat (Tukey; p<0,05). Med hjälp av ett t-test visar det sig dock att skillnaden mellan enkät 1 och
3 gällande frågan om hastighet och pressat tidsschema blir signifikant (p<0,05, markerat i figuren med
*). Så man kan trots tillbakagången se att hastighetsefterlevnaden blir bättre för gruppen. Det finns
fortfarande ett behov av förbättring avseende stress och att uppleva sig kunna åtgärda riskerna.
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4.2.4.4. Förarnas syn på sin egen upplevelse och prioritering av säkerhet i arbetet
I det sista spindeldiagrammet återfinns förarens egna prioriteringar inom området, se figur 16.

Figur 16. Synen på den egna prioriteringen av säkerhet, enkät 1–3.
Förarna hade fått en ökad kunskap om bussföretagets mål för trafiksäkerhet efter den första enkäten
och kunskapsnivån i den tredje enkäten var ungefär densamma som i den andra enkäten (ANOVA;
p<0,01). Vidare fanns det en skillnad mellan enkäterna beträffande utbildningen om risker och
säkerhet (ANOVA; p<0,05). Den positiva utvecklingen med en förbättring mellan första och andra
enkäten (Tukey; p<0,05) stod sig dock inte, utan tendensen var ett lägre värde i den tredje enkäten.
Den signifikanta skillnaden enligt ett t-test mellan enkät 1 och 2 gällande frågan om möjligheterna att
åtgärda risker i arbetet, blev inte signifikant när ett post hoc-test genomfördes i samband med en
variansanalys.
Har nyanställda, som inte deltagit under hela projektperioden, tagit till sig säkerhetskulturens budskap
i lägre eller högre grad jämfört med dem som deltagit från början? Vi har tyvärr inte uppgift om
anställningstid i respektive bussföretag, utan endast längden på yrkeserfarenheten (vilken ju kan ha
skaffats i andra bussbolag). I stället har en uppdelning skett i två grupper, dels de som fått enkät 1 och
minst en av de följande enkäterna (oftast både enkät 2 och enkät 3) och dels de som ingått i
undersökningen från och med enkät 2. I den senare gruppen ingår därmed ett större antal personer som
anställdes under sommaren våren? 2020 i några av bussföretagen. I figur 17 visas de signifikanta
skillnader som uppträdde mellan dessa två grupper beträffande i vilken grad man instämde i olika
påståenden när resultatet från enkät 3 analyserades.
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Figur 17. Graden av instämmande i påståenden för två grupper, signifikanta skillnader i enkät 3
(p<0,05).
Som synes har individer i den ”nya” gruppen högre medelvärden (lägre för påståendet om åtgärdande
av risker) för alla dessa sju påståenden. Så de nytillkomna har troligen inte bidragit till nedgången i
resultaten.

4.2.4.5. Samband mellan bakgrundsdata och säkerhetsvariabler
Baserat på enkät 2 har eventuella samband mellan några bakgrundsvariaber (kön, ålder,
anställningsform och yrkeserfarenhet) undersökts. De tre frågorna som fångade ledningens
engagemang i säkerhetsfrågor visade sig inte ha något signifikant samband med någon av
bakgrundsvariablerna.
I enkät 2 förekom några könsskillnader enligt nedan. Analysen bygger på mellan 21 och 25 kvinnor
och mellan 179 och 188 män (antalet varierar beroende på partiellt bortfall).
•

Jag använder alltid säkerhetsbälte i arbetet. Kvinnor instämde i högre grad i detta påstående
(medelvärde: 3,91) jämfört med män (medelvärde: 3,73), t-test (p<0,05).

•

Jag är medveten om riskerna i trafiken. Kvinnor instämde i högre grad i detta påstående
(medelvärde: 3,86) jämfört med män (medelvärde: 3,58), t-test (p<0,01).

•

Jag kan bidra till ökad säkerhet i trafiken. Kvinnor instämde i högre grad i detta påstående
(medelvärde: 3,77) jämfört med män (medelvärde: 3,53), t-test (p<0,05).

Sambandet mellan ålder och svaren på frågorna undersöktes med korrelationsanalys. Resultatet
presenteras i tabell 5 men endast för de variabler som signifikant korrelerade med åldern (p<0,05).
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Tabell 5. Samband mellan ålder och synen på säkerhet i arbetet, enkät 2.
Pearsons
korrelationskoefficient

p-värde

n

Vi som arbetar här använder ibland inte säkerhetsbälte i arbetet

-0,137

0,049

205

Vi som arbetar här känner stor stress i arbetet

0,144

0,040

205

Jag har fått tillräcklig utbildning i risker och säkerhet för mitt arbete

-0,142

0,043

204

Jag har svårt att åtgärda riskerna i arbetet

0,189

0,007

204

Jag är medveten om riskerna i trafiken

0,307

0,000

202

Jag kan bidra till ökad säkerhet i trafiken

0,216

0,002

202

I enkät 2 instämde förarna i högre grad med följande påståenden ju äldre de var (positivt korrelerade):
•

att man kände stor stress

•

att man har svårt att åtgärda risker

•

att man är medveten risker

•

att man bidra till ökad säkerhet i trafiken

I samma enkät var korrelationen negativ för följande påståenden, dvs. ju äldre desto, mindre instämde
man i att:
•

man ibland inte använde säkerhetsbälte

•

man fått tillräcklig utbildning i risker och säkerhet

Vidare undersöktes sambandet mellan yrkeserfarenhet och säkerhetskulturer. Tre grupper bildades i
samband med denna analys: högst 4 år 1, mellan 5 och 9 år och minst 10 års yrkeserfarenhet. Utifrån
data från enkät 2 konstaterades fyra signifikanta skillnader (ANOVA). De med längre yrkeserfarenhet
ansåg sig ha svårare att åtgärda risker och ansåg att gruppen kände mer stress i arbetet. De yngre ansåg
att gruppen inte överträder hastighetsgränsen ens då tidsschemat är pressat, se figur 18.

I enkäten fanns fyra alternativ på frågan om hur många år man varit yrkesförare, men eftersom få svarade
kortare tid än 1 år, har två svarsalternativ sammanslagits.

1
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Figur 18. Samband mellan synen på säkerhetskultur och yrkeserfarenhet, signifikanta skillnader i
enkät 2 mellan tre grupper av längd på erfarenhet.
Slutligen har förarna delats in i två grupper utifrån anställningsform: fast anställd respektive
behovsanställd/timanställd. I enkät 2 noterades en signifikant skillnad mellan dessa grupper. De fast
anställda instämde i högre grad (medelvärde=3,42) i påståendet att ”Vi som arbetar här hjälper
varandra att arbeta säkert.” jämfört med gruppen som var behovsanställd/ timanställd (3,20; p<0,05; ttest).

4.2.4.6. Coronapandemins påverkan på säkerheten
Två frågor som ställdes i 2020 års enkäter handlade om coronapandemin; om den hade gjort
arbetsmiljön mindre säker och om den hade haft en negativ påverkan på arbetet trafiksäkerhetsmässigt.
Fördelningen på svarsalternativen framgår ur figur 19 och 20.
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Figur 19. Graden av instämmande i påståendet ”Coronapandemin har gjort min arbetsmiljö mindre
säker”, enkät 2 och 3 (n=200 resp. 205).
En majoritet instämmer i att pandemin har medfört att arbetsmiljön blivit mindre säker. Någon
signifikant förändring av denna inställning skedde inte mellan de två enkäterna under år 2020 (medelvärdet för enkät 2 var 2,78 och för enkät 3 var 2,75). Undersöks förändringar på individnivå, 142
personer svarade på denna fråga i bägge enkäterna, finner man heller inga signifikanta förändringar.
Pandemins effekt på trafiksäkerheten bedömdes vara liten, se figur 20.

Figur 20. Graden av instämmande i påståendet ”Coronapandemin har påverkat trafiksäkerheten i
mitt arbete negativt” (n=200 resp. 205).
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Få menar att pandemin har medfört en sämre trafiksäkerhet som bussförare: 10 procent instämde helt,
vilket motsvarar 20 personer. Någon signifikant förändring av denna uppfattning skedde heller inte
under år 2020 (medelvärdet för enkät 2: 1,88; enkät 3: 1,91). Samma resultat framkommer när
eventuella förändringar på individnivå undersöktes (n=142).
Synpunkter och feedback
Den sista frågan i enkäten var öppen och här fick vi intressant information. Ett flertal förare
kommenterade att de saknade information, möten och dialog i sitt arbete, ”mer information från
företag o ledningen vore bra”. Önskemål om en dag för vidareutbildning, diskussion och information i
säkerhetsfrågor för företagets förare. Det ansågs värdefullt att kunna gå igenom olika händelser som
ägt rum, både det som hänt i trafiken och incidenter med bråk etc. på bussarna.
Här framfördes också att körsträckningen kunde läggas om utan att tidsschemat förändrades och att
vissa sträckor hade orealistiskt kort körtid. Man har sänkt hastigheten på många vägar, men inte
förlängt körtiden på desamma. En förare föreslår ett vinterschema och ett sommarschema som tog
hänsyn till vädret och väglaget. Någon påpekade att trafikmiljön ibland är dålig med vägarbeten och
rondeller som knappt kan passeras, dessa påverkar körtiden.
Andra förare tar upp beteenden och påpekar att man ibland kör för fort för man får ej någon
övertidsersättning. Någon påpekar att hotfulla och jobbiga passagerare påverkar stress och beteende.
Även tekniken inne i fordonet stjäl fokus från trafiken och ibland måste den användas under körning.
Det framförs även en önskan om att få vara mer delaktig i att påverka vilka bussar som köps in och hur
den egna arbetsmiljön ska utformas. Många kommentarer handlar också om nöjdhet med
arbetsgivaren, att ha ett tryggt arbete och att de gillar att köra buss.

4.3.

Mätningar av nyckeltal

De nyckeltal som studerats i projektet är hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, bränsleförbrukning
och olycks-/skadefrekvens. Syftet har varit dels att medvetandegöra beteendet hos förarna och därmed
starta företagens process för ökad säkerhet, dels att ge förare (och ledare) feedback på eget beteende.
Ambitionen på sikt är att kunna mäta förändringar som sker över tid samt att studera utvecklingen av
mätteknik och metoder och dess hanterbarhet. De data som samlas in genom dessa
observationsmätningar beskriver inte företagens hastighetsefterlevnad och bältesanvändning generellt
utan ger endast en ögonblicksbild.
Figur 21 illustrerar de mätmetoder som har använts för att ta fram nyckeltal för hastighetsefterlevnad,
bränsleförbrukning, bältesanvändning och olyckor och skador. Noteras bör att de system som
levererades av Drivec inom projektet installerades i slutet av projektet och därför har inga generella
sammanställningar av företagens hastighetsefterlevnad (och bränsleförbrukning) kunnat tas fram inom
projekttiden. Däremot har man visat exempel på mätningar inom begränsat område.
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Figur 21. Illustration av mätmetoder för nyckeltal för hastighetsefterlevnad, bränsleförbrukning,
bältesanvändning och olyckor och skador.

4.3.1.

Hastighetsefterlevnad

De data som rapporterats till projektet kan i dagsläget inte användas för att dra generella slutsatser
avseende förändringar av hastigheten under projekttiden. Det har inte gått att få till en enhetlig och
kontinuerlig rapportering inom projektet utan de data som redovisas här är endast exempel på hur
företagen påbörjat sin datainsamling och ger en ögonblicksbild av hur det ser ut. För att följa upp
hastighetsefterlevnaden på ett systematiskt sätt behövs det ett system i fordonen som kontinuerligt
samlar in och sammanställer hastighetsdata, t.ex. varje månad/vecka och har möjlighet att relatera det
till gällande hastighetsgräns. Ett sådant system från Drivec har börjat implementerats i fordonen, men
endast exempel på resultat kan redovisas i detta projekt. Inom projektet har även ett förslag avseende
månatlig/veckovis redovisning till ledningen samt återkoppling till förarna tagits fram i samråd med
Drivec och Bivab, se Bilaga 2.
Företagen försökte utveckla manuella metoder för att mäta nyckeltalen så att jämförelser skulle kunna
göras med enkätmätningarna. I Tabell redovisas när mätningar genomfördes av företagen.
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Tabell 6. Företagens genomförda manuella mätningar 1=okt2019, 2=juni2020, 3= okt2020.
Företag

hastighet

bränsle

bälte

skador

A

0

0

0

0

B

2,3

0

2,3

0

C

2,3

0

2,3

0

D

2

0

2

0

E

2,3

0

2,3

0

F

2,3

3

2,3

3

4.3.1.1. Manuella observationsmätningar
Nedan ges exempel på hur de olika företagen samlade in hastighetsdata. Sammanställningar av dessa
manuella observationsmätningar har framförallt använts inom företagen för att medvetandegöra ledare
samt förare om hur hastighetsefterlevnaden ser ut och därmed bidra till en förändringsprocess av
företagens säkerhetsarbete. Inom projektet togs en mall fram av ett av bolagen, se Figur 22. Resultaten
från dessa observationsmätningar visar på ögonblicksbilder för ett fåtal fordon. I något företag har man
mätt hastigheten varje månad under sommaren och hösten 2020, i något fall endast vid ett tillfälle en
månad och i ett företag inte alls. I Figur 23 redovisas hastigheter som mätts upp inom projektet för att
inledningsvis få en bild av hur väl man följer gällande hastighetsgräns. Dessa data ska enbart ses som
exempel och inte användas för att dra generella slutsatser.

Figur 22. Formulär för insamling av hastighetsdata inom projektet.
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Figur 23. Exempel på uppmätta hastigheter hos de medverkande bolagen.
Även om ambitionen för de större företagen är att ha tekniska system i sina fordon kan de små
företagen behöva ha enkla metoder och mallar för manuella mätningar: Sådana mallar kan behöva
utvecklas gemensamt för de minsta företagen. Några aspekter som är viktiga att tänka på vid manuell
datainsamling:
•

Välj ut ett antal platser och återkom till dessa platser varje månad.

•

Redovisa mätmetod och hur många fordon som observerats.

•

Mät hastigheten på samma sätt vid varje mätning.

•

Genomför mätningarna regelbundet (varje månad, varannan månad etc.)

•

Sammanställ resultaten.

4.3.1.2. Mätningar med tekniska system i fordonen
Som tidigare nämnts är den långsiktiga ambitionen att fordonen i företagen kontinuerligt ska samla in
data som sedan kan sammanställas t.ex. efter avslutat arbetspass, per vecka eller per månad. Ett av
företagen redovisade inledningsvis data från fordonen för ett antal turer under en månad, enligt Figur
24. Data kom direkt från fordonet samt från ett realtidssystem från Västtrafik. I figuren visas exempel
på månadsvis uppföljning på två hastighetsgränser: 30 och 50 km/tim. På hastighetsgräns 30 km/tim
(MAX = 30), är det 31 procent av de studerade förarna som håller hastighetsgränsen, 51 procent som
kör över hastighetsgränsen, men inom felmarginalen ±5 km/tim och 18 procent söm kör över
hastighetsgränsen även efter avdragen felmarginal. På 50 km/tim är det ingen som kör över
hastighetsgränsen efter avdragen felmarginal.
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Gröna:

31% MAX=30

96% MAX=50

mätdata under MAX km/h både från hjul (odontometer) och GPS
Gula:

51% MAX=30

4% MAX=50

mätdata över MAX km/h från antingen hjul (odontometer) eller GPS men inom felmarginal (+/- 5km/h)
Röda:
18% MAX=30
0% MAX=50
mätdata över MAX km/h både från hjul (odontometer) och GPS och även efter avdragen felmarginal (+/5km/h)

Figur 24. Exempel på månadsvis uppföljning av hastighetsefterlevnad.
I det system som Drivec installerade i ett antal fordon under projektets gång kopplades aktuell
hastighetsgräns mot sträckningen för de aktuella busslinjerna, se Figur 25. Systemet är bara
informerande och inte tvingande, men möjligheter finns att framöver begränsa maxhastigheten hos
fordonen till gällande hastighetsgräns.
I Figur 26 redovisas resultat från uppföljning av hastighetsefterlevnaden på en busslinje i Gislaved.
Figuren visar hur andelen hastighetsöverträdelser förändras under perioden juni 2020 – november
2020 efter att systemet installerats. Staplarna visar hastighetsöverträdelser med mer än 10 km/tim
(röd), hastighetsöverträdelser mellan 5–10 km/tim (gul) samt hastighetsöverträdelser upp till 5 km/h
(grön). Trenden är positiv och samtliga överträdelser har minskat under den studerade tidsperioden.
För företag F lämnade 3 fordon uppgifter avseende 50 förare under 510 h mätning och för företag C
mättes 9 fordon med 10 förare under 2 h mätning.

Figur 25. Exempel på geografiskt staket som används för att upplysa om aktuell hastighetsgräns på en
linjesträckning.
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Figur 26. Uppföljning av hastighetsefterlevnaden på tre busslinjer i Gislaved. Andel hastighetsöverträdelser med mer än 10 km/tim (röd), hastighetsöverträdelser mellan 5–10 km/tim (gul) samt
hastighetsöverträdelser upp till 5 km/h (grön). Data från 3 fordon under 512 timmar.
Ett av företagen som inte hade levererat några mätningar alls beslutade i slutet av projektet att det
kunde vara värt att testa ett system, de valde ett Volvos System VOS. De kommer även att ha
färdskrivarnedladdning på en ny plattform som kommer under Q1 2021. Volvo Bus Safety Zone fleet
Management bygger på så kallad geofencing, vilket innebär att bussens hastighet automatiskt
begränsas när den kör in i ett fördefinierat område. Syftet är att minska risken för olyckor där många
oskyddade trafikanter rör sig, till exempel runt skolor, vid buss- och tågstationer och i stadskärnor.
Safety Zone Management bidrar också till ett jämnare trafikflöde och lägre emissioner.

4.3.2.

Mätningar av bältesanvändning

Vad gäller bältesanvändning var ambitionen att mäta den under en timme per månad, se Figur 27. De
manuella observationerna gjordes på en plats där många fordon i det aktuella företaget passerar och
observatören noterade hur många av förarna som använde bälte under en timme. På samma sätt som
för hastigheter så ger dessa mätningar en ögonblicksbild som kan användas för att uppmärksamma ett
eventuellt problem med bältesanvändningen hos företaget och därmed ge värdefull input för att
öka/förändra säkerhetskulturen inom företaget.
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Figur 27. Formulär för insamling av bältesanvändning inom projektet.
Resultaten från dessa ögonblicksbilder visar att bältesanvändningen varierade mellan 63 procent och
100 procent. Ingen systematisk jämförelse över tid är möjlig på grund av den begränsade mängden
data, men flera av företagen upplevde en förbättring av bältesanvändningen hos förarna i samband
med att problemet med bristande bältesanvändning uppmärksammades, påpekades och diskuterades
med förarna.

4.3.3.

Mätningar av bränsleförbrukning

Bränsleförbrukningen kopplar till hastighet och hållbarhetsmålen men även till företagens kostnader.
Ett av företagen loggade bränsleförbrukning under en månad, men inga data har sammanställts på ett
systematiskt sätt som möjliggör analys. Här behövs ett kommande utvecklingsarbete för att identifiera
relevanta mått och som helst ger en enkel månatlig sammanställning direkt från fordonsdata.

4.3.4.

Mätningar av olyckor & skador och dess kostnader

Under projektets gång har försäkringsbolaget Protector sammanställt data från kvartal 1 (Q1) och
kvartal 2 (Q2) under 2019 och 2020 avseende:
•

antal fordon

•

antal skador

•

skadekostnad

Detta gäller enbart de skador som är så stora att de rapporterats till Försäkringsbolaget. Antalet sådana
skador är relativt få och kostnaderna kan variera mycket, därför svåra att jämföra mellan kvartal.
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Något enstaka bolag har även sammanställt mindre skador och kostnader för dessa. Detta har dock
bara gjorts för kortare tidsperioder och inte på ett systematiskt sätt som möjliggör analys. Inom ett av
företagen har man haft en ”Smörgåstårteutmaning” för att uppmuntra säkert beteende i trafiken som
inte leder till skador. Utmaningen innebar att förarna blev bjudna på smörgåstårta om företaget hade
21 skadefria dagar i rad. Då försäkringsskadorna är få medan de som är under självrisken är många,
behöver man även registrera dessa, det är framför allt här man kan lära av olyckorna. Vad man
rapporterar behöver utvecklas så att informationen blir fylligare och man kan börja skönja orsaker
bakom och dessutom sätta ett pris på skadorna.

4.3.5.

Utvärdering av ISA

I avtalet med JLT fanns ett krav på att ISA skulle vara installerat i fordonen. ISA står för Intelligent
Speed Adaption och har till syfte att göra föraren uppmärksam på fartgränsen. Detta system fungerade
genom ’Speed sign recognition’, som läser av hastighetsskyltar och visar upp gällande
hastighetsgränser och signalerar med ljud till föraren om överträdelse sker. Systemet hade även en
dödavinkelvarning men kunde inte leverera data till företagen om bussens hastighet eller
bränsleförbrukning. Systemet levererades av Bra Vision AB men installeringen hade inte fungerat
smärtfritt och hanteringen av systemen hade orsakat irritation hos chaufförerna. Bivab sände ut en
webenkät för att utvärdera systemet i augusti 2020. Från de olika företagen svarade totalt 103 förare,
nedan redovisas resultaten:
Resultaten visar att en fjärdedel inte alls var nöjda med systemet och att svaren var mycket spridda
mellan inte alls, och mycket nöjd. En majoritet var missnöjd med installeringen och funktionen och
hälften ansåg sig inte haft nytta av systemen och anser inte att det fungerar som förväntat. Däremot
ansåg ca 40% att systemet medverkat till undvikande av olyckstillbud, kollisioner, skador på fordonet
eller egendom.
Vid installationen hade felaktigheter uppstått som påfrestade förarna. Problemet som var i början med
missnöjet med ADAS var att utrustningen var felmonterad. Det var den mänskliga faktorn dvs i det
här fallet så var det ett felaktigt mått som användes vid monteringen av utrustningen. Dessa fel
åtgärdades efter ett tag men kan ha en påverkat förarnas acceptans och villighet att arbeta med
säkerhetssystem som ger feedback.
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5.

Diskussion

Processen med gruppmöten
För detta projekt hade vi valt två angreppssätt, huvuddelen var en intervention på lednings- och
organisationsnivå och den andra delen handlar om att mäta och återkoppla förarnas säkerhetsbeteende.
Dessa skulle sedan förstärka och komplettera varandra till en förändring för en mer utvecklad
säkerhetskultur. Den första utmaningen är att företagen tar ansvar för åtagandet, så att man inte ser det
som att forskarna driver projektet. Denna punkt var svår att etablera och kunde möjligen befästs bättre
med ett skriftligt åtagande som innefattar exempelvis mätningar, information och utveckling av nya
rutiner. Nästa hinder handlar om att få med utförarna, d.v.s. förare och övrig personal i projektet.
Bussföraryrket är ett ensamyrke där man kanske träffar sina medarbetare då man hämtar och lämnar
bussen. Dessutom måste man hålla igång verksamheten kontinuerligt, så att skapa gemensamma
mötestider för säkerhetsarbete är svårt. Större arbetsplatsträffar blir kanske därför oftast vid lågtrafik
på söndag. Det är därför en utmaning att skapa gemenskap samt att få ut information och förankra
projektet. Projektledaren på Bivab reste därför runt och presenterade projektet och enkätresultat men
det hade behövts mer och kontinuerlig kommunikation. Det syntes även i svaren på enkäten, i
projektet lyckades man dock komma ut med företagens mål och policys.
Gruppen som möttes kontinuerligt var engagerad och kunde även då ge stöd till varandra och lyssna på
andras erfarenheter. Ledarskapsutbildning togs väl emot och fick en positiv utvärdering, det är så
viktigt att lära känna sig själv och förstå sig själv som förebild, att ens eget agerande är en mall för de
gränser man vill sätta. De är alla mindre bussföretag och behöver stöd och uppmuntran i sitt ledarskap,
man fick också hjälp att samla in och teckna ned de fördelar som fanns med deras företag. Några
exempel; trevlig anda bland medarbetare, nära till personalen, låg personalomsättning, obyråkratisk
och lyhörd organisation med korta beslutsvägar, lång erfarenhet, snabba beslut och
förändringsbenägna, lösningsorienterade som alltid ställer upp. Det något större bolaget hade fördelar
av att mer resurser och tid att lägga på organisationen medan de mindre var mer sårbara, något som
blivit extra tydligt under Coronapandemin.
Att skapa en lärande organisation är nästa utmaning. Istället för att korrigera förarnas beteende valdes
att satsa på tekniska system med återkoppling till förarna som själva får lära och utveckla beteende.
Olycksrapportering är också ett verktyg för lärande men det kräver en icke straffande organisation så
att man öppet vågar berätta om misslyckanden utan bestraffning. Det kräver också att man har
fungerande rutiner så att rapporteringen fungerar, blir fyllig i beskrivningen och att olyckor och skador
analyseras gemensamt. Då kan man kanske finna mönster, när, var och hur olyckorna/skadorna blir till
och man kan söka efter strategier att minska dem. Här är det också bra att skapa en koppling till
kostnaderna och att använda en minskning som en belöning. För förarna kan viktiga argument bli
synliga och här kan finnas möjlighet att påverka den stress man kanske upplever.
Under höst, vinter och början av våren kunde mest tid spenderas på utvecklingen av säkerhetskulturen,
därefter tog det nya avtalet med JLT mycket tid. Nya depåer, nya bussar och ny personal skulle vara
klara till juni 2020, Samtidigt slog Coronapandemin till under våren, men man hade då fortfarande
kraft och såg relativt ljust på framtiden. Detta var betydligt svårare under hösten, i den andra vågen då
reserverna började ta slut och ingen kraft fanns för att utveckla säkerhetskulturen. Verkligheten står
inte still under ett forskningsprojekt utan påverkar i högsta grad och om man skall nå en stabil
framgång i ett förändringsarbete behöver nya rutiner ha etablerats, nya kommunikationsvägar som kan
leda till nya attityder. Man kan också tänka att man börjar med beteende t.ex. hålla hastighetsgränsen
vilket också kan påverka till nya attityder och en ny syn på säkerhet (Festingers disonansteori).
Avtalens upplägg är mycket betydelsefullt, det är oftast mycket små vinstmarginaler och är det inte
skall krav på att mäta och redovisa hastighetsefterlevnad, bränsleförbrukning, bältesanvändning och
olyckor/skador, så blir det problematiskt att lägga pengar på det utan kompensation. För att höja
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säkerheten behöver de som upphandlar kollektivtrafiken sätta krav på redovisning av beteende genom
nyckeltal, då blir det en möjlighet att lägga bud som täcker dessa.
Om man jämför processen i projektet med Nävestads et al (2018) utvecklingstrappa (sid 15), ser vi att
i steg 1 företagens och de anställdas åtaganden borde ha varit starkare. Framförallt att företagen själv
ser sig som ägare till projektet och ansvarar för dess framgång. I steg 2 ägnades mycket tid och kraft
till att utveckla verktyg för att mäta hastighet och bältesanvändning. Mer tid borde framöver gå till att
mäta och ge feedback på förarnas beteende. I steg 3 användes mycket energi under den första delen av
interventionen åt at påverka arbetsrelaterade faktorer till säkerhet, såsom ledarskap, information om
säkerhetsmål och att engagera förarna i säkerheten. Mer av detta behöver ske kontinuerligt och nya
rutiner skapas för tex olycks- och skaderapportering. Till sist implementerades ISO 39001 under
projektets gång, vilket vi anser ha bidragit positivt.
Enkäten
Det viktigaste resultat från enkäterna är att man av resultaten kan se att det går att påverka några av de
viktiga delarna av säkerhetskulturen. Det fanns signifikanta förändringar mellan första och andra
enkäten, en förskjutning i positiv rakning av flera variabler. Den tredje enkätmätningen visade dock en
återgång av mätvärden till en nivå som vid den första enkäten. Vi provade att se om det kunde bero på
inställningen hos de nyanställda som inte varit med under våren men fann inga bevis på det. Man kan
snarare se att perioden juni-oktober kanske hade mycket negativt som stal fokus från säkerhetsarbete.
Dels var det Coronapandemin, dels problem med installering av ny teknik, samt att nya system inte
levererades i tid eller blev bra introducerade. Fokus ock kraft fick under denna tid ligga på att kunna
leverera enligt det nya avtal man hade med JLT. Däremot kan man skönja en förbättring av
hastighetsefterlevnaden för gruppen i den sista enkäten, möjligen kan det kopplas till Drivecs
hastighetsmätningar, under samma period.
Inledningsvis ser man i enkät 1 att företagen har relativt bra ingångsvärden, få frågor ligger under
medelvärdet (2,5) och man har redan startat förändringsprocessen och jobbat med olika
rapporteringssystem (C2). Förarnas syn på ledningens agerande i säkerhetsfrågor ligger högt med
samtliga medelvärden mellan 2,5 och 3,5. Då det avser förarnas syn på medarbetarnas engagemang i
säkerhetsfrågor finns en tendens till normalisering av mindre olyckor, vilket är vanligt. Det finns en
möjlig koppling mellan att acceptera risker, att tycka det är svårt att åtgärda dessa och att inte förändra
sitt beteende. Därför är det så viktigt att olycksrapportera och få fram orsaker bakom olyckor, för att
börja förändra vid roten av orsaker. Om man ser till de frågor som handlar om medarbetarnas attityder
och prioriteringar ser vi att de frågor där ett högt värde innebär ett positivt svar ligger flera nära eller
över 3 vilket är positivt. Vi ser dock att frågan om att överträda hastigheten då det är pressat kunde
förbättras. Förbättringspotential finns det även när det gäller användningen av säkerhetsbälte, att
uppleva att man kan åtgärda riskerna i arbetet samt att få ned stressen i arbetet. Det är av stor vikt att
poängtera att sänka hastigheten är ett sätt att påverka för en bättre säkerhet, och att även små
sänkningar räddar liv. Det kan upplevas som att stressen ökar då man sänker hastigheten för man
kommer inte fram i tid, men den tidsvinst som det ger att stressa är marginell och alla trafikanters
påverkas så att trafikrytmen drivs upp, här kan busstrafiken spela roll.
Då det gäller förarnas syn på egna attityder och beteenden har vi adderat dessa frågor till
säkerhetskulturfrågorna, de ingår vanligen inte i sådana mätningar. Man kan dock tydligt se att de
följer samma mönster som frågorna för medarbetarna men med positivare svar. Här anser man sig i
högre utsträckning använda bälte i arbetet, vara mycket riskmedveten och kunna bidra till en ökad
säkerhet men har svårt att åtgärda dessa. Det är mycket vanligt att man anser att riskerna beror på
andra trafikanter eller omgivningen, sällan på att man själv inte har anpassat sig till riskerna.
För enkät 2 ser vi att flera av svaren på frågorna går åt rätt håll, en signifikant ökning finns i de som
anser att förarna får nödvändig information om säkerhet från ledningen, här har således något inträffat.
Likaså har vi en signifikant ökning för frågan om de som arbetar här hjälper varandra att arbeta säkert.
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Även gruppens kännedom om företagets mål för trafik- och fordonssäkerhet och förarens kunskaper
inom detta område har ökat signifikant. Däremot fanns det en signifikant ökning av svårigheterna att
åtgärda riskerna. Ledningen har kommunicerat företagets säkerhetsmål, men det tycks inte vara all
nödvändig information om säkerhet för förarna vet inte hur man skall åtgärda det. Möjligen ser man
inte sitt eget bidrag och kan ha svårt att prioritera. Är det tidtabellen eller hastighetsgränsen som
viktigast?
Vid enkät 3 sker det en återgång till nivån på svaren i enkät 1, och vi analyserade data för att finna
förklaringar till vad denna återgång berodde på. Vi försökte se om de nyanställda kunde ha påverkat
resultaten men fann inte någon sådan effekt. Vi kan dock se att hastighetsefterlevnaden anses ha ökat
för gruppen, vilket är ett positivt resultat och förmodligen en effekt av installationer av ny teknik för
att mäta hastighet, ledningen har på så sätt visat att det är en viktig fråga. Man kan ändå fråga sig om
förarna förstår kopplingen mellan hastighet och risk och att kunna hantera risken genom att sänka
hastigheten. Det tycks vara lättare att förstå att ökad hastighet är en risk men svårare att se att sänkt
hastighet bidrar till säkerheten.
Vid analyser av samband mellan olika variabler fann vi att kvinnor i högre grad än män ansåg sig ha
ett säkrare beteende, medvetenhet och kunde bidra till säkerheten. Med ökad ålder tycktes gruppen
uppleva mer stress och föraren är mer riskmedveten, kan bidra till säkerheten men har svårigheter att
åtgärda risker. Sambandet med stigande yrkeserfarenhet var likt de med stigande ålder men det var de
med minst yrkeserfarenhet som ansåg att gruppen aldrig överträdde hastighetsbegränsningarna, ett
intressant resultat. De med en erfarenhet på mellan 5–9 år ansåg i störst utsträckning att förarna talade
ofta om säkerhet. Denna information kan ge vägledning om vilka grupper man bör sikta in åtgärder på.
De fastanställda ansåg i högre grad än de timanställda att de anställda hjälpte varandra med att arbeta
säkert, vilket kan indikera att man behöver lägga mer krut på att engagera de timanställda i
säkerhetsarbetet. Men vi fann dock inga signifikanta samband mellan varken, kön, ålder, erfarenhet
eller anställningsform med de tre variablerna som handlade om ledningens agerande.
Vi ställde även två frågor om Coronapandemin och hur de ansåg att den påverkat deras säkerhet men
även trafiksäkerheten. En majoritet instämmer i att pandemin har medfört att arbetsmiljön blivit
mindre säker. Detta kan ha påverkat den totala upplevelsen av säkerhet och kanske även resultaten vid
den sista enkätmätningen. Några få ansåg att det även hade påverkat trafiksäkerheten. Hur
trafiksäkerheten skulle påverkas framkommer ej men bör undersökas vidare
Vad är det som gör att man kör för fort? Några svar får vi i de öppna svaren på slutet av enkäten då
man talar om att scheman ändras utan att körtiderna förändras och att infrastruktur med omläggningar
försenar körningarna. Säkerhetskulturen spelar även här en stor roll genom att ledare föregår med gott
exempel och att man vet att man får/skall prioritera hastighetsefterlevnad.
Nyckeltalsmätningar
Avseende mätningar av nyckeltal kan konstateras att för att på ett systematiskt sätt kunna följa
utvecklingen av såväl hastighetsefterlevnad, bältesanvändning samt bränsleförbrukning krävs ett
system i fordonen som kontinuerligt mäter detta. Det är även viktigt att systemet möjliggör enkel och
överskådlig återkoppling dels till förarna för att förändra beteende och dels för rapportering så att
företagen och förarna kan följa utvecklingen över tid och enkelt identifiera förbättringsområden men
även framgångar. Nedan följer några sammanfattande slutsatser kopplade till datainsamling och
uppföljning:
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•

Det har varit vissa svårigheter att skapa enhetliga och jämförbara mätningar manuellt för de
olika företagen.

•

Ny digital mätteknik har gett nya insikter om vikten av mätning med hjälp av signaler ifrån
fordonen, de verktyg som använts inom projektet är Drivec och Volvos Fleetsystem.
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•

Stort fokus på nyetablering och problem vid installationer - vikten av dokumentstyrning,
planering, information och kommunikation.

•

Trögt att få till rutiner med rapportering av olyckor – dock förberett och etablerat rutin som
just har startat.

•

Mätningarna skapar fokus på det som mäts och kan trots att resultaten inte är generaliserbara
bidra till att företagen startar processer för att öka säkerhetskulturen i bolagen

Då utvecklingen av verktyg och mätningar släpade efter, gick det inte att löpande jämföra med de tre
enkätmätningarna av attityder avseende de frågor som kopplade till bältesanvändning och
hastighetsefterlevnad. Vad gällde bälten var ledarna inledningsvis övertygade att alla använde dessa
men efter en första manuell mätning såg flera att det fanns brister, längre fram berättade man att det
hade förbättrats. I enkäterna ser vi en skillnad mellan egen och gruppens bältesanvändning, då man
skulle kunna tro att de som inte besvarat enkäten även är de som inte använder bälte. Bältesmätningar
borde därför fortgå och att försöka prata med de som ibland inte gör det, då man exempelvis kan
förlänga bältet eller på annat förbättra för användaren.
Avseende bränsleförbrukning var det endast det största företaget som mätte en gång under hösten,
vilket medförde att varken koppling till ekonomi eller miljö var möjlig. Här vore möjligen en koppling
mellan hastighetshållning och eco-driving en möjlighet, då Drivec tillhandahåller båda dessa system
men endast eco-driving ger feedback till föraren. Det är av stor vikt att förare lär sig att hastighet och
körteknik påverkar bränsleförbrukning och säkerhet och därför kopplar på flera sätt till hållbarhetsmål
och nollvisionen.
En förbättrad attityd till hastighetshållning syntes i enkät tre, samtidigt som Drivec började installera
sina system och alldeles i slutet av projektet kunde visa på data som pekar mot förbättrad
hastighetsanpassning. Ett av de deltagande förtagen hade inte levererat några mätdata alls, men
beslutat på hösten att testa Volvos system, en ny plattform med geofensing och avrapportering. Det
kostar en del att använda dessa system som kan beställas med nya bussar. Möjligen har projektet visat
på svårigheter med att samla data manuellt och motiverat till att välja fordonssystem för återkoppling
av hastighet och bränsle.
Slutligen ser vi att data om frekvensen av olyckor och skador endast i ringa omfattning kunnat lämnas
av försäkringsbolaget. Dessa rapporter innehåller bara de större skadorna över självrisken och de
inträffar sällan och är därför svåra att ha som ett utfall av säkerhetskulturen. Därför behövs nya
rapporteringsrutiner som ökar antalet rapporteringar där man lämnar fullödiga beskrivningar. Här finns
verkligen tillfälle att engagera medarbeta, att lära, att ta reda på risker och att försöka åtgärda. Vi
hoppas att förtegen kan bilda små grupper som analyserar olyckor och belönar rapportering, här kan
man också koppla skador och kostnader och att uppmuntra genom att dela besparingarna med förarna.
Projektet önskade även utröna om det fanns en koppling mellan god säkerhetskultur och ekonomi så
att investeringar i organisationens säkerhetsarbete även kan ge ekonomiska fördelar. Exempelvis
upphandlingsframgångar och kundanseende, samt sänkta reparations- och underhållskostnader och
bränsleförbrukning. Detta har tyvärr inte kunnat genomföras, mer tid behövs för dessa förändringar.
Kontexten under interventionen
Förändringsarbetet ute i ett företag påverkas inte bara av de faktorer vi valt att styra och lägga tid på,
det finns även påverkansfaktorer som inte kan styras. Kontextuella faktorer har även observerats i de
andra interventionerna för säkerhetskultur som vi genomfört och förändringstakten i industrin är hög
(e.g. Löfstrand et al., 2016), medan forskning tar längre tid och vill hålla omgivningen konstant.
Ett sådant exempel var Coronapandemin som har tagit kraft och tid men framför allt påverkat
ekonomin i förtagen, där de minsta företagen är hårdast drabbade. De flesta avtal har en fast och en
rörlig del och under pandemin då resandet gått ned och med krav på låg beläggning och ingen
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biljettkontroll får man låg ersättning per passagerare som det var avsett. Vad som har gjort denna
intervention möjlig att genomföra är Bivabs projektledare som lagt ned stor energi på att organisera
möten, uppmuntra ledarna och locka fram uppgifter. Precis som Hale et al (2010) skriver så är framför
allt projektledare och de säkerhetsprofessionellas insats en utmärkande faktor för framgång. Om vi
sedan enligt Kristensen (2005) frågar om det fungerade, så är det lite tvekande. Det behövs
uppenbarligen mer tid och upprepade aktiviteter för att hålla en god kultur vid liv. Möjligen kan nya
mätrutiner med feedback till förarna, nya former för olycksrapportering och förbättrad kommunikation
leda till ett större engagemang. Helt avgörande är dock om avtalskraven innehåller skallkrav på att
kunna leverera mått på nyckeltal och attityder som kan kopplas till säkerhetskulturen.
Metoden, urval
I denna studie har vi valt att göra ett förändringsarbete i mindre företag på en marknad som domineras
av riktigt stora bussbolag. Det gör de mindre bolagen mer sårbara men även mer flexibla. De riktigt
små har ingen service eller avdelningar som kan driva ett säkerhetsarbete. Ofta är det familjer där alla
får hjälpas åt och en grupp kan därför utgöra ett viktigt stöd, där man kan få dela erfarenheter. Det är
också viktigt att ledarna utvecklar sig själva och lär sig att delegera. Skillnaderna mellan större och
mindre bolag kanske inte är så stora som man tror, för det gäller att förstå vad säkerhetskultur är och
hur man kan påverka det. I större företag kan subkulturer förekomma som kan vara svåra att hantera
medan här kanske man känner alla sina förare. Svårighet att hantera information och hur man skall nå
ut med sitt budskap kanske är större i de stora bolagen. Det hade varit intressant att testa denna
interventionsmetod i ett större bussföretag för att se på skillnader och likheter, men för det får man
vara villig att dela med sig av både framgångar och svårigheter. Vår erfarenhet av större företag är att
det kan vara svårt att få med sig högsta ledningen trots entusiastisk personal på mellannivå, det kan
behövas ekonomiska argument för att få med ledningen högst upp. I vår studie kan vi se att vi inte kan
argumentera för att en bättre säkerhetskultur har gett vinster, på längre sikt däremot kan man vara
förberedd och ha utvecklade system när ökade krav kommer på säkerhet och hållbarhet.
Både enkätmätningar och nyckeltalsmätningar har gjorts för att mäta nivåer i sig på attityder och
beteende, men också för att utvärdera processen och eventuella förändringar över tid. Alla mätningar
påverkar processen och upplevs de som krävande och påfrestande kan det få negativa konsekvenser.
En intervention i en verklig kontext är komplext med många faktorer som påverkar förloppet, därför är
beskrivningar och observationer viktiga ledtrådar. Upplägget av studien gör det inte lätt att lämna svar
på vad som ger effekter då urvalet baseras på deltagarnas eget val att delta och vi saknar
kontrollgrupp, och det är oftast så men huvudsyftet här har varit att beskriva processen med
svårigheter och möjligheter. En utveckling med en större studie med kontrollgrupp vore önskvärt. En
annan komplikation har varit att gruppen som undersökts har förändrats mellan mättillfällena: förare
har slutat och andra har anställts vilket var mest påtagligt mellan första och andra enkäten. Det var
ungefär var fjärde av samtliga som deltagit någon gång som besvarade alla tre enkäterna. Vi hade en
acceptabel svarsfrekvens trots att tre upprepade mätningar med samma enkät, kan upplevas som tjatigt.
Sammanfattningsvis ser vi att processen behöver fortsätta för att etablera nya rutiner och förankras hos
de anställda, likaså behöver mätverktyg och metoder utvecklas och användas systematiskt. För detta
behövs ytterligare ett år av utveckling och mätningar. Ett tydligt resultat är att säkerhetskultur är en
färskvara, ett ständigt pågående arbete som behövs underhållas.
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6.

Slutsatser

Interventionsprocessen
•

Ledarna fick en grupp till stöd och kunde utveckla sitt ledarskap och påverkan på
säkerhetskulturen. De lyckades föra ut säkerhetsmålen till förarna.

•

De anställda behöver engageras mer i säkerhetsarbetet, att de ser att de kan påverka genom
eget beteende. Att informera mer och skapa dialog om risker och lära av incidenter.

•

Aktivt säkerhetsarbete kräver tid och resurser, svårt att prioritera under pandemin.

Enkätmätningarna
•

Den första enkätmätningen visade på att gruppen initialt hade relativt god nivå på
säkerhetskulturen.

•

Trots en återgång i resultaten mellan mätning 2 och 3 kunde vi se att en förändring av faktorer
som ingår i säkerhetskulturen kunde påverkas positivt. Ledarna lyckades kommunicera ut mål
för säkerheten och attityden till hastighetsefterlevnaden förbättrades i den sista enkäten.

•

Ett flertal delar av säkerhetskulturen behöver förbättras, såsom minskad acceptans av mindre
olyckor, mer kommunikation om säkerhet, att förarna förstår hur de kan påverka säkerheten
och att minska stressen i arbetet.

Mätningarna av nyckeltal
•

Mätningarna pekade på att sätta fokus på ett ämne genom att mäta det, påverkar beteende. Vi
kunde observera att bältesanvändningen gick upp efter mätningar. Vi kunde även se att
utveckling av mätverktyg samt försök med manuella mätningar följdes av en ökad uppfattning
av att man höll hastigheten även vid pressat tidschema.

•

Trots ansträngningar för att göra manuella mätningar var det mycket svårt att skapa rutiner,
jämförbarhet i data, att mäta tillräckligt stora mängder och kontinuerligt för att kunna dra
slutsatser om förändring. Det är stora fördelar med att fordonen mäter och leverera
hastighetsefterlevnad och bränsleförbrukning och att verktyg utvecklas för det.

Erfarenheter visade vikten av att konkretisera säkerhetsmålen – i praktiken, från hyllan till bussen. I
bussbranschen där medarbetarna sällan möts är kommunikationen av största vikt. Informationen
behöver vara tydligare om att prioritera hastighetsefterlevnaden och hur det påverkar säkerheten.
Olycksrapportering är en av de viktigaste vägarna för en bättre säkerhetskultur, att genom samtal lära
sig att analysera olyckor och skador, motverkar riskacceptans men förutsätter öppenhet och en icke
straffande kultur. Mer dialog behövs kring snålt satta tidtabeller och att upphandlingen styr säkerhet
och klimatmålen. Huvudmännen behöver prioritera säkerhetskultur, även i tuffa ekonomiska tider.
Vårt antagande var att arbeta med säkerhetskulturen inom företaget kommer att öka engagemanget och
kommunikationen i organisationen, vilket i sin tur påverkar normer, attityder och beteende. Genom att
fokusera på några specifika säkerhetsfaktorer såsom hastighetsefterlevnaden, bältesanvändningen och
olycksrapporteringen samt att samtidigt koppla dessa till bränsleförbrukning sökte vi en koppling till
hållbarhet och ekonomi. Genom nyckeltalen hoppades vi kunna visa att säkerhetskulturen även
påverkar dessa faktorer positivt. Studien visar att vi inte lyckades ända fram men med ytterligare ett år
aktivt förändringsarbete hoppas vi nå dessa mål.
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Resultaten pekar på att följande faktorer är viktiga att beakta vid ett förändringsarbete:
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•

Ett förändringsarbete tar tid och kräver engagemang från ledning

•

Vikten av att engagera medarbetare, ta tillvara på deras erfarenheter

•

Att öka kommunikationen genom möten och information om förändringar

•

Mycket energi går åt att finna lämpliga mätmetoder och ny teknik som fungerar

•

Yttre omständigheter kan vara okontrollerbara, därför behövs flexibilitet

•

Att dokumentera och lära av incidenter, säkerhet är ett ständigt pågående arbete.

•

Motverka normalisering av mindre olyckor genom ökad rapportering och analys

•

Att arbeta fram lättanvända system och rutiner för säkerhet, det som mäts blir synligt

•

Synliggöra oförenliga krav vid förändringar ex. ökad körsträcka och tidsschema

•

Att stötta och berömma säkert arbete, både ledare och förare.
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Bilaga 1 Frågorna i enkät 3
Tack för att du deltar i detta forskningsprojekt som har som mål att förbättra trafiksäkerheten i
bussbranschen genom att jobba med säkerhetskulturen där du är anställd.
Vi vill betona att alla uppgifter vi samlar in behandlas konfidentiellt och att det är frivilligt att svara.
Inga enskilda svar/personer kommer att redovisas i resultaten. Ditt svar är mycket värdefullt för
undersökningen och bidrar till ökad kunskap. Vi kommer att behålla dina uppgifter fram till 2021-0131. Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke i denna undersökning genom att kontakta mig på
christina.stave@vti.se, då sparas inte dina data.
Vi ber dig fylla i frågorna som vi tror kommer att ta dig ca 10 minuter.
1. När är du född?
Väljs årtal ur listan nedanför
Rulllista från 2002-1940
2. Kön?
Kvinna
Man
Annat
3. Hur många år har du varit yrkesförare?
10 år eller längre
Mellan 5–9 år
Mellan 1–4 år
Mindre än 1 år
4. Vilken anställningsform?
Fastanställd
Behovsanställd/timanställd
Annat: ________________________________
5. Vilken är din arbetsposition?
Jag jobbar som chaufför
Jag jobbar som trafikledare
Jag jobbar som depåchef/anställd förman
Jag jobbar som annat, ange vad: ________________________________
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6. Ledningens/ägarens engagemang i säkerhetsfrågor
Läs varje påstående och markera i ringen det svar som bäst stämmer överens med vad du tycker
Skala: 1 Stämmer inte alls; 2 Stämmer ganska dåligt; 3 Stämmer ganska väl; 4 Stämmer helt
a) Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att arbeta enligt säkerhetsreglerna, även när tidsschemat är
pressat.
b) Ledningen ser till att alla får den nödvändiga informationen om säkerhet.
c) Ledningen gör medarbetarna här delaktiga i beslut som rör säkerhet.
7. Medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor
Läs varje påstående och markera i ringen det svar som bäst stämmer överens med vad du tycker
Skala: 1 Stämmer inte alls; 2 Stämmer ganska dåligt; 3 Stämmer ganska väl; 4 Stämmer helt
a) Vi som arbetar här hjälper varandra att arbeta säkert.
b) Vi som arbetar här ser mindre olyckor som en del av arbetet
c) Vi som arbetar här talar ofta om säkerhet.
8. Medarbetarnas prioritering av säkerhet
Läs varje påstående och markera i ringen det svar som bäst stämmer överens med vad du tycker
Skala: 1 Stämmer inte alls; 2 Stämmer ganska dåligt; 3 Stämmer ganska väl; 4 Stämmer helt
a) Vi som arbetar här överträder aldrig säkerhetsregler för att få arbetet klart i tid.
b) Vi som arbetar här överträder aldrig hastighetsbegränsningen ens när tidsschemat är pressat.
c) Vi som arbetar här använder ibland inte säkerhetsbälte i arbetet.
d) Vi som arbetar här lär av våra erfarenheter för att förebygga olyckor.
e) Vi som arbetar här känner till företagets mål för trafik och fordonssäkerhet.
f) Vi som arbetar här har svårt att åtgärda riskerna i arbetet.
g) Vi som arbetar här rapporterar alla olyckor i arbetet.
h) Vi som arbetar här känner stor stress i arbetet
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9. Min egen prioritering och upplevelse av risker och säkerhet
Läs varje påstående och markera i ringen det svar som bäst stämmer överens med vad du tycker
Skala: 1 Stämmer inte alls; 2 Stämmer ganska dåligt; 3 Stämmer ganska väl; 4 Stämmer helt
a) Jag överträder aldrig säkerhetsregler för att få arbetet klart i tid.
b) Jag känner till företagets mål för trafik och fordonssäkerhet.
c) Jag använder alltid säkerhetsbälte i arbetet.
d) Jag har fått tillräcklig utbildning i risker och säkerhet för mitt arbete.
e) Jag överträder inte hastighetsbegränsningen ens när tidsschemat är pressat.
f) Jag har svårt att åtgärda riskerna i arbetet.
g) Jag rapporterar alla tillbud i arbetet.
h) Jag lär mig av de misstag vi gör genom att gå igenom och se orsaker bakom dessa.
i) Jag känner stor stress i arbetet
j) Jag är ofta trött i arbetet
k) Jag är medveten om riskerna i trafiken
l) Jag kan bidra till ökad säkerhet i trafiken
10. Har coronapandemin påverkat ditt arbete som bussförare?
Läs varje påstående och markera i ringen det svar som bäst stämmer överens med vad du tycker
Skala: 1 Stämmer inte alls; 2 Stämmer ganska dåligt; 3 Stämmer ganska väl; 4 Stämmer helt
a) Coronapandemin har gjort min arbetsmiljö mindre säker
b) Coronapandemin har påverkat trafiksäkerheten i mitt arbete negativt
11. Har du några andra synpunkter eller kommentarer?
Har du inte det, klicka på "Avsluta"
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tack för din värdefulla medverkan!
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Bilaga 2 Förslag uppföljning av hastigheter - redovisningsmått.
I bilagan beskrivs ett förslag avseende redovisning utifrån de diskussioner som har förts med Drivec
inom projektet.
Planerad lösning för datauttag
Loggningsfrekvensen på GPS-positioner och hastighet är 1 gång per sekund. Dessa hastigheter skickas
till Drivec Cloud där de integrerar med NVDB från Trafikverket eller mot Drivecs egna skapade
geografiska staketgeofence eller båda alternativen.
Drivec ritar upp de områden vi är intresserade av på kartan. Dessa områden definieras utifrån vilka
linjer som berörs samt vilken hastighetsgräns det är på sträckorna/områdena. I kartan i Figur 26 visas
ett exempel på tre olika områden med olika hastighetsgräns där information om aktuell hastighetsgräns
ges direkt till fordonen.

Figur 28. Exempel på tre olika områden med olika hastighetsgräns där information om aktuell hastighetsgräns
ges direkt till fordonen.

Data lagras enligt Tabell 6. Histogram över hastigheten har upplösningen 1 km/h och kan innehålla
antal sekunder som bussen kört i alla hastigheter mellan 0 och 100 i det specifika området (ett så kallat
geofence). Fördelen med att lagra data som histogram är att vi kan räkna ut överträdelser för vilken
hastighetsgräns som helst. Det kommer finnas möjlighet att välja procent av både sträcka och i tid i
rapporterna vilket gör det mycket dynamiskt.
Tabell 7. Exempel på sammanställning av data från det system som installeras i bussarna.
Geofence

Hastighetsgräns

C 50

50

2121

E4

90

2121

Fordon

Tidpunkt in
i Zon

Tidpunkt ut
från zon

Bosse

10:31

10:47

Bosse

10:47

13:30

Förare

Histogram
hastighet

…
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Redovisning av data
Generellt klassas en förare på en specifik sträcka/område som:
•

•
•

grön - om man kör inom hastighetsgräns (minst 95 % av sträckan/tiden inom hastighetsgräns,
viss tolerans för att man kan råka gasa upp över hastighetsgränsen med sedan direkt gå
tillbaka)
gul – om man kör maximalt 5 km/h över hastighetsgräns, men ej är grön enligt ovan (minst 95
% av sträckan/tiden)
röd – alla övriga fall (t.ex. om man kör 6 km/h eller mer för fort mer än 5 % av tiden)

Till föraren
Redovisning efter varje arbetspass och sammanställningar på veckobasis. En övergripande
sammanfattning av veckan/arbetspasset (sista raden i tabellen) enligt cirkeldiagrammet och möjlighet
att följa t.ex. andel grön/gul/röd över tid.

Grön

Gul

Röd

++++++++++++++++++++++++++++++++
Figur 29. Förslag på övergripande återkoppling till föraren efter avslutat arbetspass.
En mer detaljerad beskrivning uppdelad på hastighetsgräns kan redovisas antingen som i Figur 28 eller
Tabell 7.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

30 zon

40 zon

50 zon
Grön

70 zon
Gul

90 zon

Totalt

Röd

Figur 30. Förslag på detaljerad återkoppling till föraren efter avslutat arbetspass, alternativt veckoeller månads sammanställning.
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Tabell 8. Förslag på detaljerad återkoppling till föraren efter avslutat arbetspass, alternativt veckoeller månads sammanställning.
Hastighetsefterlevnad Körd sträcka [km] Andel av tid/sträcka i de olika klasserna
Grön

Gul

Röd

30 zon

10

5%

85 %

10 %

40 zon

10

15 %

80 %

5%

50 zon

10

25 %

60 %

15 %

70 zon

10

35 %

60 %

5%

90 zon

10

55 %

25 %

20 %

45 %

45 %

10 %

Totalt
Till bolagen

Redovisningen sammanställs en gång per månad och skickas ut via mail till ledningen (som
påminnelse), alternativt tas ut direkt i portalen. De olika företagen ser bara sina egna förare, men
Bivab behöver även kunna se en sammanställning totalt över alla bolag.
En förare definieras generellt som grön, gul eller röd enligt:
• Grön – om man varit grön minst 95 % av tiden man kört (se punktlista ovan)
• Gul – om man varit gul minst 95 % av tiden, men ej klass grön
• Röd – alla övriga fall.
En övergripande rapportering av hela förarkåren per bolag och månad/vecka kan förslagsvis se ut som
i Figur 29 och en sammanställning per individ och månad som i Figur 30.

Gradering förarkår
5%
20%

75%
Gröna

Gula

Röda

Figur 31. Förslag på månadsvis övergripande sammanställning på företagsnivå.
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Totalt
Otto
Stefan
Anna
Lisa
Pelle
0%

20%

40%
Grön

60%
Gul

80%

100%

Röd

Figur 32. Förslag på månadsvis övergripande sammanställning på individnivå
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V

OM VTI

TI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att
uppnå Sveriges transportpolitiska mål.
Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan
i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi
samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer
inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell
som internationell transportpolitik.
VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna
arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom
mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning
av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för
vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.
I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande
forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forskningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk
och allianser.
VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör tilI Infrastrukturdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vårt kvalitetsledningssystem
är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO
14001. Vissa provningsmetoder vid våra laboratorier för krocksäkerhetsprovning
och vägmaterialprovning är dessutom ackrediterade av Swedac.

Statens väg- och transportforskningsinstitut • www.vti.se • vti@vti.se • +46 (0)13–20 40 00

