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Byggbranschen anses vara en av de branscher i Sverige där flest 
olyckor sker. Trots att arbetet följer en väl utvecklad lagstiftning och 
att de flesta organisationer arbetar aktivt med säkerhet och 
arbetsmiljö, sker det ändå många olyckor på byggarbetsplatserna. 
Syftet med den här studien var att undersöka hur riskbenägenheten 
upplevs av en grupp byggnadsarbetare och deras uppfattningar om 
säkerhet och risker på arbetsplatsen. Data hämtades ur enskilda 
intervjuer med åtta byggnadsarbetare och de analyserades kvalitativt 
genom systematisk sortering i olika teman. Resultatet visar att 
respondenterna upplever att stress, orsakad av tidspress, är en 
bidragande faktor till att de tar risker i arbetet. Gemensamma synsätt 
på säkerhet och risker inom arbetsgruppen samt personlighet upplevs 
också ha en viss påverkan på hur benägna enskilda individer är att ta 
risker. Vidare framgår det av resultatet att kompetens i form av 
erfarenhet påverkar respondenternas uppfattningar om säkerhet och 
hur säkert de arbetar. Det går att diskutera huruvida det kan vara så att 
en bakomliggande faktor till respondenternas riskbenägenhet kan vara 
kopplad till hur organisationsledningen och mellanchefer 
kommunicerar ut säkerhetsföreskrifter samt regler, detta benämns i 
uppsatsens diskussionsdel. 
 

 
År 2010 befann sig omkring 299 000 personer i Sverige inom byggsektorn. 38 000 av 
dessa fanns inom anläggningsarbete och 75 000 inom husbyggnation. Statistik från 
Arbetsmiljöverket visar att under år 2010 anmäldes 3000 olyckor som ledde till 
sjukskrivning. I byggverksamhet är det vanligt att arbetare utsätts för tunga lyft och 
påfrestande arbetsställningar, buller, vibrationer, kyla och damm. Svåra olyckor är 
vanliga och mellan 2006-2010 omkom 68 personer inom byggnadsindustrin. Den 
främsta orsaken till olyckor som medför kortare sjukskrivningar är skär- och stickskador 
samt liknande skador orsakade av att arbetstagaren tappat kontrollen över verktygen. 
Den olycka som främst leder till längre sjukskrivningar är fall från höjd. Ett visst 
mörkertal avseende oanmälda olyckor bör tas i beaktning (Arbetsmiljöverket, 2011a). 
Med utgångspunkt i detta är målet med denna undersökning att studera några av de 
faktorer som kan ligga bakom olyckor inom byggnadsindustrin. 
 
Säkerhetsklimat 
Det är tidigare dokumenterat att byggsektorn har den högsta siffran av olycksfall bland 
alla industrier (Sawacha, Noum & Fong, 1999; Huang & Hinze, 2003; Choudhry & 
Fang, 2008). Branschen ses oavsett geografiskt läge som en högriskbransch på grund av 
att väder, höga höjder, komplicerade anläggningar och maskiner tillsammans med 
arbetarnas attityd samt inställning till säkerhetsregler, ständigt finns närvarande i arbetet 
(Choudhry & Fang, 2008). Zohar (1980) använder termen säkerhetsklimat för att 
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teoretiskt beskriva och empiriskt mäta medarbetares uppfattning av den roll som 
säkerheten har inom en organisation. Begreppet anses utifrån detta vara ett mått som 
avspeglar medarbetares uppfattning om, och attityder till, säkerhet i den organisatoriska 
kontexten (Gonzales-Roma, Peiro, Lloret & Zornoza, 1999). Cox och Cheyne (2000) 
menar utöver detta att en viktig faktor som influerar säkerhetsnivå är i vilken grad 
medarbetare uppfattar säkerhetsregler och säkerhetsprocedurer som hjälpmedel vilka är 
implementerade i organisationen. Forskning om säkerhetsklimat inom byggverksamhet 
har också visat att det bör ske en grundläggande förändring i förståelsen av hur 
säkerhetsarbete bör genomföras (Mohamed, 2002). För att kunna ändra förståelsen i 
linje med Mohameds syn är en viktig aspekt att förstå bakomliggande orsaker till varför 
olyckor inträffar.  
 
Orsaker till olyckor 
Det finns olika teorier om vad som anses orsaka olyckor. Till att börja med betecknar 
Kartam (1997) olyckor som fysiska incidenter som innebär riskfyllda situationer. Han 
menar att huvudsakliga orsaker till varför olyckor sker kan kopplas till osäkra 
arbetsförhållanden och osäkra arbetsmetoder på arbetsplatser. Kartams synsätt liknar 
resultat från senare studier, där forskarna menar att primära orsaker till varför olyckor 
inträffar kan förklaras genom organisatoriska- och mänskliga faktorer (Weick, Sutcliffe 
& Obstfeld, 1999; Langford, Rowlingson & Sawacha, 2000). En studie av Health and 
Safety Executives (2002) visar däremot att mänskliga faktorer är den främsta 
bidragande faktorn till majoriteten av alla olyckor. Ytterligare forskning visar också att 
av alla skador och olyckor som inträffar kan flertalet av dem attribueras till osäkra 
utföranden av arbete hos medarbetare, snarare än till riskfyllda arbetsförhållanden 
(Garavan & O’brien, 2001). I likhet med det har Teo, Ling och Ong (2005) kommit 
fram till att tillbud som rapporteras in sker på grund av att arbetare är oförsiktiga, 
slarvar med rutiner och utrustning eller på grund av brist i upplärning. På grund av olika 
syn på orsaker till olyckor är det viktigt att titta närmare på de faktorer som kan tänkas 
ligga bakom dem.  
 
Alper och Karsh (2009) menar att, för att kunna förstå bakomliggande orsaker till 
olyckor, bör fokus inte ligga på att anklaga arbetare för att begå regelbrott. Istället bör 
hänsyn tas till att regelbrott kan ses som indikationer på att det finns problem med 
säkerhetssystemets utformning. Forskarna menar därför att det måste göras försök att 
förstå varför medarbetare bryter mot säkerhetsföreskrifter och regler. Det utgör 
nämligen underlag för att utforma en arbetsmiljö som kan motverka eller minska 
arbetarnas behov av att bryta mot regelverket. Alper och Karsh anser också att det 
ibland kan vara nödvändigt att tillåta regelbrott när det sker på ett säkert sätt och är en 
nödvändighet (Alper & Karsh, 2009).  
 
Fortsättningsvis har Mullen (2004) belyst att organisatoriska- och sociala faktorer är 
viktiga att ta i beaktning för att kunna förstå varför medarbetare bryter mot 
säkerhetsföreskrifter och regler, detta på grund av att faktorerna influerar 
säkerhetsbeteenden. Ett argument för detta är att Mullens studie visar att om osäkra 
arbetsförhållanden är rådande, blir det normaliserat av medarbetare att utföra olika 
arbeten och samtidigt acceptera de risker som går att associera med dem. Mullens 
forskning talar också för att vid osäkra arbetsförhållanden bör medarbetarna inte 
tilldelas arbete som innebär osäkra utföranden (Mullen, 2004). Detta är i linje med en 
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annan studie som visar att majoriteten av olyckor inte är orsakade av vårdslösa arbetare 
utan att det istället handlar om brist på kontroll, vilken organisationsledningen till stor 
del är ansvarig för (Baxendale & Jones, 2000). För att kunna förstå säkerhetsbeteenden 
är en viktig aspekt därmed att titta närmare på organisatioriska faktorer som kan 
påverka hur medarbetare ser på säkerhet och risker. 
 
Organisatoriska faktorer 
Choudhry och Fang (2008) menar att ansvaret för att förhindra olyckor ligger hos 
organisationsledningen, vilken måste ta på sig det yttersta ansvaret för att 
organisationens säkerhetsspolicy följs och genomsyrar arbetet. Det är då viktigt att 
arbetsledningen tar fram rutiner för fungerande inspektioner, utbildning, förebyggande 
åtgärder och fördelning av ansvaret. Vidare menar forskarna att arbetsledningen bör 
tillgodose behovet av god planering av uppgifter och arbetsmoment. Arbetsledningen 
bör dessutom tillhandahålla fungerande verktyg samt en väl fungerande arbetsplats, för 
att minska problemen med den mänskliga faktorn (Choudhry & Fang, 2008). Denna syn 
på organisationens ansvar stöjds av Jannadis (1996) tidigare forskning. Även Jannadi 
poängterar att säkerhetsarbetet inom organisationen bör diskuteras kontinuerligt på 
ledningsmöten och i underordnade möten, för ett fungerande och effektivt arbete med 
säkerheten (Jannadi, 1996). För att kunna göra detta som Jannadi påstår är det således 
viktigt att arbeta med ledarskapet inom organisationen. 
 

Ledarskap. 
Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för säkerhetsarbete (Slates, 2008). 
Organisationsledningen bör ha stor tilltro till upplägget för säkerhetsarbetet och det är 
viktigt att närmaste arbetsledning följer reglerna fullt ut för att de ska kunna tillämpas 
och fungera på ett bra sätt bland personalen. Medarbetares beteenden speglar nämligen i 
stor utsträckning ledningens beteende, vilket gör det viktigt för arbetsledningen att följa 
säkerhetsarbetet. Om närmaste arbetsledningen föregår med gott exempel och använder 
skyddsutrustning samt undviker att slarva med säkerheten så kommer beteendet att 
kopieras av byggnadsarbetarna (Sawacha et al., 1999, Slates 2008). En studie om 
arbetsledningens stöttning, involvering och engagemang kopplat till säkerhetsarbete 
utfördes på fem olika byggnadsföretag i USA, Australien och Hong Kong. Studien 
visade att svårigheter för medarbetare att följa säkerhetsarbete inte ligger i själva 
framtagandet av ett åtgärdsprogram, utan i implementeringen av det på alla nivåer inom 
organisationens hierarki. Det beskrivs som en process som tar tid men som underlättas 
av utbildning och av ett system som motiverar, uppmuntrar och belönar bra 
säkerhetsbeteenden (Zou, 2001). Att framgångsrikt säkerhetsarbete kan uppnås på detta 
sätt stödjs av andra studier (Sawacha et al., 1999, Slates 2008). 
 

Ledningens engagemang. 
En studie av Choudhry, Fang och Lingard (2009) visar vikten av engagemang i 
säkerhetsarbetet från högsta ledningens och arbetsledningens sida samt vikten av 
upplevd delaktighet hos medarbetare. Engagemang från ledningen, i form av att 
medarbetarnas värderingar stödjs, leder nämligen till ett positivt säkerhetsklimat. 
Säkerhetsklimatet stödjs också av att medarbetare får tillräckligt med ekonomiska samt 
personella resurser i arbetet. Ett positivt säkerhetsklimat innefattar även ett öppet och 
effektivt informationsutbyte genom alla led inom organisationen. Genom engagemang 
från högsta ledningens och arbetsledningens sida samt av möjlighet till delaktighet i 
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arbetsmiljöarbetet hos medarbetarna, påverkas säkerhetsbeteenden också positivt. 
Forskarnas studie visade även att säkerhetsbehov bör mätas regelbundet och åtgärder 
sättas in, för att eventuella problemområden ska kunna identifieras. De menar till 
exempel att om ett problem med en säkerhetsprocedur har upptäckts så måste den 
uppdateras för att ledningens engagemang ska framgå tydligt (Choudhry et al., 2009). 
Ett flertal andra studier visar att stöd från högsta ledning och arbetsledning, tillsammans 
med deras intresse och engagemang i säkerhet, är viktiga faktorer som påverkar 
medarbetarnas tillfredsställelse med säkerhetsnivån (Jaselskis, Anderson & Russel 
1996; Sawacha et al., 1999; Mohamed, 2002; Chouldry & Fang, 2008). 
 
Tidigare forskning har visat att medarbetare känner sig bekväma med arbetsledare som 
bryr sig om deras personliga säkerhet (Choudhry & Fang, 2008). Langford et al. (2000) 
kom fram till att när ledningen bryr sig om medarbetarnas personliga säkerhet är de mer 
villiga att samarbeta för att förbättra säkerhetsklimatet. Studien visar också att ju mer 
relationsorienterade arbetsledare är, desto mer troligt är det att medarbetarna uppträder 
säkert i arbetet (Langford et al., 2000). Detta förklaras på ett liknande sätt av Choudhry 
och Fang (2008), som menar att när arbetsledare tar hänsyn till medarbetarnas 
personliga förutsättningar, leder det till ett bättre säkerhetsbeteende (Choydhry & Fang, 
2008).  
 
Sociala faktorer 
Angående säkerhet och risker är det bland annat viktigt att titta närmare på sociala 
faktorer eftersom att dessa influerar säkerhetsbeteenden (Mullen, 2004). Choudhry och 
Fang (2008) kom genom sin studie fram till att medarbetare till viss del utför riskfyllda 
arbeten för att visa på självförtorende bland arbetskamrater. De menar att medarbetares 
riskbeteenden är sätt att visa självsäkerhet inför närmaste chef eller inför 
arbetskamrater. Många gånger sker också uppmuntran till risktaganden av 
arbetskamrater. Forskarna menar att det i denna kontext är viktigt att belysa vikten av 
nära och säkert ledarskap från platschefer och arbetsledare. Studien visade också att 
riskbeteende påverkas av medarbetares motivation att vilja behålla en önskvärd position 
eller uppnå en befordran. För att visa sig som framstående inför en chef kan det leda till 
osäkra beteenden som strider mot säkerhetsföreskrifter och regler. Anställda hos 
underentreprenörer tar enligt studien risker i större utsträckning än anställda hos 
huvudleverantörer (Choudhry & Fang, 2008). 
 

Socialisering.  
Medarbetares socialisering i en organisation påverkar medarbetarnas individuella 
beteenden. Socialisering innefattar till exempel samtal med medarbetare, observationer 
av medarbetares beteenden och genom dagliga interaktioner med medarbetare överlag 
(Mullen, 2004). Mullen undersökte betydelsen av nya individers socialicering i en 
organisation vid ett tidigt skede. Hon kom fram till att nyanställdas tidigare erfarenheter 
påverkar deras perception av säkerhetsklimat i den nya organisationen. Deras tidigare 
erfarenheter fortsatte att påverka säkerhetsbeteende på den nya arbetsplatsen även efter 
att de socialiserats (Mullen, 2004).  
 
I kontrast till att nya medarbetare kan ta med sig tidigare erfarenheter om säkerhet i en 
ny organisation, kan det också vara så att medarbetare som inte har haft någon stark 
socialisering kring säkerhet från tidigare miljöer blir påverkade av socialiseringen vid 
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ett tidigt skede i den nya organisationen. Detta sker genom att när individer blir 
medlemmar i en organisation informerar medarbetare dem snabbt om organisationen, 
säkerhetsklimatet, normer och hur saker ”görs på det här stället”. Nya medarbetare lär 
sig då vilka beteenden som är accepterade inom gruppen och vilka beteenden som 
uppmuntras av andra inom arbetsgruppen. Efter ett tag utvecklas accepterade beteenden 
till normer. I och med det kan individer i vissa fall, genom socialiseringsprocessen, 
bland annat lära sig att osäkert arbete är normen (Mullen, 2004). 
 
Vidare kan normer förklaras genom att det, utöver formella regler i en organisation, 
även finns regler som individer och grupper utvecklar för att skapa mening i den 
organisation de arbetar i. Dessa regler bildar ett ramverk för vilka handlingar som är 
tillåtna inom organisationen (Lawton, 1998). Enligt Lawton är det viktigt att titta 
närmare på hur individer i en arbetsgrupp påverkar varandra, hur de påverkas av 
organisationen och hur individerna tillsammans utvecklar informella normer kring 
handlingar. Informella normer kan bildas när mål i en grupp inte stämmer överens med 
organisationens mål. De informella normerna kan innebära överträdelser av skrivna 
regler som individer inom gruppen gör. Chefer som arbetar nära gruppen kan dela de 
normer som finns inom gruppen och därmed också stödja dessa överträdelser. 
Informella normer som strider mot organisationens mål kan ses som ett hot mot säkert 
beteende. Organisationen bör därför sträva efter att försöka påverka informella normer 
så att de är i linje med organisationens mål (Lawton, 1998). 
 

Image. 
Motivationsfaktorer för att foga sig under informella normer inom en organisation kan 
påverkas av en individs behov att bibehålla en positiv framtoning inom gruppen. Mullen 
(2004) utförde en studie om indviders upplevelse av vad som fordrades för att behålla 
sin image i en organisation. Studien visade att individerna fogade sig till de informella 
normer som var aktuella på arbetsplatsen, vilket ibland resulterade i riskfyllda 
beteenden. Bilden av individernas image innefattar, enligt denna forskares syn, dels att 
framstå som ”macho” eller tuff av medarbetare och dels att framstå som en kompetent, 
pålitlig samt högpresterande medlem i organisationen. Individer som har ett högt behov 
av att upprätthålla en önskvärd image är mer benägna att foga sig enligt informella 
normer som rör säkerhet inom organisationen (Mullen, 2004). 
 
Individuella faktorer 
Forskare har kommit fram till att det finns en relation mellan regelbrott och olyckor. 
Regelbrott definieras enligt Lawton (1998) som beteenden som är avsiktliga avvikelser 
från skrivna regler. Regelbrott ses generellt vara resultatet av ett önskemål om att få ett 
arbete gjort (Lawton, 1998). Reason (1987) kom i sin studie om Tjernobylolyckan fram 
till att av de sju operativa handlingarna som ledde till olyckan, var fem av dessa 
avvikelser från skrivna regler och instruktioner, snarare än från fel i form av snedsteg 
eller misstag (Reason, 1987). Vidare har Lawton (1998) kommit fram till att medan en 
liten andel av populationen går med på att följa en regel, för att det är just en regel, gör 
majoriteten inte det. Detta sker på grund av att uppfyllelse hos medarbetare att följa 
regler innebär en kostnad i form av tid och ansträngning. Fortsättningsvis menar denna 
forskare att det krävs studier om hur snedsteg och misstag stämmer överens med studier 
om regelbrott, för att kunna förstå säkerhetsrelaterade beteenden. Regelbrott definieras i 
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den här kontexten som avsiktliga avvikelser från regler, där reglerna beskriver säkerhet 
eller godkända metoder för att utföra ett specifikt arbetsmoment (Lawton, 1998).  
 
Det finns flera anledningar till varför regelbrott tros öka sannolikheten för olyckor. En 
anledning är att regelbrott gör att individer hamnar utanför gränserna för säkert arbete, 
vilket gör omgivningen mindre överseende med misstag. Med andra ord kringgår 
regelbrott ett lager av skydd, regelboken, som strävar efter att försäkra förutsägbart och 
säkert arbete. Den andra anledningen är att regelbrotten av sig själva kan innebära 
misstag när en individ inte känner till en regel eller inte förstår den. Denna brist i 
förståelse är farlig i sig därför att om individer inte inser en risk leder det ofta till att de 
inte lyckas med att skydda sig själva. Regelbrott kan också ta individer till nya eller 
obeprövade situationer, där individerna mer sannolikt kan begå misstag (Mason, 1997, 
refererat i Lawton, 1998). 
 

Riskperception. 
Forskning visar att individer skiljer sig från varandra i deras perception om risk och 
vilja att ta risker (March & Shapira, 1992). Det har också visat sig att attityder till 
säkerhet kan förklaras genom genom individuell riskperception (Rundmo, 1997). Om 
detta beskrev Wilson (1989) att individer ofta utsätter sig för risker på grund av 
ignorans av säkerhetsregler eller misslyckande att följa dem. Individer är många gånger 
inte medvetna om samtliga variabler som kan påverka deras beräkning av risker. Det är 
därför viktigt att utöka individers kunskap om potentiella risker och hur det går att 
undvika dem (Wilson, 1989). Fortsättningsvis har forskning visat att om medarbetare 
inte har tillräckligt med kunskap, eller om deras erfarenhet är begränsad, kan de bli 
utsatta för risker. Perception av risk kan alltså skilja sig mellan individer och även från 
gång till gång för en och samma individ. Detta kan leda till att en del personer inte 
upplever att de kan vara mer sårbara än mer erfarna medarbetare. Det här medför en 
ökad utsatthet för risker hos personer med otillräcklig kompetens och erfarenhet 
(Choudhry & Fang, 2008).  
 

Kompetens. 
Gällande kompetens anser forskare att träning, speciellt riskspårning, är en huvudsaklig 
faktor som influerar säkerhetsnivå. Arbetarnas självförtroende spelar, tillsammans med 
kompetens, en viktig roll i vilken grad de utför ett arbete säkert (Jaselskis et al., 1996). 
Wilson (1989) beskriver även hur medarbetare utökar sin kompetens då de utför olika 
arbeten eller genom att ta efter medarbetares arbetsmetoder och genom att begå misstag 
i arbetet. Wilson menar också att medarbetare många gånger utsätter sig för risker på 
grund av ignorans gentemot säkerhetsprocedurer eller genom misslyckanden att följa 
dem. 
 
Enligt Wilson (1989) är chefer ofta omedvetna om alla variabler som kan påverka 
medarbetares beräkningar av potentiella risker på byggarbetsplatsen. Det blir då desto 
viktigare att öka de kunskaper hos medarbetarna som kan associeras till risker och hur 
det går att undvika dem. Ett problem som kan uppstå när det kommer till träning i 
säkerhet är däremot att träning inte representerar den faktiska arbetsmiljön. Träning 
möjliggör däremot för arbetare att utveckla färdigheter i att kunna utföra ett specifikt 
arbete säkert (Wilson, 1989). Som ett tillägg till detta bör träningen dock ha som fokus 
att ändra arbetarnas attityder till säkerhet (Mohamed, 2002). 
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Fortsättningsvis är unga byggnadsarbetare mer benägna att råka ut för olyckor än äldre. 
Detta kan kopplas till erfarenhet om säkerhetsutrustning som äldre byggnadsarbetare har 
skaffat sig genom sin yrkeserfarenhet (Choudhry & Fang, 2008). Det finns dock 
indikatorer på att erfarenhet också kan ha sina nackdelar i form av stela regler. En studie 
av byggsektorn i Italien visade nämligen att erfarenhet tenderar att minska försiktighet 
kring risker och öka självförtroendet angående förmågan att kunna hantera potentiella 
risker (Gherardi & Nicolini, 2002). 
 
Stressiga arbetsförhållanden 
Flera forskare har diskuterat influensen som arbetspress har på säkerhetsbeteende, där 
arbetspress anses vara en huvudsaklig orsak till osäkra beteenden. De menar att säkerhet 
bör kommuniceras före prestation av högsta ledning och arbetsledning (Flin, Mearns, 
O´Connor & Bryden, 2000; Mohamed, 2000; Choudhry & Fang, 2008). En studie av 
Sawacha et al. (1999) visar utöver det att bonusar som bygger på produktivitet kan leda 
till att arbetare uppnår högre produktion genom att uppträda osäkert. 
 
Vikten av planering 
Tidigare forskning har visat att en välskött och välplanerad byggarbetsplats hjälper med 
att tillföra en hög nivå av säkra utföranden på arbetsplatsen, vilket minskar risken för 
olyckor. Det ligger enligt denna syn på arbetsledningens bord att ansvara för att 
potentiella risker förebyggs redan i projekteringsstadiet samt att ordning på 
arbetsplatsen inte motarbetas genom undermålig skötsel eller samordning (Sawacha et 
al., 1999). Enligt Arbetsmiljöverket (2011a) är en anledning till olyckor att det slarvas 
med det dagliga arbetsmiljöarbetet, där ordning och reda på arbetsplatsen inte alltid är 
en prioriterad uppgift. Avsaknaden av skyddsräcken eller skräp på marken kan till 
exempel resultera i fallolyckor, vilket enligt statistik är ett av de vanligaste 
förekommande tillbuden som leder till allvarliga konsekvenser (Arbetsmiljöverket, 
2011a). Fastän det i Sverige finns en reglerad lagstiftning och de flesta företagen inom 
byggnadsindustrin internt arbetar aktivt med säkerhet, sker ändå många 
arbetsplatsolyckor.  
 
Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur riskbenägenheten (tendensen att bryta 
mot säkerhetsföreskrifter och regler) upplevs av en grupp byggnadsarbetare och deras 
uppfattningar om säkerhet och risker på arbetsplatsen. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
De undersökningsdeltagare som ingick i studien var anställda på ett byggnadsföretag i 
Stockholm. De var av väl varierande åldrar, exakt beskrivning av specifika åldrar anges 
inte i denna uppsats, för att ingen uppgiftslämnare ska kunna identifieras. Det bör dock 
nämnas att samtliga undersökningsdeltagare hade mångårig erfarenhet i yrket. Antalet 
respondenter var åtta män vilka arbetade som timmermän och betongarbetare i två olika 
projektgrupper inom företaget. En del av respondenterna från de två projektgrupperna 
hade arbetat tillsammans under tidigare byggnadsprojekt och några av dem hade inte 
arbetat ihop tidigare. 
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Det faktum att byggbranschen är en bransch som drabbas av ett stort antal olyckor låg 
till grund för typ av organisation som studien skulle beröra. Det företag som studien är 
utförd hos visade intresse för att delta och därmed bestämdes val av företag. 
Urvalsstrategin som användes var att enskilt på de två arbetsplatserna informera 
byggnadsarbetarna om studien, för att genom det få fram personer som ville delta. Av 
19 informerade byggnadsarbetare kunde 13 tänka sig att delta. Åtta av dessa 
kontaktades sedan via telefon, där samtycke till att medverka i studien inhämtades 
muntligt.  

 
Datainsamling 
Datainsamling skedde med hjälp av enskilda intervjuer. Teoribakgrunden bakom 
intervjufrågorna baserades på olika relevanta teman för riskbenägenhet och en kvalitativ 
ansats med öppna frågor användes. Innan datainsamlingen ägde rum utformades en 
intervjuguide med olika teman och 28 grundfrågor (bilaga I) som var tänkta att ge 
information om byggnadsarbetarnas upplevelser av riskbenägenheten samt om deras 
uppfattningar om säkerhet och risker på arbetsplatsen. Spontana följdfrågor ställdes för 
att utforska områden där uttömmande information var av relevans. Frågornas och 
följdfrågornas ordning varierade mellan de olika intervjuerna, majoriteten av samtliga 
frågor täcktes dock upp i varje intervju.  
 
Deltagarna blev i förväg informerade om att studien skulle handla om säkerhet på 
byggarbetsplatsen. De blev inte närmare informerade om vilket område inom säkerhet 
som studien skulle beröra, detta för att undvika risken för bias kopplat till social 
önskvärdhet om riskbenägenhet. Innan intervjun blev deltagarna också informerade om 
att medverkandet var frivilligt, att de kunde välja att inte besvara någon fråga och att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan. De informerades också om att deras svar 
skulle behandlas konfidentiellt. Före intervjuns start gav deltagarna sitt godkännande till 
att den skulle spelas in med bandspelare. De fick också möjlighet att ställa eventuella 
frågor före intervjun inleddes. Innan bandspelaren stängdes av fick deltagarna möjlighet 
att tillägga saker om de ansåg att något under intervjun utelämnats. Efter det fick 
deltagarna möjligheten att ställa frågor om så önskades vilket följdes av att de tackades 
för sin medverkan. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum i baracker på de två 
byggarbetsplatserna. Samtliga intervjuer spelades in, de var ca 45 minuter långa och 
genomfördes i april 2013. 

 
Analys 
En tematisk analys användes för att strukturera och analysera råmaterialet. Tematisk 
analys är en lämplig metod vid en kvalitativ studie (Langemar, 2008). Till att börja med 
transkriberades intervjuerna, de lästes sedan igenom noggrant så att en god överblick av 
svaren kunde ges. Intervjusvaren bearbetades genom att, utifrån studiens syfte, leta efter 
likheter och skillnader samt genom att sortera in dem under lämpliga teman. Analysen 
av svaren gjordes sedan systematiskt genom att plocka ut nyckelord och meningar som 
kunde relateras till de teorier som speglades i frågornas förvalda, löst hållna teman. 
Därefter sammanfattades materialet under respektive tema till löpande text. 
 
De teman som kunde identifieras, baserat på respondenternas svar om hur de upplevde 
riskbenägenheten och om uppfattningarna om säkerheten på arbetsplatsen, var följande: 
uppfattningar om säkerhet, organisatoriska faktorer, sociala faktorer, individuella 
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faktorer, stressiga arbetsförhållanden och vikten av planering. Slutligen hittades också 
material som stämde in på det sista temat som var förbättringar.  
 
 

Resul ta t  
 
Resultatet är strukturerat utifrån sju olika teman med tillhörande underrubriker. Dessa 
kan ses som viktiga komponenter för att kunna undersöka den upplevda 
riskbenägenheten hos byggnadsarbetarna och deras uppfattningar om säkerhet på 
arbetsplatsen. Varje tema med tillhörande underrubriker presenteras nedan. 
 
Uppfattningar om säkerhet 
Respondenternas uppfattning om säkerhetsarbetet är att det till stor del handlar om att 
minimera risker för allvarliga skador. Mindre allvarliga skador, som till exempel skär- 
och sticksår, upplevs däremot vara något som respondenterna inte lägger lika mycket 
fokus vid av den anledningen att de upplever att skador av det slaget är svårt att undvika 
helt. Respondenterna är också av uppfattningen att, beroende av vilken typ av arbete 
som ska utföras, bör det finnas anpassade säkerhetsåtgärder för varje arbetsmoment. 
Gällande detta anser de också att rätt förutsättningar bör ges till anställda så att varje 
arbetsmoment kan utföras på ett säkert sätt. Att få rätt hjälpmedel är en nödvändighet 
för att kunna utföra ett arbete på ett säkert sätt. Säkerhetsarbetet handlar dessutom om 
att inför olika arbetsmoment tänka på vad som ska göras, hur det ska utföras och om att 
tänka på potentiella riskmoment i utförandet. 
 
Vidare är deras uppfattning att säkerhetsarbete handlar om att vara uppmärksam på det 
som händer runt omkring på arbetsplatsen för att kunna undvika att bli skadad eller att 
skada andra. Det kan till exempel handla om att se upp för att stå under kranar som 
lyfter tunga saker ifall att anordningen skulle släppa. Respondenterna anser att det är på 
allas ansvar att inte utsätta någon annan på arbetsplatsen för risker. Säkerhetsarbetet går, 
enligt respondenterna, dessutom ut på att skyddsräcken alltid ska vara på plats på 
ställningar och att ingen på arbetsplatsen slarvar med att till exempel lämna brädor och 
plank med spik som sticker upp så att någon arbetskamrat skulle kunna skada sig på 
dem. Säkerhetsarbetet upplevs på det stora hela av respondenterna som något som leder 
till att de kan åka hem efter arbetsdagens slut, vilket ses vara beroende av att inte ta 
några onödiga risker i arbetet.   
 
Organisatoriska faktorer 
Respondenterna uppfattar det som att det främsta sättet högsta ledningen och 
arbetsledningen kommunicerar säkerhetföreskrifter och regler på är genom ett papper 
som varje byggnadsarbetare skriver på innan start av ett nytt byggnadsprojekt. 
Respondenterna tror att det kan vara så att personer som har arbetat länge inom 
organisationen tenderar att skriva på säkerhetsföreskrifterna utan att ha läst igenom dem 
innan, på grund av att de har gjort det så många gånger tidigare och därmed upplever att 
de redan vet vad som står där. Det kan vara så att det finns nya uppgifter kring 
säkerheten som kommuniceras från ledningen via säkerhetsföreskrifterna men som 
personerna kan missa. En respondent anser det vara oklart om det är medarbetarna som 
ska beskyllas för att inte läsa igenom dokumentet ordentligt eller om det är ledningens 
ansvar att delge informationen på ett tydligt och engagerande sätt.  
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Kommunikation om säkerhet till byggnadsarbetarna sker också genom skyddsronder 
som utförs ungefär varannan vecka. Detta är något som respondenterna anser är positivt, 
eftersom bristande säkerhetsutrustning eller rutiner då kan åtgärdas. De upplever dock 
att ledningen i form av platschef och/eller arbetsledare inte alltid uppdaterar dem med 
information som är nödvändig för vissa arbetsmoment där uppdatering är viktigt under 
arbetets gång. Respondenterna är också av uppfattningen att säkerhetsinformation 
troligtvis kan finnas dokumenterat men att högsta ledningen och arbetsledningen ofta 
inte når ut med den informationen. 
 
Respondenterna upplever att det flera gånger har hänt att arbetsledningen har tillåtit 
arbete utan rätt eller med felaktig utrustning. Anledningen till detta tros bero på att 
arbetsledningen känner tidspress. Respondenterna beskriver att det ibland kan ta en-två 
dagar att få utrustning till arbetsplatsen, något som de tror att högsta ledningen och 
arbetsledningen anser tar för lång tid. En annan uppfattning är att arbetsledningen 
många gånger inte prioriterar säkerhet och de i arbetsledningen tycks vara nöjda så 
länge arbetet sker i snabb takt. Om ett arbete inte är klart i tid uppstår det enligt 
respondenterna ofta påtryckningar i form av klagomål från ledningen. Respondenterna 
upplever att de flera gånger har utfört arbeten som de visste var fel ur 
säkerhetssynpunkt, en eller flertalet gånger. De menar att det relativt ofta sker att de tar 
risker i arbetet på grund av upplevd press från ledningens håll. Ett exempel är att de 
klättrar uppe på en ställning utan rätt utrustning för att utföra arbetet. Respondenterna 
uppfattar det som att en del arbetskamrater inom respektive arbetsgrupp är rädda för att 
få klagomål från ledningen om de inte blir färdiga med ett arbete i tid, något som 
respondenterna tror kan leda till risktaganden. 
 

Ledarskap. 
Respondenterna anser att det relativt ofta händer att chefer inte har tillräckligt med 
kunskaper i arbetsmiljöfrågor för byggnadsarbete. Det tror respondenterna kan medföra 
att chefer helt enkelt inte kan leda sina medarbetare i säkerhetsarbetet. Angående 
ledarskapet berättar respondenterna att platschefer och arbetsledare ibland anser att när 
någon har bett om att få ett visst hjälpredskap och chefer har flertalet gånger sagt något i 
stil med ”Äh, det där är larvigt, det är bara att köra!”. Respondenterna uppger att de 
många gånger har fått tillåtelse av chefer på tidigare arbetsplatser att arbeta på sätt som 
rent lagmässigt inte varit rätt, troligtvis på grund av att cheferna var stressade för att 
hålla tidsplanen. Vid dessa och liknande tillfällen har respondenterna alltså blivit 
tvungna att utföra arbetsmoment utan rätt utrustning. Respondenterna upplever 
emellertid att det är olika mellan varje byggnadsprojekt i chefers bemötande när 
hjälmedel för att hålla säkerheten efterfrågas av medarbetare. De menar också att vissa 
chefer alltid ger dem de redskap som de bett om, vilket ses som särskilt positivt av 
respondenterna. Respondenterna uppfattar att det samtidigt som det finns chefer som 
uppmuntrar osäkert arbete, ändå finns en gemensam vilja att alla ska arbeta på ett säkert 
sätt, hos både ledningen och hos arbetskamrater. Däremot uppfattar respondenterna att 
det från ledningens sida sällan sker någon konkret belöning till säkert arbete i form av 
till exempel uppmuntrande ord. 
 

Ledningens engagemang. 
Respondenterna har uppfattningen att det på många arbetsplatser saknas engagemang 
hos platschef och arbetsledare när det gäller hur säkert arbetet inom arbetsgruppen sker. 
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Oftast har cheferna ett engagemang i början av ett byggnadsprojekt men under tiden när 
tidsplanen blir allt snävare tenderar de att minska sitt engagemang. Detta tror 
respondenterna kan vara en anledning till att säkerhetsföreskrifter och regler ofta bryts. 
Respondenterna upplever att det många gånger finns brister i ledarskapet då chefer 
sällan vågar säga till personer som slarvar med säkerhetsutrustning. Vidare berättar 
respondenterna att platscheferna ofta är aktiva i att leda säkerhetsarbetet i början av ett 
byggnadsprojekt men detta engagemang avtar oftast längre fram.  Det här tror 
respondenterna kan leda till osäkra utföranden. En annan aspekt som belyses kring detta 
är att det för varje byggnadsprojekt är nya platschefer, vilket gör det svårt att bedöma 
chefens engagemang. Respondenterna belyser att de tror det är svårt för platscheferna 
att hinna med att engagera sig i säkerheten då de också har hög arbetsbelastning och 
engagemang i säkra utföranden prioriteras därför inte av dem. 
 
Graden av engagemang från platschef och arbetsledare tror respondenterna även beror 
på chefernas erfarenhet. Erfarna chefer upplevs lägga mer vikt vid hur säkerheten 
tillämpas än vad chefer med mindre erfarenhet gör. Anledningen förklaras genom att en 
oerfaren chef inte vågar påtala brister bland rutinerade byggnadsarbetare. Det innebär 
att medarbetare tenderar att lyssna till erfarna chefer samt motsatsen, att medarbetare 
inte lyssnar lika mycket på oerfarna chefer. Det kan i sin tur leda till att respondenterna 
tänker ut en egen lösning till problemet och genomför arbetet utifrån det istället. 
 
Det finns också en uppfattning om att det är tveksamt om det över huvud taget har 
någon betydelse om platschef och arbetsledare är engagerade i hur säkert 
respondenterna arbetar när det enbart gäller personal i den egna organisationen. 
Svarandens uppfattning är att säkerhetsarbetet fungerar relativt bra inom organisationen 
jämfört med hos de flesta underentreprenörerna i branschen. Respondenterna upplever 
därför att när underentreprenörer kommer in i bilden är det av stor betydelse att cheferna 
visar engagemang kring säkerhetsarbetet, för att det ska kunna fungera bra. Det finns 
också en uppfattning hos respondenterna att det är svårt att börja kommunicera säkerhet 
en bit in i ett byggnadsprojekt om det saknats engagemang från chefernas sida redan 
från projektets början. 
 
Sociala faktorer 
Uppfattningen om ett gemensamt förhållningssätt till säkerhet och risker inom 
arbetsgrupperna visar att det finns en positiv stämning inom gruppen, enligt 
respondenderna. Den positiva stämningen innefattar att respondenterna känner sig 
trygga med att arbeta tillsammans med sina arbetskamrater och de upplever att alla i 
arbetsgruppen sköter sig samt inte tar allt för stora risker. De upplever att alla är 
delaktiga och ansvarar för säkerheten. Både personerna inom respektive arbetsgrupp 
och i resten av organisationen upplevs tänka relativt lika kring säkerhet och risker, 
enligt respondenterna. Inom de två arbetsgrupperna anser respondenterna att det inte är 
någon som är extremt risktagande. Dock upplevs det att det kan finnas vissa 
individuella skillnader på riskbenägenheten inom arbetsgruppen. 
 
En del av respondenterna upplever att det är ganska ovanligt att de själva och andra på 
arbetsplatsen säger till varandra om någon gör något fel ur säkerhetssynpunkt, med 
undantag när det gäller utföranden där risker uppfattas vara stora. Några respondenter 
svararde dock att de alltid kan säga till arbetskamrater som de ser utför ett arbete på ett 
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riskfyllt sätt som kan påverka dem själva eller andra. Detta på grund av att dessa 
respondenter upplever att det råder frispråkighet inom arbetsgrupperna. En uppfattning i 
motsatt riktning finns hos andra respondenter vilka inte upplever att det accepteras att 
ge en tillsägelse till arbetskamrater när de har utfört ett arbete på ett riskfyllt sätt. De 
respondenter med denna syn anser nämligen att det ofta inte går att säga åt 
arbetskamrater utan att få mothugg eller utan att uppfattas som gnällig av andra 
personer i arbetsgruppen. Vidare upplever respondenderna att skyddsombudet betraktas 
som personen med mest mandat att påtala ett dåligt riskbeteende hos medarbetare utan 
att få mothugg eller uppfattas som gnällig av övriga i arbetsgruppen. Att en äldre person 
säger till en yngre upplevs också vara mer acceptabelt än att en yngre säger till en äldre.  
 
En annan uppfattning är att en del respondenter inte alls upplever att medarbetare ser 
dem som gnälliga om de ber om rätt utrustning fler än en gång. Samtidigt upplever 
andra respondenter att en del personer är rädda för att betraktas som omständiga för att 
de ställer höga krav på säkerheten. Det i sin tur skapar rädsla för ett rykte om detta, 
vilket i värsta fall skulle kunna leda till att ledningen tar bort personen i fråga från det 
aktuella byggnadsprojektet. 
 
Ytterligare en aspekt som belyser förhållningsätt till säkerhet och risker inom 
arbetsgruppen är att det inom gruppen ibland på ett indirekt sätt uppmuntras till att ta 
risker. Respondenterna upplever nämligen att det på arbetsplatsen råder en gemensam 
uppfattning om att de personer som producerar mycket anses vara duktiga av andra. En 
respondent menar också att om en person är duktig och producerar mycket, händer det 
ibland att medarbetare inte tänker på att denne utfört arbetet på ett riskfyllt sätt. Istället 
ses personen som duktig på grund av att den är snabb.  
 
Det finns också en uppfattning om att indirekt uppmuntran till risker enbart sker när 
risker anses vara små, det sker aldrig när det gäller stora risker. I likhet med denna syn 
anser några respondenter att risktaganden inte på något sätt uppmuntras inom 
arbetsgruppen. Risktagande anses istället ha med personlighet att göra, genom att 
individer är olika benägna att ta risker. En respondent belyser också aspekten att det kan 
vara så att personer inom en arbetsgrupp lätt blir hemmablinda och därför inte alltid 
tänker på att andra tar risker. En syn i likhet med detta är att det ibland ses genom 
fingrarna när någon på arbetsplatsen tar en liten risk. I stora byggnadsprojekt anses det 
också vara svårt att kunna ha koll på vad andra arbetar med och hur de utför arbetet. 
Något som framgår av intervjusvaren är att respondenterna inte är i samma arbetslag 
hela tiden utan det varierar från bygge till bygge. De anser att byten av arbetslag kan 
leda till sämre sammanhållning, jämfört med hur det var längre tillbaka i tiden då de 
alltid arbetade i samma arbetslag under olika byggnadsprojekt. 
 
Individuella faktorer 

Riskperception. 
Respondenterna upplever att de mest frekventa riskerna i arbetet är att stuka en fot, att 
klämma eller skära sig i fingret och andra skador av liknande slag. Dessa skador 
upplevs få mindre allvarliga konsekvenser och respondenterna ser därmed på dem som 
små risker. Respondenterna upplever att dessa risker till viss del är sådana som kommer 
med yrket. En respondent jämför det med att på samma sätt som det finns risker för 
brandmän att släcka eldar och gå in där det brinner, finns det vissa risker som ingår i 
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yrket som timmerman. Hur aktivt respondenterna tänker på risker är beroende av hur 
stor risk de uppskattar att ett specifikt arbetsmoment innebär.  
 

”Ja… Det beror ju i och för sig lite på vad det är för någonting också. Det är ju 
olika moment som man tänker mer säkerhet kring, typ nu när det innefattar 
maskiner och kranar och sådana lyft och sådant. Så tänker man ju mer på säkerhet 
än när man står inne i ett litet rum och håller på med lister. Då är det ju egentligen 
inte så mycket som kan hända utom att man kanske spikar sig i tummen eller 
skjuter sig i fingret med en spikpistol eller något sådant. Eeh, ah, det är ju olika 
tänk på olika moment.” 

 
Vid arbetsmoment som bedöms kunna innebära stora risker tänker respondenterna på 
säkerhet i högre grad än vid moment som upplevs innebära små risker. Vidare ser 
respondenterna på fallskador, orsakade av att till exempel snubbla på en kabel vid arbete 
på en höjd, som stora risker i arbetet. Stora risker upplevs av arbetarna vara sådant som 
leder till allvarliga konsekvenser. En annan risk som upplevs som stor av 
respondenterna är att arbeta i närheten av underentreprenörer som monterar upp 
färdigbyggda betongväggar. Anledningen till att respondenterna uppfattar det som en 
stor risk är på grund av att det, enligt dem, går att se på sättet som underentreprenörer 
utför arbetet, att de ofta inte följer de säkerhetsföreskrifter och regler som finns. 
Respondenterna upplever att de som är anställda inom det egna företaget inte tar lika 
stora risker och inte heller lika ofta som anställda hos underetreprenörer gör. Dock 
upplever respondenterna att medarbetare inom det egna företaget också tar risker. Ett 
exempel på något som upplevs hända ganska ofta är att andra anställda använder 
lyftkranar och då lyfter tunga föremål med stroppar som är trasiga och håller på att gå 
av. Detta är något som respondenterna anser vara riskfyllt att befinna sig i närheten av.  
 
Respondenterna reflekterar ibland över sin egen säkerhet på arbetsplatsen rent generellt, 
dock inte dagligen. En uppfattning om situationer när respondenterna inte reflekterar 
över sin säkerhet är till exempel om de har klättrat upp på någonting med risk att falla 
och det inte skett någon olycka. De gånger då fall eller andra olyckor har inträffat har de 
däremot reflekterat över sin egen säkerhet, då i form av tankar som har dykt upp i 
efterhand. Sådana tankar har till exempel handlat om att de har tänkt att de utfört arbetet 
på ett klumpigt sätt. Respondenterna reflekterar också över sin egen säkerhet om de 
hamnar i en ny arbetssituation eller om de utför ett moment som de inte varit med om 
tidigare och alltså inte känner igen. De gånger som respondenterna har sett eller fått 
höra om någon annan byggnadsarbetare som har gjort sig illa, blir reflektion också 
aktuellt. Respondenterna upplever att de reflekterar mer över sin egen säkerhet nu 
jämfört med när de var yngre och relativt oerfarna i yrket. 
 

Riskbenägenhet. 
Det har hänt att respondenterna själva har tagit risker i arbetet. De gånger som det har 
inneburit mer allvarliga risker menar respondenterna hände i ung ålder, då de menar att 
de inte hade lika mycket erfarenhet om risker. Det har vid äldre ålder hänt att de har 
tagit risker som de inte anser är av så allvarlig karaktär. En annan uppfattning om 
risktaganden är att om ett potentiellt riskmoment beräknas gå snabbt så upplevs 
exponeringen för risken vara kort och respondenterna kan då känna att det är värt att 
chansa. Ett exempel på en sådan situation som har uppstått är vid arbete inomhus med 
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personlift, där arbete i taket ska utföras. Då händer det ibland att det är ventilations- och 
sprinklerrör i vägen så att liften inte kan åka högst upp därför att rören kan gå sönder. 
Det enda sättet att utföra arbetet på i situationer som denna har enligt respondenternas 
uppfattning varit att klättra upp på ställningen för att nå hela vägen upp till taket. 
Respondenterna poängterar att det egentligen inte ska finnas rör monterade innan de är 
där och utför arbetet.  
 
En annan riskfylld situation som kan uppstå är till exempel vid arbete med att gjuta en 
vägg. I den situationen händer det enligt en del respondenter att de ibland klättrar upp på 
en balk istället för att använda en byggnadsställning. Detta görs enligt respondenterna 
antingen på grund av att spara tid eller på grund av ren lathet.  Respondenterna upplever 
att det är ett arbetssätt som kanske är lite farligare men som sparar tid. Denna 
tidsbesparing gör så att tidsplaneringen för byggnadsprojektet kan hållas. Vidare 
resonerar respondenterna relativt lika kring medvetenhet om riskfyllda situationer och 
kontroll över dem. 
 

”Om man tar en risk och vet om att man tar en risk så är det ju inte så speciellt 
farligt. Men däremot, det är ju den gången man inte tänker på en risk, det är ju 
då… (…) Om man är mycket väl medveten om att det kan hända, då är det ju inte 
jättefarligt men man slarvar ju med säkerheten då.” 

 
Respondenterna är av uppfattningen att om de inte tänker på att de tar en risk så upplevs 
det vara mer farligt än om de vet om det och därmed kan påverka situationen samt det 
egna förhållningssättet till den. Exempel på en situation som handlar om att förhålla sig 
till en risk är genom att inte gå under kranar som lyfter tunga föremål, eftersom att 
lyftanordning till kranar ibland går sönder. Respondenterna upplever att det i vissa fall 
går att undvika skador genom vilja, avsaknad av stress och genom god kroppskontroll, 
men inte i alla situationer. Skador som till exempel stukade fötter eller sticksår anses 
vara svåra att kontrollera då dessa kan orsakas av otur.  
 

Kompetens. 
Respondenterna har deltagit i de utbildningar kopplat till säkerhet som samtliga 
byggnadsarbetare inom företaget får ta del av. Några av utbildningarna är Säkra lyft, 
Heta arbeten och liftutbildning. En respondent påtalar att det är branschens krav som lett 
till att de fått de utbildningarna. Det är enbart skyddsombuden som får gå kurser som 
rör säkerhetsarbetet i sig. Intresse för att gå fler utbildningar inom säkerhet finns hos 
några av respondenterna, men inte hos alla. Respondenterna upplever att kompetensen i 
säkerhet och risker på arbetsplatsen främst ligger i den erfarenhet som de har förskaffat 
sig under sin yrkesverksamma tid. En annan uppfattning om kompetens är att den går att 
skaffa sig genom sunt förnuft, något som anses enligt respondenterna anses räcka långt 
när det kommer till säkerhet inom byggbranschen. 
 
Stressiga arbetsförhållanden 
Byggnadsarbetarna upplever ofta att säkerhet och produktion står i motsatser till 
varandra. En syn på vad det beror på är att det är korta byggtider inom branschen. Det är 
också mer administrativt arbete för chefer nu än det var förr vilket gör att finns 
begränsad tid för dem att vara ute på arbetsplatsen. Motsättningen sker, enligt 
respondenternas uppfattning, genom att det i arbetet hela tiden gäller att hinna fram i 
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tid. Det är något som kan leda till att de inte alltid hinner tänka på alla potentiella risker 
när arbetet upplevs som stressigt. I situationer likt denna händer det också ibland att 
respondenterna värderar små risker mot att utförandet av arbetet går snabbare. Dock 
görs detta inte med risker som anses vara stora och därmed kan ge allvarliga 
konsekvenser. 
 
För att bli klara i tid med arbetet, upplever respondenterna att det många gånger krävs 
att det tummas på säkerhetsreglerna. Det agerandet, menar respondenterna, kommer 
från både ledningens sida och från dem själva. Ett exempel på något som har skett var 
på en tidigare byggarbetsplats, där en respondent tog en risk för att han uppfattade att 
arbetsledningen ville att han skulle jobba på snabbt, istället för att ställa till krångel 
genom att begära att få ett hjälpmedel. Att gå innanför avspärrningar på grund av en 
vilja att hinna bli klar med arbetet är något som upplevs vara relativt vanligt inom 
arbetsgrupperna. Vid närvaro av tidspress har det också hänt att respondenterna har sett 
medarbetare arbeta på ställningar utan skyddsräcken eller på stegar där de egentligen 
inte får användas. Ett exempel på en situation som utspelade sig på en av 
byggarbetsplatserna var då en respondent kände sig tvungen att bila högst uppe på en 
vägg på grund av att en smed stod och väntade på att kunna påbörja sitt arbete.  
Respondenten upplevde det som att om han inte hoppade upp och bilade var det tre man 
som skulle bli tvungna att stå och vänta på att kunna utföra sina arbeten. 
Respondenterna har flertalet gånger under rådande tidspress varit med om att de själva 
och medarbetare har blivit tvungna att arbeta under fel förutsättningar.  
 
På grund av att tidspress för det mesta är närvarande i arbetet tar respondenterna relativt 
ofta genvägar i arbetet för att de ska kunna utföra det så snabbt som möjligt. Exempel 
på sådana genvägar är att hoppa mellan balkar för att till exempel hämta en bock och då 
riskera att ramla ner. Alternativet till att hoppa mellan balkar beskrivs av 
respondenterna vara att hoppa ner på marken för att gå rätt väg och hämta bocken, något 
som tar längre tid än ta en genväg. Vid tillfällen som dessa händer det ibland att 
respondenterna tänker: ”Äh, det händer inte mig”. En annan händelse som har uppstått 
bland respondenterna på grund av tidspress är slipning av golv utan andningsskydd. Vid 
dessa typer av händelser upplever respondenterna att de oftast har tänkt att det var fel 
sätt att utföra arbetet på men som de ändå utförde, på grund av tidspressen. 
 

Kontroll över situationer. 
I de lägen där det är stressigt finns uppfattningen att det är svårare att ha total kontroll 
över situationer och respondenterna tror att olyckor sker lättare när stress är närvarande. 
Det har hänt att respondenterna, innan utförandet av ett arbete som inneburit en risk, har 
tänkt att det inte är några stora odds att någon skada skulle uppstå och därmed tagit 
risken. Vid tillfällen som dessa har tankar om att vara extra uppmärksam och noggrann, 
för att kunna ha kontroll på situationen och inte göra sig illa, varit närvarande hos dem. 
Respondenterna menar att på grund av stressiga arbetsförhållanden hinner de inte alltid 
tänka efter innan ett arbetsmoment och på grund av det kan de ta risker.  
 

Hjälpredskap. 
Vad gäller hjälprepskap så anser respondenterna att liftar är nödvändiga redskap vid 
arbete på höjder men det är något som inte alltid finns tillgängligt på alla 
byggarbetsplatser, trots att respondenterna eller arbetskamrater har begärt att få det. 
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Detta tror respondenterna många gånger handlar om att arbetsledningen anser att de 
måste hålla tidsplanen och därför inte stanna upp i arbetet. Liknande händelser som 
denna sker enligt respondenterna ofta och för att kunna utföra arbetet krävs då av 
respondenterna att de till exempel står uppe på en bock och sträcker sig för att kunna 
utföra arbetet.  
 
Enligt respondenterna sker det ibland, när ett stort antal balkar ska lyftas upp, att de 
struntar i att använda en maskin för att de upplever att det tar för lång tid att separat 
lyfta upp varje balk med den. Uppfattningen gällande detta är att respondenterna ibland 
indirekt känner sig tvungna att ta risker, på grund av att de uppfattar att det finns krav 
från medarbetare och framförallt från arbetsledningen, att varje byggnadsprojekt måste 
vara klart inom en viss tidsram.  
 
Vidare upplever respondenterna det som en omöjlighet att konsekvent använda sig av 
maskiner för att lyfta upp vartenda föremål, därför att arbetets utförande då skulle ta för 
lång tid och kostnaderna skulle bli för höga. Det blir som en följd av detta ibland 
nödvändigt att ta risker som att till exempel klättra upp i ett stämtorn och hänga upp en 
balk själv istället för med hjälp av en kran. En respondent beskriver dock att han tror att 
hans syn på detta kan ha att göra med hans personlighet, då han tror att han skulle bli 
stressad av att behöva stå och vänta längre stunder på att med hjälp av en kran koppla 
varje balk för sig. Respondenten upplever det utifrån detta som att risken att ramla ner 
vid händelser av denna typ är beroende av om han är oförsiktig och slarvar i utförandet 
eller inte. 
 
Vikten av planering 
Respondenterna uppskattar när de får medverka i planering i form av arbetsberedningar, 
där säkerhet inför riskfyllda arbetsmoment kan diskuteras. Gällande planering är 
respondenterna eniga om att det är viktigt för att skapa ordning och reda på 
arbetsplatsen samt för att få information om riskfyllda arbetsmoment då behov finns. 
Respondenterna anser att ledningens planering av byggnadsprojekt tyvärr ofta är 
bristfällig. Det anses kunna leda till att rätt förutsättningar för att kunna utföra säkra 
arbeten inte ges. På grund av fel i planeringen av en del byggnadsprojekt har det flera 
gånger hänt att arbetet har skett i fel ordning så att andra har varit där och monterat 
ventilations- och sprinklerrör för tidigt i byggskedet. Det kan leda till att det inte går att 
använda liftar som finns tillgängliga, på grund av att det är saker i vägen där liften är 
tänkt att placeras. Vid en av de nuvarande byggarbetsplatserna beskriver respondenterna 
att arbetsytan är felberäknad vid planeringsstadiet, så att det ligger plank i vägen där en 
lift borde vara placerad. Detta medför att en lift inte kan användas för att utföra arbetet 
på ett säkert sätt. Liknande scenarion som detta är något som respondenterna upplever 
händer ofta. 
 
Förbättringar 
Det finns en uppfattning bland respondenterna att en förbättring gällande 
säkerhetsarbetet skulle kunna vara att samtliga inblandade individer, både högt och lågt 
i organisationens hierarki, kan tänka mer aktivt på säkerheten. Respondenterna upplever 
också att säkerhetsarbetet på ledningsnivå handlar om ”vackra ord” och att det är längre 
ner i organisationen som konsekvenserna för bristande säkerhetsarbete uppstår. Synen 
är att rätt kunskap för att arbeta säkert troligtvis finns inom organisationen men att det 
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inte genomsyras i organisationens samtliga led. Det kan bero på att högsta ledningen har 
en tro på att de kommunicerar ut information via organisationens intranät. 
Respondenterna är dock sällan inloggade där förutom vid månadssluten då det är dags 
att rapportera in arbetade timmar, därför missar de ofta den informationen. Det finns 
också en uppfattning hos respondenterna att information som tas upp i den högsta 
ledningen inte alltid når ut till chefer längre ner i organisationen, så som platschefer 
och/eller arbetsledare. 
 
En önskad förbättring är därmed bättre kommunikation från högsta ledningens och 
arbetsledningen sida. Ett sätt att kommunicera säkerhetsarbetet kan vara muntlig 
genomgång av aktuella säkerhetsföreskrifter på ett möte, istället för via skriven text 
papper eller på intranätet, menar respondenterna. Detta skulle enligt respondenterna 
tvinga dem att gå igenom punkterna istället för att medvetet kunna undvika den 
skriftliga informationen. Fördelen med att även prata om säkerhetsarbete och risker rent 
generellt, eller i form av olika underteman, är också något som en del respondenter tror 
skulle kunna leda till ett förbättrat säkerhetsarbete. Detta skulle exempelvis kunna ske 
genom en kick-off inför varje nytt byggnadsprojekt, påtalar en respondent. Ökat 
engagemang från platschefer och arbetsledares sida, men också från högsta ledningen, 
är något som respondenterna också anser kan förbättras. 
 
Gällande stress anser respondenterna att det troligtvis skulle vara bättre förutsättningar 
att utföra arbetet på ett säkert sätt om arbetsförhållandena inte var stressiga, i princip 
hela tiden, för samtliga på arbetsplatsen. De upplever att om stress inte var närvarande 
skulle det ges bättre förutsättninger till tid för att till exempel hämta rätt arbetsredskap 
istället för att utföra arbeten med ett felaktigt redskap och då ta en risk. Utifrån det här 
anser respondenterna att den främsta anledningen till att de ibland struntar i att hämta 
rätt redskap är för att de ofta upplever att det är bråttom. Minskad stress är något som 
respondenterna tror skulle kunna minska riskbenägenheten och därmed också till bättre 
säkerhetsbeteenden. 
 
Respondenterna tror att stressen beror på ett gemensamt branschproblem, eftersom att 
företag i byggbranschen idag åtar sig jobb under nästan vilka förutsättningar som helst, 
där hastigheten på arbetet bland annat styrs av hur mycket personal organisationen kan 
tillgå. Det här är något som respondenterna upplever alltid får negativa konsekvenser 
och de skulle därför vilja att det sker en förändring gällande detta. En svårighet med en 
sådan förändring ses dock vara att det kan tänkas vara svårt att uppfylla bra 
säkerhetsarbete till hundra procent eftersom att det det är en kostnadsfråga för 
organisationen inom ramen för det anbud som lagts. Som ett komplement för att 
förbättra säkerheten på arbetsplatsen tror respondenterna att inspektion på utföranden av 
arbetsmetoder och liknande från en utomstående instans skulle kunna vara något som 
förbättrar säkerhetsarbetet. Respondenterna menar att det skulle kunna ge ett positivt 
utslag på säkerheten eftersom att en utomstående granskare inte har någon ekonomisk 
vinning i hur arbetet utförs. 
 
Obefintliga eller ofullständiga tidsplaneringar är enligt respondenterna en bidragande 
faktor till att arbetsplatsen blir rörig och att stressiga arbetssituationer uppstår. Det är 
därför ytterligare en förbättring som högsta ledningen och arbetsledningen bör förbättra, 
anser respondenterna. De risker som underentreprenörer utsätter sig själva för samt 



 18 

andra som befinner sig i närheten av dem, menar responderna är ett stort problem. De 
anser därmed att en förbättring bör ske gällande kraven på underentreprenörers 
säkerhetsarbete. Som ett tillägg till något som skulle kunna förbättras finns dessutom en 
önskan hos respondenterna att arbetsmiljösamordnarna borde åka ut till 
byggnadsprojekten för att sätta sig in i hur säkerheten för byggnadsarbetare ser ut. 
 
 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att identifiera underliggande faktorer som kan ligga till förklaring 
bakom respondenternas upplevelse av riskbenägenheten och deras uppfattningar om 
säkerhet på arbetsplatsen. Av intervjuerna framkom att detta är något som påverkas av 
flera olika faktorer. De faktorer som kan relateras till riskbenägenhet och säkerhet 
uttryckdes inte av alla respondenter. Trots att flertalet faktorer gick att utläsa ur 
materialet så är det viktigt att komma ihåg att varje faktor spelar olika roller och varierar 
mellan varje respondent. 
 
Analysen av resultatet visade på fem påverkansfaktorer som kan förklara hur 
respondenterna upplever riskbenägenheten och deras uppfattningar om säkerhet på 
arbetsplatsen. Dessa var dels organisatoriska-, sociala- och individuella faktorer. Dels 
påverkade stressiga arbetsförhållanden och brister i planering också respondenternas 
riskbenägenhet samt syn på säkerhet på ett negativt sätt.  
 
De huvudfynd som framkom av analysen var att stressiga arbetsförhållanden uppfattas 
som den främst bidragande orsaken till respondenternas riskbenägenhet. 
Respondenterna upplevde också att brister i planering på arbetsplatser gör det svårare att 
kunna arbeta på ett säkert sätt. Analysen visade även att ledningens tillvägagångssätt att 
kommunicera säkerhetsföreskrifter och regler på inom organisationen upplevs vara 
bristfälligt, då respondenterna anser att de sällan får ta del av säkerhetsinformation. 
Respondenternas uppfattningar om bristfälligt ledarskap och brist i engagemang från 
ledning gavs också stor vikt i deras intervjusvar om riskbenägenheten och syn på 
säkerhet samt risker.  
 
I slutet av analysen togs respondenternas förslag på förbättringar upp, samtliga förslag 
är i enlighet med tidigare forskning om att organisationsledningen har det yttersta 
ansvaret för säkerhetsarbetet inom organisationer (Choudhry & Fang, 2008). 
Organisationsledningen bör ha detta i åtanke, tillsammans med att ledningens 
engagemang i säkerhetsarbetet också är en viktig framgångsfaktor, för att 
säkerhetsarbetet ska kunna fungera på ett bra sätt (Choudhry et al., 2009). 
 
Temat uppfattningar om säkerhet skulle kunna kopplas till begreppet säkerhetsklimat, 
då det stämmer överens med beskrivningen av säkerhetsklimat som forskare kommit 
fram till (Gonzales-Roma et al., 1999; Cox & Cox, 1991). Av analysen framgick det 
nämligen att respondenterna upplevde att en gemensam syn inom arbetsgrupperna är att 
risktaganden ses som en naturlig del i arbetet och att de ofta ses som nödvändiga. Detta 
kan ses som viktiga indikatorer på vilket säkerhetsklimat som råder inom arbetsgruppen 
(Gonzales-Roma et al.,1999; Cox & Cox, 1991). Respondenternas riskbenägenhet 
skulle enligt Cox och Coxs (1991) teori också kunna vara en del av det rådande 
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säkerhetsklimatet, något som bör ses som en problematisk aspekt hos 
organisationsledningen, eftersom att säkerhetsklimat borde förespråka säkert arbete, 
dvs. avsaknad av risktaganden. Eftersom att säkerhetsklimat ansågs avspegla i vilken 
grad medarbetare uppfattar säkerhetsregler och säkerhetsprocedurer som hjälpmedel 
vilka är implementerade i organisationen, bör organisationsledningen ur denna aspekt se 
över om hur implementeringen av dessa regler och procedurer är gjord. 
 
Att riskbenägenheten och synen på säkerhet upplevdes vara lik inom arbetsgruppen och 
inom resten av organisationen kan också kopplas till olika sociala- och individuella 
faktorer eftersom att, huruvida en medarbetare följer säkerhetsföreskrifter och regler 
eller inte, beror på vilket värde denne sätter på sin status bland arbetskamrater 
(Choudhry & Fang, 2008). Normer kan vidare tänkas ligga till förklaring till hur syn på 
säkerhet kan skapas genom informella regler som personerna i arbetsgrupperna har 
skapat (Lawton, 1998). Eftersom det framgick att respondenterna själva bryter mot 
säkerhetsföreskrifter och regler ibland samt att arbetskamrater till dem också gör det, 
går det att tolka det som att gruppens mål inte stämmer överens med organisationens 
mål gällande säkerhet, vilken strävar efter att säkerhetsföreskrifter och regler ska följas 
(Lawton, 1998). Däremot verkar gruppens mål stämma överens med organisationens 
mål angående effektivitet, då respondenterna menar att de och andra medarbetare gärna 
vill framstå som produktiva. Analysen visade att det, i linje med Lawtons (1998) 
synsätt, finns informella normer kring säkerhet och risker inom organisationen. Att en 
del av respondenterna upplevde att de inte kan säga till arbetskamrater som bryter mot 
säkerhetsföreskrifter och regler skulle också kunna förklaras genom genom image, där 
det kan tänkas att det finns en rädsla hos en del respondenter att få en negativ 
framtoning inom arbetsgruppen. Enligt tidigare forskning skulle det kunna förklaras 
som att individer med högt behov av att upprätthålla en önskvärd image är mer benägna 
att foga sig enligt informella normer kring säkerhet (Mullen, 2004). 
 
Fortsättningsvis framgick det av analysen att respondenterna upplevde att en anledning 
till att de tar risker är på grund av ledningens sätt att kommunicera säkerhetsarbete. 
Respondenterna ansåg nämligen att det finns brister i hur säkerhetsföreskrifter och 
regler kommuniceras från högsta ledning, platschefer och/eller arbetsledare. Detta 
skulle enligt Cox och Cheynes (2000) forskning, om i vilken grad arbetare uppfattar 
regler och procedurer som hjälpmedel som finns implementerade i organisationen, 
kunna influera säkerhetsnivå. Det kan för respondenternas del innebära att den upplevda 
bristen i kommunikationen, påverkar vilken säkerhetsnivå som är rådande på 
arbetsplatsen.  
 
En konsekvens av att arbetsledningen inte kommunicerar säkerhetsföreskrifter och 
regler på ett tydligt sätt skulle i linje med Masons (1997) teori kunna leda till brist på 
förståelse hos individer, vilka då inte inser att de utsätter sig för risker. Enligt dettta 
synsätt kan bristen i kommunikation, som respondenterna upplevde, ha lett till att de 
inte alltid lyckas med att skydda sig själva (Mason, 1997). Det kan diskuteras huruvida 
ledningen borde engagera sig mer i att försöka förbättra kommunikationen inom 
organisationen eller inte. Detta på grund av att en tydlig kommunikation mellan högsta 
ledning och arbetsledning samt medarbetare, i enlighet med Masons synsätt, skulle 
kunna göra så att riskbenägenheten hos respondenterna och hos deras arbetskamrater, 
eventuellt skulle kunna reduceras. Riskbenägenheten kan eventuellt också förklaras 
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genom Hoods (1994) forskning om att inkonsekvent applicerade- eller icke existerande 
handlingsprocedurer kan vara kopplade till problem relaterade till säkerhet. Teorin 
stämmer in på hur respondenterna upplevde att högsta ledningen och arbetsledningen 
kommunicerade säkerhet på ett otydligt sätt. Ledningens bristande kommunikation 
skulle i så fall kunna förklara varför problem relaterade till säkerhet har uppstått i 
organisationen. Det framgick dock av analysen att respondenterna är mer benägna att ta 
risker som de anser kan leda till mindre allvarliga konsekvenser, vilket skulle kunna 
betyda att riskbenägenheten kan förklaras av andra faktorer. Zeitlin (1994) kom 
nämligen fram till att medarbetare som sätter högt värde på sin tid, bekvämlighet, 
självbild, status bland andra samt bedömer sannolikheten att bli skadad som låg genom 
att inte följa en instruktion, troligtvis kommer att ignorera instruktionen, trots att den är 
tydligt presenterad. Hans teori skulle skulle kunna vara en förklaring som går att koppla 
till individuella- men även till sociala faktorer i form av normer och image. 
Respondenternas risktaganden när det gäller små risker skulle i enlighet med Zeitlins 
synsätt alltså kunna ske trots tydlig kommunikation från högsta ledningen, platschefer 
och/eller arbetsledare. 
 
Analysen visade också att respondenterna upplevde att det många gånger finns brister i 
arbetsledningens ledarskap. Chefer vågar inte alltid säga till medarbetare som slarvar 
med säkerhetsutrustning. Respondenterna menar dessutom att platschefer och/eller 
arbetsledare ibland har avfärdat medarbetare som har bett om ett visst hjälpredskap. 
Respondenterna har även fått tillåtelse från chefer på tidigare arbetsplatser att utföra 
arbetsmoment som lagmässigt var förbjudet. Ett väl fungerande ledarskap är enligt 
forskning viktigt för säkerhetsarbete. Arbetsledningen måste följa reglerna för 
säkerhetsarbetet fullt ut för att det ska tillämpas och fungera på ett bra sätt bland 
personalen. Medarbetares beteende speglar i stor utsträckning arbetsledningens 
beteende, vilket gör det viktigt för arbetsledningen att föregå med gott exempel. Om 
närmaste arbetsledningen föregår med gott exempel och använder skyddsutrustning 
samt undviker att slarva med säkerheten så kommer beteendet kopieras av 
byggnadsarbetarna (Sawacha et al. 1999, Slates 2008). Detta belyser vikten av att ett väl 
fungerande ledarskap måste finnas inom organisationen, för att olyckor ska kunna 
undvikas. 
 
Respondenterna upplevde att de har goda kunskaper om säkerhet och risker på 
arbetsplatsen. Trots det fanns en önskan hos flera av dem om mer engagemang från 
ledningen, både på det personliga planet och på gruppnivå. Respondenterna uppfattar 
nämligen att platschefer och/eller arbetsledare sällan visar engagemang när det kommer 
till hur säkert arbetet inom arbetsgruppen sker. Respondenterna påtalade dock att 
arbetsledning brukar vara engagerad i säkerhetsarbetet i början av ett byggnadsprojekt, 
men under tiden när tidsplanen blir allt snävare tenderar arbetsledningen att engagera 
sig mindre. Forskning har visat ett system som motiverar, uppmuntrar och belönar säkra 
beteendeen leder till framgångsrikt säkerhetsarbete (Sawacha et al. 1999; Zou, 2001; 
Slates 2008). Engagemang från högsta ledning, platschefer och arbetsledare bör därför 
ses som en nödvändighet för att kunna uppnå detta. En del av respondenterna tror själva 
att bristande engagemang från ledningen, det vill säga avsaknad av uppmuntran till 
säkra beteenden, kan vara en anledning till att säkerhetsföreskrifter och regler på 
arbetsplatsen ofta bryts. Deras egna uppfattningar är därmed också i enlighet med 
ovanstående teorier. 
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För att förhindra olyckor bör arbetsledningen även, i enlighet med Chouldhry och Fangs 
(2008) forskning, tillgodose respondenternas behov av god planering av uppgifter och 
arbetsmoment, tillhandahålla fungerande verktyg och en fungerande arbetsplats, för att 
minska problemen med den mänskliga faktorn (Jannadi, 1996; Choudhry & Fang, 
2008). Detta understyrker arbetsledningens ansvar har att tillgodose samtliga 
medarbetares behov och att förebygga risker i projekteringsstadiet, genom planering 
(Jannadi, 1996; Sawacha et al., 1999; Choudhry & Fang, 2008). Detta styrker att 
ledningen konsekvent bör tillgodose medarbetarnas individuella behov och behov av 
hjälpredskap i arbetet. 
 
Vilket värde en medarbetare sätter på sin bekvämlighet och självbild ger också en 
indikation på i vilken grad medarbetare följer säkerhetsföreskrifter och regler 
(Choudhry & Fang, 2008). Individuella faktorer spelar därför också en roll i hur 
säkerhetsföreskrifter och regler följs. Av analysen framkom det att respondenterna 
upplevde att personlighet spelar en roll i hur mycket risker en individ tar. Det kan ses 
vara i linje med forskning som visat att säkerhetsbeteenden är associerade med 
individuell riskperception. Det skulle kunna förklara hur respondenternas perception om 
risker var att det går att undvika skador med hjälp av vilja, avsaknad av stress och 
genom kroppskontroll. Det går utifrån det att göra tolkningen att det i praktiken är 
omöjligt för respondenterna att genom vilja kunna undvika skador, eftersom att stress 
upplevs vara ständigt närvarande (March & Shaoira, 1992; Rundmo, 1997). En 
motsättning i detta skulle dock kunna vara att respondenterna upplevde att 
riskbenägenheten och uppfattning om säkerhet på arbetsplatsen främst är kopplade till 
stressiga arbetsförhållanden och inte till personlighet.  
 
Stress kan också ses som en förklaring till hur säkerhetsföreskrifter och regler ofta bryts 
på arbetsplatsen (Choudhry & Fang, 2008). Utifrån analysen går det att tolka det som att 
respondenternas riskbenägenhet till stor del kan förklaras genom stressiga 
arbetsförhållanden. Stressiga arbetsförhållanden kan kopplas till organisatoriska 
faktorer, i form av press från högsta ledningen, platschefer och/eller från arbetsledare att 
varje byggnadsprojekt måste vara färdigt inom en viss tidsram. Pressen på att 
byggnadsprojekt måste vara färdigt inom en tidsram upplevdes ibland också komma 
från arbetskamrater, vilket alltså kan vara en ytterligare omständighet som leder till 
stressiga arbetsförhållanden. Press från arbetskamrater kan ses som en del i 
socialiseringsprocessen i form av normer (Lawton, 1998). Normen skulle i det här 
sammanhanget kunna betyda att det är norm inom arbetsgrupperna att arbeta i takt med 
byggnadsprojektens tidsramar, oavsett om det innebär regelbrytanden eller inte. 
 
Många av de risker som respondenterna tar sker enligt dem också på grund av en 
önskan om att få arbetet gjort. Detta är också något som kan kopplas till stressiga 
arbetsförhållanden. Vidare skriver Lawton (1998) att regelbrytanden kan ske på grund 
av att det innebär kostnader i tid och ansträngning att följa regler (Lawton, 1998). 
Stressiga arbetsförhållanden skulle därför kunna vara ytterligare en förklaring till 
respondenternas riskbenägenhet.  
 
Enligt respondenterna finns det på många byggnadsprojekt brister i planeringen, något 
som de märker får konsekvenser genom att arbetsytan blir knapp och arbetsplatsen blir 
stökig. Det kan enligt respondenterna leda till att rätt redskap inte alltid finns tillhands 
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vid arbetsmoment. Detta kan ses likna beskrivningen av osäkra miljöer och 
arbetsmetoder, som går att koppla till varför olyckor inträffar (Kartam, 1997). Forskare 
har också kommit fram till att majoriteten av olyckor inte är orsakade av vårdslösa 
arbetare utan av brist på kontroll, och då brist på kontroll skulle kunna liknas med en 
osäker miljö, kan det också tänkas vara en förklaring till respondenternas uppfattning. 
Forskare anser dock att det är organisationsledningen som har ansvar för detta, vilket 
understryker vikten av planering från ledningens sida (Baxendale & Jones, 2000). 
 
Respondenterna upplevde också att ett hot mot deras säkerhet var arbete i närheten av 
underentreprenörer, vilka respondenterna upplevde var mer riskbenägna än dem. Detta 
skulle också unna kopplas till osäkra miljöer och arbetsmetoder (1997). Det skulle även 
kunna förklaras genom att respondenternas perception om möjliga risker eventuellt ser 
annorlunda ut jämfört med underentreprenörernas perception. Vidare ansåg 
respondenterna att underentreprenörer generellt har lägre medvetenhet om risker på 
arbetsplatsen. Den upplevda riskbenägenheten som respondenterna upplever finns hos 
underenntreprenörerna skulle också kunna förklaras genom brist i kompetens (Simon & 
Piquard, 1991; Jaselskis et al., 1996).  
 
Sammanfattningsvis visade analysen av resultatet på flera olika påverkansfaktorer vilka 
diskuterats ovan. Det faktum att byggnadsindustrin är en bransch i ständig förändring, 
där arbetsplatserna, arbetsgrupperna och cheferna ändras för varje byggnadsprojekt, bör 
tilläggas som en viktig parameter i frågan om riskbenägenhet och säkerhet. Nya 
arbetsmoment bör också ses som en förändring som påverkar. Komplexiteten i 
säkerhetsarbete inom byggnadsindustrin bör, på grund av den ständigt föränderliga 
miljön tillsammans med tunga fysiska- och psykiska krav, ses som hög. Den stränga 
närvaron av det hårda fysiska- såväl som det psykiska arbetsklimatet bör ses som en 
relativt unik företeelse som eventuellt inte är så vanlig i många branscher. De 
utmaningar som byggnadsarbetare ställs inför varje dag kräver därför att ingen av dessa 
arbetsmiljöaspekter bör åsidosättas om säkerhetsarbetet ska kunna fungera på ett bra sätt 
inom organisationen. Resultatet från denna studie pekar i linje med tidigare forskning på 
att kommunikation, ledarskap och engagemang är viktiga förutsättningar för att kunna 
minska risbenägenhet och skapa ett bra säkerhetsarbete. 
 
På grund av det aktuella valet av en kvalitativ studie som tillvägagångssätt, vilken 
grundar sig i mer eller mindre subjektiv tolkning av datamaterialet, finns en viss risk att 
personliga värderingar kan ha påverkat resultaten. Genom en systematisk analysprocess 
med öppen kodning bör riskerna för personliga värderingar emellertid ha minskat. 
Genom detta tillvägagångssätt bör studien därför ses ha en relativt god empirisk 
förankring. Det finns dock en risk att jag som forskare kan ha påverkat respondenterna 
på något sätt så att deras svar hade blivit annorlunda om någon annan hade genomfört 
intervjuerna. Jag försökte med hänsyn till detta att inta en professionell men ändå 
personlig approach under intervjuerna, där jag försökte förmedla en trygghet att prata 
om det relativt känsliga ämne som säkerhet och risker på arbetsplatsen faktiskt är. Att 
intervjuerna spelades in med bandspelare kan också ha medfört att viss information inte 
framkom, på grund av eventuella obehagskänslor hos respondenterna kring att samtalen 
spelades in. Då det fanns en begränsning av hur lång tid intervjuerna fick ta är det också 
möjligt att vissa svar inte hann läggas fram på grund av tidsbegränsningen. Det fanns 
dock inte tid till intervjuer längre än ca 45 minuter på grund av att intervjuerna skedde 
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på respondenternas arbetstid där det krävs av dem att de arbetar i takt med 
byggnadsprojektets tidsplan.  
 
Målet med kvalitativ metod är enligt Langemar (2008) att ge en meningsfull och 
representativ bild av det som undersöks. Det innebär också att data bör ha bredd för att 
täcka in variationen och djup för att möjliggöra tolkningen av datan. Eftersom att 
intervjuguiden bestod av 28 grundfrågor frågor och där det gavs utrymme till 
uttömmande svar samt spontana följdfrågor, tror jag att en bra övergripande bild av 
respondenternas upplevelser om säkerhet och risker gavs. Förståelse för det som har 
undersökts är också viktigt för att uppnå god representativitet (Langemar, 2008). Syftet 
med studien var att undersöka riskbenägenheten hos en grupp byggnadsarbetare och 
deras uppfattning om säkerhet på arbetsplatsen. Detta anser jag vara uppfyllt vilket bör 
betyda att förståelsen är god. Deltagare bör handplockas utifrån faktorer som indirekt 
antas relevanta för studiens syfte eller frågeställning, som till exempel, yrke och 
erfarenhet. Insamlad data bör också innehålla faktorer som visat sig påverka det som 
undersökt (Langemar, 2008). Även detta anser jag vara uppfyllt eftersom att 
respondenternas yrken och erfarenhet var av stor relevans för studiens syfte. 
 
Studien genomfördes med anledning att utforska vilka potentiella problemområden som 
finns i arbetet med säkerhet och risker inom byggsektorn. Med utgångspunkt i det 
hoppas jag att denna uppsats kan medföra ytterligare kunskap inom säkerhetsområdet, 
för att kunna skapa en större plattform för vidare forskning om säkerhetsarbete inom 
byggnadsindustrin. Ett fåtal studier av liknande karaktär inom byggnadsindustrin har 
genomförts i Sverige men det finns fortfarande mycket kvar att undersöka. Anledningen 
till att genomföra vidare studier inom området anser jag vara att branschen fortfarande 
är den bransch där flest dödsolyckor sker. Det är därför nödvändigt att ta reda på 
bakomliggande faktorer för att kunna få ner dödssiffrorna och antalet sjukskrivningar. 
Fler studier som också innehåller jämförelser mellan olika arbetsplatser och företag 
skulle kunna medföra ökad kunskap inom området samt en bättre hälsa hos 
byggnadsarbetare generellt. En studie om riskbenägenhet och upplevelser av säkerhet på 
arbetsplatsen med utgångspunkt i åldersskillnader kopplat till erfarenhet och 
personlighet vore också intressant att undersöka i framtiden. Jag hoppas att den här 
studien kan inspirera andra till vidare forskning inom säkerhetsområdet och 
byggsektorn.   
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Bilaga 1, Intervjuguide  
  
 
1. Inledning 
Kort summering av studiens syfte, att respondenternas medverkan är frivillig, att 
intervjun spelas in och att inspelningen raderas när materialet har använts, att de när 
som helst kan avbryta utan att ange skäl för detta samt att alla uppgifter kommer att 
avidentifieras. 
 
 
2. Personlig information  
Kort beskrivning av personen och byggarbetsplatsen där intervjun är utförd.  

 
Yrke:  
Ålder: 
Hur länge har du arbetat på företaget?  
Hur länge har du arbetat tillsammans i detta arbetslag? 

 
 

3. Attityder 
 
Kan du beskriva vad säkerhet på arbetsplatsen är för dig? 
 
När du utför ditt jobb, tänker du på att göra det på ett säkert sätt? 
 
Vad anser du vara de mest frekventa/största riskerna i yrket?  

 
Brukar du reflektera om din egen säkerhet? 

 
Har du/vilka förväntningar har du på dina kollegor när det kommer till 
risk/säkerhetsarbete? 
 
Hur ser du på nya oerfarna kollegor?  
Tänker du på att ditt agerande kan tas efter av dem?  
Säger du till om du ser dem utsätta sig själva eller andra för risk?  

 
 
4. Beteenden 
Har du någon gång utfört ett arbete på ett sätt som du visste var fel ur 
säkerhetssynpunkt?  
Var du medveten om att du tog denna risk?  
Om ja, hur och varför?  
Vad hände? / Vad kunde ha hänt?  
Har ditt beteende förändrats efter den händelsen?  
 
Har du någon gång tagit en ”genväg” som innebär regelbrott för att utföra ett arbete 
snabbare? (Den lättaste och snabbaste vägen) 

 



 

Har du någon gång när det kommer till risker på arbetsplatsen haft en tanke/känsla av 
att ”det händer inte mig”? 

 
Upplever du att det går att undvika skador? (Snarare än att det inte går att undvika 
skador) 

 
Har du sett någon annan på arbetsplatsen bryta mot säkerhetsregler? 
I vilken/vilka situationer har du sett att det har hänt? (Hur?) (Har du sett någon 
arbetskamrat utsätta sig själv eller andra för risk genom sitt sätt att arbeta?)  
Sa du/någon till? 

 
 

5. Kompetens 
 
Vilka kunskaper om risker på arbetsplatsen har du? 
 
Har du någon arbetsmiljöutbildning? 

 
 

6. Organisatoriska faktorer 
 
Hur uppfattar du att ledningen kommunicerar säkerhetsregler? 
 
På vilka sätt informerar ledningen om säkerhetsregler? 
 
Har din platschef och arbetsledare någon påverkan på hur säkert ni arbetar?  
Om ja, hur engagerad är din platschef och arbetsledare när det kommer till hur säkert 
du/ni arbetar?  
Är det någon skillnad i sättet du arbetar på beroende på om platschef och arbetsledare är 
engagerade i er hälsa och ert välbefinnande?  
 
Har du någon gång känt dig övervakad i utförandet av ditt arbete? 
 
 
7. Sociala faktorer 
 
Tycker du att det finns något gemensamt sätt att förhålla sig till säkerhet (risker) inom 
arbetsgruppen? 
 
Hur fungerar arbetslaget när det kommer till att påverka varandra? 

 
Har det någon gång inträffat att du/andra på arbetsplatsen har ”hållt rygg” för varandra 
när någon har tagit en risk i arbetet? 
 
Uppmuntras/icke uppmuntras risktagande inom arbetsgruppen? (Macho-kultur?) 
 
 
 



 

8. Stressiga arbetsförhållanden 
 
Har du någon gång upplevt säkerhet och produktion vara motsatser till varandra?  
 
Om ja, när hände det senast? Kan du berätta mer om den specifika händelsen? 
 
Ackordlön? 
 

 
9. Förbättringar 
 
Finns det någonting som du tror skulle kunna förbättras gällande säkerhet och risker på 
arbetsplatsen? 

 
 

10. Övrigt 
 
Har du något mer du vill lägga till om det vi har pratat om som jag inte har tagit upp? 

 
 

11. Avrundning och tack för medverkan 
 
 


