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Abstrakt 

Byggbranschen är en av de farligaste branscherna, i Sverige, där 55 personer omkommit de 

senaste fem åren. En organisations säkerhetskultur är en viktig faktor för att minimera 

olycksfall på arbetet. På grund av detta är det intressant att undersöka hur säkerhetskulturen 

ser ut inom ett svenskt byggföretag. Säkerhetskulturen inom NCC, avdelning Västerbotten, 

har undersökts med hjälp av fokusgrupper och enskilda intervjuer utifrån ålders- och 

maskulinitetsperspektiv då dessa antas påverka säkerheten på arbetsplatserna negativt. Ett 

jämförande perspektiv har antagits där attitydskillnader mellan tjänstemän och yrkesarbetare 

eftersökts. Studiens resultat visar att uppfattningarna kring NCC´ s säkerhetskultur inte skiljer 

sig nämnvärt mellan tjänstemän och yrkesarbetare, dock finns uppfattningar bland vissa att 

den rådande machokulturen samt åldersstrukturen förhindrar den positiva utvecklingen av 

säkerhetskulturen. För att skapa en förbättrad säkerhetskultur krävs attitydförändringar som 

gynnar säkerhetsarbetet.     



 

Förord 

Vi vill först och främst tacka vår fantastiska handledare Leif Stening som gett oss det stöd och 

de råd som möjliggjort denna rapport. Vidare vill vi visa vår största tacksamhet till de respon-

denter som med vänlighet och med tillmötesgående inställning bidragit till studiens färdig-

ställande. Sist men inte minst vill vi tacka vår uppdragsgivare som gett oss fria tyglar med 

utformningen av denna studie samt möjliggjort en nästan omöjlig uppgift att samla 

respondenterna för fokusgrupper och intervjuer.  

Och tusen tack till Gilles chokladbollar som har hållit humöret på topp! 
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Inledning 

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är något alla företag och organisationer på olika sätt tacklas 

med. Vissa organisationer försöker hantera problematiken kring stillasittande arbete medan 

andra försöker hantera problematiken med att undvika skador och olyckor som kan leda till 

dödsfall på arbetsplatsen. Målet för allt arbetsmiljöarbete i Sverige är att i slutändan nå en 

nollvision där ingen skadas eller förolyckas på arbetet. Problematiken ligger i att försöka nå 

visionen. Vi ser det som att de sätt organisationer kan nå visionen är genom att följa svensk 

lagstiftning, såsom arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, samt inte minst att ta egna aktiva 

initiativ. Enligt svensk lagstiftning ska arbetsgivaren och arbetstagaren samarbeta för att 

skapa en bra och trygg arbetsmiljö (AML, 3 kap.1a§) och arbetstagaren ska delta i och möj-

liggöra för de åtgärder som krävs för att få en god arbetsmiljö (AML, 3 kap. 4§). Det huvud-

sakliga arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsgivaren och denne ska systematiskt planera och 

leda arbetsmiljöarbetet (AML, 3 kap. 2a§) (Gabinus Göransson, Nordlöf & Garpe, 2010). 

Arbetsmiljöverket förklarar arbetsgivarens roll gällande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete som: 

”Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller 

olycksfall” (AV, 2013). Arbetsolycks- och tillbudsrapportering är en viktig del i organisatio-

ners arbetsmiljöarbete. Tillbud är en händelse som skulle kunna ha lett till en olycka som i sin 

tur kan påverka arbetstagares hälsa negativt. Tillbudsrapporteringen efter en sådan händelse 

har som syfte att uppmärksamma och förebygga olycksfall på arbetet (AV, 2013).   

Organisationers egna initiativ för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetet kan ske genom 

olika aktiviteter såsom utbildning och utvecklande av arbetsutrustning. Utbildningar som 

syftar till minskade olyckor handlar i stort om att förändra osäkra beteenden hos medarbetare 

till säkrare beteenden. Det handlar om en förändring i en organisations säkerhetskultur, där 

medarbetares attityder och beteenden är en viktig del men som även är svårföränderlig. När 

det kommer till arbetsutrustning är det, i många fall, lagstadgat vilken utrustning som ska fin-

nas tillgänglig och användas. Dock har organisationer också möjlighet att utifrån egna initiativ 

tillhandahålla och utveckla arbetsutrustning utöver vad lagen kräver.  

Alla branscher stöter på problematiken med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, men bran-

scherna består i olika hög grad av riskfyllt arbete. Utifrån Arbetsmiljöverkets olycksstatistik 

från år 2009 till april 2013 är byggbranschen den tredje mest olycksdrabbade sektorn om man 

ser till antalet anmälda arbetsplatsolyckor (AV). Enligt Arbetsmiljöverket har det i Sverige 
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rapporterats 15 140 arbetsplatsolyckor inom byggbranschen mellan år 2008-2012. Arbets-

platsolyckor som haft dödlig utgång under samma tidsperiod och bransch har uppgått till 55 

personer. Den främsta orsaken till både olycksfall och dödsfall inom byggbranschen är fall- 

och klämolyckor, maskinfel och fysisk överbelastning (Arbetsmiljöverket, 2013 & Sveriges 

Byggindustrier, 2013). Utifrån denna statistik kan urskiljas att byggbranschen är intressant att 

studera utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv, där vi valt att genomföra studien hos 

NCC Construction som är ett välkänt byggföretag med lång erfarenhet i branschen.   

Forskning har visat att män inom mansdominerade arbeten tar mer risker (Ely & Meyerson, 

2010) samtidigt som forskning även ger belägg för att arbetstagares ålder har inverkan på 

risktagande (Siu, Phillips & Leung, 2002). Detta gör det intressant att undersöka hur attityder 

gentemot säkerhet ser ut beroende på ålder och hur attityderna gestaltar sig då NCC, avdel-

ning Västerbotten, är en mansdominerad arbetsplats med 96 % män och 4 % kvinnor, där 

kvinnorna enbart återfinns i tjänstemannapositioner.      

NCC är ett byggföretag som verkar i hela Sverige, med ca 17500 medarbetare. Företaget är 

indelat i regioner och avdelningar. Den avdelning som studien inriktar sig på är avdelning 

Västerbotten. Inom avdelningen återfinns cirka 400 anställda (NCC, 2013). Inom NCC finns 

en uppdelning mellan arbetstagare som är tjänstemän och yrkesarbetare. De tjänstemän som 

berörs i denna rapport är platschefer och arbetsledare. Dessa två yrkesgrupper är utstatione-

rade på byggarbetsplatserna och de har en direkt kontakt med den dagliga produktionen. 

Platschefen är yrkesarbetarnas närmsta chef med ett delegerat arbetsmiljöansvar. Arbetsledare 

fungerar som stöd till platschefer och har som främsta arbetsuppgift att planera och fördela 

arbetet på den aktuella byggarbetsplatsen. Yrkesarbetare i denna studie är: snickare, murare 

och betongarbetare (Personalchef, NCC, personligt samtal, 17 januari 2013). Olycksstatistiken 

för NCC region Norrland (där avdelning Västerbotten ingår) var år 2012; 11,7 olyckor per en 

miljon arbetade timmar (Personalchef, NCC, personligt samtal, 4 april 2013)
1
.      

NCC´ s arbetsmiljöchef anser att byggbranschen genom åren inte haft ett likaväl utvecklat 

systematiskt arbetsmiljöarbete som industribranschen, därför tas nu nya krafttag för att öka 

säkerheten och arbetsmiljön. NCC´ s egna initiativ för säkrare arbetsplatser har skett genom 

nyinförda konsekvensrutiner gällande säkerhetsutrustning, samt arbetet med att förändra or-

ganisations- och säkerhetskulturen gentemot arbetsmiljö och säkerhet. NCC strävar efter ett 

                                                           
1
 Intern olycksstatistik som inte är jämförbar med Arbetsmiljöverkets statistik. Den interna statistiken är inte 

jämförd med andra byggföretag i Sverige.   
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enat arbetssätt som ska gälla hela koncernen, de vill bilda ”Ett NCC”. För att förändra attity-

der och beteenden gentemot arbetsmiljö och säkerhet har de genomfört en utbildning för 

samtliga anställda. Utbildningen ser de som en start på deras långsiktiga arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbete som i framtiden ska genomsyra allt arbete NCC står inför (Arbetsmiljöchef, 

NCC, personligt samtal, 5 april 2013). Utifrån detta är vi intresserade att undersöka hur attity-

der och säkerhetskulturen faktiskt ser ut i ett företag inom byggbranschen som karaktäriseras 

av riskfyllt arbete.   
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka säkerhetskulturen inom NCC, avdelning Västerbotten. 

Detta görs genom att undersöka vilka uppfattningar och attityder som finns bland 

medarbetarna gentemot arbetsmiljöarbetet och säkerhetsfrågor. Betydelsen av en mans-

dominerad arbetsplats kommer särskilt att beaktas.  

Frågeställningar 

 Hur ser medarbetarnas attityder ut gentemot arbetsmiljö och säkerhet? 

 Finns attitydskillnader mellan tjänstemän och yrkesarbetare i dessa frågor samt 

upplever de att ålder påverkar säkerhetsattityden? 

 Hur ser medarbetare på det personliga ansvaret i säkerhetsfrågor? 

 Hur ser medarbetare på maskulinitet, jargong och arbetsmiljö? 

 Vilka förutsättningar anser tjänstemän och yrkesarbetare krävs för att skapa en god 

säkerhetskultur? 
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Forskningsgenomgång 

I följande avsnitt kommer teorier och tidigare forskning kring säkerhet i byggbranschen berö-

ras. Först förklaras inriktningen på forskningsområdet för denna studie, sedan kommer en 

beskrivning av problematiken och det karaktäristiska hos en byggarbetsplats. Därefter redovi-

sas begreppsförklaringar av attityder, beteenden, säkerhetskultur och säkerhetsklimat. De sista 

avsnitten i teorigenomgången berör förutsättningar för en god säkerhetskultur, ålder och risk-

tagande, maskulinitet, jargong och säkerhet och slutligen berörs det personliga ansvaret. 

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är ett omfattande område, men vi har valt att här inrikta oss 

på attityder, beteenden, säkerhetskultur, ålder och maskulinitet i relation till arbetsmiljö och 

säkerhet. Referenser har vi funnit genom sökord via databaserna EBSCO och Web of Science. 

Sökorden vi använt oss av är: age, age differences, work environment, safety, safety culture, 

safety climate, construction industry, attitudes, behavior, masculinity, construction workers, 

personal responsibility och risk awareness. Den tidigare forskning vi funnit inom studiens 

huvudområde är genomförda i Australien, Hong Kong, Storbritannien och USA. Endast en av 

de använda studierna är genomförd i Sverige. Vi är väl medvetna om att arbetsmiljölagstift-

ningarna ser annorlunda ut i dessa länder men de har relevans då de berör andra frågor än lag-

stiftning förknippade med arbetsmiljö och säkerhet. Lagstiftningar har inte varit kärnan i 

några av de valda artiklarna som vi har valt att återge. De valda artiklarna visar på den 

problematik som finns inom byggbranschen i stort. De flesta artiklarna baseras på byggbran-

schen, vilket vi anser vara viktigast då denna kontext i stort ser ut på ett likartat sätt i hela 

världen.   

Byggarbetsplatsens unika karaktär 

Arbetsplatser inom byggbranschen skiljer sig från andra industrier då produktionen är projekt-

styrd. I och med nya byggprojekt flyttar arbetsplatserna till nya områden. Vi antar att det är 

mer problematiskt för mobila, projektstyrda organisationer där man ofta flyttar arbetsplatserna 

att kunna ha permanenta säkerhetsförutsättningar, jämfört med industrier som ständigt befin-

ner sig inom samma lokaler. Mintzberg har utvecklat olika modeller för att förklara hur orga-

nisationers strukturer kan variera (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En modell betecknas för ”ad-

hoc” vilket är en organisationsstruktur som är decentraliserad och projektstyrd med flytande 

struktur. Vi ser likheter mellan Mintzbergs ”ad-hoc” struktur och byggarbetsplatser. Jacobsen 

och Thorsvik menar att nackdelar med projektstyrd ”ad-hoc” struktur är att det kan finnas 

svårigheter att implementera arbetsrutiner och få medarbetare inom de olika projekten att 
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arbeta efter de gemensamma uppsatta rutinerna. Samtidigt som arbetsplatserna är mobila är 

det vanligt att hyra in underentreprenader under projekten som resulterar i att byggföretagen 

har personal på sina arbetsplatser som inte är deras egen. Detta antar vi försvårar projektets 

säkerhetsarbete. Säkerhetsarbetet försvåras då det inte alltid är samma underentreprenader 

som hyrs in, vilket gör det svårt att införa och följa säkerhetsrutiner som gäller för hela bygg-

arbetsplatsen. Byggföretagen har det övergripande arbetsmiljöansvaret på ett byggprojekt, 

vilket även inkluderar underentreprenadspersonal. Ytterligare en aspekt till svårigheten är 

tidspress och ekonomiska krav, då byggföretag oftast får en tidsplan i och med upphandling. 

Detta ställer i sin tur hårda krav på efterlevnad, annars riskerar byggföretagen att betala förse-

ningsavgifter. Denna specifika karaktär av verksamhet gör det särskilt intressant att studera ur 

ett säkerhetsperspektiv.  

Attityder och beteenden 

Attityder och beteenden kopplas ofta samman med säkerhetskultur i arbetsplatssäkerhets-

forskning (Choudhry, Fang och Mohamed, 2007, Mohamed, 2003). Det finns många defini-

tioner och förklaringar kring begreppet attityd. Darwin anser att attityd är något som kan 

observeras av andra, exempelvis ett beteende (Nationalencyklopedin, NE). En attityd kan 

även vara ett inre tillstånd och inom socialpsykologin anses det vara ett förhållningssätt eller 

en åsikt som formas genom erfarenhet eller kunskap där individen antingen är för eller emot 

ett fenomen eller en situation (ibid.). Förhållningssättet eller attityden kan variera i styrka 

beroende på hur viktigt fenomenet är för individen. En attityd som har stor betydelse för en 

individ tenderar att vara svårföränderlig (ibid.). En annan definition av attityd är: ”A 

favourable or unfavorable evaluative reaction towards something or someone, rooted in one’s 

beliefs, and exhibited in one’s feelings and inclinations to act” (Myers, Abell, Kolstad & Sani, 

2010, s.146). Denna definition visar att attityd och beteende är något sammankopplat och 

nedan redovisas definitioner av beteende. 

Beteende utifrån psykologins synvinkel är, enligt behaviorismen, något direkt iakttagbart och 

med den definitionen tas inte känslor eller tankar i beaktning (NE). På senare tid har man 

dock frångått denna definition för att istället innefatta verbal kommunikation mellan individer 

(NE). Genom forskning har det framkommit att attityder inte alltid förutspår vilket beteende 

en individ väljer (Myers et al.). Ajzen och Fishbein (1977) har funnit att beteendet inte alltid 

följer en individs attityd. Det som krävs för att beteendet ska följa attityden är att de båda är 

riktade mot samma mål och att handlingen för att nå målet överensstämmer. Ajzen och 
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Fishbein förklarar relationen mellan attityd och beteende i modellen; ”Theory of reasoned 

action”. Modellen förklarar hur man kan förutspå en individs beteende. Det man behöver veta 

är individens attityd mot det tänkta beteendet, vad andra i omgivningen anser om det tänkta 

beteendet, individens intentioner samt det faktiska beteendet (Myers et al.). Relationen mellan 

attityd och beteende, tänker vi, spelar en viktig roll i arbetslivet då organisationer har behov 

av att medarbetare arbetar på ett säkert sätt. Det krävs att medarbetare har en positiv attityd 

gentemot säkerhet och ett faktiskt säkert beteende som följer attityden.       

Attityder och beteenden inom en organisation har stark koppling till organisationskulturen. 

Organisationskultur är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s.140) ”… upplevelser, tankar och 

åsikter som är gemensamma för flera personer i ett visst socialt sammanhang”. Vidare menar 

Jacobsen och Thorsvik att organisationskulturen skapar ramar för hur medarbetare borde samt 

har möjlighet att bete sig. Detta stödjer vår tanke på att både attityder och beteenden är en del 

av organisationskulturen.  

I en organisationskultur finns det värden som benämns ”uppvisade värden” och 

”bruksvärden” (Jacobsen, 2005). Uppvisade värden innebär de värden en organisation vill 

visa för omvärlden att de besitter. Många gånger anser, enligt Jacobsen, organisationer och 

dess medlemmar att det är dessa värden de också arbetar efter. Bruksvärdena är däremot de 

värden som faktiskt efterlevs av alla medlemmar. Bruksvärden är de grundläggande ramarna 

för hur en medlem bör bete sig. Enligt Jacobsen är bruksvärdena resultatet av en socialisa-

tionsprocess, vilket innebär att en organisations medlemmar inte är medvetna att deras hand-

lingar baseras på bruksvärdena. Vi tolkar det som att det Jacobsen menar med uppvisade vär-

den och bruksvärden är att det finns en officiell kultur som ledningen både vill visa upp samt 

som de vill att medlemmarna ska anamma. Samtidigt kan det råda en annan kultur, brukskul-

turen, som medlemmarna faktiskt handlar utifrån, vilket kan gå stick i stäv med ledningens 

önskade kultur (Jacobsen). Utifrån detta förstår vi att det är svårt att påverka hur medlemmar i 

en organisation tänker och faktiskt beter sig. Organisationskulturen ses i denna studie som en 

del av organisationskulturen, vilket vi anser antingen kan ge förutsättningar för en säker eller 

osäker kultur.  

Säkerhetskultur och säkerhetsklimat   

Begreppet säkerhetskultur har många definitioner och är ett välutforskat område. Första 

gången begreppet säkerhetskultur nämndes var i och med efterrapporteringen av kärnkrafts-

olyckan i Tjernobyl (Choudhry, Fang och Mohamed, 2007). Choudhry et al. (s.207) redovisar 



8 
 

The Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations (ACSNI) definition av 

säkerhetskultur som: ”the safety culture of an organization is the product of individual and 

group values, attitudes perceptions, competencies, and patterns of behavior that determine 

the commitment to and the style and proficiency of an organization’s health and safety 

management”. Citatet visar på att attityder och beteenden kopplas ihop med säkerhetskultur. 

Vidare ges en annan definition av begreppet där säkerhetskultur förklaras som en del av orga-

nisationskulturen: ”Safety culture is a subfacet of organizational culture that affects workers’ 

attitudes and behavior in relation to an organization’s on going safety performance” 

(Mohamed, 2003, s.81). Det finns ett kompletterande begrepp till säkerhetskultur som kallas 

säkerhetsklimat (Choudhry et al.). 

Mohamed menar att begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat inte kan ses som separata 

utan att dessa två begrepp snarare kompletterar varandra med något skilda innebörder. Säker-

hetskultur handlar till största del om vad ledning och chefer vill och har möjlighet att hantera 

gällande säkerhetsfrågor. Mohamed menar att säkerhetskulturen styrs uppifrån och ner till 

medarbetare genom policys och rutiner. Säkerhetsklimat berör medarbetares egna uppfatt-

ningar av säkerhet på arbetsplatsen och utspelar sig i produktionen i form av medarbetares 

individuella attityder, gruppbeteenden, medarbetares involvering i det proaktiva säkerhets-

arbetet samt relationen mellan medarbetare och chefer (Mohamed). Vi förstår det som att 

säkerhetskultur är av mer formell karaktär som anger vad som bör göras medan säkerhetskli-

matet på en arbetsplats är av informell karaktär och handlar om vad som faktiskt görs i det 

dagliga arbetet. Fortsättningsvis kommer begreppet säkerhetskultur även innefatta Mohameds 

definitionen av säkerhetsklimat.  

Förutsättningar för god säkerhetskultur  

Tidigare forskning inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet har genererat teorier kring hur en 

organisation ska arbeta med säkerhetsfrågor för att skapa god säkerhetskultur. Fung, Tam, 

Tung och Man (2005) menar att ett starkt engagemang för säkerhets- och hälsofrågor inom 

organisationen har stor betydelse för den rådande säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Vidare 

framhåller de vikten av kommunikation mellan ledning, linjechefer och medarbetare för att 

kunna bygga upp en god säkerhetskultur där säkerhetspolicys och riktlinjer kan implemen-

teras och följas. I de flesta fall har ledning och chefer inom organisationer en mer positiv upp-

fattning kring säkerhetsfrågor än vad yrkesarbetare har (Fung et al.).    
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Patrick och Zou (2011) har funnit liknande resultat och menar att en nollvision, där inga 

arbetsplatsolyckor sker, uppnås endast genom att alla led i en organisation besitter och prakti-

serar korrekta värderingar, attityder och beteenden. Det räcker inte med att organisationen har 

policys, regler och riskbedömningar för byggarbetsplatsen. Vidare menar Patrick och Zou att 

det är via värderingarna, attityderna och beteendena en stark säkerhetskultur fostras inom 

byggbranschen och innefattar ledning, chefer och medarbetare samt underentreprenader som 

vistas på byggarbetsplatser. Även Molenaar, Park och Washington (2009) trycker på vikten av 

att involvera underentreprenader i arbetsmiljöarbetet för att öka säkerheten på arbetsplatsen. 

Hung, Smith-Jackson och Winchester (2011) har funnit liknande tendenser att det är viktigt 

att underleverantörer och organisationen ständigt kommunicerar och delar ansvaret för arbets-

platssäkerheten. Hung et al. menar att om säkerhetsmedvetenheten integreras med organisa-

tionskulturen kommer säkerhetsklimatet förbättras och risken för arbetsplatsolyckor kommer 

minskas.  

Molenaar et al. (2009) har identifierat fem faktorer som har hög inverkan på säkerhetskulturen 

och säkerhetsprestationen i en organisation. De faktorerna är: säkerhets engagemang, 

säkerhetsincitament, involverade underleverantörer (underentreprenader), säkerhetsansvar 

och säkerhetshinder för osäkra beteenden (Molenaar, et al.). Trots att de identifierat fem 

faktorer som påverkar säkerhetskulturen inom organisationer menar de dock att det är svårt att 

identifiera och entydigt definiera vad säkerhetskultur är och vad som påverkar säkerhetskultu-

ren. En stark säkerhetskultur med bra säkerhetsledning formas, enligt Langford, Rowlinson 

och Sawacha (2000), i motsats till Molenaar et al., av fem andra faktorer; organisationers 

policys, tillsyn och hantering av utrustning, branschnormer, risktagande samt beteendet hos 

chefer. De menar att dessa faktorer och ett säkert ledarskap inte kan förklara allt på en säker 

arbetsplats utan att det även handlar om ett bra samarbete mellan medarbetare, fackförbund, 

underentreprenader och skyddsombud (Langford, et al.). En god säkerhetskultur består, enligt 

Patrick och Zou (2011), av att säkerhet på arbetsplatsen värderas högt av alla inom en organi-

sation, att chefer har ett säkerhetsledarskap och att yrkesarbetare arbetar aktivt med att själva 

använda och söka information för att arbeta säkert. När säkerhetskulturen är god kan yrkesar-

betare identifiera och fråga om hjälp om nya arbetssituationer med medföljande säkerhets-

risker dyker upp på arbetsplatsen. Slutligen bör organisationen ha ett utarbetat belöningssy-

stem för de som arbetar och tänker säkert samtidigt som organisationen har rutiner för att 

samla säkerhetsinformation och för att mäta olycksfall, men även lyfta fram när säkerhetsar-

betet fungerar och ingen skadar sig (Patrick & Zou).  
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Det Molenaar et al., Langford et al. och Patrick och Zou illustrerar är att det inte finns en 

universal förklaring till vad som utgör en god säkerhetskultur. Att enbart ha en stark säker-

hetskultur innebär inte automatiskt att medarbetare har säkra beteenden men, enligt Langford 

et al., utan en stark säkerhetskultur är sannolikheten större att medarbetare anammar ett osä-

kert beteende vilket kan öka risken för arbetsplatsolyckor. Det har utformats säkerhetsmo-

deller för att förklara anledningen till att olyckor på arbetsplatser sker samt vilka som ansvarar 

för att arbetsplatsen ska vara säker.   

Säkerhetsmodeller 

Hall, Pilbeam och Corbridge (2012) redovisar olika modeller med olika inriktningar för vilka 

som förväntas ansvara för säkerheten på arbetsplatser. De utgår från kontexten som återfinns i 

Storbritannien angående hälso- och säkerhetsfrågor. Den första modellen, ”The careless 

worker model”, utgår från att olyckor sker på grund av att anställda inte vidtagit nödvändiga 

åtgärder för att kunna arbeta säkert, såsom att använda nödvändig skyddsutrustning. Denna 

modell tar däremot ingen hänsyn till dåliga arbetsvillkor, stress, trötthet samt undermålig ut-

formning av arbetssystem. Den andra modellen, ”The shared responsibility model”, har tagits 

fram då den första modellen anses vara farlig och bagatelliserar människors välmående på 

arbetet. Denna modell förespråkar ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, för att 

kunna skapa en så säker arbetsplats som möjligt, samt att ansvaret bör ligga på båda parter. 

Den tredje modellen, ”The trade union approach”, lägger fokus på att arbetsplatser och 

arbetsprocesser orsakar de olyckor som sker samt att dessa bör omstruktureras och byggas om 

för att skapa säkrare arbetsplatser. Den fjärde och sista modellen Hall et al. redovisar lägger 

ansvaret på arbetsgivaren. Modellen,”The employer responsibility model”, stödjer sig på att 

lagen anger att en arbetsgivare är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att minimera ris-

ker på arbetsplatsen. I svensk lagstiftning betonas dock samverkan mellan arbetsgivare, fack-

förbund och arbetstagare för att tillsammans skapa säkrare arbetsplatser (AML, 3 kap. 1a§, 3 

kap. 4§ & MBL, 32§) (Gabinus Göransson et al., 2010).           

Ålder och risktagande 

Ovan har säkerhetsmedvetenhet berörts med tyngdpunkten på en kollektivnivå, nedan kom-

mer säkerhetsmedvetenhet att beröras på individnivå. Risktagande och ålder tenderar att 

relatera till varandra (Mather et al., 2012). Mather et al. fann att när individer står inför en 

valsituation där de har möjlighet att välja mellan en riskabel valmöjlighet och en mindre 

riskabel väljer äldre individer det säkrare alternativet medan de yngre i större utsträckning 
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väljer det mer riskabla alternativet. När det däremot handlar om två skilda alternativ som till 

synes anses vara likvärdigt riskabla fanns ingen skillnad i risktagande mellan yngre och äldre 

där båda ålderskategorierna var lika benägna att välja det bättre av de två riskabla alternativen 

(Mather et al.).  

Gällande åldersskillnader och risktagande i arbetet fann Siu, Phillips & Leung (2002) att 

bland byggnadsarbetare i Hong Kong ökade skadefrekvensen med åldern för att sedan minska 

igen. De fann även att äldre yrkesarbetare hade mer positiv syn på säkerhet än yngre yrkesar-

betare. Siu et al. diskuterar att detta kan bero på att äldre yrkesarbetare har högre kompetens, 

mer erfarenhet samt att de vet att de inte har samma möjlighet att söka sig till andra arbeten 

som de yngre har och vill därför vara friska och skadefria på arbetet de befinner sig i. Enligt 

Abdelhamid och Everett (2000) kan yrkesarbetare som inte haft rätt utbildning eller erfarenhet 

inte förväntas att ständigt arbeta säkert, vilket kan krävas av rutinerad personal. De yrkesar-

betare som har utbildning och erfarenhet men som ändå väljer att ta risker i arbetet kommer 

inte bli mer säkerhetsmedvetna förrän deras attityd gentemot säkerhet förändras. Det är inte 

enbart ålder som är en faktor för säkerhet på arbetet, även maskulinitet påverkar medarbetares 

risktagande på arbetsplatsen som redovisas nedan.         

Säkerhet och maskulinitet 

Då byggbranschen, såsom många andra industrier, i stort är mansdominerad är det intressant 

att utröna hur maskulinitet på arbetet gestaltar sig. Forskning har bedrivits för att undersöka 

hur maskulinitet och risktagande tar sig i uttryck i mansdominerade branscher. 

Andersson (2012) framhåller att kön kan ses antingen som ett biologiskt fenomen där man 

föds som man eller kvinna eller någonting socialt konstruerat och något som görs, vilket har 

benämningen genus. När det kommer till maskulinitet anses den hegemoniska mannen vara en 

förebild för andra män. Enligt Ely och Meyerson (2010) beskrivs en hegemonisk man som 

rationell, känslomässigt avståndstagande, stark, tävlingsinriktad, beslutsam och självsäker. 

Den hegemoniske mannen ses, av andra män, som normen för hur en man bör vara. Trots 

detta är det få män som lever upp till denna norm. Hegemoniska män har en överordnad roll 

jämfört med män som inte uppnår idealet (Ely & Meyerson). Enligt Ely och Meyerson försö-

ker män ofta visa upp sin manlighet för både sig själv samt för andra män i sin omgivning och 

detta är något som ofta utspelar sig på arbetsplatser.   
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Män i mansdominerade och riskfyllda arbeten försöker ofta försvara sin maskulinitet genom 

att, enligt Ely och Meyerson, visa sig fysiskt starka, tekniskt kunniga och att de inte är 

emotionella, vilket visar att de inte är sårbara. Med dessa tre egenskaper menar Ely och 

Meyerson vidare att män i mansdominerande yrken ”gör kön” (doing gender). I Anderssons 

undersökning fann hon att männen inom ett svenskt gruvföretag ständigt reproducerade den 

hegemoniska maskuliniteten som den överordnade, där den stereotypa mannen är eftertraktad 

med sin uthålliga fysik och praktiska kompetens. Samtidigt som maskuliniteten reproduce-

rades efterfrågades dock ett öppnare och mer förstående klimat bland de flesta anställda. Detta 

försvårades dock av den rådande maskulina kulturen. I och med att maskuliniteten reproduce-

ras försvåras arbetet för en säkrare arbetsplats (Andersson). Männen i studien kände sig 

pressade att visa sig kompetenta och dugliga för andra män på arbetsplatsen. Denna press 

resulterade i att många män kände sig tvungna att ta beslut i arbetet som resulterade i farliga 

arbetssituationer (Andersson).  

Ely och Meyerson fann, i motsats till Andersson, att männen i deras studie av två mansdo-

minerande arbetsplatser däremot inte följde den norm som vanligtvis existerar på mansdo-

minerande arbetsplatser då männen visade känslor och tävlade inte om vem som var starkast 

och vem som var mest kunnig. Ely och Meyerson menar att de två arbetsplatserna ”undoing 

gender”. De menar att organisationskulturen var en bidragande faktor till att männen inte 

betedde sig på ett typiskt manligt stereotypiskt sätt. Ledningen på arbetsplatserna hade 

genomfört nya mål som var kollektivt utformade. Att målen var kollektivt utformade var för 

att dessa gynnade arbetsplatsen i stort och inte bara för den enskilda individen. Ledningens 

var även tydliga med att säkerheten på arbetsplatsen kom i första hand och att alla medarbe-

tare också har ett ansvar för arbetskollegors säkerhet och hälsa. Ledningen valde vidare att 

utesluta strikta ekonomiska mål (i exakta kronor) utan målen var formulerade på så sätt att de 

uppmuntrade medarbetarna att kunna stoppa arbetet då säkerheten hotades . För att förmedla 

och implementera de nya målen och arbetssätten användes policys, rutiner och normer. Både 

ledningen och linjechefer uppmuntrade samtliga medarbetare att ge feedback, lära av varandra 

och att misstag inte är av ondo utan något man lär sig av. Genom denna uppmuntran och 

medarbetarnas nya sätt att agera, menar Ely och Meyerson, att männen frångick den stereo-

typa maskuliniteten. Ely och Meyersons slutsatser visar på att det finns tre viktiga faktorer för 

att skapa en organisationskultur som inte reproducerar den normativa maskuliniteten. Dessa 

tre faktorer är: kollektiva mål, tydliga definitioner av arbetsuppgifter som inte idealiserar 
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bilden av maskulinitet samt att det bör förekomma ett ständigt lärande och utbyte av erfaren-

heter mellan medarbetare. 

Personligt ansvar 

I vardagssammanhang är den ”mänskliga faktorn” något som beskylls för att vara en bidra-

gande orsak till att olyckor på arbetsplatser sker. Forskning ger inga belägg för påståendet, 

varken för eller emot. Detta kan väcka frågan om vilken roll den mänskliga faktorn faktiskt 

spelar i sammanhanget. Den mänskliga faktorn, anser vi, kan jämföras med eller ställas mot 

”The careless worker model”. I modellen förklaras olyckor av arbetstagares oaktsamhet vilket 

vi ser likheter med begreppet mänskliga faktorn som också förklaras på liknande sätt. Vi för-

håller oss till att den mänskliga faktorn existerar och att den kan ligga bakom arbetsplats-

olyckor, men vi har här ingen tanke att fördjupa oss mer i detta.  

När det kommer till det personliga ansvaret anses alla inom organisationer ha ett personligt 

ansvar gentemot säkerheten på arbetet (Pater & Remmo, 2012). Det är inte bara arbetstagare, 

enligt Pater och Remmo, utan även ledning, chefer, linjechefer samt skyddsombud som har ett 

personligt ansvar. De anser att chefer måste föregå med gott exempel då de genom sitt 

agerande visar att även de tar ett personligt ansvar. Det räcker alltså inte med att säga till 

medarbetare att de ska ta ett personligt ansvar. Såsom det framkommer av svensk lagstiftning, 

arbetsmiljölagen, har arbetstagare tillsammans med arbetsgivaren ett ansvar för att arbetet ska 

kunna genomföras på ett säkert sätt. Genom lagstiftningen har arbetstagare ett personligt 

ansvar att bära skyddsutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller, samt att informera 

skyddsombud eller närmsta chef om säkerheten är otillräcklig på arbetsplatsen (AML, 3 

kap.4§). Denna paragraf i arbetsmiljölagen visar på vikten av det personliga ansvaret på 

arbetet när det handlar om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.   

Lingard och Yesilyurt (2003) fann att många byggnadsarbetare ansåg att de faktorer som på-

verkade skador och ohälsa på arbetet låg utanför deras egen kontroll. Byggnadsarbetarna 

ansåg att deras egna beteenden saknade betydelse för risken att skada sig på arbetsplatsen. 

Deras åsikt var å ena sidan att olyckor berodde på andras oaktsamhet och slarv eller å andra 

sidan att det berodde på ödet eller slumpen (Lingard och Yesilyurt). I och med detta ansåg 

inte byggnadsarbetarna att det var deras eget ansvar att säkerställa säkerheten på 

arbetsplatsen. Detta kan ställas mot begreppet ”Locus of control”. En individ kan i en situa-

tion tillskriva omständigheterna till intern eller extern ”locus of control” (Clegg, 2007). Till-

skrivs intern förklaring innebär det att individen anser sig själv kunna styra sitt eget öde. Om 
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en individ däremot tillskriver extern förklaring anser sig individen inte kunna påverka eller 

styra vad som händer, det är tillfälligheter eller ödet som styr (Clegg). Spector (1982) menar 

att locus of control är användbart då man vill förklara hur medarbetare i en organisation beter 

sig. Medarbetare med intern locus of control tenderar att vara mer motiverade i arbetet. Vi 

antar att individer som tillskriver sig intern locus of control även känner sig mer motiverade 

att arbeta säkert eftersom de känner att de har möjlighet att påverka både hur man arbetar med 

säkerheten samt sin egen säkerhet på arbetet. Spector menar att medarbetare med extern locus 

of control har större benägenhet att vänta på instruktioner av chefer än att ta egna, aktiva 

beslut. Med den externa locus of control tänker vi oss att medarbetare anser att det inte lönar 

sig att fatta egna beslut då kontrollen inte ligger på dem, dessa medarbetare kommer då inte 

vara lika motiverade att själva försöka skapa ett säkert arbetsklimat på arbetet.        

Caponecchia och Sheils (2011) ville undersöka vilken riskmedvetenhet yrkesarbetare inom 

byggbranschen i Australien hade. De fann att ”optimism bias”, som innebär att individer anser 

sig ha mindre risk att skada sig än andra, var något de flesta uppvisade. Yrkesarbetarna hade 

en uppfattning att de som individer inte löpte lika stor risk att skada sig genom kläm- och 

fallolyckor samt få elektriska stötar som andra med samma arbete medan de å andra sidan 

ansåg sig löpa liknande risk som andra att få hörselskador på grund av arbetet. Fenomenet 

optimism bias och locus of control är, enligt oss, två intressanta sätt att se på risker som finns 

runt omkring medarbetare på arbetsplatser. 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning i detta avsnitt visat på faktorer som på olika sätt 

påverkar säkerheten och säkerhetskulturen på arbetsplatser. Det är av vikt att samtliga inom 

en organisation besitter engagemang, samarbetar och kommunicerar kring säkerhet (Fung et 

al., 2005, Patrick & Zou, 2011, Molenaar, 2009, Langford et al., 2000). Gällande ålder och 

säkerhet framgår det att äldre byggnadsarbetare arbetar säkrare och har positivare säkerhets-

attityder än yngre, då yngre i större utsträckning tar riskfyllda beslut (Siu et al., 2002, Mather 

et al, 2012). Mäns strävan efter att uppnå idealet av den hegemoniska mannen kan på mans-

dominerade arbetsplatser resultera i en tävlingsanda som medför risktagande som motverkar 

en god säkerhetskultur (Ely & Meyerson, 2010, Andersson, 2012). En medarbetares ”locus of 

control” kan vara avgörande för i vilken utsträckning denne arbetar säkert samt vilket person-

ligt ansvar medarbetaren då tar (Clegg, 2007, Spector, 1982).            
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Metod 

I metodavsnittet kommer tillvägagångssättet för denna studie att presenteras. Först kommer 

studiens metodval att presenteras och problematiseras, sedan följer en presentation av urvalet, 

hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats, etiska överväganden som beaktats 

samt studiens generaliserbarhet. Studiens undersökningsfokus var att undersöka tjänstemän 

och yrkesarbetares attityder och beteenden gentemot säkerhetsproblematiken. Denna studie är 

kvalitativ där fokus är att studera och förstå hur medarbetare uppfattar, förstår och tolkar 

verkligheten (Backman, 2008, Bryman, 2001).  

Tillvägagångssätt  

Valet av metod för denna studie var fokusgrupper och två fokusgruppsintervjuer genomfördes 

med tjänstemännen. På grund av omständigheter i produktionen genomfördes fyra semistruk-

turerade enskilda intervjuer med yrkesarbetare, då det var omöjligt att avvara fler än en yrkes-

arbetare vid ett och samma tillfälle. För att samla information om bakgrund genomfördes 

problemorienterade intervjuer innan fokusgruppsintervjuerna och de enskilda intervjuerna. De 

individer som informellt intervjuats är: personalchefen för avdelning Västerbotten, KMA – 

samordnaren (kvalitet, miljö och arbetsmiljösamordnare) för region Norr samt arbetsmiljö-

chefen för NCC Construction Sverige. Dessa intervjuer har genomförts för att öka kunskapen 

om både organisationen samt om arbetsmiljöarbetet inom organisationen. Innan fokus-

gruppsintervjuerna påbörjades söktes tidigare forskning kring området och detta har använts 

som utgångspunkt för datainsamlingen. Innan urvalet av respondenter genomfördes, skickades 

ett missivbrev (se bilaga 1) ut till platscheferna i Umeå som de anslog ute på arbetsplatserna.  

Som metod är fokusgrupper en gruppintervju som baseras på gruppdiskussioner (Einarsson & 

Hammar Chirac, 2002). Fokusgrupper bör användas då syftet är att få förståelse för hur 

grupper uppfattar ett visst fenomen (Bryman). Individuella intervjuer kan ha begränsningen 

att den inte kan lyfta fram kollektiva åsikter och uppfattningar på samma sätt som 

fokusgrupper kan (Bryman). Fokusgrupper valdes för denna studie då det var av vikt att finna 

gruppernas uppfattningar och upplevelser av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Tanken med 

fokusgrupperna var att fördela yrkesarbetare vid tre tillfällen och tjänstemän vid ett tillfälle 

för platschefer och ett tillfälle för arbetsledare. Det gick enbart att genomföra de två tillfällena 

med tjänstemännen där fokusgruppsintervjuerna genomfördes i en konferenslokal i den före-

tagspark där NCC har sitt kontor. Efter dessa fokusgruppsintervjuer genomfördes fyra 

enskilda intervjuer med yrkesarbetare där dessa ägde rum i ett arbetsrum samt i ett fikarum på 
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två olika byggprojekt. Varje fokusgrupp bestod av fyra till fem respondenter men ursprung-

ligen var tanken att varje grupp skulle bestå av sju respondenter. Enligt Bryman finns ingen 

bestämd regel för hur många som bör medverka i fokusgruppsintervjuer men ger en uppskat-

tad siffra på mellan sex och tio om respondenterna förväntas ha starka åsikter (Bryman). I 

denna studie valdes antal respondenter i varje grupp med åtanke att någon eller några får 

förhinder och det var viktigt att grupperna inte skulle bli för små samt att det förväntades att 

grupperna skulle ha starka åsikter i frågan. Eftersom det var praktiskt omöjligt att genomföra 

fokusgruppsintervjuer med yrkesarbetare valdes istället semistrukturerade enskilda intervjuer. 

Bryman menar att en nackdel med fokusgrupper är att de är svåra att organisera jämfört med 

enskilda intervjuer då det i fokusgrupper krävs att flera respondenter ska ha tid att delta samt 

att faktiskt dyka upp. Bryman menar vidare att en fördel med enskilda intervjuer är att den 

som intervjuar har större möjlighet att styra intervjun så fokus inte försvinner från studiens 

syfte och frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer grundas, enligt Bryman, på en 

intervjuguide med specifika teman och fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 

respondenterna har möjlighet att utförligt uttrycka sin ståndpunkt i studiens valda ämne.     

Bryman påtalar vikten av att gruppledare för fokusgrupper ska låta gruppen diskutera fritt 

utifrån uppsatta teman. När syftet är att jämföra olika grupper mellan varandra är det däremot 

viktigare för gruppledaren att ställa mer konkreta frågor. Utifrån studiens frågeställning, som 

söker undersöka skillnader mellan tjänstemän och yrkesarbetare angående säkerhetsfrågor, 

passar det att ställa konkreta frågor i fokusgruppsintervjuer. Innan fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes utformades en intervjuguide för tjänstemännen (se bilaga 2). Intervjuguiderna 

bestod av tre teman med tillhörande frågor som baserades på studiens syfte och frågeställ-

ningar. De tillhörande frågorna användes för att konkretisera temana och för att säkerställa att 

diskussioner skulle äga rum. Fokusgruppsintervjuerna var semistrukturerade, där utgångs-

punkten varit den generellt utformade intervjuguiden och där utrymme funnits för följdfrågor 

utanför intervjuguiden. Vid de enskilda intervjuerna användes samma teman som för fokus-

grupperna, dock anpassades de tillhörande frågorna för att lämpa sig för enskilda intervjuer 

(se bilaga 3).           

Urval 

Urvalet bestod av tjänstemän och yrkesarbetare som i sitt dagliga arbete har kontakt med pro-

duktionen i Umeå. Urval av både tjänstemän och yrkesarbetare skedde med hjälp av upp-

dragsgivaren eftersom vi saknade kunskap om vilka byggen som var lämpliga och lägliga att 
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intervjua utifrån produktionssynpunkt. Svårigheter fanns även med logistiken, yrkesarbetarna 

hade svårt att kunna lämna sina arbetsplatser för att kunna medverka. När det kommer till 

urvalet av platschefer saknade vi möjlighet att påverka urvalet då det endast finns sju plats-

chefer i Umeå där alla inte hade möjlighet att medverka på grund av arbetsbelastning. I 

studien bestod respondenterna till största del av män på grund av den könsfördelning som 

råder på NCC, i gruppen med platscheferna och i samtliga enskilda intervjuer med yrkesar-

betarna var alla män och i gruppen med arbetsledare medverkade både kvinnor och män där 

kvinnorna var fler i antal. Den ursprungliga tanken var att fokusgrupperna med yrkesarbetarna 

skulle vara uppdelade efter ålder för att kunna undersöka åldersskillnader. Men på grund av 

tidigare nämnda problematik med arbetsbelastning och logistik genomfördes istället enskilda 

intervjuer. Då de åldersuppdelade fokusgrupperna inte kunde genomföras i praktiken valdes 

istället att ställa en konkret fråga i samtliga intervjuer, både fokusgrupper och enskilda, 

angående åldersskillnader gällande attityder i säkerhetsfrågor. Respondenternas åldrar varie-

rade, där både yngre och äldre har medverkat i studien.  

Databearbetning och analys 

Fokusgruppsintervjuerna varade i en timme och spelades in med hjälp av diktafon och tran-

skriberades allt eftersom intervjuerna ägde rum. Det är viktigt vid fokusgrupper att spela in 

diskussionerna och sedan skriva ut dem då det är svårt att hinna anteckna allt som sägs och 

vem som säger vad (Bryman). Mycket av dynamiken inom gruppen försvinner om fokus-

gruppsintervjun inte spelas in (Bryman). De enskilda intervjuerna varade i cirka 30 minuter, 

även dessa intervjuer spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades. En anledning till 

att intervjuerna transkriberades allt eftersom de genomfördes var för att kunna påbörja analy-

sen men även för att kunna omformulera vissa frågor i intervjuguiderna. De ändringar i 

intervjuguiderna som gjordes var att vissa underfrågor togs bort då de saknade relevans för 

studiens syfte. När sammanställning av data genomfördes, började vi med att bekanta oss med 

det transkriberade datamaterialet genom att läsa och markera ut delar eller citat som berörde 

studiens syfte och frågeställningar. Sedan strukturerades de markerade delarna av materialet 

upp utifrån studiens frågeställningar. Denna del av processen har även påverkats av de teorier 

och tidigare forskning som presenterats i teorigenomgången. 

Då vi har valt att strukturera upp både teorigenomgången samt resultatet som baserats från 

datamaterialet utifrån frågeställningarna följer analysen samma struktur. Vi har tematiserat 

materialet utifrån studiens frågeställningar. Enligt Bryman är tematisering i analysstadiet av 
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en studie bland de vanligaste teknikerna i kvalitativ forskning. I denna studie identifierades 

temana utifrån syfte och frågeställningarna, teorigenomgången samt utifrån respondenternas 

åsikter och svar. Temana i analysen börjar med att beröra kollektiva attityder och beteenden 

för att avslutas med individuella attityder och beteenden.   

Validitet och reliabilitet 

Bryman menar att inom kvalitativ forskning är det svårt att använda begreppen validitet och 

reliabilitet för att kontrollera en studies kvalitet. Vissa forskare hävdar att kvalitativa studier 

ska utvärderas utifrån egna kriterier. Dessa kriterier är: tillförlitlighet och pålitlighet. I denna 

studie har tillförlitligheten tillgodosetts genom att beskrivningar av kontexten har redovisats 

samt att det under intervjuerna har kontrollerats att vi har förstått respondenternas ståndpunk-

ter och uppfattningar korrekt. Pålitligheten har tillgodosetts genom att så tydligt som möjligt 

redovisa studiens hela process. Det har gjorts via att presentera studiens kontext och 

bakgrund, metod och datainsamling, analysprocessen samt den förförståelse vi haft med oss i 

ingången av studien.          

Etiska överväganden  

Det finns fyra individskyddskrav i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 1990). De fyra individskyddskraven är: informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Dessa krav beaktades i 

denna studie. Information om syftet med studien samt nyttjande delgavs till respondenterna i 

och med att de tillfrågades och vid fokusgruppstillfällena där de även fick information om vad 

materialet skulle användas till för ändamål. Respondenterna informerades om att de under 

hela studiens gång hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Fokusgruppsintervjuerna samt 

de enskilda intervjuerna spelades in och redan vid transkriberingsstadiet avkodades respon-

denterna för att hålla dem anonyma för både uppdragsgivaren samt övriga läsare av rapporten. 

Informationen om att respondenterna skulle avkodas vid transkribering delgavs vid intervju-

tillfällena.   

Generaliserbarhet 

Vårt mål i denna studie var att vi eftersökte förståelse för hur dessa personer, i denna kontext 

och i detta sammanhang upplever säkerhetskulturen på arbetsplatser i Umeå hos NCC. Vi gör 

inget anspråk på att kunna generalisera till hela byggbranschen i Sverige då vi inte vet hur 

vårt resultat skulle kunna överföras på personer och händelser som inte utgjort en del i denna 
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studie (Fejes & Thornberg, 2009). Bryman menar att en kvalitativ studie inte kan generalise-

ras till en population eftersom urvalen ofta inte är slumpmässiga. Han menar att kvalitativ 

forskning ska generaliseras till teorier. Det som eftersträvas i en kvalitativ studie är en 

förståelse för människors upplevelser i en vald kontext (Bryman).    
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Resultat  

Nedan följer redovisning av studiens resultat. Genomgående kommer identifierade skillnader 

mellan tjänstemän och yrkesarbetare ske löpande. När platschefer och arbetsledare delar upp-

fattning benämns dessa två yrkeskategorier tillsammans som tjänstemän. Upplägget för detta 

avsnitt kommer först beröra säkerhetskulturen som sedan återföljs av chefernas roll, ålder och 

risktagande, maskulinitet och säkerhet, personligt ansvar och slutligen respondenternas åsikter 

kring förutsättningar för god säkerhetskultur. 

Säkerhetskulturen på NCC 

Både tjänstemännen och yrkesarbetarna anser att NCC generellt har en god säkerhetskultur. 

Vid planeringsstadiet av ett kommande byggprojekt anser platscheferna att säkerhetsfrågor 

och lösningar flitigt diskuteras. Däremot menar platscheferna att i ett byggprojekts slutskede 

kan det fuskas med säkerhetsarbetet på grund av tidspress. En ytterligare aspekt som påverkar 

säkerhetsarbetet negativt är att det är svårt att planera för alla risker som kan uppkomma 

under ett projekt. Gällande tillbudsrapporteringen på arbetsplatserna berättar en yrkesarbetare 

att den ibland kan vara bristfällig, trots att rutiner för detta finns, eftersom ingen olycka inträf-

fade. En platschef menar att det finns vissa moment som är svåra att göra helt säkra då det till 

exempel inte finns något att fästa säkerhetsräcken på ännu, vilket gör att riskerna är stora fram 

till dess och att det är svårt att göra något åt detta. Trots att platscheferna anser att säkerhets-

kulturen är god, menar de att är svårt ta bort alla befintliga risker:  

”Eftersom arbetsplatsen förändras ständigt och hela tiden så att helt säker blir vi aldrig”  

- Platschef 

Samtliga respondenter anser att attityder gentemot säkerhet varierar från en individ till en 

annan, men platscheferna anser att attityderna i stort blivit bättre de senaste åren då NCC prio-

riterat dessa frågor samt att lagen fungerar som ett stöd för att öka säkerheten på arbetsplat-

serna. Yrkesarbetarna menar även de att säkerhetsmedvetenheten har förbättrats de senaste 

åren. Två av dem menar att detta till största del beror på att det utvecklats bättre och säkrare 

skyddsutrustning och maskiner. Arbetsledarna menar att beroende på hur byggprojektet ligger 

i tiden påverkar hur säkerhetsmedvetna yrkesarbetarna är. Då det är ont om tid, menar arbets-

ledarna, kan det tummas på säkerheten för att hinna klart i tid. Hur säkerheten gestaltar sig på 

en byggarbetsplats, anser arbetsledarna, beror till stor del på vem platschefen är, vilket 
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skyddsombud man har samt vilken inställning alla som befinner sig på den byggarbetsplatsen 

har. 

Det finns delade åsikter huruvida säkerhet diskuteras spontant i det dagliga arbetet, tjänste-

männen anser att de flesta yrkesarbetarna i sitt dagliga arbete åtgärdar säkerhetsrisker allt 

eftersom arbetet fortskrider. Platscheferna och två yrkesarbetare anser däremot inte att yrkes-

arbetarna, sinsemellan, diskuterar eller reflekterar säkerhetsrisker på arbetsplatsen. I motsats 

till detta menar arbetsledarna och de andra två yrkesarbetarna att spontana säkerhetsdiskus-

sioner förekommer men att det då är de yrkesarbetare som är mer talförda än andra som lyfter 

fram säkerhetsfrågor för diskussion. En arbetsledare poängterar att trots goda insikter om fall- 

och klämolyckor finns, riskerar dock andra delar av arbetsmiljön att falla i glömska. Denne 

menar att störst fokus ligger på säkerheten under konstruktionsstadiet av en byggnation, när 

yrkesarbetarna sedan ska utföra arbete inomhus hamnar arbetsmiljön i bakgrunden. Denne 

menar att de extrema olyckorna som kan inträffa utomhus diskuteras mer än de långsiktiga 

skadorna yrkesarbetare kan drabbas av inomhus genom exempelvis långvarig exponering av 

dammiga miljöer. Två yrkesarbetare menar även de att problematiken kring damm är något 

som inte diskuteras eller reflekteras över i lika stor utsträckning som det görs med exempelvis 

fallolyckor.     

Problematiken med säkerhet på arbetsplatserna gäller, enligt tjänstemännen, inte bara NCC 

anställda utan även underentreprenader som vistas på NCC´ s byggarbetsplatser. De berättar 

att underentreprenader ska medverka under skyddsronder under projektets gång samt att 

underentreprenaderna ska förhålla sig till de regler som NCC har. Tjänstemännen förklarar 

vidare att det tidigare varit problem att underentreprenaderna inte har arbetat säkert och följt 

gällande regler. 

Chefernas roll gällande säkerhet 

Platscheferna anser att NCC tidigare saknat tydliga riktlinjer för hur arbetet med arbetsmiljö 

och säkerhet ska se ut på alla byggprojekt. De anser att det är viktigt med tydliga riktlinjer då 

yrkesarbetare roterar mellan olika byggprojekt, vilket innebär att de då har olika platsled-

ningar som de arbetar under. Tjänstemännen berättar att de ofta får frågan: ”Varför gör vi 

såhär, det gjorde vi inte på det andra bygget?”. 

Tjänstemännen betonar vikten av att statuera ett gott exempel för alla som befinner sig på 

byggarbetsplatsen. Arbetsledarna anser att inställningen hos byggprojektets platsledning är 
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avgörande för hur säkert ett projekt kan genomföras. En av yrkesarbetarna uttrycker en 

liknande åsikt och berättar att dennes platschef är ett föredöme gällande säkerhetsfrågor och 

att detta har bidragit till att säkerhetsarbetet på dennes byggarbetsplats fungerat mycket bra. 

En annan yrkesarbetare anser att platsledningens prioritering av säkerhet skiljer sig åt mellan 

olika projekt med olika platsledningar.  

Att föregå med gott exempel och att vara tydlig gällande arbetsmiljö och säkerhet anser plats-

cheferna är viktig i deras yrkesroll. Platscheferna berättar att de känner att de har mandat, från 

både NCC och lagstiftning, att kunna ingripa om någon yrkesarbetare eller underentreprenad 

åsidosätter säkerheten. Arbetsledarna anser även de att det är en del av deras arbetsuppgifter 

att se till att säkerhetsföreskrifter följs. Däremot känner de inte att de har samma genomslags-

kraft hos yrkesarbetarna, som platscheferna anser sig ha.     

Tjänstemännen anser sig vara ett stöd för yrkesarbetarna gällande arbetsmiljö och säkerhet. 

Yrkesarbetarna anser att de har chefernas stöd för att kunna arbeta säkert och att det har blivit 

bättre under den senaste tiden, däremot menar två yrkesarbetare att chefer är ett bra stöd i 

säkerhetsfrågor så länge det inte krockar med projektets ekonomi eller produktion. En plats-

chef uttrycker sig såhär gällande sin roll som stöd i säkerhetsfrågor:  

”Vi måste se till att dom är alert och att dom är med på banan hela tiden”  

- Platschef 

Ytterligare ett exempel på denna känsla uttrycks då en platschef berättar att denne ofta kan 

känna sig som en polis som måste övervaka att arbetet fortskrider på ett säkert sätt.  

Ålder och säkerhetsattityder 

Å ena sidan anser platscheferna att de äldre med lång erfarenhet kan utföra ett arbete säkrare 

än de med kortare erfarenhet, å andra sidan menar de att de yngre yrkesarbetarna har en bättre 

attityd till säkerhet än vad de äldre har. Arbetsledarna delar uppfattningen att yngre har bättre 

attityder gentemot säkerhet. Däremot poängterar en arbetsledare att det finns arbetsplatser 

inom NCC där det inte är någon skillnad mellan yngres och äldres attityder gentemot säker-

het. Platscheferna och yrkesarbetarna menar att de äldre yrkesarbetarna har en gedigen erfa-

renhet. Det gör att de i sitt arbete kan utföra arbetsuppgifter som ligger på gränsen att vara 

riskfyllda men ändå kunna utföra ett säkert arbete tack vare deras långa erfarenheter. Detta är 

något platscheferna anser att de yngre medarbetarna saknar då de inte har samma erfarenheter 

och förstår då inte vilka risker de utsätter sig för samt vilka konsekvenserna kan bli. I motsats 
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till detta påpekar de flesta arbetsledarna att det finns risker förenat med lång erfarenhet då 

risker i arbetsmoment som ofta förekommer kan bagatelliseras.  

”Det har aldrig varit något problem och då tänker man inte att det är någon fara med det 

momentet heller och plötsligt så händer det” 

- Arbetsledare 

I motsats till tjänstemännen anser två yrkesarbetare att äldre både har bättre inställning gent-

emot säkerhet samt att de arbetar säkrare. En av yrkesarbetarna förklarar det på detta vis: 

”De yngre killarna är Tarzan, dom kan ju klättra hur tokigt som helst och lyfta fel. Men vi 

äldre har gjort bort dom misstagen så att säga så då har man ju lärt sig”  

- Yrkesarbetare 

Samma yrkesarbetare berättar att de fått tillrättavisa en del unga då de betett sig som att bygg-

arbetsplatsen är en lekpark. En annan yrkesarbetare delar uppfattningen om att yngre ibland 

tror sig vara odödliga men denne anser att detta ofta förändras efter några år i branschen. 

Denne fortsätter sitt resonemang med att äldre generellt har sämre attityd gentemot säkerhet 

än den yngre generationen. En annan yrkesarbetare resonerar på detta vis angående yngres tro 

på odödligheten: 

”Yngre kanske inte har lärt sig, om man är ny på bygget har man inte lärt sig alla faror och 

se riskerna, kanske är det en utbildningsfråga och det är klart, för dom äldre har kanske 

nonchalansen börjat komma in, det har ju gått så många gånger förr” 

- Yrkesarbetare 

Platscheferna anser att det är viktigt att lyfta fram olyckssituationer med yrkesarbetares tidi-

gare erfarenheter för att förebygga att olyckor ska ske igen. Både platschefer och arbetsledare 

trycker på vikten av att ha varit med om incidenter för att öka medvetenheten om risker. En 

platschef förklarar det på detta vis:  

”Det är ju ganska bra om man fått vara med om någonting, då förstår man allvaret och tar 

till sig mycket, mycket bättre. Det är ju synd att det måste vara en incident eller olycka men 

de lär sig ju jävligt bra av det här”  

- Platschef 

En platschef menar att en yrkesarbetare som har arbetat nästan hela sitt yrkesverksamma liv 

då arbetsmiljö och säkerhet inte har varit lika högt prioriterat som det är nu har svårt att för-
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ändra ett invant beteende. Platscheferna anar att detta kan bero på att de äldre tänker att de 

enbart har några få år kvar och då kan fortsätta med samma beteende medan de yngre, som 

enligt platscheferna, har lättare att anamma säkerhetstänket har stora delar av sitt yrkesverk-

samma liv framför sig. Arbetsledarna har en liknande upplevelse då de menar att den yngre 

generationen, de som enligt dem är yngre än 40 år, arbetar på ett sätt som visar på att de har 

något att leva för, de vill komma hem till familjen och de vill vara friska och skadefria till 

pensionsålder. Flera yrkesarbetare upplever i motsats till arbetsledarna att de yngre yrkesar-

betarna inte tänker på de konsekvenser som kan följa ett osäkert beteende. En yrkesarbetare 

förklarar det på följande sätt: 

”Det är dom i viss ålder som, är man ung och frisk och klarar vad som helst då genar man 

väldigt mycket, tills den dagen då man har knäckt sig, då har man plötsligt blivit äldre och 

klokare”  

- Yrkesarbetare 

Tjänstemännen och yrkesarbetarna menar att det finns tendenser till hur yngre och äldre 

yrkesarbetare förhåller sig till säkerhet. Dock menar de att det inte finns en generell regel när 

det kommer till ålder och säkerhetsattityder utan att säkerhetsattityden även kan bero på hur 

man är som individ. Arbetsledarna berättar att de upplever det som att äldres negativa inställ-

ning påverkar de yngre samtidigt som de yngre som är mer positivt inställda mot säkerhet i 

sin tur påverkar de äldres inställning. En yrkesarbetare för ett liknande resonemang och menar 

att äldres osäkra beteenden kan överföras till de yngre. 

Maskulinitet, jargong och säkerhet på arbetsplatserna  

Att könsfördelningen inom avdelningen Västerbotten är 96 % män och 4 % kvinnor tror inte 

platscheferna och en av yrkesarbetarna har någon inverkan på varken säkerhet eller jargongen 

på arbetsplatserna. De menar att det inte skulle göra någon skillnad om det hade funnits fler 

kvinnor på arbetsplatserna än vad det gör i dagsläget. En platschef uttrycker sig på detta vis 

angående könsfördelningen och säkerhetstänket:  

”Dom tjejer som är ute, inte vet jag, inte har jag uppfattat att dom har varken högre eller 

lägre säkerhetstänk än övriga av grabbarna”  

- Platschef 

I motsats till platscheferna anser arbetsledarna att arbetsplatserna och säkerheten påverkas av 

att det är en mansdominerad arbetsplats. De tror vidare att det varit mjukare stämning och fler 
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hade vågat påpeka om någon arbetar riskfyllt om fler kvinnor hade arbetat som yrkesarbetare. 

Om det funnits fler kvinnor, tror två yrkesarbetare, att det funnits mer och bättre hjälpmedel 

tillhands då de menar att män inte efterfrågar sådana i samma utsträckning. En annan yrkesar-

betare anser i likhet med arbetsledarna att fler kvinnor på NCC hade öppnat upp ett klimat där 

man hade kunnat säga ifrån om någon gör något olämpligt. Denne menar vidare att arbets-

platserna hade blivit säkrare med fler kvinnor då han menar att kvinnor uppmärksammar faror 

i större utsträckning än vad män gör. Arbetsledarna beskriver att det råder en machokultur 

som har en negativ inverkan på säkerheten då det ska tävlas om vem som arbetar snabbast och 

att det oftast kan gå våldsamt till. En arbetsledare menar att machokulturen uttrycks på detta 

vis på arbetsplatserna: 

”Sen så tror jag att den här machojargongen, att det ska vara så jävla häftigt alla gånger och 

våldsamt och den som har ställt mest löpmeter vägg, han vinner när han dör ungefär” 

- Arbetsledare 

Arbetsledarna förstår inte vad machokulturen tjänar för syfte då säkerheten hotas på grund av 

den. En arbetsledare ser samband mellan ålder och machobeteende då denne menar att de 

äldre har starkare tendenser att vilja visa sig macho inför andra yrkesarbetare på arbetsplatsen. 

Arbetsledarna tror att det optimala hade varit om arbetsgrupperna varit blandade, både 

gällande könsfördelning samt åldersfördelning. Att det råder en machokultur inom byggbran-

schen är något en av yrkesarbetarna håller med om men anser att den inte behöver påverka 

säkerheten negativt. Två yrkesarbetare menar att det inte är någon machokultur på arbetsplat-

serna men en av dem tror att det hade varit mjukare stämning om det vore fler kvinnor på 

NCC.   

Gällande jargongen på arbetsplatserna anser platscheferna att alla respekterar varandra. 

Arbetsledarna anser däremot att respekt inte är något som visas mot alla. Platscheferna tror att 

jargongen till stor del beror på hur väl yrkesarbetarna känner varandra. De som känner 

varandra väl kan vara hårdare mot varandra än de som inte känner varandra. Samtliga tjäns-

temän anser att gruppens klimat styr vilket jargong som råder på en arbetsplats. Arbetsledarna 

beskriver tonläget överlag som ganska hård på NCC. Jargongen påverkas även, enligt arbets-

ledarna, av i vilket skede de befinner sig i byggprocessen. Yrkesarbetarna anser att jargongen 

på arbetsplatserna är rak, ärlig, tuff och hjärtlig och menar i och med det att man kan säga 

ifrån när någon beter sig illa ur säkerhetssynpunkt. En av yrkesarbetarna tror att jargongen 

påverkas av att det är en mansdominerad arbetsplats men anser i och med att fler kvinnor 
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arbetar på NCC att situationen förändrats men kan inte avgöra om jargongen blir bättre eller 

sämre.    

Arbetsledarna berättar att det många gånger kan kännas tufft att stå upp och påpeka att ett 

arbete inte utförs på ett säkert sätt på grund av den ibland hårda jargong som råder. De fram-

häver att det är övervägande äldre med ett mer invant osäkert beteende som är besvärliga att 

tillrättavisa.  

Platscheferna anser att kulturen hos NCC och byggbranschen i stort har som en naturlig del att 

nya medarbetare accepteras i grupper och lärs upp av erfarna medarbetare. I motsats till detta 

berättar en arbetsledare att det råder en viss hackordning på arbetsplatserna, där lärlingar och 

de som nyligen blivit fullbetalda snickare blir gjorda till åtlöje för att de är nya, av de mer 

erfarna yrkesarbetarna. En av arbetsledarna säger att det handlar om bristande respekt för de 

yngre. Samma arbetsledare menar dock att det finns undantag och berättar om en lagbas (en 

yrkesarbetare som fungerar som underchef till platschef och arbetsledare) som ger de mindre 

erfarna yrkesarbetarna utrymme för att göra misstag och arbetsledaren menar att på så sätt får 

de yngre utrymme att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Yrkesarbetarna uttrycker att det kan 

vara svårt för yngre att ifrågasätta de äldre. En av dem förklarar det på följande vis: 

”En yngre är inte utbildad och kanske inte vågar ifrågasätta heller, det kan ju vara svårt för 

en nyanställd lärling att ifrågasätta en gammal ärrad snickare” 

- Yrkesarbetare 

En annan yrkesarbetare tror att detta även kan bero på att de yngre inte vill vara till besvär 

vilket gör att de inte vågar ifrågasätta andra yrkesarbetare eller platsledningen.  

Personligt ansvar på NCC 

En platschef framhåller att det finns en viss attityd hos de mer erfarna yrkesarbetarna. Han 

förklarar attityden på detta vis:  

”Jag råkar inte ut för olyckor, det är ju någon annan som är allmänt klumpig” 

- Platschef 

Liknande beskrivningar av attityder framkommer där platscheferna menar att man tänker att 

olyckor händer någon annanstans och det är någon annan som drabbas. En platschef menar att 

sådana attityder försvårar säkerhetsarbetet eftersom de yrkesarbetare som tänker på detta vis 
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har svårigheter att ta till sig säkerhetsarbetet som NCC arbetar med att implementera i organi-

sationen.  

Det finns, enligt platscheferna, mycket kvar att arbeta med gällande yrkesarbetarnas person-

liga ansvar i säkerheten på arbetsplatserna. Det råder samstämmighet mellan platscheferna att 

de flesta är ansvarsfulla när det kommer till sin egen säkerhet, men att ansvaret brister när det 

gäller kollegors och underentreprenaders säkerhet. Arbetsledarna har något skild åsikt i 

frågan, då de anser att de som tänker på sin egen säkerhet även bryr sig om andras säkerhet. 

Samtliga yrkesarbetare anser att de har ett mycket stort personligt ansvar gällande säkerheten 

på arbetsplatsen. De menar att den åsikten generellt delas av de flesta inom NCC men kan 

variera från en individ till en annan. En av yrkesarbetarna vill gärna se att NCC tar ett större 

ansvar över säkerheten då det idag främst ligger hos facket och dess medlemmar. Två andra 

yrkesarbetare menar, i motsats till platscheferna, att de som brister i ansvaret oftare nonchale-

rar sin egen säkerhet men fortfarande bryr sig om andras. Platscheferna, som anser att yrkes-

arbetare är mer noggranna med sin egen säkerhet, tror att det beror på brist i kommunikatio-

nen. De menar att yrkesarbetarna ibland inte vet om en kollega i ett senare skede ska utföra 

arbete på samma plats, vilket medför att den som avslutat sitt arbete tar bort säkerhetsanord-

ningar. I motsats till detta anser en yrkesarbetare att det inom arbetslagen ständigt 

kommuniceras angående säkerhetsanordningar och risker. Samtidigt som platscheferna 

trycker på kommunikation som en anledning till detta menar de även att en stor del av yrkes-

arbetarna enbart ser sin egen del i byggprocessen, vilket hindrar dem att tänka ett steg längre 

och att det eventuellt kommer personer som ska utföra ytterligare arbete på samma plats. 

Arbetet med det personliga ansvaret försvåras, enligt platscheferna, av att många som vistas 

på byggarbetsplatserna tänker att arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet endast är platschefernas 

ansvar. Även arbetsledarna känner av dessa tendenser. Arbetsledarna ger exempel på situatio-

ner när de sagt åt någon som gjort något riskfyllt men har då mötts av åsikter att det är ledar-

nas uppgift att lösa säkerhetsproblemen. Även två av yrkesarbetarna håller med tjänstemän-

nen i frågan och menar att det generellt inom NCC finns en mentalitet där det anses att säker-

heten ligger på chefernas bord. De båda menar att det är synd att den mentaliteten råder då de 

anser att ansvaret först och främst ligger hos individen.  
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En av yrkesarbetarna uttrycker sig på detta vis angående det personliga ansvaret: 

”Jag tycker att jag har ett stort ansvar, man får ju gå hur många skyddsronder som helst men 

om jag struntar i det då spelar det ju ingen roll, det ligger ju ytterst på mig”  

- Yrkesarbetare 

En av platscheferna anser att han många gånger känner att han är den enda som arbetar för 

säkrare arbetsplatser. Platscheferna tror att om de själva skulle sluta arbeta med säkerheten så 

skulle nog ingen annan ta vid det arbetet.      

Tjänstemännen känner att det är svårt att kunna påverka yrkesarbetarnas faktiska beteende. De 

menar att mycket beror på vilka attityder individer har och vilka beslut samt vilka riskbedöm-

ningar individen själv tar under tiden denne arbetar. När det handlar om uppfattningen om 

kontrollen över sin egen säkerhet på arbetet anser yrkesarbetarna att kontrollen ligger hos dem 

själva. En yrkesarbetare menar dock att alla inte uppfattar det på detta vis då de kanske inte 

törs ställa krav på chefer för att få tillgång till utrustning som gör arbetet säkrare. 

Olyckor som sker på arbetsplatserna beror många gånger på, enligt både tjänstemännen och 

yrkesarbetarna, att de senare tänker ”jag ska bara…” då de arbetar. Tjänstemännen tror även 

det kan bero på att yrkesarbetarna vill utföra arbetsuppgifter snabbt och effektivt, vilket kan 

leda till att genvägar tas. Arbetsledarna och yrkesarbetarna anser även att tidspress är en bi-

dragande orsak till att olyckor inträffar. Platscheferna menar även att den mänskliga faktorn 

har en viss inverkan på olyckor som sker då de tror att det är den enskildes bedömning i en 

arbetssituation som brister. De menar dock att NCC arbetar med detta genom att förändra 

attityder kring säkerhet och risker för att yrkesarbetarna ska besitta ökad riskbedömningsför-

måga i sitt arbete. När olyckor diskuteras och exemplifieras nämner platscheferna tillfällig-

heter och slumpen som orsak till dem. Detta nämner även yrkesarbetarna som en bidragande 

orsak, där de även påtalar okunskap och nonchalans som ytterligare orsaker. En platschef 

berättar om en incident, där ingen kom till skada, i och med att incidenten beskrivs lägger 

platschefen in att:  

”Just den dagen blåser det. Just den dagen så hände det” - Platschef 

Arbetsledarna har liknande inställning och ger även de exempel på olyckor de inte trodde 

skulle kunna inträffa och som inte tagits upp under säkerhetsplaneringen. De berättar om 

olyckor där yrkesarbetare haft fullgott skydd, men detta skydd har inte varit tillräckligt och 

olyckan har ändå varit framme. Trots att skydd används och ett säkert beteende finns, menar 
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de att olyckor ändå inträffar. En yrkesarbetare anser att byggbranschen aldrig kan friskriva sig 

från olyckor av karaktären maximal otur, där osannolika olyckor ständigt kommer att inträffa 

och denne menar att riskerna ständigt kommer finnas omkring dem.    

Förutsättningar för god säkerhet 

Platscheferna anser att byggbranschen ständigt kommer förknippas med riskfyllt arbete och 

riskerna kommer finnas kvar oavsett hur noga NCC försöker förebygga olyckor. De menar att 

det kan vara svårt att nå målet med en nollvision för olyckor då den mänskliga faktorn är 

svåråtkomlig. De menar att oberoende av den mängd skyddsutrustning som tillhandahålls och 

utvecklas finns den mänskliga faktorn fortfarande kvar. Samtliga arbetsledare anser att största 

förändringen som behöver komma till är en attitydförändring gällande säkerhet och arbets-

miljö. De menar vidare att då en hel grupp delar en positiv inställning gentemot säkerhet 

skapas ett positivt grupptryck vilket möjliggör för säkrare arbetsplatser. En arbetsledare anser 

även att det är viktigt att arbeta med attityderna hos de yrkesarbetare som passerat 40 år. De 

har många yrkesverksamma år kvar, då de inte har fullgod säkerhetsattityd och detta riskerar 

att överföras till de yngre yrkesarbetarna. En arbetsledare efterfrågar ett öppet klimat med 

högt i tak, där acceptansen finns för att ge varandra feedback i säkerhetsarbetet och att man 

vågar påtala när någon beter sig osäkert.   

En platschef anser att de gör det bästa de kan idag för att skapa en säker arbetsplats med en 

god säkerhetskultur. En annan menar däremot att det finns ytterligare faktorer man kan arbeta 

med för att förbättra säkerheten och säkerhetskulturen. Platschefen menar att det kan vara 

svårt att sätta fingret på exakt vilka dessa faktorer är då de flesta är fast i det tankesätt som 

råder idag och har svårt att kunna tänka utanför dessa ramar. Han fortsätter med att föreslå att 

branschen i stort bör omstruktureras för att blir säkrare, men han ger inga konkreta förslag på 

hur denna omstrukturering skulle kunna se ut. En tredje platschef anser att ackordlöne-

systemet bör avskaffas eftersom han anser att ackorden påverkar säkerheten och säkerhets-

kulturen negativt. Denne menar att ackordlönen motverkar säkerhetsarbetet eftersom arbetet 

med säkerheten tar tid från den reella produktionen som ackorden baseras på. En av yrkesar-

betarna för ett liknande resonemang och menar att ackordlönesystemet bör vara kvar men att 

säkerhetsarbete inte ska inräknas i den reella produktionstiden. Ackordlönesystemet är 

däremot inget som arbetsledarna och de resterande yrkesarbetarna tar upp som en faktor för 

att förändra säkerhetskulturen. 
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Det borde, enligt en yrkesarbetare, i branschen bestämmas att säkerhetskostnader inräknas i 

anbudsförfarandet så det möjliggör för företagen att tid och resurser finns för att skapa säkrare 

arbetsplatser. Han menar att det är viktigt att det redan innan har avsatts en procentuell 

summa som direkt vigs åt säkerhetsutrustning och liknande.      

Ett annat förändringsområde som, enligt platscheferna, skulle ha positiv inverkan på säker-

hetsarbetet är att utöka byggtiderna från det att NCC fått byggprojektet till dess att byggpro-

jektet ska vara färdigställt. De tror att med längre byggtider kan mer tid skapas för att planera 

säkerheten på arbetsplatserna mer ingående än vad som är möjligt i dagsläget. Byggtider är 

något som även samtliga yrkesarbetare anser vara ett område som kan förbättras för att öka 

säkerheten. Arbetsledarna ger förslag på att det borde införas fler och mer kraftfulla rutiner i 

säkerhetsarbetet, uppföljningar samt belöningssystem som premierar säkert arbete och inno-

vativa säkerhetslösningar. 

I detta avsnitt har respondenternas uppfattningar kring olika säkerhetsaspekter redovisats. 

Sammanfattningsvis anser samtliga att säkerhetskulturen på NCC är god och har förbättrats, 

däremot råder oenighet kring ålder och säkerhetsattityder. Tjänstemännen menar att yngre 

yrkesarbetare besitter bättre attityder gällande säkerhet, medan yrkesarbetarna anser det 

motsatta. Viss oenighet råder gällande maskulinitet, jargong och säkerhet där arbetsledarna 

menar att jargongen och machokulturen som finns hos NCC bidrar till osäkra attityder och 

beteenden. Däremot menar platscheferna och yrkesarbetarna att trots att NCC är en mansdo-

minerad arbetsplats med en hård, rak och hjärtlig jargong påverkas inte säkerheten negativt på 

grund av detta. Gällandet det personliga ansvaret för säkerheten hos enskilda individer brister 

ansvaret för sin egen och andras säkerhet hos vissa kollegor, anser samtliga respondenter. Att 

olyckor inträffar beror, enligt respondenterna, främst på olyckliga omständigheter, väder och 

vind samt slumpen. För att kunna förbättra säkerhetskulturen efterfrågas bland annat tekniska 

lösningar samt utökade byggtider av platscheferna och yrkesarbetarna. Attitydförändringar 

efterfrågas däremot av arbetsledarna som menar att detta kan skapa ett positivt grupptryck 

som i förlängningen kan bidra till att NCC får säkrare arbetsplatser.   
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Analys 

I detta avsnitt kommer resultaten från fokusgruppsintervjuerna samt de enskilda intervjuerna 

analyseras utifrån vår teoretiska referensram. Upplägget av analysen följer samma upplägg 

som vi tidigare presenterat i resultatavsnittet.   

Säkerhetskulturen på NCC 

Samtliga tjänstemän trycker på vikten av att en attitydförändring måste komma till för att 

NCC ska kunna möjliggöra för säkrare arbetsplatser. Det kan ställas mot vad Ajzen och 

Fishbein (1977) fann, att beteendet inte alltid följer den attityd en individ har gentemot ett 

fenomen till exempel säkerheten på arbetsplatsen. Vi kan därför undra om endast en attityd-

förändring är tillräcklig för NCC. I och med att tjänstemännen nämner attityder i samband 

med säkerhetskultur uppvisar de en förståelse för begreppet och att attityden är en del av 

organisationens säkerhetskultur (Choudhry et al., 2007, Mohamed, 2003). En attitydföränd-

ring är inget som någon av yrkesarbetarna tar upp som förutsättning för att öka säkerheten.    

Tjänstemännen och yrkesarbetarna anser att säkerheten har förbättrats under de senaste åren 

då NCC aktivt har arbetat med att förbättra säkerheten. En organisations och dess medlem-

mars engagemang i säkerhet och säkerhetskultur är viktig för att skapa en säkrare arbetsmiljö 

med färre olyckor (Fung et al., 2005, Molenaar et al., 2009). Fung et al. menar att chefer 

oftast vill tro att säkerheten är bättre än vad resterande medarbetare tycker, detta är dock inget 

som avspeglas i respondenternas upplevelser av säkerheten på NCC´ s arbetsplatser. Både 

tjänstemännen och yrkesarbetarna anser att säkerhetskulturen har förbättrats de senaste åren 

men att det fortfarande finns mer att arbeta med. Det finns en risk att NCC´ s satsning med 

säkerhet kan vara uppvisade värden, som organisationen vill visa upp samt att dess medlem-

mar ska följa (Jacobsen, 2005). Däremot kan medlemmarna i praktiken behålla de principer 

som tidigare följts och som anses legitima av dem i organisationen, alltså det är de 

bruksvärden som råder på den operativa nivån (Jacobsen). Arbetsledarna menar att vid de 

projekt där alla som befinner sig på byggarbetsplatsen såsom platsledning, skyddsombud och 

yrkesarbetare, prioriterar säkerhet kommer arbetsplatsen präglas av säkrare beteenden. 

Samarbete mellan dessa parter ger goda förutsättningar för en säkrare arbetsplats (Langford et 

al. 2000). 

Tjänstemännen i denna studie har skilda åsikter huruvida yrkesarbetare diskuterar och reflek-

terar över säkerheten på arbetsplatsen. Några uppfattar det som att yrkesarbetarna inte disku-
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terar och reflekterar utan att de under arbetets gång i tysthet löser de säkerhetsproblem som 

uppstår medan andra anser att diskussioner och reflektioner ständigt förekommer. Det senare 

följer resonemanget att kommunikation är en viktig del av hur god en organisations säker-

hetskultur är (Fung et al.). I det tidigare fallet kommer inte lösningar och risker att uppmärk-

sammas av hela gruppen. Vi antar att det kollegiala lärandet riskerar att begränsas, i och med 

det kan olyckor ske om liknande problem dyker upp igen. Yrkesarbetarna anser i motsats till 

detta att säkerhet är något som diskuteras dagligen. Då det råder olika åsikter mellan platsche-

fer och yrkesarbetare kan man undra om kommunikationen på byggarbetsplatserna är lika till-

fredställande som Fung et al. efterlyser. Trots att diskussioner äger rum angående säkerhet 

menar en yrkesarbetare att tillbudsrapporteringen kan vara bristfällig ibland. En förutsättning 

för att förbättra säkerheten och säkerhetskulturen är att ha rutiner för att samla säkerhets-

information och mäta olycksfall (Patrick & Zou, 2011).   

Som vi tidigare refererat visar forskning att för att skapa och bibehålla en god säkerhetskultur 

är det av vikt att ha ett gott samarbete mellan organisationen och dess underentreprenader 

(Patrick & Zou, Molenaar et al., 2009, Hung et al., 2011). Utifrån tjänstemännens uppfatt-

ningar angående underentreprenader och säkerhet menar de att underentreprenaderna är 

skyldiga att följa NCC´ s regler och rutiner. Detta vittnar inte om ett samarbete och dialog, 

utan att NCC bestämmer och underentreprenaderna ska förhålla sig till dessa. Vi ställer oss 

frågande till hur mycket bättre säkerhetsklimat NCC skulle kunna få om de valde att involvera 

underentreprenader i säkerhetsarbetet i högre grad.       

Chefernas roll gällande säkerhet 

Tjänstemännen anser att det är viktigt att de föregår med gott exempel gentemot yrkesarbe-

tarna, vilket även Pater och Remmo (2012) lyfter fram som en viktig del i det personliga 

ansvaret på en byggarbetsplats. En yrkesarbetare menar att dennes platschef är ett föredöme i 

säkerhetsfrågor och att detta smittar av sig på resterande medarbetare på arbetsplatsen. En 

ytterligare aspekt av ledarskap i säkerhetsfrågor är att det krävs samarbete mellan chefer och 

medarbetare (Langford et al. 2000). En tjänsteman beskriver att en del i sin roll som platschef 

är att ansvara för att yrkesarbetarna ska arbeta och tänka säkert. En annan uttrycker det som 

att de ibland får agera poliser för att säkerställa att säkerhetsarbetet följs. Dessa beskrivningar 

vittnar inte på något direkt samarbete mellan platsledningen och yrkesarbetarna.  
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Ålder och säkerhetsattityder 

Platscheferna samt yrkesarbetarna anser att de äldres riskbedömning, tackvare deras kunska-

per och erfarenheter, är bättre än de yngres vilket också stöds av viss forskning (Mather et al., 

2012). Samtliga tjänstemän menar att de yngre har en mer positiv attityd gentemot säkerhet 

och säkerhetsarbetet än vad de äldre har. Detta går stick i stäv med vad en del av yrkesarbe-

tarna anser, då de menar att de äldre både arbetar säkrare och har bättre säkerhetsattityder. Siu 

et al. (2002) fann, i likhet med några av yrkesarbetarnas åsikt, att bland byggnadsarbetare i 

Hong Kong var det de äldre som hade säkrare beteenden och positivare attityder. Givetvis är 

det en annan kultur i Hong Kong än vad det är i Sverige och detta kan ha påverkat att Siu et 

al. fann det motsatta till vad platscheferna upplever. Däremot är det intressant att fynden följer 

yrkesarbetarnas uppfattning. En annan dimension av att de äldre har en mer positiv attityd 

gentemot säkerhet beror, enligt Siu et al., på att äldre vill vara friska och skadefria de sista 

yrkesverksamma åren. Samtliga yrkesarbetare upplever det på liknande sätt och att de yngre 

inte har förutsättningarna för att förutse konsekvenserna av riskfyllt arbete. Arbetsledarna 

uppfattar däremot det motsatta, de har uppfattningen att de yngre vill vara friska på grund av 

fritidsintressen och att de har hela karriären framför sig samtidigt som de äldre, enligt dem, 

arbetar efter samma invanda principer som de gjort i hela sina yrkesverksamma liv. Platsche-

fernas och några av yrkesarbetarnas resonemang är att äldre yrkesarbetare på ett bättre sätt 

kan minimera riskerna i moment som inte rent tekniskt går att göra helt säkert, kan tolkas som 

att det inte kan förväntas att yngre alltid ska arbeta säkert (Abdelhamid & Everett, 2000). En 

yrkesarbetare liknar de yngre yrkesarbetarna med Tarzan och menar att de yngre inte kan göra 

korrekta riskbedömningar. Viss forskning stödjer detta och visar att yngre, i större utsträck-

ning än äldre, oftast väljer mer riskabla alternativ (Mather et al.).  

Viss forskning visar att äldre yrkesarbetare råkar ut för färre arbetsplatsolyckor då de har mer 

kunskap och erfarenhet än de yngre yrkesarbetarna (Siu et al.). Det resonemang som arbetsle-

darna för gällande ålder och olycksfrekvens går emot denna forskning, då arbetsledarna menar 

att de äldres erfarenhet kan vara en nackdel. Både arbetsledarna och yrkesarbetarna menar att 

äldre yrkesarbetare som utfört arbetsmoment under längre tid kan bli blinda för de risker som 

är förenade med arbetsmomenten, vilket kan resultera i att olyckor inträffar.           

Maskulinitet, jargong och säkerhet på arbetsplatsen 

Att könsfördelningen på NCC inte är en jämn sådan är något platscheferna och några av 

yrkesarbetarna, som bestod av män, inte tror påverkar säkerhets tänket eller jargongen. 
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Däremot anser arbetsledarna, som bestod av både män och kvinnor, att det är påtagligt att 

NCC domineras av män. Två yrkesarbetare tror att jargongen vore mjukare om fler kvinnor 

arbetat hos dem. Att arbetsledarna uttrycker att det går våldsamt till och att det ska tävlas går 

att knyta an till viss forskning som visar att mansdominerade arbetsplatser karaktäriseras av 

tävlingskultur där män ska visa sig starka och kompetenta vilket kan leda till riskfyllda situa-

tioner i arbetet (Ely & Meyerson, 2010, Andersson, 2012). Detta leder till att arbetet med 

säkrare arbetsplatser försvåras samt att maskuliniteten försvaras och reproduceras (Ely & 

Meyerson, Andersson).  

Samtliga respondenter anser att attityderna gentemot säkerhet har förbättrats under de senaste 

åren, vilket de tror beror på att NCC fokuserat på dessa frågor. En förutsättning för att öka 

säkerheten och att frångå reproduceringen av maskulinitet är att ledningen är tydliga med att 

säkerheten är högt prioriterad (Ely & Meyerson). Det finns fler faktorer som motverkar repro-

duceringen av maskuliniteten, bland annat kollektiva icke ekonomiska mål och feedback (Ely 

& Meyerson). Detta är däremot inget respondenterna uttrycker vara förekommande hos NCC. 

Platscheferna berättar att lärande och utbyte av erfarenheter mellan äldre och yngre yrkesar-

betare är en naturlig del hos NCC. Arbetsledarna anser i motsats till detta att den hackordning 

som råder mot de yngre ibland kan hindra lärande och utbyte av erfarenheter. Yrkesarbetarna 

håller till viss del med i arbetsledarnas resonemang och menar att det kan vara svårt för yngre 

att ifrågasätta de äldre yrkesarbetarna. Ely och Meyerson menar att ett ständigt lärande 

kollegor emellan är en förutsättning för att frångå maskuliniteten och de risker som detta 

innebär. Ett exempel tas upp gällande en lagbas på NCC som släpper in nya och ger dem ut-

rymme att växa i sin roll även om detta kan medföra att misstag i arbetsmoment sker. Hade 

fler medarbetare haft samma synsätt angående nya yrkesarbetare hade kanske vissa olyckor 

förebyggts. 

Yrkesarbetarna beskriver jargongen på NCC som ärlig och tuff och menar att tackvare detta 

kan man säga ifrån om någon tar onödiga risker i arbetet. Viss forskning visar, i motsats till 

detta, att ett öppnare och mjukare klimat möjliggör för yrkesarbetarna att våga påpeka bris-

tande säkerhetsbeteende (Andersson, Ely & Meyerson). Det är intressant att yrkesarbetarna 

ser det som att i och med att de har en ärlig och tuff jargong ger utrymme att korrigera 

felaktigt beteende medan forskning menar, det motsatta, att en hård jargong främjar repro-

duktionen av maskulinitet vilket i sin tur motverkar säkert arbete (Andersson).        
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Personligt ansvar på NCC 

Samtliga respondenter anser sig själv ha stort personligt ansvar gällande säkerheten på arbets-

platserna. När det kommer till huruvida andra kollegor tar personligt ansvar anser responden-

terna att ansvaret kan brista, ibland på grund av nonchalans och okunskap. Trots att de till-

skriver att deras egna personliga ansvar är viktigt uttrycker samtliga att slumpen, maximal 

otur, vädret och tidspress är orsaken till att många olyckor sker och att detta är svårt att 

åtgärda. Detta resonemang från respondenterna visar tecken på en extern locus of control, där 

individen själv inte kan påverka om olyckor sker eller inte (Clegg, 2007). Att de tillskriver 

externa faktorer försvårar, enligt vår uppfattning, för NCC att skapa ett säkrare arbetsklimat. 

Uppfattningen bland tjänstemännen är att yrkesarbetarna anser att säkerhetsarbetet enbart är 

platsledningens ansvar. Tjänstemännens resonemang tyder på att de anser att yrkesarbetarna 

tillskriver sig extern locus of control eftersom de, enligt tjänstemännen, anser att säkerhetsfrå-

gor inte är deras ansvar. Yrkesarbetarna anser däremot att de tar ansvar och säger ifrån om 

någon arbetar osäkert. Ely och Meyerson anser att det är av vikt för säkerheten på arbetsplat-

sen att det finns utrymme för feedback gällande säkerhet. Trots tidigare resonemang anser 

några av yrkesarbetarna att det råder en mentalitet inom NCC att säkerhetsarbetet är chefernas 

ansvar. Detta tyder på att dessa yrkesarbetare tillskriver andra yrkesarbetares locus of control 

som extern gällande ansvaret för säkerhetsfrågor. De anser vidare att den rådande mentaliteten 

är fel då de menar att ansvaret ytterst ligger på individen. Detta synsätt talar för en intern 

locus of control hos respondenterna (Clegg). Tjänstemännen anser även att det är svårt för 

dem att kunna påverka yrkesarbetarnas faktiska beteende och några av tjänstemännen menar 

att trots att arbete sker på ett säkert sätt och skyddsutrustning används inträffar olyckor ändå. 

Detta kan tolkas som att tjänstemännen tillskriver sig extern locus of control då de upplever 

att de inte kan kontrollera andras beteende. Detta anser vi kan påverka inställningen gentemot 

säkerhet, då tjänstemännen tänker att de gjort vad de kan men att olyckor ändå kommer att ske 

vilket kan vara ett hinder i utvecklingen av säkerhetsarbetet. 

Platscheferna anser att det finns en inställning på arbetsplatserna, att olyckor sker någon 

annanstans och att det är någon annan som drabbas av olyckorna. Denna inställning tyder på 

att medarbetarna uppvisar optimism bias, vilket innebär att en individ anser sig löpa mindre 

risk än andra att skada sig (Caponecchia & Sheils, 2011). Denna inställning, anser vi, kan vara 

farlig, då vi tänker oss att risker kommer att tas eftersom man tänker att olyckor ändå inte 

händer en själv. 
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Tjänstemännen anser att bristande kommunikation på arbetsplatserna kan vara en anledning 

till att det personliga ansvaret för säkerhet ibland brister bland yrkesarbetarna. Det är inte 

avsiktligt utan att det många gånger handlar om att yrkesarbetarna inte har fått information 

om kommande arbetsmoment menar tjänstemännen. Fung et al. (2005) menar att kommuni-

kation mellan linjechefer och medarbetare är av stor vikt för att säkerhetsrutiner ska kunna 

följas. 

Såsom tjänstemännen uttrycker sig angående orsaker till olyckor kan liknas med säkerhets-

modellen ”The careless worker model” där olycksorsaker tillskrivs yrkesarbetarna då de inte 

har vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder eller varit oaktsamma (Hall et al., 2012). Tjänstemän-

nen efterfrågar även ett samarbete mellan platsledning och yrkesarbetare där delat ansvar för 

säkerhet råder. Efterfrågan liknar ”The shared responsibility model” (Hall et al.). En yrkesar-

betare anser att det i dagsläget är facket och dess medlemmar som främst driver säkerhetsfrå-

gor vilket kan liknas med ”The trade union approach” och efterfrågar istället att säkerhets-

frågor till största del bör åligga NCC som påminner om modellen ”The employer 

responsibility model” (Hall et al.). Vi finner det intressant att så många skilda uppfattningar 

existerar i frågan om ansvar och olycksorsak.         

Förutsättningar för god säkerhet 

Både platschefer och yrkesarbetare menar att säkerhetskulturen på NCC förbättrats de senaste 

åren tackvare att det utvecklats bättre säkerhetsutrustningar. Trots att platscheferna tidigare 

nämner att det krävs en attitydförändring gentemot säkerhet så tar de inte upp detta då de får 

frågan om vilka förbättringar som krävs för att skapa en säkrare arbetsplats. Platscheferna 

efterfrågar mer systemtekniska lösningar, såsom borttagandet av ackordlön och utökade 

byggtider, för att kunna skapa ännu bättre säkerhetskultur i framtiden. Yrkesarbetarna efter-

frågar, även de, längre byggtider för att öka säkerheten. Endast arbetsledarna menar att det 

krävs en attitydförändring hos samtliga på NCC för att säkerhetskulturen ska kunna förbättras. 

Ställer man platschefernas och yrkesarbetarnas resonemang mot de definitioner av säkerhets-

kultur, som tidigare redovisats, står begreppet för de gemensamma värderingar, attityder och 

kompetenser som råder i en organisation (Choudhry et al., 2007, Mohamed, 2003). Det tas 

alltså inte upp några tekniska aspekter i de redovisade begreppsdefinitionerna av säkerhets-

kultur som respondenterna tillskriver stor betydelse i sammanhanget.  

Platscheferna anser att målet med nollvision för olyckor är svåruppnåeligt för byggbranschen 

då den mänskliga faktorn är svåråtkomlig. Patrick och Zou (2011) menar däremot att en 
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nollvision inom byggbranschen går att uppnå men att det krävs att alla i en organisation 

praktiserar korrekta, ur säkerhetssynpunkt, värderingar, attityder och beteenden. 

Starkare rutiner efterfrågas av arbetsledarna för att kunna minska risken för olyckor på arbets-

platserna. Organisationers policys och rutiner är en bidragande faktor till en säkrare arbets-

plats med en god säkerhetskultur (Langford et al., 2000). Arbetsledarna uttrycker vidare 

önskemål om ett öppnare klimat där feedback ges och där det är högt i tak och man kan 

påpeka om någon har ett riskfyllt beteende. En yrkesarbetare menar att det i dagsläget med det 

rådande klimatet kan vara känsligt för de yngre yrkesarbetarna att påtala riskfyllda beteenden 

hos de äldre yrkesarbetarna. Ely och Meyerson framhåller vikten av att ge feedback till 

varandra angående säkerhetsbeteende för att frångå reproduktionen av den ibland riskfyllda 

maskuliniteten. 

Arbetsledarna efterfrågar ett belöningssystem som belönar de som arbetar säkert och framför-

allt de som kommer på nya säkerhetslösningar, något som har belägg i viss forskning och lyfts 

fram som en viktig aspekt av ett framgångsrikt säkerhetsarbete (Patrick & Zou). En platschef 

vill att ackordsystemet ska avskaffas då denne inte tycker att systemet främjar 

säkerhetsarbetet, vilket kan kopplas till Patrick och Zou resonemang kring belöning som bör 

fungera främjande för säkerheten. 
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens resultat diskuteras och problematiseras. Först presenteras 

slutsatserna av studien som sedan ställs mot forskning på området som efterföljs av en 

diskussion som kritiskt granskar resultatet. Detta avsnitt avslutas med en metoddiskussion där 

studiens metod diskuteras och problematiseras. 

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka säkerhetskulturen inom NCC, avdelning Väster-

botten, där attitydskillnader mellan tjänstemän och yrkesarbetare eftersöktes med hänsyn till 

det personliga ansvaret i säkerhetsfrågor samt ålders- och maskulinitetsperspektiv. Samtliga 

respondenter anser att säkerhetskulturen inom NCC, avdelning Västerbotten, är god och har 

förbättrats de senaste åren tackvare satsningar NCC har genomfört vilket har påverkat chefer-

nas inställning gentemot säkerhet. Attityderna till säkerhet är, enligt respondenterna, individ-

beroende, men de anser att attityderna överlag är goda. Trots detta efterfrågas ytterligare 

attitydförändringar för att öka säkerheten på arbetsplatserna. Uppfattningen kring NCC´ s 

säkerhetskultur i stort skiljer sig inte åt mellan tjänstemännen och yrkesarbetarna. Gällande 

åldersskillnader i säkerhetsattityder finns skilda åsikter där tjänstemännen anser att yngre har 

bättre säkerhetsattityd än äldre, samtidigt som yrkesarbetarna anser det motsatta. När det 

kommer till det personliga ansvaret i säkerhetsfrågor anser samtliga respondenter att de själva 

tar ett stort personligt ansvar medan dessa samtidigt anser att vissa kollegors personliga 

ansvar kan brista. Tjänstemännen menar på grund av detta att det krävs mer arbete för att 

samtliga ska ta sitt personliga ansvar. Olyckliga omständigheter, otur och slumpen anses av 

samtliga respondenter vara en stor bidragande orsak till varför olyckor inträffar, då de menar 

att olyckor sker trots god attityd och säkert beteende. De flesta respondenterna anser att NCC´ 

s könsfördelning varken påverkar jargongen eller säkerheten på arbetsplatserna. Arbetsledarna 

anser dock att den låga andelen kvinnor bidrar till den rådande machokulturen som i sin tur 

påverkar jargongen och säkerheten negativt. För att skapa en god säkerhetskultur föreslås, av 

de flesta respondenterna, tekniska lösningar såsom förlängda byggtider och bättre hjälpmedel. 

Några trycker däremot på vikten av attitydförändringar, starkare rutiner, större acceptans för 

feedback samt belöningssystem som främjar säkrare beteenden. En respondent anser dock att 

de redan idag gör allt som de kan för att skapa en säker arbetsplats.          
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Förhållandet mellan slutsatser och tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi tagit del av ger sken av att om forskningens föreslagna åtgärder 

vidtas är det ”enkelt” att skapa en god säkerhetskultur. Detta är däremot inget vi fått intryck 

av under vår datainsamling då organisationer består av vitt skilda individer med olika driv-

krafter och attityder.  

Vi finner det intressant att tjänstemän och yrkesarbetare delar uppfattning kring hur det ser ut 

på arbetsplatserna då viss forskning menar att chefer i högre grad har positivare syn på säker-

hetsarbetet jämfört med yrkesarbetare (Fung et al., 2005). Vi fann under studiens gång att det 

finns en tydlig uppdelning mellan tjänstemän och yrkesarbetare, där en ”vi och dom- känsla” 

finns. I mångt och mycket har de liknande åsikter men i vissa fall märks det att ansvaret skjuts 

över till den andra parten. Självklart finns ett samarbete mellan tjänstemän och yrkesarbetare 

men vår åsikt är att för att kunna skapa ”Ett NCC” krävs det ett samarbete där ansvaret delas 

av alla. Vårt resultat gällande detta stämmer inte helt överens med Langford et al. (2000) som 

menar att samarbete är av vikt för att skapa en god säkerhetskultur. Vår förhoppning är att 

NCC kan skapa bättre samarbete mellan alla parter i säkerhetsfrågor.    

Gällande maskulinitet och säkerhet går denna studies slutsats till viss del emot tidigare forsk-

ning då många av respondenterna inte reflekterat över hur könsfördelningen påverkar jargong 

och säkerhetsarbetet. Många har även svårt att föreställa sig att en jämnare könsfördelning 

skulle innebära några större förändringar för säkerheten. Ely och Meyerson (2010) samt 

Andersson (2012) har genom forskning funnit belägg för att mansdominerade arbetsplatser är 

förenat med risktagande och osäkrare beteenden. Vi anser att det är av vikt att denna proble-

matik synliggörs för samtliga inom NCC för att organisationen ska kunna arbeta med den be-

fintliga personalstyrkan för att minska machokulturen som idag råder.  

Kritisk reflektion 

Vi uppmärksammade att platscheferna i början av intervjun nämner att en attitydförändring 

måste komma till men detta är inget som de lägger vikt vid under resterande intervju där 

fokus istället hamnar på praktiska och tekniska aspekter. Detta resonemang förekommer även 

bland yrkesarbetarna. Vi misstänker att detta avspeglar ett synsätt som kan hämma målupp-

fyllelsen med tanke på att viss forskning visar på vikten av både attityder och beteenden som 

avgörande gällande en organisations säkerhetskultur. 
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Det är intressant att gruppen med platschefer inte tycks ha reflekterat över hur könsfördel-

ningen på NCC påverkar både jargongen och säkerhetsattityder. Det är även anmärkningsvärt 

att gruppen med arbetsledare, som bestod av både kvinnor och män, samtidigt reflekterat över 

den rådande könsfördelningen och att de identifierat detta som ett hinder för en säkrare 

arbetsplats. Detta antar vi kan bero på att kvinnor kanske i större utsträckning identifierar 

könsmönster samt är mer villig att diskutera dessa frågor än män. Vi tänker oss att männen 

eventuellt, på grund av att de befinner sig inom en mansdominerad miljö, har svårigheter att 

urskilja att maskuliniteten påverkar klimatet på arbetsplatserna. Vi förstår att det är orealis-

tiskt för NCC att inom överskådlig tid få en jämnare könsfördelning. Detta förhindrar inte att 

det är viktigt för dem att arbeta med den könsfördelning de har idag, vilket bland annat kan 

bidra till att förändra den rådande jargongen för att minimera tävlingsandan som kan vara 

förödande ur säkerhetssynpunkt. 

Jargongen på NCC´ s arbetsplatser beskrivs av respondenterna som hård, hjärtlig, rak och 

ärlig, vilket väcker tanken hos oss att det finns två sidor av denna jargong. Tidigare har vi 

argumenterat för att denna jargong enbart har en negativ inverkan på både klimat och säkerhet 

på arbetsplatserna och att den kan vara farlig. Den andra sidan av denna typ av jargong kan 

däremot vara det motsatta, alltså något positivt. Vi tänker oss med detta att denna raka och 

ärliga jargong kan bidra till medarbetare kan och har möjlighet att korrigera kollegors osäkra 

beteenden, men att jargongen används på detta vis är inget som bör tas för givet.     

Eftersom det personliga ansvaret idag, enligt många, brister tänker vi oss trots detta att det 

med tiden kommer att förbättras genom att det redan nu beskrivs att chefer är föredömen i 

säkerhetsfrågor och vi menar att detta kan komma att överföras till resterande medarbetare på 

NCC. Vi förstår att det kommer krävas arbete från både chefer och NCC i stort för att åstad-

komma att alla tar ett personligt ansvar gällande säkerhet. Vi menar att det kommer krävas 

mer än enbart tekniska hjälpmedel för att arbeta säkrare. Vi anser med stöd av forskning att 

det krävs engagemang, kollektiva icke ekonomiska mål, samarbete, öppnare klimat samt atti-

tydförändringar för att NCC ska kunna åstadkomma säkrare arbetsplatser med färre olyckor. 

Vi anser mot bakgrund av våra data att det krävs högre grad av intern locus of control hos 

samtliga medarbetare inom NCC, då det i dagsläget framgår att medarbetare i många fall 

anser att olyckor inte går att påverka. De tillskriver sig då extern locus of control. Vi miss-

tänker att en stor andel av de som tillskriver sig extern locus of control inte kommer arbeta i 

lika hög grad för säkrare arbetsplatser som om de hade tillskrivit sig intern locus of control i 
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säkerhetsfrågor. Vi anser att det är viktigt att NCC arbetar för att öka medvetenheten hos de 

anställda att de själva kan påverka hur säker arbetsplatsen är samt att chefer inom organisatio-

nen ska ge medarbetare utrymme för att kunna påverka säkerheten i det dagliga arbetet.         

Metoddiskussion 

Vi är väl medvetna om att vi med vår valda metod enbart fått förståelse för respondenternas 

attityder. Däremot är det svårt att veta vilket faktiskt beteende respondenterna har i sitt dag-

liga arbete på sina arbetsplatser. Studiens syfte var att få ökad förståelse för respondenternas 

attityder och hur säkerhetskulturen gestaltar sig på NCC. Den har inte innefattat responden-

ternas faktiska beteenden. För detta hade en annan metod krävts som exempelvis observa-

tionsstudier, men dessa kan ur etisk synpunkt vara tveksamma. Då det i observationsstudier 

kan finnas svårigheter med att uppfylla Vetenskapsrådets individskyddskrav.   

NCC´ s produktion har i hög grad styrt både studiens urval samt vissa metodval. Det är en 

nackdel att uppdragsgivaren skött urvalet för denna studie vilken kan ha påverkat tillförlitlig-

heten. Vi är väl medvetna om att ett mer slumpmässigt urval, styrt av oss och inte uppdrags-

givaren, hade ökat trovärdigheten på resultaten. Detta har dock inte varit möjligt. Tanken var i 

ingången av denna studie att enbart använda fokusgruppsintervjuer som metod. Vi genom-

förde på grund av den rådande produktionen dock fyra enskilda intervjuer med yrkesarbe-

tarna. Även om detta inte var grundtanken anser vi att de enskilda intervjuerna gav oss en god 

bild av yrkesarbetarnas uppfattningar angående säkerhetsfrågor. Vid dessa fyra enskilda 

intervjuer förekom inga diskussioner utan svaren blev korta men med substans, medan de 

flesta frågorna diskuterades flitigt mellan respondenterna i fokusgruppsintervjuerna. Detta har 

resulterat i att det saknats uttömmande svar då yrkesarbetaren varit själv vilket kan urskiljas i 

vårt redovisade resultat. Vi hade gärna enbart haft fokusgruppsintervjuer då det vid dessa till-

fällen blev många diskussioner kring ämnet vilket saknades under de enskilda intervjuerna. 

En nackdel med att vi blev tvungna att använda oss av två olika metoder för datainsamling är 

att respondenterna haft olika förutsättningar och kan ha blivit påverkade av olika aspekter. 

Respondenterna i fokusgrupperna kan ha påverkats av klimaten i grupperna, medan respon-

denterna i de enskilda intervjuerna kan ha blivit påverkade av oss som intervjuat. Detta kan 

göra det svårt att jämföra resultaten från fokusgrupperna med resultaten från de enskilda 

intervjuerna. Bryman (2001) menar att en nackdel med enskilda intervjuer är att kollektiva 

åsikter är svårare att komma åt. Efter genomförandet av både fokusgrupperna och de enskilda 
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intervjuerna kan vi konstatera att yrkesarbetarnas åsikter i de fyra intervjuerna inte skilde sig 

nämnvärt, vilket vi hoppas och tror kan bero på att vi kommit åt de kollektiva åsikterna.     

En fokusgruppsintervju med hempermitterade yrkesarbetare var inbokad men ingen dök upp 

på avtalad tid. Vi anser med facit i hand att med de förutsättningar som gavs, där produktio-

nen har fått styra samt att respondenter inte har dykt upp, har vi ändå fått ett resultat som vi 

tror i stort kan spegla respondenternas uppfattningar kring säkerhetskulturen på NCC´ s 

arbetsplatser. Vi anser att resultaten i denna studie är tillförlitliga. Om vi hade kunnat fullfölja 

vår grundtanke hade urvalet bestått av nio tjänstemän och minst 15 yrkesarbetare. På grund av 

tidigare nämnda omständigheter bestod urvalet av yrkesarbetare endast av fyra respondenter. 

Alternativet hade varit att enbart intervjua tjänstemännen inom NCC men genom de fyra 

enskilda intervjuerna fick vi möjlighet att ta del av yrkesarbetarnas åsikter trots att de blev 

färre än planerat.  

På grund av de svårigheter som vi stött på angående yrkesarbetarnas medverkan hade det 

kanske varit bättre att genomföra en enkätundersökning istället för fokusgrupper och enskilda 

intervjuer då fler hade kunnat medverka och vi fått fler åsikter. En nackdel hade dock varit att 

vi kanske gått miste om djupare åsikter och reflektioner som respondenterna gjorde under 

intervjuerna. Vi kan bara spekulera om hur resultaten blivit om vi hade kunnat följa den 

ursprungliga tanken som fanns vid ingången av studien. Kanske hade vi fått mer diskussioner 

och åsikter om vi hade genomfört fokusgruppsintervjuer med samtliga respondenter.  

Förförståelse 

Vår förförståelse i ämnet kan ha påverkat studiens resultat. Forskarens förförståelse har en 

central roll i kvalitativ forskning, det är de uppfattningar och upplevelser av fenomenet som 

forskaren har sedan tidigare (Fejes et al., 2009). Vidare är det viktigt för forskaren att under 

hela forskningsprocessen förhålla sig till sin förförståelse för att förförståelsen inte ska 

påverka studien i allt för hög grad (Fejes et al.). Vår förförståelse för arbetsmiljö, säkerhet, 

byggbransch, industri och mansdominerade arbetsplatser är att en av oss har många års erfa-

renhet av arbete inom en mansdominerad industri och den andra har genomfört praktik hos 

studiens uppdragsgivare, vilket kan ha färgat vår uppfattning kring ämnet. Detta kan medföra 

att vi har haft vissa förutfattade meningar, vilket kan ha lett till att vi har tolkat datamaterialet 

utifrån vår förförståelse, som i sin tur kan ha påverkat resultatet. Vi har dock under hela 

processen haft som målsättning att vara så neutral som möjligt för att resultatet ska vara tro-

värdigt.    
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Framtida forskning 

Utifrån denna studie, som har bestått av ett begränsat urval, hade det varit intressant att 

genomföra en studie där fler svenska byggföretag hade medverkat. Detta genom exempelvis 

en enkätundersökning för att inrymma ett större antal respondenter. Vi ser gärna att framtida 

forskning inom detta område inriktar sig på byggbranschen i Sverige på grund av att befintlig 

forskning främst genomförts i Asien, USA och Australien. Anledningen till att vi efterfrågar 

studier genomförda i Sverige är för att undersöka hur säkerhetskulturer gestaltar sig på den 

svenska arbetsmarknaden med svensk arbetsmiljölagstiftning. Detta för att utröna om de olika 

byggföretagen stöter på liknande eller skilda problem när det kommer till säkerhetsarbetet. 

Samtidigt skulle det vara intressant att undersöka hur säkerhetskulturerna gestaltar sig i de 

olika företagen, vilka likheter och skillnader som finns. Detta skulle kanske kunna bidra med 

en fingervisning för hur svenska byggföretag bör arbeta med arbetsmiljö- och säkerhetskultur-

frågor, då byggbranschen i stor utsträckning är utsatta för risker. Det hade samtidigt varit 

intressant att göra en jämförande studie mellan andra olika högriskbranscher för att undersöka 

om likheter och skillnader går att urskilja. Detta för att öka kunskaper om säkerhetskulturer på 

den svenska arbetsmarknaden samt för att branscherna ska kunna lära av varandra för att för-

hoppningsvis kunna arbeta säkrare.   
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Bilaga 1 

Förfrågan om att delta i en studie om arbetsmiljö och säkerhet på 

byggarbetsplatser. 

Hej, 

Vi skulle vilja att du medverkade i vår studie där syftet med vår uppsats är att undersöka vilka 

uppfattningar som finns inom NCC gällande säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatserna. Vi 

kommer att genomföra fem gruppintervjuer med 4-5 personer i varje grupp gällande dessa 

frågor under veckorna 16 till 17. Gruppintervjuerna beräknas ta ca en timme att genomföra.  

Vi skulle vara mycket tacksamma om du skulle vilja medverka i vår undersökning. Du 

kommer som medverkande att vara anonym i rapporten. Din medverkan är frivillig. Resultatet 

av vår studie kommer att redovisas i en uppsats som kommer användas för Umeå universitets 

räkning och ge oss examen som personalvetare. Även NCC kommer ta del av uppsatsen.  

Vi heter Anna och Anna och studerar sista terminen på personalvetarprogrammet vid Umeå 

universitet. Vi har nu påbörjat arbetet med vårt examensarbete och vi har fått möjlighet att 

skriva den för NCC i Umeå. Vår studie kommer sträcka sig från 3 april till 7 juni.  

Ytterligare information om tid och plats för gruppintervjuerna återkommer vi med.   

Vi skulle vara ytterst tacksamma om du skulle vilja medverka.  

Har du frågor? Kontakta gärna: 

Anna Hägglund:  

Anna Hallgren:  

Personalchef, avdelning Västerbotten: 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Anna & Anna    

  



 

Bilaga 2 

Intervjuguide för fokusgrupper (tjänstemän): 

Tack för att ni ställer upp och gör vår rapport möjlig. Vad roligt att ni är här. 

Det vi är intresserade av är att vi vill förstå hur säkerhetskulturen på NCC ser ut och vi hoppas 

att ni kan svara på våra frågor. Det vi vill undersöka är hur arbetsmiljön och säkerheten ser ut 

i sin helhet inom NCC och inte vad enskilda individer gör eller inte gör. Vi har valt just 

gruppintervjuer eftersom vi är intresserade av vad man i stort gör och tänker när det kommer 

till säkerhet.  

Vi kommer spela in gruppintervjuerna för att vi sedan ska kunna redovisa och analysera det 

som sagts. Vi hinner inte att anteckna allt så att få spela in diskussionerna kommer att 

underlätta för oss. Inspelningarna kommer att tas bort så fort vi skrivit ut dem och de kommer 

alltid att förvaras säkert. Vi kommer att avkoda alla namn och platser så det kommer inte 

redovisas. Inspelningarna kommer bara att lyssnas på av oss två. Är det okej? 

Upplägget för denna gruppintervju är att vi kommer gå igenom tre olika teman som vi ska 

diskutera kring. Min roll är att ställa frågor och följdfrågor. Vi kommer se till att vi hinner 

beröra alla teman. Vi har ansvar för att vi förhåller oss till den tid som är utsatt samtidigt som 

det är viktigt att vi hinner diskutera alla delar. Anna här kommer föra lite anteckningar och 

hjälpa mig med följdfrågor till det vi diskuterar. Ämnet som kommer beröras är säkerhet på 

arbetsplatsen. Gruppintervjun beräknas ta cirka en timme.  

Har ni några frågor? 

Då börjar vi med tema ett: 

Tema 1: Hur skulle ni beskriva att säkerhets tänket ser ut på arbetsplatserna? (Följer 

attityden det verkliga beteendet? Gör man som man tänker?) 

- Diskuterar alla på arbetsplatsen säkerhetsfrågor i det dagliga arbetet? (Om ja, kan ni ge 

exempel på vad som diskuteras? Om nej, varför tror ni att det är så?)  

- Händer det att medarbetare stannar upp och reflekterar över säkerheten när de ska utföra 

arbete som kan vara farligt? (varför tror ni att det är så? Rör det sig om samma sorts 

arbetsmoment?). 

- Hur förhåller sig yrkesarbetarna till säkerhet? 

- Anser ni att det finns hinder för yrkesarbetarna att arbeta säkert? 

- Kan ni se er som ett stöd för yrkesarbetarna när det kommer till att arbeta säkert? (På vilket 

sätt?) 

- Känner ni att ni kan ingripa om ni ser att någon gör något riskabelt? (Om ja, hur mottas det? 

På vilket sätt? Varför inte?) 



 

- Underentreprenader som befinner sig på er byggarbetsplats, hur ser erat samarbete ut 

kopplat mot arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor?  

- Enligt olycksstatistik är byggbranschen en av de farligaste att arbeta i, vad tänker ni kring 

det?  

Nu ska vi gå in på tema två som handlar personligt ansvar i säkerhetsfrågor: 

Tema 2: Hur anser ni att yrkesarbetare ser på sitt personliga ansvar gällande sin egen 

och andras säkerhet på arbetsplatsen? 

- Hur ser ni på erat eget personliga ansvar för er själva och andra på arbetsplatsen? 

- Varför tror ni, i allmänhet, att olyckor inträffar på arbetet? (generellt)   

Nu har vi kommit fram till det tredje temat som handlar om jargong och 

psykosocialarbetsmiljö: 

Tema 3: Jargong och psykosocialarbetsmiljö på arbetsplatsen. 

- Hur är man mot varandra på er arbetsplats? (Hur är jargongen i fikarummet t ex.) 

- Anser ni att det finns olika uppfattningar kring säkerhet beroende på ålder? (Hur visar det 

sig, be om exempel) 

- Om en yrkesarbetare är oaktsam och riskerar att göra illa sig men bagatelliserar händelsen, 

hur reagerar ni på det? 

- Släpper man in nya och lär upp dem?  Hur fungerar det när man lär upp nya? 

- De mål som NCC har, går de ihop med arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna? Om nej, varför 

inte, om ja, hur då? 

- Vi har sett att det är 96 % män och 4 % kvinnor hos er, vad innebär det för er? 

- Hur tror ni att det hade varit om det varit mer jämn fördelning mellan män och kvinnor hos 

er? 

- Tror ni att säkerhets tänket varit annorlunda om det varit mer jämn fördelning mellan män 

och kvinnor på er arbetsplats? 

- Vad tror ni att det krävs, i en perfekt värld, för att få bästa möjliga säkerhetsklimat på en 

bygg arbetsplats? 

Tack för att ni har medverkat! 

  



 

Bilaga 3 

Intervjuguide för enskilda intervjuer (Yrkesarbetare): 

Tack för att du ställer upp och gör vår rapport möjlig. Vad roligt att du är här. 

Det vi är intresserade av är att vi vill förstå hur säkerhetskulturen på NCC ser ut och vi hoppas 

att du kan svara på våra frågor. Det vi vill undersöka är hur arbetsmiljön och säkerheten ser ut 

i sin helhet inom NCC och inte vad enskilda individer gör eller inte gör. 

Vi kommer spela in intervjun för att vi sedan ska kunna redovisa och analysera det som sagts. 

Vi hinner inte att anteckna allt så att få spela in intervjun kommer att underlätta för oss. 

Inspelningarna kommer att tas bort så fort vi skrivit ut dem och de kommer alltid att förvaras 

säkert. Vi kommer att avkoda alla namn och platser så det kommer inte redovisas. 

Inspelningarna kommer bara att lyssnas på av oss två. Är det okej? 

Upplägget för denna intervju är att vi kommer gå igenom tre teman. Min roll är att ställa 

frågor och följdfrågor. Vi kommer se till att vi hinner beröra alla teman. Anna här kommer 

föra lite anteckningar och hjälpa mig med följdfrågor till det vi diskuterar. Ämnet som 

kommer beröras är säkerhet på arbetsplatsen.  

Då börjar vi med tema ett: 

Tema 1: Hur skulle du beskriva att säkerhets tänket ser ut på arbetsplatsen bland er? 

(Om du tycker att säkerhet är viktigt finns det utrymme att utföra ett säkert arbete också?) 

- Diskuterar man säkerhetsfrågor i det dagliga arbetet? 

- Anser att du att säkerhetsfrågor ligger på erat bord? (om nej, vems ansvar är det? Varför är 

det t ex. chefernas?) 

- Händer det att ni stannar upp och reflekterar över säkerheten när ni ska utföra arbete som 

kan vara farligt? (Om nej, varför inte det, om ja, kan ni ge exempel på tillfällen). 

- Hur fungerar chefer som stöd för att kunna vara säkerhetsmedveten? (Driver cheferna 

säkerhetsfrågor enligt din åsikt?) 

- Känner du att ni har möjlighet att själv ha kontroll över er egen säkerhet? (Vem har annars 

kontrollen?) 

- Känner du att säkerhet är prioriterat på er arbetsplats? 

- Ser du att det finns några hinder för att ni ska kunna arbeta säkert? 

Nu ska vi gå in på tema två som handlar personligt ansvar i säkerhetsfrågor: 

Tema 2: Vad anser du att du har för eget ansvar gällande er egen och arbetskollegors 

säkerhet? 

- Hur gör andra på NCC överlag, tar man ett eget ansvar för säkerheten och arbetsmiljön? 



 

- Varför tror du, i allmänhet, att olyckor inträffar på arbetet? (generellt)   

Nu har vi kommit fram till det tredje temat som handlar om: 

Tema 3: Jargong och psykosocialarbetsmiljö på arbetsplatsen. 

- Hur är man mot varandra på er arbetsplats, jargongmässigt? (är man snäll, är man hård osv) 

- Anser du att det finns olika uppfattningar kring säkerhet beroende på ålder? (Hur visar det 

sig, be om exempel) 

- Om en arbetskamrat är oaktsam och riskerar att göra illa sig men bagatelliserar händelsen, 

hur reagerar du på det? (Blir det någon förändring hos personen då? Om nej varför?) 

- Får ni beröm eller erkännande (typ en klapp på axeln) av chefer om ni genomfört något 

säkert eller om ni kommit på en säker lösning på ett problem? (om ja, händer det ofta. Om nej, 

tror du beröm hade påverkat säkerhetsmedvetenheten positivt?)   

- Känner du att ni kan säga nej om någon ber er göra något som ni tycker verkar för riskabelt. 

(Be eventuellt om exempel.) 

- Vi har sett att det är 96 % män och 4 % kvinnor hos er, vad innebär det för er 

jargongmässigt? 

- Hur tror du att det hade varit om det varit mer jämn fördelning mellan män och kvinnor hos 

er? 

- Tror du att säkerhets tänket varit annorlunda om det varit mer jämn fördelning mellan män 

och kvinnor på er arbetsplats? 

- Vad tror du att det krävs, i en perfekt värld, för att få bästa möjliga säkerhetsklimat på en 

bygg arbetsplats? 

Tack för att du har medverkat!  

 


