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LEDARSKAP OCH SÄKERHETSBETEENDE: LEDARSKAPETS PÅVERKAN PÅ 
MEDARBETARES SÄKERHETSBETEENDE 
 

Jimmy Segerlund 
 

 
Syftet med studien var att undersöka hur ledarskapet i bygg- och industribranschen påverkar 
arbetares säkerhet. Den ämnade också att undersöka arbetsledarnas ledarstil, resurser, 
befogenheter och stöd i arbetet med säkerhet samt deras medarbetares uppfattning av arbetsplatsen. 
I studien ingick 10 deltagare från ett bygg- och industriföretag i Sverige och samtliga var män. Bland 
dem, var sex medarbetare och fyra arbetsledare. Den undersökningsmetod som användes var 
semistrukturerade intervjuer. Analysmetod var deduktiv tematisk analys baserad på kategorier från 
tidigare forskning. Resultatet indikerade att arbetsledarens ledarstil och syn på vikten av en säker 
arbetsplats har betydelse för medarbetares säkerhet. Deras säkerhetsledarskap påverkades dock av 
hög arbetsbelastning och tidsbrist, vilket gav en lägre beteendekontroll för vissa arbetsledare. Även 
hos ledare som hade ett mer uppgiftsinriktat ledarskap så var det fokus på säkerhetsfrågor. Detta 
berodde troligtvis på att högsta ledningen prioriterar säkerhetsfrågor och att detta område därför 
ansågs viktigt av alla arbetsledare, oavsett ledarstil, vilket också uppfattades av medarbetarna. 
 
 
The aim of this study was to investigate how leadership affects workers’ safety in the Construction 
Industry. The purpose was also to explore the supervisors’ leadership style, resources, mandate and 
support in safety work along with employee perception of the workplace. In the study there were 10 
participants from a construction company in Sweden. All of the participants were male; six of them 
were employees and four of them supervisors. The study was carried out using semi structured 
interviews as a method. Data was analyzed through a deductive thematic analysis based on 
established categories from previous research. The results indicated that the supervisors’ leadership 
style and view on safety in the workplace has an effect on employees’ safety. Their safety leadership 
was however affected by a high workload and lack of time, which led to lower behavioral control for 
some supervisors. Also for leaders with a more task-oriented leadership, there was still focus on 
safety issues. This is probably because top management has set a priority on safety and thereby this 
was seen as important by all supervisors, regardless of leadership style, which was also reflected to 
the employees. 

 
 
Under de senaste 50 åren har dödsfall och arbetsskadeolyckor visat en nedåtgående 
trend i Sverige och planade ut vid millennieskiftet (Regeringen, 2015/16:80). Men 
regeringen (2015/16:80) har en hög ambitionsnivå i arbetsmiljöpolitiken och i sin 
arbetsmiljöstrategi prioriterar de tre områden. Dessa områden är nollvision mot 
dödsolyckor och förebyggande arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial 
arbetsmiljö. En arena med risker för arbetsskador genom till exempel fall, fysisk 
överbelastning, förlorad kontroll över maskiner, fordon eller handverktyg är bygg- 
och industribranschen. I byggbranschen uppmättes arbetsplatsolyckor till 3237 
stycken år 2014 (Samuelson, 2015). Enligt Törner (2008) räcker det inte med 
tekniska/fysiska åtgärder och utveckling av goda rutiner för att komma tillrätta med 
olyckor i arbetslivet. Dessa åtgärder ska självklart fortsätta utvecklas, men det 
måste till något mer. Enligt Hansson (2015) ska alla som är involverade i 
byggprojekt systematiskt arbeta med arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och 
olycksfall. Det ska också så tidigt som möjligt bedömas i arbetet. Det är viktigt att 
alla i företaget medverkar i arbetsmiljöarbetet och är delaktiga i genomförande av 
åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö (Hansson, 2015).  
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Enligt Hansson (2015) är det viktigt att tänka på hur teknik, arbetsinnehåll och 
arbetsorganisation berör alla individer i projekt fysiskt, psykiskt och socialt. Vid en 
olycka eller när ohälsa uppstår är det oftast en kombination av mänskliga, tekniska 
och organisatoriska faktorer som har varit orsaken till problemet. Det finns ett antal 
processer som kan påverka människans beteende och som har betydelse för hälsan 
och säkerheten. Det är till exempel bristande motivation, kompetens, kunskap, 
färdighet, språkkunskaper eller underskattning av kända och återkommande risker 
(Hansson, 2015). Det är också av stor vikt att tekniken ska vara säker, anpassad efter 
uppgiften, ergonomisk, förutsägbar och ska ge möjligheten till korrigering vid fel 
beslut. Organisationen har en viktig uppgift där underhåll, instruktioner och 
kompetent bemanning är en förutsättning (Hansson, 2015). Organisationen styrs av 
både externa och interna krav i form av till exempel lagar, regler, policys, riktlinjer 
och rutiner. I organisationen påverkas arbetsuppgifternas utformning av 
människorna. De har olika roller i form av chefer, ledare och arbetstagare. På en 
arbetsplats är det ledningens ansvar att arbetstagare på alla nivåer har kunskap och 
förståelse för regler och rutiner. Det är även deras ansvar att arbetstagarna är 
motiverade att följa dessa. På en arbetsplats där arbetstagarna upplever en säker 
och hälsosam arbetsmiljö samt att deras kompetens tas tillvara och vidareutvecklas, 
så utvecklas även verksamheten (Hansson, 2015).  
 
Medarbetares beteende kan förklaras med hjälp av Ajzens modell Theory of Planned 
Behavior. Modellen är uppdelad i tre komponenter vilka är attityder mot ett 
beteende, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll (Madden, Scholder & 
Ajzen, 1992). Attityder mot beteende kan förklaras med att en medarbetare har en 
negativ eller positiv inställning till en uppgift, samt om uppgiften gynnar personen 
eller inte. Subjektiva normer beskriver till exempel stöd från arbetskollegor och om 
de tillämpar samma beteende eller inte i en given situation. Sista komponenten som 
är upplevd beteendekontroll beskriver om medarbetaren har kontroll och är 
kapabel och självsäker att utföra beteendet. Dessa delar påverkar individens 
beteendeintention, vad för beslut medarbetaren tar och utfört beteendet (Madden, 
Scholder & Ajzen, 1992).  
 
I en studie av Oliver, Cheyne, Tomás och Cox (2002) upplevde medarbetarna att 
olyckor i arbetet minskade när de uppvisade bra säkerhetsbeteende och hade en 
god hälsa. Det var också viktigt enligt Oliver et al. (2002) att organisationen var mer 
involverad i säkerhetsledarskap och att den fysiska arbetsmiljön var mindre 
riskfylld. De fann också i studien att säkerhetsbeteende (t ex. inte tar genvägar, följer 
regler, tänker på säkerhet före hög arbetstakt och använder säkerhetsutrustning) 
och god hälsa kunde predicera antalet olyckor på arbetsplatsen (Oliver et al. 2002). 
Det har visats att ledare inom organisationer generellt har en mer positiv syn och 
större engagemang i säkerhetsfrågor än vad medarbetarna har (Fung, Tam, Tung 
och Man, 2005). Bäst effekt kopplat till säkerhet menar Jitwasinkul, Hadikusumo och 
Qayoom Memons (2015) att man når vid en kombination av insatser som fokuserar 
på ledarskap, engagemang från ledningen, delaktighet hos medarbetare samt 
upplevd beteendekontroll. Med beteendekontroll menas individens möjlighet att 
utföra ett beteende (tid, resurser etc) samt individens tilltro till sin förmåga att 
utföra beteendet (self-efficacy, kompetens etc) (Jitwasinkul, Hadikusumo och 
Qayoom Memons, 2015). Ett sätt att minimera arbetsolyckor och höja 
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säkerhetsbeteendet är att arbetsledarna skapar förutsättningar för medarbetarna 
att kunna hantera sin arbetssituation. Det kallas även empowerment, vilket innebär 
att medarbetarna får verktyg och makten över sin egen arbetssituation och det kan 
i sin tur förbättra säkerhetsbeteendet (Conchie, Susannah & Duncan, 2013). Därmed 
spelar ledarskapet en viktig roll i arbetet med säkerhet och arbetsmiljö (Hansson, 
2015; Bahn, 2013). 
 
I en studie av Jitwasinkul, Hadikusumo och Qayoom Memons (2015) deltog 802 
byggarbetare på 30 olika byggarbetsplatser i en undersökning. De tillfrågades att 
besvara en uppfattningsbaserad enkät för att undersöka attityder och konsekvenser 
av organisatoriska faktorer som påverkar hälsa och säkerhet i arbetet. Det framkom 
att säkerhetsbeteende uppnås om ledarna fokuserade på organisatoriska och 
psykologiska faktorer som till exempel samspelet mellan människor i en 
organisation. Särskilt viktigt var ledningens engagemang i säkerhetsfrågan 
(Jitwasinkul, Hadikusumo & Qayoom Memons, 2015). Eftersom arbetsledare är ute 
i verksamheten och har en direkt kontakt med medarbetarna så spelar de en väldigt 
viktig roll i säkerhetsarbetet enligt Bahn (2013). Det är därför viktigt att 
arbetsledaren värderar arbetet med säkerhet och säkra arbetsmetoder (Bahn, 
2013). Det är även viktigt att ledaren har en förmåga att förmedla kunskap om 
säkerhetsarbete till de anställda (Brenk, 2014). För att minimera arbetsolyckor 
visar till exempel forskning betydelsen av ett bra ledarskap, god kommunikation i 
alla led och delaktighet (Jitwasinkul, Hadikusumo & Qayoom Memons, 2015). 
Medarbetarna gynnas av ett bra psykologiskt arbetsklimat, till exempel att 
medarbetarna får tydliga instruktioner, feedback för jobbet de utfört, kontinuitet, 
relevant och rik information (Larsson, Pousette & Törner, 2008). Man har även sett 
att olika ledarstilar påverkar säkerhetsarbetet inom organisationer (Conchie, 
Susannah & Duncan, 2013). 
 
En välkänd ledarskapsmodell idag är den som beskriver transformellt och 
transaktionellt ledarskap (Bass, Jung, Avolio & Berson, 2003). Enligt flera forskare 
(Conchie, Susannah & Duncan, 2013; Zohar, 2002; Kapp, 2011) så kan denna modell 
även kopplas till säkerhet på arbetsplatser, där de olika ledarstilarna påverkar på 
olika sätt. 
 
Enligt Aronsson (2012) är transformella ledarskapsmodellen framtagen utifrån 
studier av den karismatiska ledaren. Ledare som har ett transformellt ledarskap 
arbetar för att förändra anställdas attityder och värderingar. Detta leder till att de 
anställda utvecklas och på så sätt bidrar till organisationens övergripande mål. 
Denna typ av ledare ser varje individs möjligheter och inspirerar samt stimulerar 
arbetstagarna att utvecklas (Aronsson, 2012). Ledaren fungerar som en förebild för 
de anställda och skapar en gemensam målbild som ska inspirera medarbetarna att 
anstränga sig mer. Detta stimulerar medarbetarna till nytänkande och ledaren 
hjälper till att hitta nya lösningar. Ledaren visar hänsyn till de anställdas behov av 
utveckling, stöd, empati och vägledning (Aronsson, 2012; Tafvelin, 2013).  
 
Enligt Conchie, Susannah och Duncan (2013) innefattas bra säkerhetsledarskap av 
karaktärsdrag som transformell, karismatisk och deltagande i ledarskapet. Även 
Kapp (2011) har visat att det transformella ledarskapet ger positiv effekt på 
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medarbetares säkerhetsbeteende. Men Conchie, Susannah och Duncan (2013) 
betonar att närvarande och tillgängliga ledarskapsstilar är av betydelse för hög 
säkerhet. Vidare förklarar de att säkerhetsarbetet är en avgränsad aspekt av 
arbetsledarnas arbete och de uppfyller jobbet med säkerhet när de har färre 
ansvarsområden. Zohar (2002) beskriver att det transformella ledarskapet 
troligtvis har en positiv påverkan på säkerhetsarbetet då det främjar 
kommunikation och individuellt ansvarstagande, vilket gör att risker lyfts upp och 
medarbetarna själva är proaktiva i säkerhetsarbetet.  
 
Enligt Aronsson (2012) är den transaktionella ledaren mer uppgiftorienterad och 
lägger ner störst vikt vid att ge struktur och att uppnå organisationens mål. Ledaren 
planerar, samordnar och ger tekniskt stöd samt sätter tydliga mål och processer för 
arbetet som ska genomföras. Det ska vara tydligt vad för belöning de anställda får 
vid utfört arbete. Utbytet i detta ledarskap är att de anställda använder sig av sin 
kompetens för belöning. Ledaren agerar endast om målen inte uppnås och kommer 
då förändra arbetet (Aronsson, 2012).     
 
När det kommer till säkerhet så har man även här funnit att transaktionellt 
ledarskap kan påverka till viss del, men på ett annat sätt än det transformella 
ledarskapet, då fokus är mer på att följa regler och rutiner (Zohar, 2002). Komaki 
(1998) menar att ett ledarskap som präglas av monitorering med tydliga 
konsekvenser på beteenden också kan öka säkerheten i arbetet. För att detta 
ledarskap ska vara effektivt har man dock sett att det behöver vara ett prioriterat 
område av högsta ledningen (Zohar, 2002). Om det inte är prioriterat, så tenderar 
den transaktionella ledaren att fokusera på andra mål och resultatuppföljningar, 
enligt Zohar (2002). Vid både transformellt och transaktionellt ledarskap har man 
även sett att säkerhetsledarskapet påverkas av att arbetsledarna har många olika 
ansvarsområden, det är ett högt produktionstryck samt korta deadlines. Detta kan 
bidra till att ledarna fokuserar mindre på säkerhetsledarskapet och mer på att 
färdigställa arbetet (Conchie, Susannah & Duncan, 2013). 
 

Syfte 
Syftet i denna studie var att undersöka och mer fördjupat beskriva hur ledarskapet 
i bygg- och industribranschen påverkar arbetares säkerhet. Studien ämnade också 
att undersöka arbetsledarnas ledarstil, resurser, befogenheter och stöd i arbetet 
med säkerhet samt deras medarbetares uppfattning av arbetsplatsen, för att se hur 
dessa faktorer kan bidra till en ökad säkerhet inom byggbranschen.   

Metod 
 
Studien hade en deduktiv ansats med semi-strukturerad intervju och tematisk 
analys som huvudmetoder. Vid en deduktiv ansats inhämtas teorier där hypoteser 
bildas och som sedan testas mot verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom 
uppsatsens syfte var att undersöka och få en fördjupad bild av ett etablerat fenomen, 
så lämpade sig den kvalitativa metoden bäst i detta fall. Intervjuerna var semi-
strukturerade, vilken är en av de mest använda intervjumetoderna (Willig, 2001). I 
följande avsnitt kommer studiens utgångspunkter och genomförande att redogöras.  
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Deltagare 
Deltagarna kommer från ett företag i Sverige som ägnar sig åt industriservice i form 
av bygg, ventilation, el och mekanik. Deras medelålder är 48,3 år med en spridning 
mellan 28-65 år och alla är män. Deltagarna har jobbat mellan två och elva år på 
företaget. Av deltagarna är fyra arbetsledare och sex medarbetare som arbetar inom 
ventilation, el och mekanik. Arbetsledarna i studien är ledare för en eller två 
medarbetare som intervjuades i studien. Hela företaget består av ett hundratal 
anställda. Arbetsledarna i detta företag har ansvar för produktion och att leda den 
dagliga verksamheten. De har dock formellt inte något personalansvar för 
medarbetarna.  

Urval 
Intervjupersonerna i studien rekryterades med hjälp av företaget där studien 
genomfördes. De som utsåg intervjupersonerna var personalchefen och 
affärsområdeschefen för entreprenad. Det innebär att det blev ett 
bekvämlighetsurval i kombination med teoretiskt urval då studien syftade till att 
undersöka både medarbetare och arbetsledare.  

Procedur 
Två stycken intervjuguider skapades för var och en av urvalsgrupperna utifrån 
tidigare forskning, en för arbetsledarna (se Bilaga 2) och en för medarbetarna (se 
Bilaga 4). Semistrukturerade intervjuer valdes för att det lämpar sig väl för att få 
deltagare att berätta om sina erfarenheter (Willig, 2001). Det genomfördes tio 
stycken semi-strukturerade intervjuer som var mellan 25-40 minuter långa. 
Intervjuerna genomfördes på företaget och var inbokade av affärsområdeschefen.   
Innan intervjuerna blev intervjupersonerna informerade om studiens syfte och 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se bilaga 1). De innehåller samtycke-
, konfidentialitets-, informations- och nyttjandekravet som är riktlinjer för 
forskaren. Dessa riktlinjer finns för att försökspersonerna inte ska kränkas eller 
komma till skada, psykiskt eller fysiskt av forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). För 
att kvalitetssäkra materialet från intervjuerna blev intervjupersonerna tillfrågade 
innan om det var ok att bli kontaktad via mejl om frågor skulle dyka upp. 
Intervjupersonerna mejlades efter intervjuerna, dels för att de ska få möjligheten att 
kontakta undersökningsledaren om de hade några frågor om studien eller om det 
transkriberande intervjuerna. I början av intervjuerna ställdes frågor om ålder, 
befattning och hur länge de arbetat på företaget. Efter det ställdes huvudfrågorna 
om ledarskap, säkerhetsbeteende, resurser, stöd och befogenheter. Intervjuerna 
spelades in med en diktafon (Olympus VN-741PC) där det inspelade materialet 
fördes över till datorn för transkribering. Ett webbaserat program (oTranscribe) 
användes vid transkriberingen (Bentley, n.d). Efter transkriberingen 
kategoriserades materialet under respektive kategori genom att använda tematisk 
analys (Braun & Clarke, 2006). 
 

Analysmetod 
Data från intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys 
är en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) från 
intervjudata (Braun & Clarke, 2006). Analysen genomfördes i enlighet med vad 
Braun och Clarke (2006) föreslår. Tidigare studier låg till grund för analysen och 
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data analyserades utifrån fem övergripande kategorier som visade sig viktiga i 
tidigare forskning (Jitwasinkul, Hadikusumo och Qayoom Memons, 2015). Dessa 
kategorier var: ledarskap, upplevt stöd, befogenheter, säkerhetsarbete och 
upplevda resurser. Datan som framkom i studien teoretiskt generaliserades, vilket 
innebär att intervjumaterialet generaliserades tillbaka till den teori och kategorier 
som kom fram vid tidigare forskning (Olsson & Sörensen, 2011).  
 
Ett tema är enligt Braun och Clarke (2006) något viktigt som fångats i materialet och 
som relaterar till studiens syfte. Det är ett så kallat mönster i materialet och vad som 
anses vara ett tema varierar och är upp till forskaren. Prevalensen av temats 
betydelse beror på hur ofta det förekommer i materialet (Braun & Clarke, 2006).  
Trots att tematisk analys används i stor utsträckning har analysmetoden otydliga 
riktlinjer och gör att det kan bli otydligt hur forskare faktiskt gått till väga. Men 
Braun och Clarke (2006) argumenterar för att många av de andra analysmetoderna 
är väsentligen tematiska. Det är därför viktigt att forskaren visar sitt 
tillvägagångssätt. En del av tematisk analys är dess flexibilitet att välja tema, men 
det är viktigt att vara konsekvent och tydlig hur materialet tematiseras (Braun & 
Clarke, 2006).  
 
Bearbetningen började med att lyssna på det inspelade materialet. Efter att ha 
lyssnat igenom materialet transkriberades det för att sedan kategoriseras. Nedan är 
ett exempel på hur kategorisering av materialet gjordes:  
 
Ledarskap 

5 AL1: Det var ju en bra fråga. Ja vad ska jag svara på det? 
AL1: Nja, vi har ju ett samarbete liksom, ett bra samarbete som funkar. Är det något som är 
oklart då hjälps vi åt och lösa problemet. 
AL2: Ödmjukhet skulle jag säga. Behandla alla lika. Ja det är väl det som jag kommer 
på. AL2: Punktlighet, ödmjukheten kommer man långt på som ledare. AL2: Relation det har 
du ju rätt i, det är jätteviktigt. Kundbemötande. AL2: Vara professionell, rak. 
AL3 Ja, det gäller att ha en bra överblick. Lyssna på alla, anpassa dem till rätt jobb. AL3: 
Vara ödmjuk men ändå bestämd, ska man ju vara. Och hålla koll på att de följer alla regler. 
Gör allt enligt rutiner.  
AL4: Tydlig, han ska ha ett bra ledarskap. Hur ska jag förklara. Tydlig skulle jag vilja säga, 
trevlig men ändå lite tuff när det behövs. Och att man har en god relation på ett bra trevlig 
sätt, att ha respekt för varann, har du inte respekt för varann så fungerar det inte. 

Ovan fick arbetsledarna svara på fråga 5 i intervjuguiden som var: Vilka egenskaper 
är viktiga hos en ledare? Svaren hamnade under rubriken ledarskap där forskaren 
sedan kunde analysera vad alla arbetsledare svarat. Under tematiseringen 
upptäcktes inga fler teman. Denna procedur genomfördes för varje tema och alla 
intervjuer kategoriserades på detta vis. Sedan skrevs det ihop till en text där citat 
valdes ut för att förtydliga temat.   
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Resultat 
 
Resultatet beskrivs utifrån de teman som framkom vid tidigare forskning. I början 
av resultatet, under varje rubrik, redovisas kategorierna med en sammanfattande 
tabell. 
 

Del 1. Arbetsledare 
I denna del av resultatet beskrivs arbetsledarnas syn på ledarskap, 
säkerhetsbeteende, resurser, stöd och befogenheter.  
 
Tabell 1. Sammanfattning av arbetsledarnas svar från huvudkategorin ledarskap. 

Tema Underteman Koder 
Ledarskap 
 

 

Karaktäristika för 
ett gott ledarskap 

Samarbete  
Stöd  
Ödmjuk 
Bestämd 
Punktlig 
Rak 

Hur uppfattas jag 
som ledare 

Professionell 
Ärlig 
Snäll 
Lugn 
Trygg 
Schysst 
Positiv 
Negativ 

Viktigast att vara 
relations- eller 
uppgiftsorientera-
de ledare 

Balans mellan de två 
Relationsskapande 
Uppgiftsorienterad med 
goda relationer 

Kontakt med 
medarbetare 

Bra kontakt 
Dålig kontakt 
Kontakt varje dag 

 Vidareutveckling 
av medarbetare 

Ser olika ut 
Inte deras ansvar 
Nya roller för 
vidareutveckling 

Motivera 
medarbetarna 

Rätt förutsättningar 
Beting på arbetet 
Klapp på axeln  
Beröm  
Social på arbetsplatsen 
Inte nödvändigt 

 
Arbetsledarna beskrev i intervjuerna att en bra ledare ska kunna samarbeta, ge stöd 
och lösa problem tillsammans med sina medarbetare. Andra bra egenskaper är 
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också att vara ödmjuk, bestämd, punktlig, rak, ha en bra överblick och behandla alla 
lika. 

Ja, det gäller att ha en bra överblick. Lyssna på alla, anpassa dem till 
rätt jobb. Vara ödmjuk men ändå bestämd, ska man ju vara. Och 
hålla koll på att de följer alla regler. Gör allt enligt rutiner (IP8)  

Samt: 

Tydlig, han ska ha ett bra ledarskap. Han ska, hur ska jag förklara. 
Tydlig skulle jag vilja säga, trevlig men ändå lite tuff när det behövs. 
Och att man har en god relation på ett bra trevlig sätt, att ha respekt 
för varann, har du inte respekt för varann så fungerar det inte (IP10) 

När arbetsledarna fick frågan hur de tror medarbetarna uppfattar dem som ledare 
beskrev de professionell, ärlig, snäll, lugn, trygg och schysst rent allmänt. En 
arbetsledare beskrev att medarbetarna troligt uppfattar både positiva och negativa 
delar i ledarskapet. Det kunde bli konflikter och irritation kring hur han ville att 
arbetet skulle utföras. Han hade en annan bakgrund och tyckte att det gick att göra 
på enklare sätt vissa gånger men medarbetarna tyckte annat. Men då satte de sig ner 
och löste problemet (IP10).  
 
Relationsorienterat- och uppgiftsorienterat ledarskap tyckte arbetsledarna var två 
viktiga egenskaper men att det var en balans mellan de två. En av arbetsledarna 
berättade att han alltid arbetade mycket på relationen till sina medarbetare men att 
det gällde att ha en balans (IP6).  

Ja, uppgifterna de finns ju alltid i bakhuvudet men annars blir 
uppgifterna bra om det är relationsanpassat, lyssnar på folk, hjälper 
dem och anpassar sig lite. Men man kan inte anpassa sig till allt. Man 
läser av personen och så får man göra det bästa. Resultatet är alltid, 
det är kvalitén, resultatet, tiden, pengarna. Men jag tror att man får 
det om man tar hand om personen, man får in forcera för mycket 
(IP8) 

En arbetsledare beskrev att först och främst skulle uppgiften bli gjord men att det 
var också viktigt att ha en god relation.  

Men här måste man ju ändå leda jobbet först och främst och sen 
kommer relationen. Jag tycker det hör ihop båda två samtidigt på 
något vis (IP10) 

Samt: 

Har du bra relation så är det lättare att få det att fungera också. Så 
den är ju viktig. Har man ingen god relation så fungerar det andra 
heller inte riktigt. Utan man måste ha en god relation för att tala om 
vad som ska göras (IP10) 

Alla arbetsledare, förutom en, kände att de hade bra kontakt med sina medarbetare. 
Kontakten skedde dagligen. En arbetsledare försökte lägga minst en timme om 
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dagen ute på arbetsplatsen. Han fokuserade då på att gå igenom vad som strulat till 
sig dagen innan, om det skett någon krock eller hur de ska placera någonting (IP6). 
Två arbetsledare beskrev att de skulle vilja ha mer tid att åka ut till arbetsplatserna. 
En av dem beskrev att han inte hann på grund av andra arbetsuppgifter och ärenden.  
Det verkar olika hur arbetsledarna ser på hur de ska vidareutveckla sina 
medarbetare. Två av arbetsledarna förklarade att det inte var deras ansvar utan 
deras chefs. 

Ja, jag är inte ansvarig för utbildningar och sånt där, det är min chef 
som är men jag brukar diskutera olika problem på ritningar, hur 
man skulle kunna göra, lite förslag och det. I och med att jag vet själv 
när man är ute och tittar på ett jobb så fastnar man på sin idé och 
pratar man med någon och då slänger de ut något som är kanske 
jättebra (IP8) 

En arbetsledare berättade att han försöker hitta större roller för sina medarbetare, 
så de utvecklas genom att få mer ansvar.   

Jag har ju killar som jag kan känna att den här killen skulle kunna 
passa till att göra lite andra saker, lite större roller och jag håller på 
nu med det (IP10)  

Arbetsledarna hade olika syn på om de behövde motivera sina medarbetare eller 
inte. En arbetsledare (IP6) beskrev att han motiverar sina medarbetare genom att 
ge förutsättningarna för att göra ett bra jobb, ge beting på arbetet till exempel att de 
fick gå en timma tidigare efter utfört arbete. Arbetsledaren beskrev också att det ska 
vara högt i tak och att det ska vara kul att gå till arbetet. En arbetsledare beskrev hur 
han motiverar sina medarbetare genom att vara social och prata med dem.  

Jag brukar åka runt och titta på arbetsplatserna där dom är. Och 
ibland snacka lite skit så glider man in på jobbet och kollar hur det 
går och att de fyllt i sina SSG om det är ett sånt jobb (SSG är 
tillbudsrapport och riskinventering som finns på varje arbetsorder 
samt i ett block som medarbetarna ska fylla i när något hänt eller 
upptäcker en risk). Ibland är det bara småjobb och då är det 
överdrivet att vara för petig då. Men ja, peppar dem lite, pratar lite 
om fritid emellanåt så man inte bara kör över och stressar och tjatar 
om tider för det gör man ändå, hehe. Försöka hålla igång och vara 
lite social (IP8) 

En arbetsledare (IP10) beskrev att han gav en klapp på axeln och talade om när 
medarbetarna gjorde ett bra jobb.  

Att man berömmer när det går bra och är allvarlig när det inte är 
riktigt bra. Så att man förstår att det här kanske till och med kan 
vara farligt när man inte göra som man ska. Att man lyssnar. Det är 
sådana konflikter som det kan bli ibland. Men det är viktigt när man 
står på ett tak och man är lite klantig och det händer saker. Så att 
vara tydlig och man är schysst (IP10) 
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Men en arbetsledare (IP2) kände att det inte var nödvändigt att motivera sina 
medarbetare. Alla visste sina roller och arbetsledaren behövde inte motivera 
medarbetarna för att de skulle göra det de ska, det rullade på av sig självt. 
Majoriteten av arbetsledarna beskrev att deras relation till sina medarbetare var 
bra. En arbetsledare beskrev att de hade bra kommunikation och samarbete. Om 
något var oklart så hjälptes de åt och lösa problemet tillsammans (IP2). En 
arbetsledare beskrev att det var högt i tak, att medarbetarna kunde ringa när de 
ville. Det var också viktigt att de hade kul och kunde skratta när de kom ut till 
arbetsplatsen och att de fick det de förväntade sig av arbetsledaren (IP6).  

Jag tror att dom respekterar mig, i och med att jag själv kan yrket 
och när jag började här så praktiserade jag på olika ställen och 
jobbade, så då såg de att det inte bara är teoretiskt utan kan även 
praktiskt. Så då blev de lite glada eller impade eller vad jag ska säga. 
Så jag tror att jag har en bra relation. Och sen är jag inte alltid så 
snäll som de tror, bara för att jag är så social. Det har några fått 
erfara. Men så är det ju (IP8) 

För en arbetsledare fungerade relationen oftast bra. Arbetsledaren beskrev att det 
var viktigt i en relation att kunna ta åt sig kritik från båda håll. Det var lite 
småkonflikter där de tyckte olika. Men det var något som oftast löstes efteråt.  

Vi har satt oss ner och diskuterat det och så tycker jag i alla fall vi 
kommit fram till en lösning (IP10)  

Majoriteten av arbetsledarna tyckte att samarbetet med sina medarbetare var bra, 
men att det såg lite olika ut hur de samarbetade. En arbetsledare beskrev att han 
arbetade tillsammans med sina medarbetare, men att han kollar, räknar och sedan 
delegerar ut uppgifterna (IP2). En arbetsledare beskrev att det var viktigt att vara 
på plats för att ge medarbetarna rätt förutsättningar, samt att under projektmötena 
kunna ställa sina frågor och bolla idéer (IP6). En förutsättning för samarbete var 
kontakten med arbetsledaren om något problem som till exempel ritningsläsning 
uppstod (IP8). Men ibland fanns inte förutsättningarna när medarbetarna skulle 
börja arbetet och då var samarbetet viktigt. 

Ja samarbete alltså. När man börjar ett projekt så går man först 
igenom vad projektet handlar om. Så till vida att jag har en handling 
som jag vet vad jag ska gå efter. Har du inte den då är det lite svårare 
då får man försöka lösa det under tiden då tillsammans på plats. Men 
de gånger det finns handlingar och sånt och att man går igenom det 
från början tydligt och att de har förutsättningar när dem börjar sitt 
jobb. Det är det man ska göra egentligen. Det är det optimala. Men 
det är inte alltid det är så. Utan det har med förutsättningar från alla 
håll och kanter. Vad har jag i ryggen när jag sätter mig ner med 
killarna. Men det går att lösa under tiden och det gör vi också (IP10) 
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Tabell 2. Sammanfattning av arbetsledarnas svar från huvudkategorin 
säkerhetsarbete. 

Tema Underteman Koder 
Säkerhetsarbete Arbetsledarnas 

upplevelse av 
medarbetarnas 
säkerhetsarbete 

Arbeta säkert 
Ligga steget före 
Planera varje moment 
Kunna se saker innan 
det händer 

Undersökte om 
medarbetarna 
arbetar säkert 

De arbetar på bra  
Inget fusk 
Hårt inskolat sedan en 
olycka  
Säkert till 95% 

Rutiner i arbetet Majoriteten gjorde 
Besökte byggen 
Smög bakom kulisserna 
Stickprov av SSG 
Arbetsplatsbesök och 
stämma av SSG 
Kontakt med 
platschefen 

Bra kontroll över 
arbetet 

Relativt lik 
Riskbedömning 
Samordning 
Riskanalyser 
Morgonmöten 

Motivera 
medarbetarna 

Rätt förutsättningar 
Beting på arbetet 
Klapp på axeln  
Beröm  
Social på arbetsplatsen 
Inte nödvändigt 

 
Arbetsledarna beskrev att säkerhetsbeteende handlar om att arbeta på ett säkert 
sätt. Ingen ska förolyckas eller skadas. En arbetsledare förklarade att en 
förutsättning var att hela tiden ligga steget före, planera varje moment och att kunna 
se vad som kan hända längre fram (IP6). Innan arbetet startar borde medarbetarna 
tänka efter och fundera om arbetsmomentet går att göra på ett enklare sätt så ingen 
råkar illa ut eller skadar andra (IP8). Att kunna se saker innan det händer (IP10).  

Säkerheten kommer främst. Och finns det risker för att det kan hända 
grejer så ställer man in jobbet (IP2) 

Säkerhetsarbetet var något som en av arbetsledarna tog upp varje morgon: 

Så är det alltid, det tar vi upp varje morgon också. Olyckor, tillbud 
men sen att man är där och påpekar lite. Sen är det så mycket regler 
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också att hålla reda på på alla olika ställen, det är hjälmar, glasögon, 
västar så det blir lite rörigt istället för att alla har (IP8) 

En arbetsledare beskrev att de går igenom säkerhetsarbetet tillsammans med 
medarbetarna. Arbetsledaren påpekade att det var viktigt att medarbetarna skötte 
säkerhetsarbetet, då de inte hela tiden kan vara på plats.  

Och sen ska vi följa den, så enkelt är det. Sen får man ju ändå höra 
att en inte har hjälmen på hela tiden. För att de tycker ju inte att man 
behöver det inomhus, men det är sagt att vi ska ha det (IP10) 

Arbetsledarna beskrev att medarbetarna arbetar på bra med säkerhetsarbetet.  

Det finns inte att det fuskas längre. De vill inte ens gå upp på en för 
hög stege, det sitter i nacken att de ska (IP6) 

Det har att göra med att de var påtryckta från ledningen och arbetsledarna samt att 
det blivit hårt inskolat sedan en olycka (IP6). En arbetsledare beskrev att 
medarbetarna arbetade säkert till 95 % (IP10). Däremot var medarbetarna lite 
dåliga på att fylla i SSG-listan på arbetsordern (IP8).   

Vi har ju satt in den på arbetsordern. De drar ett streck ibland så man 
får göra lite stickprov. Har du verkligen spärrat av, så man får hela 
tiden nöta. Även om de, jag tror de har det lite inbyggt alltså att de 
tänker rätt. Men de orkar inte läsa varje dag, eller varje timme 
kanske det blir. Det är många jobb ibland. Då drar de ett streck så 
här. Men jag tror innerst inne har de gått igenom det. Den ställer jag 
där, spärrar av där även om dem inte följer det så här (IP8) 

Majoriteten av arbetsledarna undersökte om medarbetarna arbetade på ett säkert 
sätt. Men de undersökte på olika sätt. Några arbetsledare beskrev att de åker runt 
till byggen och kollar hur de arbetar. En arbetsledare smög lite bakom kulisserna, 
inte för att han inte litade på dem men för att undersöka om de arbetade säkert 
(IP6).  

Jag ringer inte alltid och säger att jag, när jag ska komma eller så 
där. Jag kan glida in på bygget och jag vet ju när de gör vissa typer 
av moment, till exempel när de är uppe på taket och allt sånt där 
(IP6) 

En arbetsledare gjorde stickprov av SSG-rapporteringen som de skulle göra på 
veckomötena. Det gjordes inte perfekt, det var på agendan och de gjorde det ibland. 
Arbetsledaren berättade att de oftare borde komma ut till arbetsplatsen när 
medarbetarna hade ett större arbete och se om arbetet stämde överens med 
rapporteringen. De gick även igenom varje morgon om något hade hänt, det gick på 
rutin och så påpekade han alltid på säkerheten avslutningsvis (IP8). Ett sätt att 
undersöka medarbetarna var att ha kontakt med platschefen (IP10). En 
arbetsledare undersökte inte, utan han fick reda på det rätt så snabbt ändå om det 
skulle hända någonting (IP2).  
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Rutinerna i säkerhetsarbetet för arbetsledarna var snarlika varandra. En av 
arbetsledarna berättade att de gjorde en riskbedömning och en samordning innan 
arbetet påbörjas (IP2). Dagliga rutiner för en arbetsledare var att upprätta 
riskanalyser.  

Nä, jag upprättar det och ser vilka faror som finns i mitt projekt. 
Vilka moment vi ska göra. Då får jag med dem här, punkterna 
standardpunkterna som vi har med. Och ibland kan man ju få göra, 
upprätta en särskild riskanalys för ett visst moment till exempel om 
vi ska in i ett schakt och jobba och de måste bygga i ordning 
någonting där inne, då gör vi en särskild riskanalys för det momentet 
(IP6) 

I början av ett projekt gick de in stenhårt med riskanalyser och sedan dämpades det 
av tills det skulle göras en ny riskanalys (IP6). På morgonmötena gick arbetsledarna 
igenom säkerheten, sedan tänkte man aldrig på det. De visste vad de skulle göra, de 
hade material i bilen och det gick på rutin enligt en arbetsledare (IP8).  

Så det är bara att tjata och tjata och fortsätta men det är ju duktiga. 
Det är västar på och hjälmar och glasögon och ibland frågar det, är 
det hjälm där? Ja det är det. Så att de vet. Men jag tror det rullar på 
bra (IP8) 

Arbetsledarna upplevde att de hade bra kontroll över arbetet. Men ibland var det 
mycket att göra.  

Oftast har jag kontroll men ibland blir det lite mycket och då får man 
göra en liten agenda och beta av den i lugn och ro. Ibland blir det för 
många grejer som sjokar ihop sig, det är akutjobb, någon är sjuk åh 
det ringer åh. Delarna är sena. Det kör ihop sig (IP8) 

Samt: 

Jag skulle vilja ha bättre, jag tycker jag har bra kontroll på de mesta, 
oftast. Men när det blir för mycket, då har du ingen kontroll. Det är 
det som är problemet (IP10) 
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Tabell 3. Sammanfattning av arbetsledarnas svar från huvudkategorierna resurser, 
stöd och befogenheter. 

 

 
Arbetsledarna hade olika bild av tillgängliga resurser och om det fanns något som 
hindrade deras utövande av ledarskap. En arbetsledare tyckte inte att det finns 
något hinder då han bad om hjälp om det var mycket (IP2). Tiden var något som två 
arbetsledare tyckte hindrade utövandet av ledarskap. 

Tiden. Min egen tid. Det är väl det. Där har jag valt att använda min 
egentid och prioritera grabbarnas tid så att de får den tid de behöver 
(IP6) 

Samt: 

 Jag tycker framförallt tiden. Alltså jag sitter på kvällar, jag sitter 
hemma, jag sitter dagar men just nu är det för mycket. Om jag ska 
kunna vara mer tydlig ute i projekten så måste jag vara där. Och har 
jag inte tid att vara där då tappar man ju det. Så man måste 
någonstans ha tid för att leda på plats. Nu blir det korta stunder, 15 
min där, 20 min där, en timma där (IP10) 

En arbetsledare beskrev att resurser som bemanning samt medarbetares 
kompetens inte alltid fanns tillgängligt. Men också att det kunde ge högre 
arbetsbelastning.  

Ja, man vill ju ge ett bra resultat, bra kvalitet. Så att ju mer 
rutinerade killar du har desto mer kan du koncentrera dig på fler 
jobb. Annars måste du hela tiden fokusera på jobbet själv. Det har 
man inte riktigt tid med (IP8) 

Tema Underteman Koder 
Resurser, hinder 
och stöd 

Hinder Inga hinder 
Tiden 
Bemanning 
Kompentens 
Mycket arbeten 

Utbildning Ledarskapsutbildning 
Projektledning 
Alla inte nöjda  
Tidsbrist 

Stöd från chef Bra stöd 
Dåligt stöd 
Icke närvarande chef 

Ansvar Bestämma fritt över sitt 
arbete 
Fritt bestämma över MA 
Ibland måste högre chef 
bestämma 



16 
 

Arbetsledaren beskrev att det var många jobb, väldigt mycket folk att ha koll på 
däribland kunder och räknade upp flertalet företag som han arbetade mot. Han 
beskrev också att det var krävande. 

Det blir mycket pyssel. Man räknar ju projekt också, man är 
projektledare delvis. Och sen ska du hålla koll på alla vanliga jobb, 
vad folk gör. Så att det blir ju krävande, men nu är man lite rutinerad 
så det rullar på. Men ibland sjokar det ihop sig. Gäller bara att ha 
lugnet och avsluta dagen bra och förbereda lite för morgondagen 
hela tiden och nästa vecka hela tiden så man ligger hela tiden lite 
före. Skriver du inte ner och förbereder då blir du stressad (IP8) 

Arbetsledarna har fått utbildningar för att utveckla sitt ledarskap men alla var inte 
helt nöjda. 

Det är lite halvdassigt med det. Men nu gick vi väl någon kurs här 
(IP2) 

Två arbetsledare har fått en projektledarutbildning under ett års tid för att bli 
certifierad projektledare där en av dem också fått utbildningar i psykologi. En 
arbetsledare berättade att han fått erbjudanden men har inte haft tid.  

Jag tror att, nu har inte jag kollat på det. Jag har faktiskt inte hunnit 
med det. Jag har fått erbjudanden via facket. Det står 
ledarskapsutbildning. För mig känns det som att det kanske är 
försent (IP10) 

De flesta av arbetsledarna hade stöd från sina närmaste chefer. Men en arbetsledare 
beskrev att de inte haft någon chef på plats och har inte haft det på några års tid. Det 
medförde ett större ansvar tillsammans med en projektledare (IP2). En arbetsledare 
kände stort förtroende för sin chef och att de kommer jättebra överens (IP6).  
Arbetsledarna kände att de hade befogenheter att bestämma mycket hur det ville 
arbeta.  

Nä, alltså han litar ju på mig så jag har full mandat åh bestämma, 
det är värre om man inte får bestämma någonting (IP8) 

En arbetsledare nämnde att han inte haft något personalansvar. 

Det är ju leda, ta ansvar, sen ekonomi, planera killarna. Jag har inte 
personalansvaret riktigt så men jag har ju personalansvaret i 
projekten. Där får jag ju utnyttja dem på det sättet jag vill utnyttja 
dem på det vill säga (IP6) 

En arbetsledare kände att han har befogenheter och ett ganska så fritt arbete. Men 
kände att vissa saker ändå skulle gå igenom den tunga vägen.  

Men sen ska vissa saker gå igenom den där tunga vägen. Jag kan ju 
tycka kanske ibland att, fan grabbar jobbar ni ihop det här nu så får 
ni gå efter halva dagen. Vi tjänar på det ändå, så gör det. Det är där 
jag kan tycka att, jag är van vid det sen förut. Det är lite annorlunda 
här då (IP10) 
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Del 2. Medarbetare 

I denna del av resultatet beskrivs medarbetarnas syn på ledarskap, säkerhetsarbete, 
resurser, stöd och befogenheter. 
 

Tabell 4. Sammanfattning av medarbetares svar från huvudkategorin ledarskap.  

Tema Underteman Koder 
Ledarskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karaktäristika för ett 
gott ledarskap 

Tydlig 
Rättvis 
Ärlig 
Kunnig 
Ansvarsfull 
Lyhörd 
Öppen 
Noggrann 
Kommunikativ 
God planering 

Arbetsledarnas främsta 
ledaregenskaper 

Stresstålig 
Lyhörd 
Lugn 
Saklig 
Lätt att prata med 
Ger utrymme för att bolla idéer 

Mindre bra egenskaper Kunskap 
Säga till om något är fel 
Stressade 

Medarbetarnas 
upplevelse om 
arbetsledarnas arbete 
med säkerhetsarbete 

Positivt inställda 
Ganska höga krav 
Reagerade vid fel 
AL frågar om säkerhetsabetet  
Frekvent arbete vid olycka 
Medarbetarnas ansvar 
Riskanalyser 

Relationen till 
arbetsledarna 

Bra relation 
Dålig relation 
Inget stort behov av kontakt 
Skakig 

 
En bra ledare enligt medarbetarna skulle vara tydlig, rättvis, ärlig, kunnig, 
ansvarsfull, lyhörd, öppen, ha en god förmåga att kommunicera, planera och att vara 
noggrann.  

Tydliga vad som gäller och liksom tar hand om anställda, liksom 
ärlighet är viktigt, att vara rak mot varandra. Det gäller även oss. Att 
de är kunniga, liksom. Om man inte kan, att man verkligen får hjälp, 
att de berättar hur man gör (IP4) 
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Medarbetarna beskrev arbetsledarnas främsta ledaregenskaper som stresstålig, 
lyhörd, lugn, saklig, lätt att prata med, ger utrymme för att genomföra idéer och bolla 
idéer. Ledaregenskaper som var mindre bra var att arbetsledaren behövde säga till 
tidigare om medarbetarna gjorde något fel (IP7). En medarbetare beskrev att 
kunskapen inte riktigt fanns hos en arbetsledare men att arbetsledaren var 
stresstålig och ville att det skulle fungera bra (IP4). Men det förekom också att 
arbetsledarna var stressade och glömska. En medarbetare fick en följdfråga 
angående hur han tror säkerhetsledarskapet påverkas av stressen. 

Ja det blir ju osäkert alltså man kan inte lita liksom, man får själv 
helst kolla upp saker och ting va. Det blir så. Och det blir liksom, mm, 
hela tiden liksom vad menar han nu. Kan jag lita på det där (IP5) 

Medarbetarna beskrev att arbetsledarna ställde sig positiva till säkerhetsarbetet 
och hade ganska höga krav samt reagerade när något inte var som det ska.  

I och för sig har han reagerat när någon har kört utan liftvakt när vi 
ska ha liftvakt. Inte för att jag har råkat ut för det, men jag vet att 
han har sagt till de berörda då (IP1) 

Samt:  

Nä men han är alltid på om de sakerna och tar upp det på 
morgonmötena om det har varit något eller upptäckt något (IP7) 

Medarbetarna uppfattar arbetsledarnas arbete med säkerhetsledarskap olika. En 
medarbetare beskrev att företaget arbetar mycket med säkerhetsarbetet. När något 
händer så arbetas det på frekvent med säkerheten men att det sedan faller bort. En 
medarbetare berättade att arbetsledaren sagt att om de inte kan genomföra arbetet 
på ett säkert sätt, ska de inte genomföra arbetet (IP1). En medarbetare beskrev att 
hans arbetsledare frågade efter tillbudsrapportering om det hänt något ute på 
arbetsplatsen. Han ansåg också att säkerhetsarbetet var upp till medarbetarna 
(IP9).  

Åh sen tycker jag som arbetsledare så, dem har ju ingen aning om 
hur det är ute på arbetet så att säga. Där är det ju mer upp till 
montörer så att säga då och följa allting. Det är ingenting vad dem 
kan påverka tycker jag. De kan bara säga till och påminna oss att vi 
ska följa allting. Men det är mer upp till montörer att följa allt det 
där med säkerhet (IP9) 

Vid större jobb beskrev en medarbetare att arbetsledarna gjorde riskanalyser som 
de gemensamt gick igenom innan arbetet startade.  

Och när vi väl påbörjar arbetet så går vi igenom allting och sen 
jobbar man efter det. Som man har kommit överens om. Och dyker 
det upp något nytt, som man själv tycker ba om det är en risk. Då tar 
man upp det och ser hur man kan minska det, i alla fall i mitt fall när 
jag ser saker och ting (IP9) 
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De flesta medarbetare hade en bra relation till sina arbetsledare. En medarbetare 
beskrev att han fick hjälp när det behövdes. Men en medarbetare hade inget 
jättebehov av kontakt med arbetsledaren (IP1). 

Ja, personkemin, den stämmer ju klockrent. Det är en mycket viktig 
bit och man kan liksom lita på varandra. Just det här att man är ärlig 
(IP4) 

Samt:  

Den är jävligt bra. Är det. Som sagt det är som jag sa förut. Jag har 
ingen som helst problem med nån av de arbetsledare som jag jobbat 
emot. Så det där fungerar ju klockrent (IP9) 

En medarbetare berättade att hans relation till sin arbetsledare var mindre bra 
(IP5).  

Tabell 5. Sammanfattning av medarbetares svar från huvudkategorin 
säkerhetsarbete. 

Tema Underteman Koder 
Säkerhetsarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säkerhetsbeteende Rätt förutsättning  
Att kunna arbeta säkert 
Tänka innan arbetet utförs 
Planera arbetet 
Vara sitt eget skyddsombud 
Fylla i SSG-rapporteringen 

Medarbetare som 
inte följer 
säkerhetsreglerna 

Följer regler  
Ställt sig på truckgafflar 
Använder inte skyddsutrustning 
Säkerhetslina/sele utan utbildning 

Onödiga rutiner Liftvakt  
Stegvakt 
Skyddsglasögon 
Enklare jobb 
Ibland SSG-blocket, 
Otydligt var SSG hamnar 

 
Säkerhetsbeteende för medarbetarna var att ha förutsättningar för att kunna arbeta 
säkert så att medarbetarna och andra inte skulle komma till skada. En annan viktig 
del i säkerhetsbeteendet var att tänka innan arbetet utförs.  

Det är, alltså det får ju ta lite mer tid, kosta lite mer. Känner jag att 
jag inte kan jobba säkert så kan jag säga, nä det här vill inte jag göra 
förrän jag fixat det eller det. Det är för min del. För andras del så är 
det ju att man alltid, ja, ser till att det är avspärrat och såna grejer. 
Ser till att, när det är gretinggolv och man använder verktyg så vill 
jag gärna lägga ut något så det inte faller ner på någon (IP7) 

En arbetsledare beskrev att han behöver vara sitt eget skyddsombud. En 
förutsättning var att medarbetarna tänker på sin säkerhet, det gäller att inte rusa 
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fram med arbetet utan det var viktigt att planera (IP4). En medarbetare beskrev att 
en förutsättning var att vara överens med arbetsledaren vad som ska göras och hur 
det ska utföras (IP3). Det var viktigt att tänka på att utföra arbetet på ett säkert sätt.  

Jo det var en maskin som inte var helt bruten i elen. Och då ville jag 
att, även om de sa att det var ok det kommer inte hända något, så 
fick vi ta en dag till innan jag utförde arbetet (IP7) 

En del av säkerheten handlar om att fylla i SSG-rapporteringen. Märker de att något 
inte fungerar skulle de inte göra arbetet.  

Inga dumheter utan säkert. Att man kan utföra sitt jobb på ett säkert 
sätt (IP4) 

Medarbetarna beskrev att det hände att de inte gjorde det som arbetsledarna ville 
att de skulle göra när det kom till säkerheten, men oftast kom de överens om vad de 
kunde göra istället.  

Men eftersom då kommer jag tillbaka till det här att de kanske inte 
vet hur det funkar i verkligheten. Och då kanske man säger emot, att 
jag tycker vi gör så och så, att man ändrar lite och så kommer man 
överens (IP9) 

Det hände att medarbetarna gick emot säkerhetsreglerna där de till exempel hade 
ställt sig på truckgafflar eller inte haft hjälm samt skyddsglasögon på sig. En 
medarbetare berättade om användningen av säkerhetslina och sele.  

 Vi använder ju det ibland, i varje fall fast vi inte har någon utbildning 
(IP1)   

Samt:  

Nej inte skyddsglasögonen inte. Det blir ju när jag ska ställa mig upp 
och göra med sticksågen kanske, i någon vägg, där det sprutar damm 
och skit va. Eller tigersågen kanske då, då kan jag ju använda den 
men, det är vanligt. Annars så sätter man på det ibland för syns skulle 
så att de ser att man har det (IP5) 

En medarbetare beskrev att han aldrig avvikit helt från säkerhetsarbetet.  

Nej nej nej nej, inte jag iaf. Är det nått som är sagt då följer man det 
så allting blir rätt, aa som sagt. Dyker det upp nånting, tjatar man, 
kommer överens om någonting nytt och så fortsätter man. Aldrig så 
att man avviker helt från det och så skiter man i det och hoppas på 
att ingen märker det, typ (IP9) 

Medarbetarna tyckte att det ibland kunde vara onödigt med liftvakt, eller stegvakt 
om de var över 2 meter upp samt användningen av skyddsglasögon, handskar och 
hjälm med hakrem.  

Men det är ju det här med skyddsglasögon, det känns, det blir 
besvärligt. Man blir svettig det immar igen. Det kan bli farligare 
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istället va, för att man ser inte. Vissa utrymmen, vissa lägen där då, 
är det väldigt besvärligt att ha både hakrem på hjälmen, och sen 
handskar, och sen glasögonen och så kanske du ska ha hörselkåpor 
(IP5) 

Enklare jobb tyckte en medarbetare man skulle kunna göra utan att någon stod och 
tittade på (IP3). Några medarbetare tyckte inte att SSG-blocket var onödigt men att 
de skulle vilja ha det på något annat sätt. Men det tog inte så lång tid att fylla i enligt 
en medarbetare. 

Ja, det är så löjligt. Det tar så lite tid utav en, likförbannat, vi är så 
lata människan så att..(IP7) 

Det var tid för vila. 

Men det är ju en betald tid, står och kryssar i och läsa det där. Lik 
förbaskat så jag menar, jäktar de igenom det bara för att arbeta 
fysiskt, jag menar det är en paus från arbetet egentligen, från det 
fysiska arbetet (IP7) 

En medarbetare beskrev att det var otydligt vart tillbudsrapporteringen hamnade 
och vem som läste dem (IP4).  

Tabell 6. Sammanfattning av medarbetares svar från huvudkategorierna resurser, 
stöd och befogenheter. 

Tema Underteman Koder 
Resurser, stöd och 
befogenheter 
 

Resurser Nöjda 
Utbildningar 
Bra med materiell 
Dåligt med material 

Utbildning Heta arbeten 
Fallskydd 
Lastkopplingar 
SSG 
Saknade utbildning i första 
hjälpen 

Befogenheter Styra sitt eget arbete 
Avbryta när det behövs 

 
Några medarbetare kände att de var nöjda med de resurser de hade. En medarbetare 
beskrev att han inte hade kommit till den punkten då han behövde något extra. De 
flesta jobben var likvärdiga och han såg inte att det behövdes mer utbildning eller 
materiella tillgångar (IP9).  

Jo men det funkar ju bra. Eftersom utbildningar på allt möjligt, det 
har vi. Och det finns grejer i förrådet att hämta, skyddsutrustningar 
och sånt. Så allt finns ju, så man kan aldrig skylla på att äh men vi 
hade inte det, det finns inte. Allt finns så det är inga konstigheter 
(IP9) 
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En medarbetare tyckte att det var dåligt med material. 

Jag tycker de har det lite dåligt här alltså. Jag har en egen sele i bilen 
alltså. Så det är inte företagets, min va. De har haft här nere som man 
får låna på förrådet. Men alltså. De är så dåliga att de är värdelösa. 
Men jag vet inte ens om de är godkända. Men jag är inte riktigt säker 
på det (IP5) 

Det är viktigt att säga till när material och hjälpmedel behövs för att kunna utföra 
ett säkert arbete. 

Nä men precis, det gäller bara att man säger till, när man märker 
här måste vi ha någon lyftanordning, något hjälpmedel som man kan 
få. Det får man nog om man verkligen säger till va (IP5) 

Medarbetarna beskrev att de hade utbildning i heta arbeten, fallskyddsutbildningar, 
utbildning i lastkopplingar och SSG utbildning.  

Nä men det är. Man har ju som du säger har jag varit med och 
kunskap om vad som gäller för säkerhet, med ställningsbyggning och 
sånt där. Man har ju gått sån kurs så man får bygga till en viss nivå. 
Kopplingskurs och sånt har man ju gått va. Och heta arbeten. Det är 
ju bra alltså (IP5) 

En medarbetare saknade utbildning i första hjälpen (IP4) och en saknade 
fallskyddsutbildning.  

Om vi till exempel tar det med fallskydd och sele. Så säger alla att vi 
ska ha det. Men då krävs det utbildning och vi har fortfarande inte 
fått någon utbildning och de har dem pratat om i fyra år. Det är 
sådana saker (IP5) 

De befogenheter som medarbetarna hade var att de kan styra sitt arbete och att 
avbryta arbetet när det inte var säkert att fortsätta. En medarbetare beskrev att de 
hade befogenhet att säga till och bestämma när de var liftvakt.  

Ja, det är ju om du har liftvakt så har ju rätt att säga till att dem inte 
får liksom korsa avspärrningar. Utan det ska dem inte göra utan då 
får dem hitta nån annan väg, rutt. Om inte man kan komma överens 
om att, de är tvungen då får man stänga av och stanna en stund tills 
de har passerat (IP3)  

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur ledarskapet påverkar medarbetares 
säkerhet. Studien indikerar att ett nära ledarskap där ledaren har mycket kontakt 
med medarbetaren i vardagen ger positiv effekt. En ytterligare aspekt som 
undersöktes var kopplingen mellan resurser, stöd, ledarstil och säkerhet. Här blev 
det tydligt att arbetsledarna behöver få förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. 
I de fall de inte fick det så blev det mindre fokus på planering och proaktivt 
säkerhetsarbete, vilket man såg som en risk för minskad säkerhet. Även 
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medarbetarnas syn på arbetsplatsen och ledarskapet verkade ha en inverkan. Det 
fanns exempel på att medarbetarna även tog ansvar för sitt eget arbete och sin 
säkerhet, oavsett relationen till deras arbetsledare. En ytterligare viktig del av 
studien var att även ledningens engagemang spelade en viktig roll för säkerheten 
och troligtvis bidrog till ett ökat fokus på dessa frågor i hela organisationen. 
 

Ledarskapets påverkan på säkerheten 
Medarbetarna i undersökningen uttryckte att ett bra ledarskap kännetecknas av att 
vara rättvis, stresstålig, lyhörd, lugn och ha kunskap i området. Arbetsledarna 
beskrev förmågor som gott samarbete, stöd, att vara ödmjuk, att vara bestämd, 
punktlig och att vara rak. Egenskaperna de nämner kan kopplas till relations- och 
uppgiftsfokuserat ledarskap. Dessa två ledarskapsstilar kan enligt flera forskare 
(Conchie, Susannah & Duncan, 2013; Zohar, 2002; Kapp, 2011) kopplas till 
säkerheten på arbetsplatser, där de påverkar på olika sätt. Arbetsledarna beskriver 
att det är viktigt att ha en balans mellan relations- och uppgiftsfokuserat ledarskap. 
De tycker det är viktigt att ha ett nära ledarskap, att vara nära i vardagen och de 
flesta av arbetsledarna har bra kontakt med sina medarbetare. Men det som 
utmanar arbetsledarna är tidsbrist och administrativt arbete, som tar mycket av 
deras tid. Tiden kan vara en faktor som gör att de inte kan fokusera lika mycket på 
sitt ledarskap, särskilt den relationella aspekten. Det går i linje med Conchie, 
Susannah och Duncans (2013) studie där olika ansvarsområden såsom 
administrativt arbete, korta deadlines och högt produktionstryck är en orsak till att 
arbetsledare inte fokuserar lika mycket på ledarskapet, utan mer på uppgifterna. 
Enligt Conchie, Susannah och Duncan (2013) så är säkerhetsarbetet inte ett 
prioriterat område för arbetsledare då det är en avgränsad aspekt och prioriteras 
när det har färre arbetsuppgifter. Däremot så visade resultatet i denna 
undersökning att arbetsledarna på den undersökta arbetsplatsen faktiskt ägnar tid 
åt säkerhetsarbetet. Det kan bero på att ledningen också prioriterar frågan efter 
olyckan för några år sedan och förmedlar det på ett bra sätt i organisationen, vilket 
går i linje med vad Zohar (2002) har visat. 
 
Resultatet visade också att de flesta arbetsledare och medarbetare har en bra 
relation, vilket ger förutsättningar för att arbetsledarna ska kunna bygga förtroende 
och få med sig personalen. Ledare som fokuserar mer på relationen kan 
kategoriseras som transformella ledare, enligt Aronsson (2013). Det transformella 
ledarskapet ger en positiv effekt på medarbetares säkerhetsbeteende, enligt 
Conchie, Susannah och Duncan (2013). Arbetsledarna och medarbetarna har ett bra 
samarbete med god kommunikation, där en arbetsledare beskrev att de vill vara på 
plats och ge rätt förutsättningar för att medarbetarna ska arbeta säkert. Det går i 
linje med Conchie, Susannah och Duncan (2013) som betonar att närvarande och 
tillgängliga ledarskapsstilar är av betydelse för hög säkerhet. Detta ledarskap 
främjar troligtvis kommunikation och individuellt ansvarstagande och gör att 
medarbetarna blir proaktiva i säkerhetsarbetet (Zohar, 2002). 
Transformella ledare arbetar även med att förändra anställdas attityder och 
värderingar samt stimulerar medarbetarna att vilja utvecklas (Aronsson, 2013). 
Däremot så beskrev hälften av arbetsledarna i denna studie att det inte var deras 
uppgift att utveckla medarbetarna utan deras chefs ansvar främst. Detta var en 
intressant aspekt, då man kan tänka sig att arbetsledarna har en stor påverkan på 
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medarbetarnas utveckling i vardagen. Enligt Bahn (2013) har arbetsledarna direkt 
kontakt med medarbetarna, vilket är viktigt i arbetet med säkerhetsarbetet. Att 
utveckla medarbetarna bör vara en del arbetsledarnas uppgift då de har mest 
kontakt med medarbetarna och vet vad de behöver. En möjlig förklaring till varför 
arbetsledarna beskriver att de inte har ansvaret för att utveckla sina medarbetare 
kan vara att det inte är uttalat, då arbetsledarna inte har personalansvar ser de 
kanske inte detta som deras uppgift.  
 
En medarbetare beskrev att relationen till arbetsledaren inte var så bra och att de 
hade lite kontakt. En bristande relation kan troligtvis påverka ledarskapet som då 
kan ha en tendens att bli mer transaktionellt, vilket inte behöver vara något negativt. 
Enligt Komaki (1998) så präglas effektivt ledarskap av monitorering och tydliga 
konsekvenser på beteende som i sin tur kan öka säkerheten i arbetet. Däremot så är 
det då viktigt att säkerhet är en prioriterad fråga av ledningen, som följs upp 
kontinuerligt, för att det uppgiftsorienterade ledarskapet ska få effekt (Zohar, 
2002). 
 

Förutsättningar för säkerhetsarbete 
Enligt arbetsledarna så arbetar medarbetarna på bra med säkerhetsarbetet. Det är 
inskolat sedan en tidigare olycka samt att ledningen och arbetsledarna arbetar 
mycket för att medarbetarna ska arbeta säkert. Enligt Jitwasinkul, Hadikusumo och 
Qayoom Memons (2015) når man bäst effekt kopplat till säkerhet vid en 
kombination av insatser som fokuserar på ledarskap, engagemang från ledningen, 
delaktighet hos medarbetarna samt upplevd beteendekontroll. De flesta 
medarbetare beskrev att de hade ett bra samarbete och daglig kontakt med sina 
arbetsledare. Arbetsledarna gör riskanalyser, samordningar och har morgonmöten 
där de går igenom arbetet och om det är något speciellt kring säkerheten med 
medarbetarna. Arbetsledarna beskriver att de försöker att ge medarbetarna så bra 
förutsättningar som möjligt att utföra arbetet på ett säkert sätt. Det verkar som att 
organisationen arbetar med säkerhet på samma sätt som de flesta gör, med fokus på 
regler och riskanalyser (Millward, 2005).  
 
Arbetsledarna undersöker sina medarbetare genom att göra stickprov på SSG-
rapporteringen för medarbetarna. De har hänt att medarbetarna inte fyller i dessa 
korrekt och då kan det vara bra att åka ut till bygget och se om det som står på SSG-
rapporteringen stämmer överens med verkligenheten. Medarbetarna har även haft 
en tendens att fylla i den efteråt. Samtidigt tycker medarbetarna att SSG-
rapporteringen kan vara onödig när de till exempel gör mindre arbeten som de gjort 
flera gånger tidigare. Det verkar som att just detta ses som något mer tidskrävande 
än att man ser nyttan med det. Detta kan vara en förklaring till varför det inte fyller 
i SSG rapporteringen korrekt samt att de därför prioriterar arbetsuppgifterna 
istället för att fylla i rapporterna. Arbetsledarna var även ute på arbetsplatserna och 
undersökte hur medarbetarna arbetade med säkerheten. Då de ibland har 
utmaningar med genomförande av rapportering och vissa procedurer ses som 
överflödiga, till exempel liftvakt, så indikerar detta att de skulle kunna utveckla sitt 
sätt att arbeta med säkerheten. För att nå större framgång menar Millward (2005) 
att man även behöver arbeta med att planera arbetet för att förebygga risker. Genom 
ett mer proaktivt arbetssätt så skulle det bli mindre fokus på rapportering i 
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efterhand och mer fokus på hur de ska arbeta för att få en säkrare arbetsmiljö. Det 
är då troligt att medarbetarna och arbetsledarna skulle se säkerhetsfrågorna mer 
som en naturlig del av arbetet, snarare än en extra arbetsuppgift de blir pålagda. 
Några arbetsledare beskrev att de har morgonmöten då de planerar arbetet innan 
de åker ut på arbetena. Därmed finns redan en struktur att bygga vidare på om de 
skulle vilja utveckla hur de också arbetar ännu mer proaktivt med 
säkerhetsfrågorna. 
 

Resurser, stöd och befogenheter kopplat till säkerhet 
De flesta av arbetsledarna såg tiden som ett hinder för utövandet av 
säkerhetsledarskap. Då tiden inte räckte till gjorde arbetsledarna uppgifter på 
obekväm arbetstid. Detta kan vara ett tecken på att arbetsledarna inte har full 
beteendekontroll på grund av för hög arbetsbelastning. Enligt Madden, Scholder och 
Ajzen (1992) är beteendekontroll en komponent som beskriver om medarbetarna 
har kontroll, är kapabla och självsäkra att utföra beteendet. Tiden och resurserna är 
förutsättningar som arbetsledarna behöver för att skapa beteendekontroll, det går i 
enlighet med Jitwasinkul, Hadikusumo och Qayoom Memons (2015). Både 
arbetsledarna och medarbetarna beskriver säkerhetsbeteende som att ligga steget 
före, planera arbetet, ha rätt förutsättningar för att kunna arbeta säkert och kunna 
se saker innan det händer. Dessa förutsättningar leder troligtvis till ökad 
beteendekontroll och säkerhetsarbete. Om arbetsledarna inte har beteendekontroll 
kan det komma att påverka vad för förutsättningar deras medarbetare får. Enligt 
Theory of planned behavior är beteendekontroll en av komponenterna som 
påverkar intentionen av ett beteende (Madden, Scholder & Ajzen, 1992). De flesta 
medarbetare känner att de har bra stöd från sin arbetsledare och det kan kopplas 
till beteendemodellen där subjektiva normer är en komponent. Samtidigt verkar det 
som att medarbetarna och arbetsledarna ser säkerhetsarbetet som något viktigt och 
attityden till det genomsyras i organisationen, vilket är den tredje och sista 
komponenten i beteendemodellen Theory of planned behavior. De befogenheter 
som medarbetarna hade var att de kunde avbryta arbetet om de ansåg att de inte 
kunde utföra det på ett säkert sätt. Detta är ett tecken på att det som ledningen vill 
och har som mål, säkerheten går alltid först, når medarbetarna. Det måste betyda 
att arbetsledarna arbetar aktivt med dessa frågor även om de gör det på olika sätt 
och har olika förutsättningar. 
 

Metoddiskussion 
Då syftet med uppsatsen var att beskriva hur sambandet ser ut mellan ledarskap, 
resurser, säkerhetsarbete och säkerhetsbeteenden så valdes en kvalitativ ansats. 
Denna metod lämpade sig väl, då undersökningen gav en bild av hur både 
medarbetarna och arbetsledarna ser på sin situation. Eftersom det finns mycket 
forskning på området så blev det också naturligt att utgå ifrån redan etablerade 
kategorier som visats i tidigare forskning. Hade det varit ett nytt område hade dock 
en mer explorativ ansats kunnat vara mer lämplig, men i detta fall passade det väl 
med en mer teoretisk utgångspunkt. Fördelen var att frågor kunde utformas till 
intervjuguiden utifrån tidigare teori och undersökningsområdet blev tydligt 
avgränsat utifrån kategorierna. En nackdel med denna typ av top-down-process 
skulle dock kunna vara att viss information förbigås som inte finns med i 
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kategorierna. För att minimera denna risk så togs all information i beaktande och 
deltagarna fick även möjlighet att lägga till information i slutet av intervjuerna. Det 
går dock inte att ta bort denna risk helt, så för framtida undersökningar vore det 
också intressant att följa upp utifrån en empirisk utgångspunkt och se om samma 
kategorier framträder när man har en öppen explorativ ansats. Det skulle i så fall 
stärka dessa kategorier och vad tidigare forskning visat ytterligare. 
 
För insamling av data valdes semi-strukturerad intervju som metod. Fördelarna 
med denna typ av intervju är att alla får samma frågor, vilket gör det enklare att 
jämföra informationen mellan de intervjuade (Willig, 2001). Enligt Willig (2001) är 
fördelen med intervju som metod att fokus ligger på samtalet, men det samtidigt 
finns utrymme för följdfrågor och att undersöka nya områden som uppkommer. 
Första steget var att utforma en intervjuguide och detta gjordes utifrån existerande 
forskning, som beskrivs i metodavsnittet. Denna process gjorde att frågorna tydligt 
kunde kopplas till de olika kategorierna samt till teori. På detta sätt säkerställdes att 
alla områden täcktes in. För att förbättra intervjuguiden och prova den innan 
studien hade det varit bra att göra en pilotstudie. Då hade frågorna kunnat anpassas 
och deltagarna hade även kunnat ge återkoppling på hur de upplevde frågorna. En 
sak som visade sig i efterhand vid analysen var att frågorna kring säkerhetsarbetet 
var riktade främst mot ledarnas agerande, även de som ställdes till medarbetarna. 
Det hade varit intressant att ställa fler frågor även kring hur medarbetarna själva 
tar ansvar för säkerhetsarbetet oavsett ledarnas insats. 
 

En fördel med att intervjua både arbetsledare och medarbetare var att 
informationen som framkom kunde jämföras och det också blev tydligt ifall det 
fanns luckor mellan deras olika perspektiv. Urvalet av deltagare gjordes i samarbete 
med affärsområdeschef och HR-ansvarig, vilket möjliggjorde att få en 
representation av informanter med olika erfarenhet, ålder och bakgrund. Det kan 
finnas en risk med detta upplägg att det blir en bias i urvalet, till exempel att bara 
positiva medarbetare väljs ut. Detta togs i beaktande och inför urvalet informerades 
affärsområdeschefen och HR att målet var att få ett brett urval. I detta fall fungerade 
det till synes väl, då det framkom olika perspektiv i intervjuerna och deltagarna var 
öppna med både det som fungerade bra och det som fungerade mindre bra. Om 
studien skulle göras på nytt och det fanns mer tid, så vore det givande att intervjua 
alla arbetsledare och anställda. Då skulle man säkerställa att alla perspektiv tas med 
och att informationen återspeglar avdelningen i sin helhet. En annan möjlighet för 
att begränsa antalet skulle kunna vara att undersökningsledaren själv väljer ut 
deltagare utifrån demografiska variabler, utan input från ledningen. 

Framtida forskning 
I framtiden skulle det vara intressant att göra en studie med flera företag i olika 
städer samt olika delar inom byggbranschen. Det är en fördel att få en bredare 
representation. Detta skulle kunna ge en mer nyanserad bild av ledarskap och 
säkerhetsbeteende då denna studie möjligtvis har vissa saker som är specifika för 
detta företag. Det skulle också vara intressant att undersöka ledarnas syn på 
utveckling av medarbetarna. I och med att arbetsledarna svarade att det inte var 
deras ansvar skulle det vara intressant att undersöka detta vidare. Det skulle också 
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vara intressant att titta på hur man skulle kunna arbeta mer proaktivt med 
säkerhetsfrågor.  
 
Studien visade att organisationen är mer risk- och incidentstyrt, med fokus på regler 
och dokumentation. Det vore därför intressant att undersöka hur medarbetare och 
arbetsledare ser att man skulle kunna göra för att det skulle bli en del av 
verksamheten. Fokus ska i detta fall ligga på att agera säkert, så det är mer inom 
deras beteendekontroll snarare än en regelprodukt.  
Framtida studier skulle även kunna undersöka hur organisationen arbetar för att 
öka medarbetarnas beteendekontroll när det kommer till säkerhet. Det vore då en 
möjlighet att titta på alla ledarnivåer genom att intervjua från högsta chef till 
medarbetare, hela linjen i organisationen. Då skulle man kunna få en väldigt tydlig 
bild av vad som gör att det fungerar och var det finns luckor eller möjliga hinder. 
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Bilaga 1 

Information till arbetsledare 
För att försäkra att du i studien inte ska kränkas, komma till skada, psykiskt och 
fysiskt av forskningen följs de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
2002). Denna studie är frivillig och du får när som helst kontakta forskaren om du 
vill hoppa av. Studien är ämnad att mer fördjupat beskriva hur ledarskapet i 
byggbranschen påverkar arbetares säkerhet. Studien ämnar också att undersöka 
arbetsledarnas ledarstil, resurser, befogenheter och stöd i arbetet med säkerhet 
samt deras medarbetares uppfattning av arbetsplatsen, för att se hur dessa faktorer 
kan bidra till en ökad säkerhet inom byggbranschen. All information kommer att 
rapporteras anonymt så att ingen kan identifiera dig. Datan som samlas in kommer 
endast användas i forskningssyfte. Vid mer känslig information kommer du få ta del 
av det innan rapporten publiceras. Företaget anonymiseras och kommer beskrivas 
som ett företag i Sverige som ägnar sig åt industriservice i form av bygg, ventilation, 
el och mek.  
För att det inte ska ske några missförstånd får du forskarens kontaktuppgifter om 
du efter intervjun vill lägga till eller ta bort information. Forskaren önskar även att 
få kontakta dig om frågor angående intervjun eller extra frågor behövs för studiens 
syfte och kvalitetssäkring.   

  



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
Personligt 

 Hur gammal är du? 
 Hur länge har du arbetat på företaget? 
 Vad är din yrkesprofession? 
 Hur länge har du arbetet som arbetsledare? 

Ledarskap 
 Vilka egenskaper är viktiga hos en ledare? 
 Hur arbetar du för att motivera dina medarbetare?  
 Hur ser du på din relation till dina medarbetare?  
 Hur samarbetar du med dina medarbetare? 
 Hur tror du att medarbetarna uppfattar dig som ledare? 
 Hur utvecklar du dina medarbetare?  
 Hur mycket kontakt har du med dina medarbetare?   
 Vad är viktigast för dig i ditt ledarskap, att vara uppgiftsorienterad eller 

relationsorienterad? 

Säkerhetsarbete 
 Vad är säkerhetsbeteende för dig? 
 Känner du till företagets mål/värdering med säkerhetsarbetet?  
 Hur tycker du dina medarbetare arbetar med säkerhetsarbetet?  
 Vad har du för ansvar för säkerhetsarbetet? 
 Hur arbetar du med att undersöka dina medarbetares säkerhet? 
 Vad har du för rutiner i ditt säkerhetsarbete? 
 Upplever du att du har full kontroll över ditt arbete i alla situationer? 

Resurser 
 Kommer du på något som hindrar ditt utövande av ledarskap? 
 Har du stöd från din chef i ditt ledarskap? 
 Vad har du för befogenheter i din roll? 
 Har du fått utbildning som behandlar ledarskapsfrågor/säkerhetsfrågor? 
 

  



 
 

Bilaga 3 

Information till medarbetare 
För att försäkra att du i studien inte ska kränkas, komma till skada, psykiskt och 
fysiskt av forskningen följs de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
2002). Denna studie är frivillig och du får när som helst kontakta forskaren om du 
vill hoppa av. Studien är ämnad att mer fördjupat beskriva hur ledarskapet i 
byggbranschen påverkar arbetares säkerhet. Studien ämnar också att undersöka 
arbetsledarnas ledarstil, resurser, befogenheter och stöd i arbetet med säkerhet 
samt deras medarbetares uppfattning av arbetsplatsen, för att se hur dessa faktorer 
kan bidra till en ökad säkerhet inom byggbranschen. All information kommer att 
rapporteras anonymt så att ingen kan identifiera dig. Datan som samlas in kommer 
endast användas i forskningssyfte. Vid mer känslig information kommer du få ta del 
av det innan rapporten publiceras. Företaget anonymiseras och kommer beskrivas 
som ett företag i Sverige som ägnar sig åt industriservice i form av bygg, ventilation, 
el och mek.  
För att det inte ska ske några missförstånd får du forskarens kontaktuppgifter om 
du efter intervjun vill lägga till eller ta bort information. Forskaren önskar även att 
få kontakta dig om frågor angående intervjun eller extra frågor behövs för studiens 
syfte och kvalitetssäkring.   
  



 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide 
Arbetet 

 Hur gammal är du? 
 Hur länge har du arbetat på företaget? 
 Vad är din yrkesprofession? 
 Hur länge har du arbetet som…?  

Ledarskap 
 Vilka egenskaper är viktiga hos en ledare?  
 Vilka är din arbetsledares främsta ledaregenskaper?  
 Hur uppfattar du arbetsledarens arbete med säkerhetsledarskap?  
 Har du något exempel där chefen verkligen gjort skillnad på 

arbetsplatsen?  
 Gör du alltid det din arbetsledare vill att du ska göra när det gäller 

säkerhetsfrågor?  
 Hur ser du på din och din arbetsledares relation? 

Säkerhetsarbete 
 Vad är säkerhetsbeteende för dig? 
 Känner du till företagets mål med säkerhetsarbetet?  
 Vad har du för rutiner i säkerhetsarbetet? 
 Följer du dessa rutiner till punkt och pricka? 
 Finns det några rutiner som du tycker är onödiga? 
 Använder du alltid hänvisad skyddsutrustning när du arbetar?   
 Upplever du att du har full kontroll över ditt arbete i alla situationer?  

Resurser 
 Vad upplever du ha för resurser i ditt säkerhetsarbete? 
 Vad har du för befogenheter?  
 Känner du att du får stöd från din arbetsledare? 
 Har du fått utbildning i hur du arbetar säkert? 

 
 


