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TRYGGARE BYGGARE – EFFEKTER MELLAN INDIVIDENS 

SÄKERHETSBETEENDE OCH ARBETSPLATSENS SÄKERHETSKLIMAT INOM 

BYGGBRANSCHEN 

 

Hanna Samsioe 

 

Sammanfattning 

 

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. 

Studien har undersökt hur individer (n=113) inom byggbranschen anser 

att de agerar och kommunicerar kring säkerhet på arbetet, samt hur de 

anser att säkerhetsmässiga faktorer bland ledning och medarbetare på 

arbetsplatsen hanteras. Tidigare forskning visar att det finns samband 

mellan hur säkerhet hanteras generellt på arbetsplatser och hur individer 

agerar kring säkerhet. Syftet med studien var att undersöka vilka 

säkerhetsrelaterade faktorer på arbetsplatser inom byggbranschen, som 

hade störst effekter på individers säkerhetsrelaterade agerande och 

kommunikation. I studien undersöktes även om bakgrundsvariablerna 

kön, könsfördelning på arbetsplatsen, ålder, antal år i yrket och tidigare 

arbetsskador hade någon effekt på individens beteende kring säkerhet. 

Data samlades in genom en webbaserad enkät som distribuerades ut till 

deltagarna via gruppsidor för yrkessnickare på sociala medier. Den 

beroende variabeln var individens säkerhetsbeteende, vilket 

representerades av två faktorer; agerande och kommunikation. 

Oberoende variabeln, arbetsplatsens säkerhetsklimat, utgjordes av tre 

faktorer förankrade i antingen ledning eller medarbetare. Resultatet 

visade på ett övergripande positivt signifikant samband mellan beroende 

variabelns två faktorer och oberoende variabelns tre faktorer. Den 

viktigaste prediktorn för individens agerande kring säkerhet var 

medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans. Den 

viktigaste prediktorn för individens kommunikation kring säkerhet var 

arbetsledningens engagemang och delaktiggörande av anställda i 

säkerhetsfrågor. Ingen av bakgrundsvariablerna hade något signifikant 

samband med individens säkerhetsbeteende. En slutsats är att det finns 

anledning att verka för ett gott säkerhetsklimat på arbetsplatser då det 

leder till att individer agerar mer ansvarsfullt ur en säkerhetssynpunkt. 

 

Varje år skadas tusentals personer på sitt arbete. Några av dem till och med så pass allvarligt 

att det leder till döden, en av de mest olycksdrabbade yrkesgrupperna är 

snickare/byggnadsträarbetare (Arbetsmiljöverket, 2018). I Sverige är Arbetsmiljöverket den 

myndighet som har regeringens uppdrag att övervaka säkerheten ute på arbetsplatser. De för 

årligen statistik över dödsfall, anmälda arbetsskador och arbetssjukdomar (exempelvis tinnitus 

som orsakats av buller) som uppstått i samband med arbetet. Under 2017 inträffade totalt 44 

arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, och nästan 35 000 arbetsrelaterade skador med 

sjukskrivning som följd rapporterades in till Arbetsmiljöverket. Drygt 10 000 arbetssjukdomar 

anmäldes, och för arbetsolyckor som inte resulterade i sjukfrånvaro var siffran nästan 66 000. 

Vanliga orsaker är fall, förlorad kontroll över transportmedel eller handverktyg, som till 

exempel knivar. Det är ofta i händer, fötter, ben eller rygg som skador uppstår. Mellan 2009–

2017 ökade antalet anmälda arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket med ca 25 %. Sedan 1950-
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talet och framåt har arbetsolyckor med dödlig utgång minskat kraftigt för att under de senare 

åren plana ut och till och med öka något 2017. (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

 I Sverige tillämpas en relativt långt utvecklad arbetsmiljölagstiftning som innebär att 

arbetsgivare ska informera om risker på arbetet, och så långt det är möjligt sörja för en sund 

och säker arbetsmiljö. Arbetstagarna är i sin tur skyldiga att följa de direktiv som finns på 

arbetsplatsen för att främja säkerhet (SFS 1977:1160, kap. 3, 4§). Trots detta ömsesidiga ansvar 

hos arbetsgivare och arbetstagare att verka för hög säkerhet på arbetet, sker bevisligen en hel 

del olyckor. Det väcker en frågeställning om vilka psykosociala faktorer på byggarbetsplatser 

och snickerier som kan spela en viktig roll för individers beteende kring säkerhet på jobbet?  

Denna studie undersöker därför snickares/byggnadsträarbetares uppfattningar av 

säkerhetsrelaterade faktorer på arbetet. Dels hur de skattar sitt eget beteende, härefter kallat 

individens säkerhetsbeteende, och dels hur de uppfattar säkerhetsmässiga faktorer bland 

medarbetare och arbetsledning, härefter kallat arbetsplatsens säkerhetsklimat.  

 

Individens säkerhetsbeteende definieras, i den här studien, som handlingar individer utför på 

arbetet för att främja hälsa och säkerhet för sig själva, men även för medarbetare, kunder, 

allmänheten och omgivningen (Burke, Sarpy, Tesluk, Smith-Crowe 2002). När det gäller 

säkerhetsbeteende ligger fokus alltid på enskilda individers specifika beteenden. Det kan 

exempelvis handla om direkta ageranden i samband med arbetsutförandet, som att vara noga 

med att använda personlig skyddsutrustning eller andra skyddsanordningar. Det kan även 

handla om mer indirekta och förebyggande beteenden som att varna andra på arbetsplatsen om 

risker som upptäckts. Det finns dock flera olika teorier kring definitioner av begreppet 

säkerhetsbeteende och vilka typer av beteenden och vilka dimensioner av dessa som ska 

betraktas ingå (De Armond, Smith, Wilson, Chen, Cigularov, 2011). När det gäller de 

uppfattningar som finns om säkerhet på arbetsplatser generellt, handlar det istället om 

arbetsplatsens säkerhetsklimat.   

 

I den här studien definieras arbetsplatsens säkerhetsklimat som uppfattningar om riktlinjer, 

procedurer och tillvägagångssätt relaterade till säkerhet, som delas av medarbetare på en 

arbetsplats. Fokus är på gruppnivå och inte på enskilda individer. Både arbetsledning och 

medarbetare är bidragande till arbetsplatsen säkerhetsklimat (Zohar, 1980; Kines et al., 2011). 

Det kan handla om uppfattningar om hur ledningen hanterar säkerhetsfrågor och om 

medarbetare stöttar varandra för att skapa en säker arbetsmiljö. Så för att sammanfattningsvis 

klargöra för beroende och oberoende variabler som behandlas i studien: individens 

säkerhetsbeteende handlar om enskilda individers beteende, och arbetsplatsens säkerhetsklimat 

handlar om uppfattningar om säkerhet som delas av medarbetare på arbetsplatser inom 

byggbranschen. 

 

Byggbranschen  

Som tidigare nämnts är byggbranschen en olycksdrabbad bransch. Statistik från åren 2008–

2017 över dödsolyckor på arbetet visar att personer som arbetar inom byggverksamhet är 

överrepresenterade. Under perioden har 94 personer inom branschen avlidit till följd av olyckor 

på jobbet. Även när det gäller arbetssjukdomar och arbetsskador är 

snickare/byggnadsträarbetare överrepresenterade i statistiken (Arbetsmiljöverket, 2018). En 

studie (Meliá, Mearns, Silva, & Lima, 2008) visade att arbetare inom byggbranschen skattar 

risken att de själva skadar sig som låg, trots att de känner till de risker som förknippas med 

yrket. Mycket har dock gjorts för att öka säkerheten och minska antalet olyckor inom 

branschen, främst genom tekniska lösningar, lagar och regler (Törner & Pousette, 2009). Det 

är vanligt att arbetare inom byggbranschen, istället för att arbeta vid en fast arbetsplats, arbetar 
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på tillfälliga platse där de förhållanden som råder och de personer som verkar i omgivningen 

ständigt varierar (Kines et al., 2011). Detta är något som kan öka risken för olyckor, eftersom 

det inte alltid är säkert att all nödvändig information om säkerheten på arbetsplatsen når den 

enskilde arbetaren. Tillfälliga arbetsplatser kan dessutom sakna tillräcklig skyddstillsyn för de 

anställdas hälsa och säkerhet (Stergiou-Kita et al., 2015).   Vid större byggprojekt, har det visat 

sig att arbetsledaren eller byggledaren har en mycket viktig roll för säkerheten på arbetsplatsen, 

likaså är skyddsombud och andra säkerhetsansvariga mycket betydelsefulla (Törner & Pousette 

2009). Vidare, menar Törner & Pousette (2009), att de säkerhetsrelaterade regelverk som finns 

i Sverige, i kombination med branschspecifika policys och rutiner, kan utgöra en bra 

förutsättning för att säkerställa att säkerheten för de som verkar vid en arbetsplats är hög. Det 

är därför viktigt att arbetsledningen tar ansvar för att se till att det löpande förs en dialog med 

medarbetarna om vilka riktlinjer om säkerhet på arbetsplatsen som gäller. Dessutom är det 

viktigt att arbetsmiljöarbetet ständigt följs upp och risker omedelbart åtgärdas. Arbete med att 

förbättra säkerhet på arbetet sker i en samverkan mellan de aktörer som verkar vid ett 

arbetsställe. 

 

Samverkan omgivning och individ  

Hur individens beteenden påverkas av dess omgivning och vice versa är något som grundligt 

studerats under en lång tid. Teorier och begrepp som använts för att beskriva dessa relationer 

är många. En betydande person inom forskningsområdet är socialpsykologen Albert Bandura, 

som sedan 1950-talet och fram till nutid ägnat sitt liv åt detta. Han myntade begreppet 

reciprocal determinism, för att beskriva hur uppfattningar mellan individen och dess 

omgivning skapar en ständig ömsesidig påverkan emellan dem. Denna ömsesidiga påverkan 

kan anses särskilt viktig när det kommer till att förstå sociala strukturer i sociala sammanhang 

som exempelvis arbetsplatser. Interaktionen mellan individen och dess omgivning är komplex 

och pågår ständigt mellan individens uppfattningar, miljöer och personer i omgivningen och 

beteende. Människor har lätt för att lära beteende från andra människor, vilket gör andra 

människor till en viktig del av de processer som leder fram till beteenden (Bandura, 1978). Hur 

människor reflekterar kring risker i tillvaron influeras av hur risker är rotade i den sociala 

sfären; om det är en del av miljöspecifika vanor, inlärda rutiner, eller socialt önskvärt beteende. 

Även uppfattningar om identitet i förhållande till omgivningen kan vara orsak till hur individer 

agerar gällande säkerheten. Att ta risker kan vara en del av någons identitet, eller bidra till att 

bevara ens identitet, beteende och livsstil (Zinn, 2017). Individers beteende är komplext att 

studera. Det är svårt att dra några fasta slutsatser om precisa sanningar inom området då det är 

mycket som spelar in i sammanhanget, exempelvis situation. De sociala influenser som omger 

individer spelar en roll i de resonemang som föreligger individers beteenden men det finns fler 

viktiga faktorer som spelar en viktig roll för beteendet (Epstein & O’Brien, 1985). För att 

beskriva individers resonerande fram till ett visst beteende finns en modell kallad behavioral 

reasoning theory (Westaby, 2005).  Där beskrivs individers beteende som en produkt av en 

kedja av resonemang hos individen. Kedjan av resonemang som leder till ett beteende är 

förankrad i värderingar och övertygelser hos individen. Vidare vägs fördelar och nackdelar via 

influenser från omgivningen som attityder, normer och upplevd kontroll. Det sista som spelar 

in i resonemanget är intentioner. Detta gäller främst i situationer där tid finns att resonera. Det 

är inte heller ovanligt att individer bara använder vissa delar av kedjan, exempelvis normer, 

och sedan agerar efter dem.  

 

Individens säkerhetsbeteende  

Individens säkerhetsbeteende antas bestå av flera olika faktorer, där ett högt säkerhetsbeteende 

innebär att individer undviker att utsätta sig och andra för risker (Burke et al., 2002). Burke et 

al. har utvecklat en skala (General Safety Performance Scale), som består av fyra olika faktorer 
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av säkerhetsbeteende: första faktorn innefattar användning och hantering av personlig 

skyddsutrustning, andra faktorn handlar om engagemang i att utföra arbete på ett säkert sätt, 

tredje faktorn att kommunicera och informera om hälsa och säkerhet, och den fjärde faktorn 

handlar om att leva upp till anställdas rättigheter och skyldigheter. Utöver detta menar Burke 

et al. även att kunskap och skicklighet i yrket har betydelse för individens säkerhetsbeteende. 

Denna fyr-faktor-modell har utvecklats och utvärderats på arbetsplatser som hanterar 

radioaktivt avfall, men skalan ska enligt Burke et al. kunna anpassas för att mäta 

säkerhetsbeteende även i andra sammanhang och branscher, där en högre risk för säkerheten 

föreligger. Individers säkerhetsbeteende kan mätas på olika vis. Det kan exempelvis ske genom 

observation, experiment, intervjuer eller som här, självskattning. I den här studien har tre av 

faktorerna från Burke et al’s fyr-faktor-modell undersökts: 1) användning och hantering av 

personlig skyddsutrustning, 2) engagemang i att utföra arbete på ett säkert sätt och 3) 

kommunicera och informera om hälsa och säkerhet. Nedan specificeras vad som ingår i de tre 

olika faktorerna. 

     Användning och hantering av personlig skyddsutrustning. Individens användande och 

hantering av skyddsutrustning är en oerhört viktig del av ett proaktivt beteende för att undvika 

skador i arbetet (Burke et al., 2002). Exempel på personlig skyddsutrustning kan vara 

skyddsglasögon, skyddsskor, hörselskydd, hjälm, ansiktsskydd, fallskydd etc. I Sverige är det 

lag på att dessa ska användas där risker inte kan undvikas på annat vis, exempelvis med hjälp 

av tekniska anordningar. Det är arbetsgivarens ansvar att förse de anställda med personlig 

skyddsutrustning, men individens ansvar att följa arbetsgivarens instruktioner om hur 

utrustningen skall användas (AFS 2001:3, 4, 5, 11§). Det är inte ovanligt att personlig 

skyddsutrustning kan upplevas som ett hinder i arbetet. Exempelvis att skyddsskor är tunga 

och obekväma eller att det kan ta tid att ta på eller av utrustningen. Detta kan skapa en 

ambivalens hos individer till att använda personlig skyddsutrustning, menar Cavazza & Serpe 

(2009). De lyfter medarbetarna som en viktig influens till hur individer hanterar denna 

ambivalens. 

     Engagemang i att utföra arbete på ett säkert sätt. Med det menas sådant som individer 

gör vid arbetsutförandet för att skapa och upprätthålla en säker arbetssituation. Det kan 

exempelvis vara att anpassa arbetsprocedurer för att minimera risken för olyckor. Burke et al., 

(2002) anger som exempel att aktivt förhindra farliga maskiner från att starta oavsiktligt, eller 

att avlägsna material och annat som kan medföra risker från arbetsytor och liknande och att på 

ett korrekt vis använda de skyddsanordningar som finns att tillgå. Vidare exempel är handlingar 

som individer medvetet gör för att förebygga att upprepning av olyckor eller tillbud sker (Burke 

et al., 2002). Varje individ på en arbetsplats ska, enligt arbetsmiljölagen, delta i och bidra till 

den gemensamma säkerheten på arbetet genom att följa de procedurer och regler som 

föreskrivits i syfte att främja säkerheten (SFS 1977:1160, kap 3, 4§). 

     Kommunicera och informera om hälsa och säkerhet. Denna faktor innefattar individens 

kommunikation kring hälsa och säkerhet. Det kan exempelvis vara att rapportera om risker som 

upptäcks på arbetet, att fråga arbetsledare eller någon annan säkerhetsansvarig person om det 

råder oklarheter kring säkerheten, eller se till att kunna informera berörda på arbetsplatsen vid 

en nödsituation. Att på ett korrekt vis rapportera och informera kollegor och ledning om 

olyckor/tillbud på arbetsplatsen och att upplysa om risker som upptäcks, är starkt representativt 

för individens säkerhetsbeteende (Burke et al., 2002). Tucker, Chmiel, Turner, Hershcovis & 

Stride, (2008), har påvisat att individers benägenhet att kommunicera om hälsa och säkerhet på 

arbetet ökade när de upplevde ett organisatoriskt stöd för arbetsmiljöarbete. Upplevde individer 

att de även hade stöd från kollegorna ökade kommunikationen ännu mer. Enligt 

Arbetsmiljölagen är de anställda på en arbetsplats skyldiga att rapportera in allvarliga risker 

för liv och hälsa till skyddsombud eller arbetsledare (SFS 1977:1160, kap 3, 4§).  
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Arbetsplatsens säkerhetsklimat 

Säkerhetsklimat är en specifik typ av organisationsklimat, vilket kan definieras som en 

sammanställning av gemensamma uppfattningar som anställda delar gällande omgivningen 

inom en organisation (Zohar, 1980). Organisationsklimatet ska antas kunna särskilja en 

organisation från en annan, vara relativt beständigt över tid, och influera människors beteende 

i organisationen. Det kan därför betraktas som organisationens personlighet (Forehand & von 

Haller, 1964). Skillnaden mellan organisationsklimat och säkerhetsklimat är att 

säkerhetsklimatet enbart innefattar säkerhetsrelaterade aspekter på arbetsplatsen. 

Säkerhetsklimat mäts oftast genom intervjuer som analyseras kvalitativt eller självskattning, 

som analyseras kvantitativt. Arbetsplatsens säkerhetsklimat utgörs i denna studie av faktorer 

som är kopplade antingen till arbetsplatsens ledning eller medarbetare, baserat på forskning av 

Kines et al., (2011). Studien av Kines et al. (2011) är en utvärdering och validering av en skala 

(Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire), de arbetat fram för att mäta 

säkerhetsklimat, där sju faktorer ska representera begreppet. Fem av dessa faktorer undersöks 

i denna studie: 1) ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga, 2) ledningens 

involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor, 3) medarbetarnas engagemang i 

säkerhetsarbetet, 4) medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans, och 5) 

medarbetarnas upplärning och kommunikation. De fem faktorerna presenteras mer detaljerat 

nedan. 

     Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga. Denna faktor omfattar 

anställdas uppfattningar av ledningens prioritering och engagemang i säkerhetsfrågor och hur 

det tillämpas i verksamheten. En stor del av företagsledningens ståndpunkter inom bland annat 

säkerhetsfrågor kommuniceras ut till de anställda via chefer och arbetsledare. Uppfattar 

anställda att ledningen är engagerad i säkerhetsfrågor och att säkerheten är prioriterad framför 

annat förstärker det motivationen att bibehålla att högt säkerhetsbeteende då det kan förmodas 

vara belönande. Det är därför viktigt hur säkerhetsaspekter kommuniceras ut till de anställda, 

eftersom det kan vara avgörande för hur det ska komma att påverka individer och dess beteende 

kring säkerhet.  (Kines et al., 2011). Zohar, som är en pionjär inom forskning om 

säkerhetsklimat, konstaterade att arbetsledningens engagemang kring säkerheten är en av de 

viktigaste faktorerna för att upprätthålla säkerheten på en arbetsplats. Att bedriva kampanjer 

för att öka säkerheten på arbetet är, enligt Zohar, meningslöst om det inte är tydligt att det finns 

ett genuint engagemang hos arbetsledningen kring frågor som rör säkerhet (Zohar, 1980). En 

studie (Griffin & Neal, 2000) har visat att ledningens värderingar kring säkerhet har ett starkt 

samband med individers säkerhetsmässiga kommunikation och lärande. 

     Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor. Den andra faktorn inom 

arbetsplatsens säkerhetsklimat handlar om anställdas uppfattningar om ledningens förmåga att 

förmedla ett förtroende för de anställda när det kommer till säkerhet på arbetsplatser. Samt att 

visa att ett bidragande till säkerheten på arbetsplatsen värdesätts. I organisationer där säkerhet 

värderas högt uppmuntras och stärks individers säkerhetsbeteende (Kines et al., 2011).  

Involvering av medarbetare i frågor som gäller arbetet, och säkerheten kring detsamma, ökar 

motivationen för individer att arbeta säkrare, menar även Larsson, Pousette & Törner (2008), 

som studerat säkerhetsklimat inom byggbranschen. Vidare menar Larsson, Pousette & Törner, 

att involvering av medarbetare i säkerhetsfrågor ligger på arbetsledningens ansvar, och att det 

kan vara en bra strategi för organisationer att tillämpa för att minska olyckor och tillbud på 

arbetet. Det kan dock vara en utmaning att ändra på beteenden hos de anställda och det kan 

vara lämpligt med någon slags ledarskapsutbildning för att lyckas med en varaktig positiv 

samverkan (Larsson, Pousette & Törner, 2008). Vikten av samverkan mellan parter på arbetet 

klargörs även i Arbetsmiljölagen som säger att en arbetsgivare måste samråda med de anställda 

om sådant som rör de anställdas arbetssituation (SFS 1977:1160, kap 2, 1§). 
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     Medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet. Den tredje faktorn innefattar anställdas 

uppfattningar om hur pass hängivna deras kollegor på arbetsplatsen är i säkerhetsfrågor. Vidare 

ingår även om kollegorna arbetar för att förespråka dessa säkerhetsfrågor och om de engagerar 

sig i varandras säkerhet. (Kines et al., 2011). Forskning har visat att en stödjande omgivning 

på arbetet är viktigare än exempelvis utbildning när det gäller att förebygga olyckor och ohälsa 

på arbetsplatser (Nahrgang, Morgenson & Hoffman, 2011). Människor påverkas både 

medvetet och omedvetet av de personer som omger dem, genom det som inom psykologin 

kallas sociala influenser. Det ligger i människans natur att anpassa sig efter de sociala normer 

som råder för att skapa och bibehålla bra relationer med andra. Detta kan få individer att gå 

emot sina egna principer om vad som är lämpligt, för att bli socialt accepterade (Cialdini & 

Goldstein, 2004). Enligt Westaby & Lowe (2005) är det vanligt att unga praktikanter och 

lärlingar inom byggbranschen influeras av medarbetarnas sätt att hantera riskmoment. De 

normer som råder kring säkerheten bland medarbetarna har visat sig ha större inverkan på 

praktikanterna än exempelvis direktiv från arbetsledningen. 

     Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans. Fjärde faktorn inom 

arbetsplatsens säkerhetsklimat handlar om hur anställda uppfattar att kollegorna prioriterar 

säkerhet när de arbetar. Om de är fast beslutsamma att följa de säkerhetsföreskrifter som finns 

eller om de accepterar sådant som kan vara förenat med risker. Det kan exempelvis handla om 

ifall medarbetare kan tänkas tumma på säkerheten för att få arbetet färdigt i tid, eller att 

medarbetare betraktar olyckor som oundvikliga, en del av arbetet, och därför inte lägger någon 

vikt vid att försöka undvika risker. Den här faktorn menar Kines et al (2011), har ett starkt 

samband med individens direkta agerande kring säkerhet, men ett svagare samband med    

andra, mer indirekta säkerhetsförebyggande beteenden. Denna påverkan på individens direkta 

agerande kan vara förknippat med att känslan av samstämmighet med den sociala miljön, kan 

leda till en trygghetskänsla och minskad stress hos individer. Delade uppfattningar bland 

medarbetare om vikten av att arbeta säkert i organisationen kan även utveckla och förstärka 

säkerhetsfrämjande gruppnormer. Dessa normer kan ha inverkan på den enskilda individens 

säkerhetsbeteende då beteenden som står i enlighet med medarbetarnas belönas av gruppen 

(Kines et al., 2011). Individer på arbetsplatser är ofta mer benägna att anpassa sig efter sina 

medarbetare än organisatoriska direktiv, särskilt när det gäller nya medarbetare, enligt Clarke 

(2006). 

     Medarbetarnas upplärning och kommunikation. Den femte och sista faktorn inom 

arbetsplatsens säkerhetsklimat innefattar anställdas uppfattningar om hur deras medarbetare 

lyssnar på varandra och om de tar varandras åsikter om säkerhet på allvar. Vidare ingår även 

hur medarbetare kan lära sig av varandra när det gäller att arbeta säkert och förebyggande mot 

olyckor och tillbud. Det handlar alltså mer om indirekt och förebyggande säkerhetsbeteende än 

direkt agerande. En öppen och riklig kommunikation mellan medarbetarna gällande säkerheten 

på arbetet, är en viktig del av arbetsplatsens säkerhetsklimat. (Kines et al., 2011; Zohar, 1980). 

Arbetskamraternas stöd har visat sig ha stor betydelse för individers benägenhet att rapportera 

om säkerhetsmässiga oegentligheter på arbetsplatsen (Tucker et al., 2008). Kommunikation 

och lärande mellan medarbetare på arbetsplatsen är viktiga delar i etablerandet av de normer 

kring säkerhet och beteenden som kommer att råda på arbetet. Andra normer på arbetsplatser 

inom byggbranschen som kan vara förknippat med risker är könsnormer (Stergiou-Kita et al., 

2015). 

 

Genusperspektiv på säkerhetsbeteende 

Byggbranschen är en av de mest mansdominerade branscherna i Sverige. Könsfördelningen 

bland snickare/träarbetare 2016 bestod av ca 45 800 män och 500 kvinnor, viket innebär ca 99 

% män (Statistiska Centralbyrån SCB, 2018). När det gäller arbetsskador (inom samtliga 

yrkesgrupper), rapporteras mest skador bland unga män (Arbetsmiljöverket, 2018). Tidigare 
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forskning har visat att män generellt tenderar att ägna sig åt mer riskfyllda beteenden än kvinnor 

(Harris & Jenkins, 2006). Sociala normer kring maskulinitet har lyfts fram som en viktig del i 

hur anställda förhåller sig till risker och säkerhet på arbetet. Normer kring manlighet och 

maskulinitet kan skapa förväntningar på tuffhet och oräddhet. Hur dessa normer bemöts och 

hanteras på arbetsplatsen har stor betydelse, då det visat sig att starkt maskulina beteenden kan 

förstärka en benägenhet att utsätta sig för risker som kan leda till skador. Det är en effekt som 

har identifierats både hos män och kvinnor i mansdominerade arbeten (Stergiou-Kita et al., 

2015). Goldenhar, Swanson, Hurrell, Ruder & Deddens har studerat kvinnors arbetssituation 

inom byggbranschen, de fann att kvinnor i högre utsträckning än män utsätts för negativ 

särbehandling på arbetsplatser. Ett gott arbetsklimat som stävjar den typen av beteenden är 

också något som kan bidra till att skapa både bättre trivsel och säkerhet för alla på arbetsplatsen 

(Goldenhar et al., 1998). I den här studien undersöks därför även om kön på individen och 

könsfördelning på arbetsplatsen kan visa på några effekter gällande individens 

säkerhetsbeteende. 

 

Studiens syfte och frågeställningar 

Studien avser undersöka om de presenterade faktorer som utgör arbetsplatsens 

säkerhetsklimat, har effekter på individens säkerhetsbeteenden inom yrkesgruppen 

snickare/byggnadsträarbetare. Se modellen som presenteras i Figur 1 nedan, som visar mellan 

vilka av de olika faktorerna samband testas. Vidare undersöks även effekter av 

bakgrundsvariablerna kön, könsfördelning på arbetsplatsen, ålder, antal år i yrket och tidigare 

arbetsskador i relation till individens säkerhetsbeteende. Tidigare forskning har påvisat positivt 

samband mellan säkerhetskultur och säkerhetsbeteende, men inte utifrån de skalor som 

används i denna studie. Tidigare forskning har också presenterat teorier om kön och 

könsnormer som potentiella faktorer till ökat riskbeteende. 

  

 
Figur 1. Modell över vilka samband mellan faktorerna som undersöks i studien 

 

Syftet med studien är att få en uppfattning om vilka faktorer inom arbetsplatsens 

säkerhetsbeteende, som har starkast effekt på faktorer inom individens säkerhetsbeteende. 

Samt om nämnda bakgrundsfaktorer, i synnerhet kön och könsskillnader på arbetsplatsen, kan 

betraktas vara särskilt viktiga. Det skulle vidare kunna leda till en fingervisning om hur åtgärder 

och resurser kan prioriteras och fördelas vid arbete med att öka säkerheten för den 

olycksdrabbade yrkesgruppen.  
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Den huvudsakliga frågeställningen är om det finns faktorer inom arbetsplatsens 

säkerhetsklimat som har särskilt utmärkande effekter på individens säkerhetsbeteende.  

 

En andra frågeställning är om någon av bakgrundsfaktorerna kön, könsfördelning på 

arbetsplatsen, antal år i yrket och tidigare arbetsskador kan ha någon inverkan på individens 

säkerhetsbeteende.  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare  

Urvalet för undersökningen bestod av yrkesverksamma snickare/byggnadsträarbetare. 

Deltagarna kontaktades via sociala medier, främst Facebookgrupper för yrkessnickare och 

Facebooksidor som Byggnads och Näta. Totalt svarade 163 personer på enkäten. Det blev ett 

internt bortfall på 50 deltagare: 3 arbetade inte som snickare, 44 arbetade mest ensamma, och 

3 hade systematiska bortfall i svaren. I analyserna ingick därmed 113 personer. Bland dessa 

var 5 kvinnor och 108 män i åldrarna 19 – 67 år (M= 32,26, SD= 8,87). Antal år i yrket 

varierade mellan 1 – 30 år (M= 10,87, SD= 6,97). Det var 62,8 % som arbetade tillsammans 

med enbart män, resten arbetade med mest män men några kvinnor. Till sist var det 61,9 % av 

deltagarna som någon gång ådragit sig en skada i arbetet som resulterat i sjukhusbesök och/eller 

sjukskrivning. 

 

Procedur  

Designen var en tvärsnittsstudie där deltagarna ur en och samma grupp vid ett mättillfälle 

rapporterat om aktuellt läge på den arbetsplats de verkar på. Undersökningsdeltagarna har, via 

ett inlägg på sociala medier, informerats om studien och kunde därefter klicka på en länk till 

en webbaserad enkät som de sedan fyllt i på sin telefon, dator, surfplatta etc. Länken till enkäten 

fanns tillgänglig i ca två veckor under november 2018. Inledningsvis i enkäten informerades 

deltagarna om etiska principer och hänvisades till en länk (https://vr.se/sidfot/om-webbplatsen-

/behandling-av-personuppgifter.html), för att hitta ytterligare information om de etiska 

riktlinjer som tillämpas vid forskningsförfarandet. Det fanns även information om studiens 

syfte och vilka personer som stod bakom arbetet, inklusive kontaktuppgifter till vederbörande, 

och att studien utfördes vid Södertörns Högskola. För att komma vidare till frågorna fick 

deltagarna först kryssa i en ruta där de medgav samtycke till medverkan och intygade att de 

var över 18 år.  

 

Material  

Enkäten inleddes med frågor om deltagarens arbetssituation; om hen arbetar som snickare, mest 

arbetar ensam eller har en arbetsledande position. Sen följde enkätens 37 olika items som 

bestod av påståenden vilka besvarades på en likert-skala. Items om arbetsplatsens 

säkerhetsklimat besvarades med 1 = Stämmer inte alls, till 4 = Stämmer helt och items om 

individens säkerhetsbeteende besvarades med 1 = Aldrig till 4 = Alltid.   I slutet av enkäten 

ställdes ett antal bakgrundsfrågor om kön, ålder, könsfördelning på arbetsplatsen, antal år i 

yrket och om de någon gång skadats i arbetet. Allra sist fanns även utrymme för ett fritextsvar 

där deltagarna kunde lämna synpunkter eller kommentarer. Enkätverktyget som användes var 

Google forms. Enkäten i sin helhet återges i Appendix A. 

 

Studiens beroende variabler som handlar om individens säkerhetsbeteende mättes genom tre 

skalor som utgör tre faktorer från General Safety Performance Scale (GSS) (Burke et al., 2002). 

GSS består ursprungligen av 27 items uppdelat på fyra faktorer, men endast tre av dessa 

faktorer valdes till denna enkät, då den fjärde faktorn inte ansågs vara tillräckligt relevant för 

studien. Items har översatts från engelska till svenska av författaren, samt omformulerats och 
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anpassats enligt rekommendationer av Burke et al. Skalan har ursprungligen utformats för att 

tillämpas främst inom kärnavfallsindustrin, men ska kunna anpassas även till andra branscher 

som exempelvis byggbranschen (Burke et al., 2002). GSS i sin helhet presenteras i Appendix 

B. De tre skalorna för säkerhetsbeteende som använts för att skapa enkäten till i denna studie 

handlar om: 1) användning och hantering av personlig skyddsutrustning, 2) engagemang i att 

utföra arbete på ett säkert sätt och 3) att kommunicera och informera om hälsa och säkerhet. 

Varje skala bestod av 4 items. 

 

Efter att datainsamlingen var genomförd gjordes explorativ faktoranalys av skalorna. Denna 

genomfördes med principalkomponentanalys (PAF) som extraheringsmetod och ortogonal 

rotation med Varimax. Det visade sig att de tre skalorna som mäter den beroende variabeln 

individens säkerhetsbeteende hade två stycken egenvärden som överskred 1. Det innebär att de 

i själva verket laddade på två faktorer istället för tre (Berntsson, Bernhard-Oettel, Hellgren, 

Näswall & Sverke, 2016). Därför reviderades skalorna genom att skalorna användning av 

skyddsutrustning och engagemang i arbetsutförande för att reducera risk, slogs samman till en 

ny faktor kallad individens agerande. För att förenkla vid resten av analyserna byttes 

benämningen på faktorn om att kommunicera och informera om hälsa och säkerhet, till 

individens kommunikation.  

 

Skalorna för den beroende variabeln säkerhetsbeteende  

1) Individens agerande, som mättes genom 8 items. Exempel på item: ”Jag anpassar 

arbetsprocedurer så att jag undviker att utsätta mig för risker”, Cronbach’s α = .86 

2) Individens kommunikation, som mättes genom 4 items. Exempel på item: ”Jag 

rapporterar olyckor och tillbud enligt gällande rutiner”, Cronbach’s α = .83 

Studiens oberoende variabler, som utgör arbetsplatsens säkerhetsklimat mättes genom fem 

olika skalor som anpassats från Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire (NOSACQ 

50). Det är en etablerad skala, validerad av bland andra Kines et al., (2011), och har använts 

bland annat av Arbetsmiljöverket i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2013). NOSACQ 50 består 

ursprungligen av 50 items uppdelat på 7 olika faktorer, där 3 av faktorerna är kopplade till 

ledningen och 5 faktorer är kopplade till medarbetarna (Kines et al., 2011). Alla sju faktorer 

kunde inte användas till den här studien, då det skulle ha resulterat i en orimligt lång enkät. 

NOSACQ 50 i sin helhet återges i Appendix C. De fem skalorna för arbetsplatsens 

säkerhetsklimat som använts för att skapa enkäten till denna studie är: 1) ledningens 

säkerhetsengagemang och förmågor, som mättes med 9 items, 2) ledningens delaktiggörande 

av anställda i säkerhetsfrågor, som mättes med 3 items, 3) medarbetares 

säkerhetsengagemang, som mättes med 4 items, 4) medarbetares prioritering av säkerhet och 

frånvaro av riskacceptans, som mättes med 4 items, och 5) medarbetares lärande och 

kommunikation, som mättes med 4 items.  

 

Vid faktoranalysen för de fem oberoende variablerna för arbetsplatsens säkerhetsklimat, 

uppdagades också höga faktorladdningar på enbart fyra egenvärden över 1, och inte fem som 

avsett.  Den fjärde identifierade faktorn låg dessutom precis över gränsvärdet 1 (Berntsson et 

al., 2016). Skalorna för ledningens säkerhetsengagemang och förmågor och ledningens 

delaktiggörande av anställda i säkerhetsfrågor slogs därför samman till en ny faktor kallad 

ledningens engagemang och delaktiggörande. Skalorna medarbetares säkerhetsengagemang, 

samt medarbetares lärande och kommunikation, slogs samman till en ny faktor kallad 

medarbetarnas engagemang och kommunikation. Slutligen byttes även benämningen för 

skalan medarbetares prioritering av säkerhet och frånvaro av riskacceptans, till medarbetarnas 
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prioritering. Efter att skalorna reviderats utfördes nya reliabilitetsanalyser av samtliga skalor 

med Cronbach’s alfa. Faktorerna i dess nya form visas i Figur 2.  

 

Skalorna för den oberoende variabeln säkerhetsklimat  

1) Ledningens engagemang och delaktiggörande, som mättes genom 12 items. Exempel 

på item: ”Ledningen ser till att alla får den nödvändiga informationen om säkerhet som 

behövs”, Cronbach’s α = .92 

2) Medarbetarnas engagemang och kommunikation, som mättes genom 8 items. Exempel 

på item: ”Vi som arbetar här hjälper varandra att arbeta säkert”, Cronbach’s α = .82 

3) Medarbetarnas prioritering, som mättes med 4 items. Exempel på item: ”Vi som 

arbetar här accepterar aldrig risktagande även om tidsschemat är pressat”, Cronbach’s 

α = .72 

 

Figur 2. Reviderad modell över samband mellan oberoende och beroende variabler 

 

Analys och bearbetning av data 

Analys och bearbetning av data utfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. 

Inledningsvis gjordes en datascreening för att se om materialet innehöll några bortfall av data, 

några extremvärden, och om de beroende variablerna var normalfördelade, då detta är sådant 

som kan förvanska resultatet vid analyser (Berntsson et al., 2016). Vid screening av materialet 

identifierades 3 deltagare som inte uppfyllde kriteriet att arbeta som snickare och dessa togs 

därför bort från materialet genom listwise deletion. Det var 44 deltagare som mest arbetade 

ensamma, dessa undantogs vid vidare analyser (förklaring till detta följer i diskussionen). För 

att analysera bortfall av data i materialet utfördes Little’s missing completely at random 

(MCAR)-test (p = <0,0005). Eftersom testet var signifikant innebar det att det fanns bortfall av 

data i materialet som var systematiskt (Berntsson et al., 2016). Även slumpmässigt bortfall 

hittades. De systematiska bortfallen utgjordes av att det saknades data i hela skalor från 2 

deltagare. Dessa deltagare togs också bort från materialet genom listwise deletion. Efter att 

dessa tagits bort gjordes ett nytt MCAR-test (p= 0,12), då testet inte var signifikant ansågs 

resterande bortfall (6 värden från 4 olika skalor och 5 olika items) vara tillräckligt 

slumpmässiga för att kunna ersättas med imputation. Därför utfördes imputation av dessa 6 

värden med metoden Estimation-Maximization, som anses vara en tillförlitlig metod 

(Berntsson et al., 2016). Det var även 3 stycken extremvärden som upptäcktes men de fick vara 

kvar i materialet, då det visade sig att dessa inte påverkade om resultatet blev signifikant eller 

inte. Det fanns totalt 10 reverserade items i skalorna där ordningen på svarsalternativen vändes.  
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Medelvärdesindex skapades för samtliga fem skalor. Linjärt samband mellan de beroende 

variablerna för individens säkerhetsbeteende och de oberoende variablerna för arbetsplatsens 

säkerhetsklimat, konstaterades genom ett punktdiagram. Normalfördelning i de beroende 

variablerna individens säkerhetsbeteende kontrollerades genom histogram. Figur 3 visar 

fördelningen för individens agerande där det fanns en snedhet på -0.44. och toppighet på 0.07. 

Figur 4 visar fördelningen för individens kommunikation där det fanns en snedhet på -0.88 och 

toppighet på 0.55. Det innebär att båda variablerna var något negativt snedfördelade. 

Toppigheten för individens agerande var ganska nära normalfördelning (0), men hos individens 

kommunikation var värdet lite högre. Både snedhet och toppighet låg dock inom gränsvärdet 

±2 och ansågs därför acceptabelt för att kunna gå vidare med korrelationsanalys och multipel 

regressionsanalys. 

 

           
Figur 3. Fördelning av medelvärde för individens 

agerande.  

Figur 4. Fördelning av medelvärde för individens 

kommunikation. 

 

Korrelationsanalys och multipel regressionsanalys gjordes för att undersöka samband mellan 

variablerna. Beroende variabler var individens agerande och individens kommunikation. 

Oberoende variabler var ledningens engagemang och delaktiggörande, medarbetarnas 

engagemang och kommunikation och medarbetarnas prioritering. Samma beroende variabler 

testades också med en korrelationsanalys för att se om det fanns ett samband med 

bakgrundsvariablerna kön, könsfördelning, tidigare arbetsskador, ålder och antal år i yrket.  

  

Resultat 

En korrelationsanalys visade att det fanns signifikant positivt samband mellan de båda 

beroende variablerna och samtliga av de tre oberoende variablerna (se Tabell 1). Det innebär 

att om individens upplevelse av arbetsplatsens säkerhetsklimat är högt, tenderar även 

individens säkerhetsbeteende att vara högt. Det fanns inget signifikant samband mellan de två 

beroende variablerna individens agerande och individens kommunikation och 

bakgrundsvariablerna kön, könsfördelning, tidigare arbetsskador, ålder och antal år i yrket. 

Bakgrundsvariablerna ålder och år i yrket hade ett positivt samband med den oberoende 

variabeln medarbetarnas prioritering och acceptans. Det vill säga att ju äldre individer och ju 

längre de arbetat som snickare, desto högre skattade de att kollegorna prioriterade säkerhet på 

arbetet. 
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Tabell 1.  

Resultat av korrelationsanalys mellan samtliga variabler, inklusive medelvärde och standardavvikelse 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. M SD 

 1. Individens agerande  - 
    

     3.11 0.53 

2. Individens kommunikation  .47** - 
   

     3.13 0.75 

3. Ledningens engagemang och 

delaktiggörande 

.41** .46** - 
  

     3.00 0.67 

4. Medarbetarnas engagemang och 

kommunikation 

.53** .43** .52** - 
 

     3.35 0.50 

5. Medarbetarnas prioritering .56** .44** .48** .47** -      2.65 0.71 

6. Kön  -.03 -.08 -.15 .17 .34 -     - - 

7. Könsfördelning .07 .10 .08 -.05 .09 .19* -    - - 

8. Tidigare skadad på arbetet .01 -.06 -.01 -.01 .09 .19* .09 -   - - 

9. Ålder .11 .05 .12 -.04 .20*   -.11 .02 -.14 -  32.26 8.87 

10. År i yrket .09 .16 .14 -.02 .26**    -.22* .15    -.18 .69** - 10.87 6.97 

** p= <0.01, * p = <0.05 

 

För att undersöka unika effekter av de oberoende variablernas samband med den ena beroende 

variabeln individens agerande, genomfördes en multipel regressionsanalys. Analysen visade 

på en signifikant modell (F= 14.03, p= <0,0005, adj. R2= .372), där 37,2 % av variansen i 

individens agerande kunde förklaras av de tre oberoende variablerna. Som Tabell 2 visar, var 

både medarbetarnas engagemang och kommunikation, och medarbetarnas prioritering 

signifikanta prediktorer för individens agerande. Betavärdet visar att medarbetarnas 

prioritering var den starkaste prediktorn. Däremot var ledningens engagemang och 

delaktiggörande inte en signifikant prediktor för individens agerande. 

 
Tabell 2. 

Resultat från multipel regressionsanalys  

 Individens agerande  Individens kommunikation 

 
β t p  β t p 

Ledningens 

engagemang och 

delaktiggörande 

.058 .610 .543  .260 2.613 .010 

Medarbetarnas 

engagemang och 

kommunikation 

.327 3.458 .001  .191 1.889 .062 

Medarbetarnas 

prioritering  

.367 3.948 .000  .218 2.201 .030 

 

Samma test utfördes sedan med den andra beroende variabeln individens kommunikation, och 

samma tre oberoende variabler som föregående modell. Där erhölls också en signifikant modell 

(F= 9.80, p= <0,005, adj. R2 = .286), där 28,6 % av variansen i individens kommunikation 

kunde förklaras av de tre oberoende variablerna. I Tabell 2 framgår att ledningens engagemang 

och delaktiggörande och medarbetarnas prioritering båda var signifikanta prediktorer för 

individens kommunikation. Betavärdet visar att ledningens engagemang och delaktiggörande 
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var den starkaste prediktorn för individens kommunikation. Medarbetarnas engagemang och 

kommunikation var däremot inte en signifikant prediktor för individens kommunikation. 

  

Fritextsvar 

I enkätens utrymme för fritextsvar inkom totalt 24 kommentarer. En analys av dessa visade på 

två återkommande teman: 1) Åsikter om enkäten, 2) Orsaker till olyckor på arbetet. 

 

Åsikter om enkäten var till största delen kritik, och den mest återkommande kritiken var att 

frågorna inte upplevdes anpassade för de som arbetade på mindre firmor: ”Man ska tänka på 

att frågorna blir lite knepigare att svara på när man jobbar på en lite mindre firma så som jag 

gör är då lite svårare att besvara vissa frågor”. Ytterligare kritik var att frågorna kändes 

fördomsfulla, att enkäten saknade ”mittenalternativ” bland svaren, att det blev tråkigt att svara 

när många av frågorna liknade varandra och att enkäten var lite lång., Beröm av enkäten var 

mer kortfattad, men bestod av kommentarer som ”Bra undersökning”, ”Bra initiativ”, och ”Bra 

enkät, initiativet ligger i tiden”. 

 

Orsaker till olyckor, spekulerar en deltagare, kan bero på bristande kunskap: ”Vi borde få gå 

en utbildning om risker och säkerhet. För ute på fältet är vi vårt egna skyddsombud. Och vi har 

rent för dålig kunskap och vetskap.”. Även tidsaspekten och arbetsledningen lyfts fram som 

bidragande orsaker: ”Anledningen till att olyckor sker i största del är tidspress, nyutbildad 

arbetsledning och arbetare som inte säger ifrån, då dom är mer rädda om sitt jobb än om sitt liv 

.... Många av arbetsledarna och platscheferna är alldeles för gröna för att jobba i den 

befattningen som dom gör”. 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka av de presenterade säkerhetsfaktorer på arbetet som har 

störst effekter på individens säkerhetsbeteenden inom yrkesgruppen 

snickare/byggnadsträarbetare. I enlighet med tidigare forskning (Griffin & Neal, 2000; Törner 

& Pousette, 2009 m.fl.), tyder resultatet från denna studie på att det finns ett övergripande 

positivt samband mellan arbetsplatsens säkerhetsklimat och individens säkerhetsbeteende. 

Samtliga tre faktorer för arbetsplatsens säkerhetsklimat hade en signifikant korrelation med de 

båda faktorerna för individens säkerhetsbeteende.  

 

Den huvudsakliga frågeställningen var om det fanns faktorer inom arbetsplatsens 

säkerhetsklimat som hade särskilt utmärkande effekter på individens säkerhetsbeteende. 

Resultatet visade att den viktigaste faktorn för att predicera individens säkerhetsbeteende i form 

av individens agerande var arbetsplatsens säkerhetsklimat i form av medarbetarnas prioritering. 

Den viktigaste faktorn för att predicera individens säkerhetsbeteende i form av individens 

kommunikation var arbetsplatsens säkerhetsklimat i form av ledningens engagemang och 

delaktiggörande (av medarbetarna i säkerhetsfrågor).  

 

Den andra frågeställningen var någon av bakgrundsvariablerna kön, könsfördelning, ålder, 

antal år i yrket, eller tidigare arbetsskador kunde ha någon inverkan på individens 

säkerhetsbeteende Resultatet visade att ingen av dessa bakgrundsvariabler hade något 

signifikant samband med individens säkerhetsbeteende, varken i form av agerande eller 

kommunikation.  

 

Arbetsplatsens säkerhetsklimat och dess effekter på individens säkerhetsbeteende 

Ledningens engagemang och delaktiggörande utgjordes inledningsvis av två faktorer 

(ledningens säkerhetsengagemang och förmågor, samt ledningens delaktiggörande av anställda 
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i säkerhetsfrågor). De två faktorerna visade sig vara allt för nära korrelerade och slogs därför 

samman. Ledningens engagemang och delaktiggörande hade större betydelse för individens 

kommunikation kring säkerhet, än de faktorer som var kopplade till medarbetarna, vilket är i 

enlighet med resultat av Griffin & Neal, (2000). Det är även samstämmigt med Tucker et al., 

(2002) som menar att ledningens engagemang i säkerhetsfrågor spelar stor roll för individens 

benägenhet att kommunicera kring säkerhet. En skillnad var dock att Tucker et al. lyfter fram 

medarbetarna som medierande faktor. Både Larsson, Pousette & Törner (2008) och Zohar 

(1980) beskriver att ledningen är betydande för individers säkerhetsbeteende på arbetsplatsen. 

Men främst genom en generell ökning av medarbetarnas motivation att arbeta säkert, vilket 

kan kopplas mer till individens ageranden än individens kommunikation.  Det kan vara så att 

en inkluderande ledning skapar bättre förutsättningar för kommunikation kring säkerhet.  

 

Medarbetarnas prioritering visade sig ha större effekt för individens agerande, än både 

ledningens engagemang och delaktiggörande och medarbetarnas engagemang och 

kommunikation, vilket samstämmer med Kines et al., (2011) och Clarke (2006). Resultatet är 

även i enlighet med Cavazza & Serpe (2009), som lyfte medarbetarna som en stark influens för 

individers användande av personlig skyddsutrustning. Just användande av personlig 

skyddsutrustning framställer Burke et al., (2002), som ett beteende som är starkt representativt 

för individers säkerhetsbeteende. Då denna faktor mer handlar om direkta än indirekta 

säkerhetsbeteenden ter det sig inte helt överraskande att det även hade starkast samband med 

individens agerande, som även det kan betraktas som en mer direkt form av säkerhetsbeteende, 

jämfört med kommunikation. Enligt teorier om reciprocal determinism (Bandura, 1978), 

influeras individers beteende genom interaktionen med omgivningen och dess aktörer. Att 

medarbetarnas prioritering hade ett positivt signifikant samband med individens 

säkerhetsbeteende står även det i enlighet med tidigare studier (Zinn, 2017; Kines et al., 2011; 

Cialdini & Goldstein, 2004; Westaby & Lowe 2005;) om individers anpassning till den sociala 

sfären. Resultatet stämmer också väl med Westaby & Lowe (2005) där de menar att 

medarbetarnas säkerhetsbeteende har större inverkan på individers säkerhetsbeteende än 

direktiv från ledningen. Medarbetarnas prioritering hade också ett signifikant samband med 

bakgrundsvariablerna ålder och antal år i yrket. Det var dock inte något som ingick i studiens 

syfte att undersöka, och därför lades ingen vikt vid att diskutera det. 

 

Medarbetarnas engagemang bestod också inledningsvis av två faktorer (medarbetares 

säkerhetsengagemang och medarbetarnas lärande och kommunikation), som visade sig högt 

korrelerade och ansågs därför utgöra en gemensam faktor. Jämfört med medarbetarnas 

prioritering, som är koncentrerad kring hur medarbetarna gör, så handlar medarbetarnas 

engagemang mer om attityder och ställningstagande. Trots att denna faktor var signifikant 

korrelerad med båda faktorerna för individens säkerhetsbeteende så var den inte viktigast i 

någon aspekt. Intressant och lite oväntat var att den här faktorn, som delvis handlar om 

medarbetarnas kommunikation, inte var en signifikant prediktor för individens 

kommunikation. Resultatet både bekräftar och går emot Tucker er al. (2008), där de menar att 

arbetskamraternas stöd är viktigt för individens benägenhet att rapportera om risker på 

arbetsplatsen. Det kan vara så att medarbetarnas inställning till, och kommunikation kring 

säkerhet på arbetsplatser förvisso är viktig, som Kines et al. (2008) och Zohar (1980) hävdar. 

Men att medarbetarnas agerande i form av prioritering och acceptans har större påverkan på 

individen. Det vill säga att individer kan ha lättare att influeras av hur andra i dess omgivning 

gör snarare än vad andra säger. 

 

Resultatet visade att 37,2 % av variansen i individens agerande kunde förklaras av de tre 

oberoende variablerna, medan 28,6 % av variansen i individens kommunikation kunde 
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förklaras av samma variabler. Resten utöver det utgörs av mätfel, och andra faktorer. 

Anledningen till att resultatet kunde förklara nästan 10% mer av variansen hos individens 

agerande än hos individens kommunikation kan vara svår att fastställa, men en spekulation är 

att kommunikation är kopplat till andra personer än bara individen själv och därmed utgörs av 

fler bakomliggande faktorer. 

 

Genusperspektiv på säkerhetsbeteende 

När det gäller genusperspektivet visade denna studie inte på att kön har någon effekt gällande 

individens säkerhetsbeteende. Dock så var de kvinnliga deltagarna endast fem till antalet, vilket 

gör att det blir svårt att dra några slutsatser om det resultatet. En förhoppning vid studiens 

genomförande var att tillräckligt många deltagare skulle vara kvinnor, för att det skulle gå att 

undersöka om det fanns någon effekt. Dessutom fanns en förhoppning om att fler deltagare 

skulle arbeta vid arbetsplatser där fördelningen mellan män och kvinnor var mer jämn. Den 

skillnad i könsfördelning som fanns mellan deltagarna var att de flesta arbetade med enbart 

män, och resterande arbetade med mest män, men några kvinnor. Resultatet visade att det inte 

fanns någon effekt av den skillnaden i könsfördelning på arbetsplatsen. Möjligen kan 

kopplingar till Stergiou-Kita et al., (2015) dras där de menar att det är lätt att medarbetare i 

mansdominerade yrken, även kvinnor, assimileras in i maskulinitetsnormen. Goldenhar et al., 

(1998) konstaterade dessutom att kvinnor inom byggbranschen, i högre grad än män, utsätts 

för negativ särbehandling som sexuella trakasserier och diskriminering. Detta, menar de, måste 

åtgärdas för att fler kvinnor ska trivas med att arbeta inom byggbranschen.  

 

Byggbranschen och olycksfall  

Eftersom snickare/byggnadsträarbetare är en olycksdrabbad yrkesgrupp är det en rimlig 

population att undersöka för att hitta svar på vad som är viktigt för att främja säkerheten på 

arbetsplatser inom bygg- och snickeribranschen i Sverige. Anledningen till att urvalet 

begränsades till snickare/byggnadsträarbetare är att det är den kategoriseringen 

Arbetsmiljöverket använder i presentationen av olycksstatistiken som ligger till grund för 

studien.   Värt att notera är att ökningen av anmälda arbetsplatsolyckor 2009–2017 delvis kan 

bero på att det blivit enklare att anmäla olyckor och att många större organisationer infört bättre 

rutiner för detta (Arbetsmiljöverket, 2018). Det kan också vara problematiskt att dra slutsatser 

om huruvida ett ansvarsfullt säkerhetsbeteende hos arbetare inom byggbranschen och andra 

riskfyllda arbeten verkligen kan säga något om den faktiska risken för olyckor (Meliá et al., 

2008). Deltagarnas skattning av sitt säkerhetsbeteende låg ganska högt både för deras skattning 

av individens agerande (3,11) och individens kommunikation (3,13), ändå hade nästan 62 % 

svarat att de någon gång ådragit sig en skada i arbetet som resulterat i sjukhusbesök och/eller 

sjukskrivning. Det är, enligt Meliá et al., (2008), vanligt att byggarbetare skattar risken att de 

skadas i arbetet som låg trots kända risker. De Armond et al., (2011) identifierade en koppling 

till minskade arbetsolyckor hos byggarbetare, där individens agerande hade mer betydelse än 

individens kommunikation. Griffin & Neal (2000) konstaterar att individers säkerhetsbeteende 

sannolikt spelar en betydande roll för arbetsplatsens övergripande säkerhet.  

 

Om resultatet från föreliggande studie ska kunna tillämpas på ett effektivt vis i 

arbetsmiljöarbetet inom byggbranschen bör det för det första ske på initiativ från högsta ledning 

(Zohar, 1980). För det andra bör de arbetsledare eller andra personer som ska arbeta med att 

tillämpa förbättringsarbete med säkerhet på arbetsplatsen, få erforderlig utbildning för 

ändamålet (Larsson, Pousette & Törner, 2008). För det tredje borde den 

säkerhetsklimatrelaterade faktorn ledningens engagemang och delaktiggörande, vara den första 

faktorn att börja arbeta med. Det eftersom det är svårt att implementera prioritering och 

engagemang för säkerhet och hälsa hos medarbetarna om det inte finns hos arbetsledningen 
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(Zohar, 1980). För det fjärde är det nödvändigt att ständigt upprätthålla arbetet med att förbättra 

säkerhetsklimatet inom faktorn medarbetarnas prioritering (och även medarbetarnas 

engagemang och kommunikation), med tanke på yrkets föränderlighet gällande kollegor och 

arbetsplatser (Törner & Pousette, 2009). Att tillämpa Arbetsmiljöverkets rekommenderade 

rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete kan vara ett mycket bra sätt att gå tillväga, då de 

innefattar samtliga fyra punkter som angivits ovan (AFS 2001:1) 

 

Styrkor och svagheter 

Studien bidrar till existerande forskning genom att sambandet mellan de skalor (NOSAC 50 

och GSS) som använts inte tidigare testats. Det som gör att det är intressant är att så många 

faktorer räknats in, vilket mer specifikt kan peka på var det kan vara mest effektivt att arbeta 

med att förbättra säkerheten på arbetsplatser inom byggbranschen. Skalorna var redan 

existerande och validerade, och de ska båda gå att applicera inom byggverksamhet (Burke et 

al., 2002; Kines et al., 2011). Därmed inte sagt att de var perfekta för just den här studien, vilket 

även framkom bland åsikterna i fritextsvaren i enkäten. Skalorna som ska mäta individens 

säkerhetsbeteende är utformade inom kärnavfallsindustrin, en arbetsmiljö i en fast kontext med 

mycket hög risk för livshotande skador vid slarv. Skalorna som mäter arbetsplatsens 

säkerhetsklimat har validerats på ett vägtunnelbygge. Det kan hända att den kontext som 

deltagarna i denna studie verkar i skiljer sig ganska mycket från deltagarna i studierna där 

valideringen av skalorna utfördes. Det faktum att många byggnadsarbetare sällan arbetar på en 

fast plats med fasta kollegor, utan ständigt verkar i olika kontexter kan göra att det är svårt för 

dem att svara på frågor i stil med de som använts till denna studie (Meliá et al., 2008). Dock 

hävdar Kines et al., (2011), att frågorna i NOSAC 50 ska ha formulerats med hänsyn till de 

skiftande förhållanden som kan råda inom byggbranschen.  

 

Skalornas antal svarsalternativ som var 1–4, användes dels för att det var de alternativ som 

fanns för skalorna ursprungligen, och dels för att skapa en större variation i resultatet genom 

att undvika ett mittenalternativ (Berntsson et al., 2016). Detta kan dock ha upplevts 

begränsande för deltagarna i deras svar, vilket även en deltagare påpekade. Då det var relativt 

lite bortfall i materialet så kan det antas att antalet svarsalternativ inte påverkat utfallet av 

undersökningen nämnvärt. Kines et al., (2011) förklarar att de under utvecklingen av NOSAC 

50 initialt använde svarsalternativ från 1–5, men att förekomsten av ett mittenalternativ gjorde 

resultaten förvirrande och svårtolkade och valde därför att inte inkludera något 

mittenalternativ. Skalan som handlade om medarbetarnas säkerhetsengagemang hade mer 

bortfall av data än de andra skalorna. Det kan tänkas kopplas till kommentarer från deltagare 

om att frågorna inte kändes anpassade för mindre företag. Trots vissa svagheter kopplade till 

skalorna anses användandet av etablerade skalor, istället för att konstruera nya, vara rimligt 

med tanke på begränsningar i tid och resurser.  

 

Genomgående har tämligen hög korrelation inom respektive beroende och oberoende variabler 

konstaterats. Interkorrelationen minskade dock något efter att skalor slogs samman, även om 

några variabler fortfarande visade på signifikanta korrelationer sinsemellan. Detta kan anses 

vara väntat, då mångas olika indelningar och definitioner av variabler av individens 

säkerhetsbeteende och arbetsplatsens säkerhetsklimat presenteras i forskningen (De Armond 

et al., 2011; Griffin & Neal 2000). Det visar på att faktorer inom både individens 

säkerhetsbeteende och arbetsplatsens säkerhetsklimat är nära relaterade. Burke et al., (2008) 

föreslår att samtliga faktorer inom individens säkerhetsbeteende kan slås samman för att 

användas som en övergripande faktor, men att det samtidigt finns anledning att skilja de olika 

faktorerna åt för att kunna använda skalorna mer specifikt.  
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Denna studie har lagt fokus på psykosociala föreställningar om säkerhet på arbetsplatsen.  

Korrelationsanalysen visade att ingen av de bakgrundsvariabler som undersöktes hade något 

statistiskt signifikant samband med säkerhetsbeteende, och bör således inte utgöra någon 

bakomliggande variabel. Det finns naturligtvis andra faktorer som kan vara betydelsefulla för 

individens säkerhetsbeteende som inte inkluderats i undersökningen, som till exempel 

individens attityd till säkerhet (Zohar, 1980; Kines et al., 2011). Andra psykologiska 

bakomliggande variabler kan antas vara individens personlighet, känslotillstånd och stress. Det 

finns även medierande faktorer: exempelvis har Griffin & Neal (2000) presenterat en modell 

där upplevt säkerhetsklimat på arbetsplatsen påverkar säkerhetsbeteende hos individen via 

kunskap om säkerhet och motivation att upprätthålla säkerheten. Även Burke et al. (2002) 

menade att kunskap har en väsentlig betydelse för individens säkerhetsbeteende. Det är viktigt 

att påpeka att resultatet från denna studie inte visar att arbetsplatsens säkerhetsklimat 

nödvändigtvis orsakar individens säkerhetsbeteende, utan snarare är en bidragande orsak till 

effekter mellan dem. Det hade varit intressant att komplettera studien med observationsstudie 

eller en kvalitativ studie för att få bättre inblick i individers faktiska beteende och resonemang 

kring säkerhet på arbetet. 

 

Validitet och reliabilitet  

Skalorna för variablerna som mäts i studien har reducerats, både gällande faktorer och items, 

vilket kan innebära att mätinstrumentet inte längre täcker in alla aspekter av individens 

säkerhetsbeteende och arbetsplatsens säkerhetsklimat.  

 

En ytterligare brist för studiens validitet kan vara att data för individens säkerhetsbeteende 

skapats genom självskattning. Det finns därmed en risk att deltagarna svarat enligt deras 

föreställningar om sitt säkerhetsbeteende och inte det faktiska beteendet. Det kan även 

begrundas att de som valt att svara på enkäten kanske kan vara individer som anser att 

säkerheten på jobbet är viktig, och därför kan skattningarna för säkerhetsbeteende ligga lite 

högre i värde för detta stickprov jämfört med hur det ser ut i hela populationen. Generellt ska 

dock självrapporterade data kunna anses vara tillförlitlig (Berntsson et al., 2016). Då beteende 

hos individer sällan är stabilt, utan till stor del även beror på situation, är det svårt att dra några 

säkra slutsatser om vad som orsakar individers beteende från en tvärsnittsstudie som denna 

(Epstein & O’Brien, 1985). Validitetens generaliserbarhet från studien kan därför anses vara 

ganska svag eftersom situationsmässiga faktorer som kan tänkas bidra till beteende inte kunnat 

kontrolleras.  

 

Beslutet att exkludera 44 individer som svarat att de arbetar mest ensamma kan anses en aning 

drastiskt då det var mycket information som förlorades. Men eftersom arbetsplatsens 

säkerhetsklimat i denna studie var kopplat till ledning och medarbetare, ansågs deltagare som 

arbetade ensamma inte kunna återge helt tillförlitliga svar. Det kan visserligen ha påverkat 

studiens power negativt att inte inkludera dessa, men det bör istället ha stärkt studiens 

reliabilitet och validitet. 

 

Reliabiliteten för skalorna som använts i enkäten har undersökts genom att analysera intern 

konsistens genom Cronbach’s alfa, och faktoranalyser har visat att skalornas items laddat på 

acceptabla nivåer på de faktorer som sedan använts i analyserna. En acceptabel alfanivå ska ha 

ett värde som överstiger .70. Efter att skalorna gjordes om efter faktoranalysen hamnade 

Cronbach’s alfa för skalorna på värden mellan .72-.92, vilket innebär att de har en stark intern 

konsistens.  

 

Vidare forskning och slutsats 
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Med anledning av den forskning av Stergiou-Kita et al., (2015), och Harris & Jenkins, (2006), 

som visar på att risktagande kan förknippas med manlighet och förställningar om normer kring 

maskulinitet, skulle det vara väldigt intressant att replikera denna studie så att 

genusperspektivet skulle kunna undersökas. I en studie där fördelningen mellan män och 

kvinnor i stickprovet är jämlik, och fler deltagare arbetade på arbetsplatser med en jämlik 

könsfördelning skulle det kanske kunna gå att se om kön och könsfördelningen på arbetsplatsen 

skulle kunna ha en effekt på individens säkerhetsbeteende. Det kan dock vara en utmaning med 

tanke på hur könsfördelningen bland byggare ser ut idag. Ett mera rimligt förslag på studie 

skulle kunna vara en longitudinell studie där det görs försök med att implementera mer anti-

maskulina normer i säkerhetsklimatet. Individens säkerhetsbeteende mäts före och efter 

implementeringen för att se om det blivit någon skillnad. Vidare studier med genusperspektivet 

som fokus gällande risker och beteenden kring säkerhet behövs. 

 

Studien har visat att individens säkerhetsbeteende har ett statistiskt signifikativt positivt 

samband med arbetsplatsens säkerhetsklimat. Främst genom ledningens engagemang och 

delaktiggörande, som den viktigaste faktorn för att predicera individens kommunikation kring 

säkerhet, och genom medarbetarnas prioritering, som är den viktigaste faktorn för att predicera 

individens agerande kring säkerhet. Resultatet har också visat att de olika faktorerna inom både 

säkerhetsbeteende och säkerhetsklimat också är nära relaterade med varandra; de hänger till 

stor del ihop. Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet visar att det finns god anledning 

för organisationer inom byggbranschen att arbeta med att skapa och bibehålla ett gott 

säkerhetsklimat på arbetsplatserna för att öka individers säkerhetsbeteende. Både ledningen 

och medarbetarna är viktiga aktörer i en strävan att undvika risker och förhoppningsvis minska 

antalet olyckor. 
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Enkät om säkerhet på jobbet bland snickare 
Hej! 

Den här undersökningen är en del av min ”kandidatuppsats” inom Södertörns Högskola, Ämne 
Psykologi. 

Syftet med studien: Att undersöka faktorer kring säkerhet på arbetet för snickare/byggnadsträarbetare 

Frivillighet och anonymitet: Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer ska du som deltagare informeras 
om följande (se https://vr.se/sidfot/om-webbplatsen-/behandling-av-personuppgifter.html). 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avsluta ditt deltagande när som helst. Dina svar är helt 
anonyma och behandlas konfidentiellt. Redovisning av resultat presenteras enbart på gruppnivå och 
på sådant sätt att enskilda individer och minoriteter inte kan identifieras. 

Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara och består av ett antal påståenden kring säkerhet på 
arbetsplatsen, samt några bakgrundsfrågor. Kriteriet för att delta i studien är att du är yrkesverksam 
snickare/byggnadsträarbetare. 

……. 

Södertörns Högskola 

Student - Hanna Samsioe, hanna.samsioe@live.se 

Handledare - Marie Gustafsson Sendén, mgu@psychology.su.se 

1. Samtycker du till att delta i denna studie?  

 Jag intygar att jag är över 18 år, har läst ovanstående information och vill delta/ger mitt 
samtycke till att delta i studien 

 Jag vill inte delta i studien. 

1 

2. Arbetar du som Snickare/Byggnadsträarbetare  

 Ja 

 Nej 

3. Arbetar du oftast helt ensam?  

 Ja 

 Nej 

4. Har du en arbetsledande befattning, t ex chef, arbetsledare?  

 Ja 

 Nej 

2 

Följande påståenden handlar om hur du uppfattar ledningens 
inställning till säkerheten på arbetsstället 

https://www.google.com/url?q=https://vr.se/sidfot/om-webbplatsen-/behandling-av-personuppgifter.html&sa=D&ust=1544360342887000&usg=AFQjCNFvrgzluNm5-jKLf1k3XtaeasPhGQ
https://www.google.com/url?q=https://vr.se/sidfot/om-webbplatsen-/behandling-av-personuppgifter.html&sa=D&ust=1544360342887000&usg=AFQjCNFvrgzluNm5-jKLf1k3XtaeasPhGQ
https://www.google.com/url?q=https://vr.se/sidfot/om-webbplatsen-/behandling-av-personuppgifter.html&sa=D&ust=1544360342887000&usg=AFQjCNFvrgzluNm5-jKLf1k3XtaeasPhGQ
https://www.google.com/url?q=https://vr.se/sidfot/om-webbplatsen-/behandling-av-personuppgifter.html&sa=D&ust=1544360342887000&usg=AFQjCNFvrgzluNm5-jKLf1k3XtaeasPhGQ
https://www.google.com/url?q=https://vr.se/sidfot/om-webbplatsen-/behandling-av-personuppgifter.html&sa=D&ust=1544360342887000&usg=AFQjCNFvrgzluNm5-jKLf1k3XtaeasPhGQ
https://www.google.com/url?q=https://vr.se/sidfot/om-webbplatsen-/behandling-av-personuppgifter.html&sa=D&ust=1544360342887000&usg=AFQjCNFvrgzluNm5-jKLf1k3XtaeasPhGQ
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Med ledning menas närmaste chef, arbetsledare, byggherre, handledare, teamleader eller liknande. 
Med arbetsställe menas den plats du mest/oftast arbetar på just nu. Vänligen försök att svara på alla 
påståenden även om några kan verka lika varandra.  

5. Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att arbeta enligt 
säkerhetsreglerna – också när tidsschemat är pressat  

1  2 3         4 

 

6. Ledningen ser till att alla får den nödvändiga informationen om 
säkerhet som behövs  

1  2           3         4 

 

7. Ledningen ser åt ett annat håll när någon slarvar med säkerheten  

1  2           3          4 

 

8. Ledningen sätter säkerhet före produktion  

1 2 3 4 

 

9. Ledningen accepterar att medarbetarna tar risker när tidsschemat 
är pressat  

1 2 3 4 

 

10. Vi som arbetar här har förtroende för ledningens kompetens att 
hantera säkerhet  

1 2 3 4 

 
11 Ledningen ser till att säkerhetsproblem som upptäcks vid inspektioner korrigeras 

omedelbart 
 

 1 2 3 4 

 

12. När en risk upptäcks ignoreras det av ledningen  

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 
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1 2 3 4 

 

13. Ledningen saknar förmåga att hantera säkerheten på ett bra sätt  

1 2 3 4 

 

3 

14. Ledningen frågar aldrig efter medarbetarnas åsikter i beslut som rör 
säkerhet  

1 2 3 4 

 

15. Ledningen gör medarbetarna här delaktiga i beslut som rör säkerhet  

1 2 3 4 

 

16. Ledningen ser till att var och en kan påverka säkerheten i sitt arbete  

1 2 3 4 

 

4 

Följande påståenden handlar om din uppfattning av hur du och 
dina kolleger hanterar säkerheten på arbetsstället. 

 

Med kolleger menas andra snickare/byggnadsarbetare på arbetsstället. Med arbetsställe menas den 
plats du mest/oftast arbetar på just nu. Vänligen försök att svara på alla påståenden även om några 
kan verka lika varandra. 

17 Vi som arbetar här tar gemensamt ansvar för att det alltid är ordning och reda på 
arbetsplatsen  

 1 2 3  4 

 

18. Vi som arbetar här bryr oss inte om varandras säkerhet  

1 2 3        4 

 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 
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19. Vi som arbetar här undviker att ta itu med risker som upptäcks  

1 2 3 4 

 

20. Vi som arbetar här hjälper varandra att arbeta säkert  

1 2 3 4 

 

5 

21. Vi som arbetar här ser risker som oundvikliga  

1 2 3 4 

 

22. Vi som arbetar här anser att mindre olyckor är den normal del 
av det dagliga arbetet  

1 2 3 4 

 

23. Vi som arbetar här överträder säkerhetsregler för att få arbetet 
färdigt i tid  

1 2 3 4 

 
24 Vi som arbetar här accepterar aldrig risktagande ens när tidsschemat är pressat  

 1 2 3 4 

 

6 

25. Vi som arbetar här känner oss säkra när vi arbetar tillsammans  

 1 2 3 4 

 

26. Vi som arbetar här har stor tilltro till varandras förmåga att tillförsäkra säkerhet  

 1 2 3 4 

 

27. Vi som arbetar här lär oss av varandras erfarenheter för att förebygga olyckor  

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 
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 1 2 3 4 

 

28. Vi som arbetar här tar varandras synpunkter och förslag rörande säkerhet på allvar  

 1 2 3 4 

 

7 

Följande frågor handlar om hur du som individ agerar gällande 
säkerheten på arbetsstället. 

 

Med arbetsställe menas den plats du mest/oftast arbetar på just nu. Vänligen försök svara på 
samtliga påståenden. 

29. Jag använder personlig skyddsutrustning i arbetet korrekt enligt föreskrivna lagar 
och rutiner 

 

 1 2 3 4 

 
30 Jag förvarar personlig skyddsutrustning rätt så att dess funktion inte försämras  

 1 2 3 4 

 

31. Jag kan kommunicera på ett bra sätt med mina kolleger när jag använder 
personlig skyddsutrustning 

 

1 2 3 4 

 

32. Jag kan utföra mitt arbete ordentligt när jag använder personlig 
skyddsutrustning  

1 2 3 4 

 

8 

33. Jag använder riskförebyggande skydd och utrustning rätt i arbetet  

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Stämmer inte alls Stämmer helt 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 
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1 2 3 4 

 

34. Jag anpassar arbetsprocedurer så att jag undviker att utsätta mig för risker  

1 2 3 4 

 

35. Jag ser till att avlägsna material eller verktyg som kan utgöra en hälsorisk  

1 2 3 4 

 

36. Jag agerar för att förebygga att upprepning av skador, olyckor eller tillbud sker 
på arbetsstället  

1 2 3 4 

 

9 

37 Jag rapporterar om potentiella risker till personer som ansvarar för säkerhet  

 1 2 3 4 

 

38. Jag kontaktar lämplig person, t ex arbetsledare eller skyddsombud, vid frågor eller 
oklarheter gällande risker  

1 2 3 4 

 

39. Jag rapporterar olyckor och tillbud enligt gällande rutiner  

1 2 3 4 

 

40. Jag ser till att veta hur jag ska informera kollegor och chefer vid en nödsituation  

1 2 3 4 

 

10 

Nästan klart! Några sista frågor om dig 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 

Aldrig Alltid 
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41. Kön? 

 

42. Ålder? 

 

43. Utbildning? 

 

44. Hur länge har du arbetat som snickare/byggnadsträarbetare? 

 
45 Hur ser könsfördelningen ut där du arbetar mest/oftast just nu?  

 Bara män 

 Mest män, men några kvinnor 

 Ungefär lika mycket män som kvinnor 

 Mest kvinnor, men några män 

 Bara kvinnor 

46. Har du någonsin skadat dig på arbetet så att du behövt uppsöka sjukhus eller blivit 
sjukskriven 

 

 Ja, för mindre än 10 år sedan 

 Ja, för mer än tio år sedan  
Nej, aldrig 

Stort tack! Innan du skickar in, är det något du vill tillägga? 
Vänligen skriv nedan. 

 

 

Kontakt 

 

47 .  Synpunkter (valfritt) 
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Hanna Samsioe  

  
hanna.samsioe@live .se 
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