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Förord, tillika en presentation av författaren. 
 

”Jag ska bara…” 

… är en fras som jag har upplevt under många olika situationer under mina år i 

den svenska byggbranschen. Jag har själv använt den, men nu för tiden så hör 

jag mest andra som gör det. 

Jag vill minnas att jag inte lade stor vikt vid den personliga skyddsutrustning 

som byggskolan tillhandahöll när jag som 16- åring påbörjade min 

gymnasieutbildning till blivande snickare. Inte heller mina klasskamrater gjorde 

det. Vi elever kunde inte förstå varför vi skulle ha hjälm på oss, framförallt inte 

varför vi skulle ha det på oss inomhus. Utomhus, ja okej, men inomhus? 

Kanske blev jag bättre på användandet när jag var ute i ”verkligheten”, det som 

jag själv tyckte var ”verkligheten” var den arbetsplatsförlagda utbildningen som 

dominerade bygg- och anläggningsprogrammet i mitten av 1990 talet.  

 

När gymnasiet var avklarat och jag fick anställning på diverse byggföretag så 

blev jag antagligen bättre på att använda skyddsutrustning, men jag vet att jag 

slarvade med hjälmen och även hörselskydden, ”jag ska bara” göra det här, ”det 

går fort”.  

 

Förändrades jag när jag studerade till byggnadsingenjör? Svaret är nja, troligen 

skedde inte förändringen på grund av utbildningen då den inte innehöll den 

omfattande arbetsmiljöutbildning som en blivande arbetsledare behöver. Snarare 

så hade jag förändrats på de arbetsplatser där ledningens och medarbetarnas 

inställning till att använda personlig skyddsutrustning börjat att förändras, 

förändringen gick sakta men den betydde i sin tur en något högre acceptansnivå 

till användning än tidigare, såväl hos tjänstemannen som hos yrkesarbetaren 

samt hos mig. 

 

Efter byggnadsingenjörsexamen arbetade jag som arbetsledare i två år, där jag 

mer eller mindre tjatade varje dag på flertalet yrkesarbetare om personlig 

skyddsutrustning, ”på den här arbetsplatsen använder vi hjälm” svaret var ofta 

”jag ska bara”. 

Nu 2013 arbetar jag på Sveriges Byggindustrier (BI). BI är byggnadsindustrins 

bransch och arbetsgivarorganisation.  

Mina arbetsuppgifter är att bidra till en säkrare arbetsmiljö för BIs 

medlemsföretag och deras anställda. 

 

Jag har under denna magisterutbildning intresserat mig speciellt för 

förändringsarbetet som ständigt är i rörelse. Jag tycker också att 
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säkerhetskulturer och säkerhetsklimat är intressant i det avseendet speciellt när 

det handlar om förändring och då förhoppningsvis en förändring som leder till 

en förbättring. 

Med den personliga bakgrund jag har så ska det bli intressant att undersöka hur 

tjänstemannens och yrkesarbetarens attityd, värdering samt beteende är idag 

2013 då det gäller användandet av den personliga skyddsutrustningen. Skiljer 

sig tjänstemannen mot yrkesarbetaren, och i så fall hur?  

 

 

Välkommen! 

Henrik Cederlöf 
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Sammanfattning 
 

Denna studie visar på skillnader i Svensk byggbransch mellan yrkesarbetares 

och tjänstemäns attityder, beteenden och värderingar kring arbetet och personlig 

skyddsutrustning. Det finns även skillnader då jämförelser sker mellan olika 

byggföretag och organisationers storlek. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka attityder, värderingar och 

beteenden som arbetsgivare och medarbetare (yrkesarbetare) i byggbranschen 

har då det gäller användandet av personlig skyddsutrustning, i det här fallet 

skyddshjälm och skyddsskor. I syftet ingår även att belysa vilka eventuella 

skillnader och likheter som finns mellan dessa grupper, samt vad detta innebär i 

form av eventuella konsekvenser för arbetsmiljön. I uppsatsarbetet ingick även 

att utifrån resultaten utarbeta förbättringsförslag. 

 

Resultaten har bland annat inhämtats ifrån sex stycken intervjuer med tre 

deltagare från ett mindre byggföretag samt tre deltagare från ett större 

byggföretag. De intervjuade har varit platschefer, skyddsombud och 

yrkesarbetare, detta för att få olika perspektiv på tillämpningen. 

 

Resultaten visar att det centrala syftet med arbetsmiljölagen - samverkan - inte 

fungerar fullt ut på de studerade företagen. Kommunikationen brister, det 

systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inte fullt ut och ett par av grupperna 

efterlyser mer utbildning. Resultaten tyder även på att den ojämna 

könsfördelningen kan ha inverkan på attityder, värderingar och beteenden i det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet. 

 

Förhoppningen är att det som redovisas i denna studie ska vara till användning 

för att åstadkomma en bättre och säkrare arbetsmiljö i den olycksdrabbade 

svenska byggbranschen.  

 

Nyckelord: Personlig skyddsutrustning, attityder, beteende, värderingar, 

arbetsmiljö 
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Abstract 
 

This study shows differences in the Swedish construction industry when it 

comes to professional workers and officials' attitudes, behaviors and values 

regarding work and personal protective equipment. There are also differences 

when comparisons between different companies and their organizational sizes 

are accounted. 

 

The purpose of the first-year master thesis was to investigate supervisor´s and 

skilled worker´s attitudes, values and behaviors when it comes to using 

protective equipment in the construction industry. A central part of the study 

was to investigate and explain any similarities and / or differences between these 

two groups, and how it might influence and have impact on the working 

environment. The thesis work also included developing suggestions for 

improvements based on the results. 

 

The results are based on individual interviews with three participants from a 

smaller construction company and three participants from a larger construction 

company. The respondents were supervisors, safety officers and skilled workers, 

in order to obtain an as accurate picture of reality as possible. 

 

The results show that the central purpose of the Swedish Work Environment Act 

- collaboration – is not fully functional in the Swedish construction industries. 

Communication failures, there are deficiencies in the systematic work 

environment and a couple of groups want to have more education. The results 

also indicate that the imbalance of gender may influence the psychosocial work 

environment in a negative direction. 

 

Hopefully the results of this study will be used to provide a better and a safer 

work environment in the Swedish construction industry. 

 

Keywords: personal protective equipment, attitudes, behavior, values, work 

environment 
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1 Bakgrund 
 

Byggbranschen beskrivs ofta som en hård bransch innehållande många fysiska 

arbetsmiljörisker. Den framställs dessutom ofta som en bransch med en hård 

attityd och ”grabbiga” värderingar samt beteenden (Olofsson, 2000) 

Det är enligt statistiken ett faktum att det inom byggbranschen händer mycket 

olyckor, det förolyckas dessutom flera medarbetare varje år (Samuelsson, 2013).  

Det totala antalet inrapporterade olyckor till arbetsmiljöverket för hela 

byggnadsindustrin uppgick år 2012 till 3734 stycken, dödsolyckorna i 

byggbranschen var år 2012 sju stycken (ibid). Det som är viktigt att tänka på när 

denna olycksstatistik presenteras är att det troligen finns ett mörkertal, det vill 

säga att det sannolikt har varit fler olyckor, men alla olyckor är inte 

inrapporterade till arbetsmiljöverket. Det går inte att härleda vare sig olyckorna 

eller dödsolyckorna till användningen av den personliga skyddsutrustningen. 

Denna magisteruppsats avgränsas till att undersöka de attityder, värderingar och 

beteenden som finns då det gäller den personliga skyddsutrustning som enligt 

lag och föreskrifter ska användas på en bygg och/eller anläggningsarbetsplats 

(SFS 1977:1160,  AFS 1999:3,  AFS 2001:3). 
 

1.1 En säker arbetsplats, arbetsmiljöarbete i byggbranschen 
 

En säker arbetsplats är ett projekt som arbetsgivarorganisationen Sveriges 

Byggindustrier (BI) har tagit initiativ till. Visionen med projektet är att inga 

olyckor ska ske på en svensk byggarbetsplats. Målsättningen med projektet är att 

få alla aktörer inom byggbranschen att ta säkerhetsfrågorna på allvar, det vill 

säga att arbetsmiljöarbetet prioriteras så att olyckor, tillbud samt att dödsfall 

förhindras, detta ger i slutänden en attraktiv byggbransch. Det är till exempel 

planerat att Sveriges Byggindustrier ska upphandla en introduktionsutbildning 

inom arbetsmiljöområdet. Visionen med denna utbildning är att alla som ska 

beträda och/eller arbeta vid en byggarbetsplats i Sverige ska ha genomgått denna 

introduktionsutbildning. En annan aktivitet som Sveriges Byggindustrier precis 

genomfört är att de har undersökt hur Sveriges Byggindustriers medlemsföretag 

jobbar med arbetsmiljön i det dagliga arbetet samt vilket eventuellt stöd som 

medlemsföretagen behöver få av Sveriges Byggindustrier (www.bygg.org).  

En annan del av projektet ” en säker arbetsplats” handlar om det 

partsgemensamma arbetsmiljöarbete som byggbranschens driver. I detta arbete 

återfinns alla de arbetsgivarorganisationer samt arbetstagarorganisationer och 

även de tjänstemannaorganisationer som har naturliga medlemmar i 

byggbranschens företag. Denna konstellations tre prioriterade områden är 

följande: 

 

 Attityder, värderingar och beteenden 

http://www.bygg.org/
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 Förenkla implementeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM) i företagen, detta i form av en riktad SAM mot byggföretag, 

samt 

 ”En psykisk förbandslåda”, hur förebyggs stress och hur kan stressen 

hanteras. 
 

 

1.2 Arbetsgivarens ”regelträd” 
 

 
Figur 1: Bilden illustrerar hur reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete hänger ihop med 

övriga arbetsmiljöregler ( www.av.se ) 

 

Bilden ovan (figur 1) symboliserar hur den övergripande arbetsmiljölagen, 

AML, (SFS 1977:1160) är tänkt att fungera, det vill säga som en grund eller ett 

”rotsystem”. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) får här i bilden 

symbolisera trädets stam och till slut så bekläds trädet med de mer detaljerade 

sakföreskrifter, arbetsmiljöverkets föreskrifter är i denna bild trädets grenverk.  

 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
 

Den övergripande lag som gäller i Sverige är arbetsmiljölagen, AML, (SFS 

1977:1160). Sedan kompletteras lagen med föreskrifter. Föreskrifterna verkar på 

en mer detaljerad nivå än vad den mer övergripande lagen gör. 

Arbetsmiljölagens historia kan i korthet beskrivas ha sitt ursprung i det sena 

http://www.av.se/
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1800 talets industriella revolution. Under slutet av 1800 talet uppkom en stor 

mängd olyckor i arbetslivet. Detta resulterade år 1889 i den första 

yrkesfarelagen. En tid senare kom det också krav i samband med det nya 

kapitalistiska produktionssättet. Detta produktionssätt resulterade i att de som 

arbetade saknade makt och medbestämmande i arbetslivet. Följden av kraven 

blev att det slöts flera olika avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare under 

denna period, exempelvis så slöts det första arbetsmiljöavtalet år 1942 mellan 

svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och arbetstagarorganisationen (LO), 

denna överenskommelse skulle senare komma att bli ett samverkansavtal 

parterna emellan. 

Under mitten av 1950 talet så uppkom det också krav på mer utbildning då flera 

nya skadliga arbetsmiljöaspekter i form av kemiska produkter började 

introduceras på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmiljölagen 

(SFS1977:1160) infördes 1978 efter att först hetat yrkesfarelagen senare 

arbetarskyddslagen och från och med 1978 är alltså namnet arbetsmiljölagen. 

Det nya med arbetsmiljölagen var att den även innefattade den psykosociala 

arbetsmiljön, tidigare hade inte de psykosociala frågorna inräknats som 

arbetsmiljörelaterade (Hydén, 2010). 

 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en ”samverkanslag”. Det vill säga 

att lagen kräver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att 

uppnå en god arbetsmiljö detta återfinns i 3 kapitlet  4§. 

 

 Arbetsmiljölagen (ibid) fastslår vem och/eller vilka som har ansvar för att 

det ska finnas en god och tillfredställande arbetsmiljö. Huvudansvaret har 

alltid arbetsgivaren enligt 3 kapitlet  2 § men arbetstagaren har ansvar att 

följa de regler som upprättats, detta enligt 3 kapitlet 4 § . Leverantörer 

med flera har också ett ansvar, detta skrivs i 3 kapitlet  8 § . 

 

 Speciella regler för byggarbetsplatsen finns i 3 kapitlet  6 § , här går att 

läsa om byggherre, beställare, uppdragstagare och 

byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för projekteringsskede och 

utförandeskede. Dessa regler avseende samordningen på 

byggarbetsplatsen kommer inte behandlas i detta arbete, men det kan vara 

bra att känna till att dessa funktioner och regler för en byggarbetsplats 

finns reglerade i lagtext. 

 

Arbetsmiljölagens (SFS 1977:1160 kap 1 § 1) ändamål är följande: 

 

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även 

uppnå en god arbetsmiljö” 
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Grundtanken med lagen, är att den inte enbart inriktas mot själva 

arbetsmomentet utan den tar också hänsyn till psykosociala faktorer såsom 

gemenskap och personlig utveckling. 

 

Angående den personliga skyddsutrustningen står det i kapitel 2 § 7(SFS 

1977:1160): 

 

”Kan betryggande skydd mot olycksfall eller ohälsa icke uppnås på annat sätt, 

skall personlig skyddsutrustning användas, denna skall tillhandahållas genom 

arbetsgivarens försorg” 

 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att den personliga skyddsutrustningen är 

det absolut sista alternativet till skydd, alltså endast en möjlighet då skydd mot 

ohälsa och olycksfall inte kan nås på annat sätt. Detta ställer med andra ord krav 

på arbetsgivaren att riskinventera arbetsmomenten. Om den personliga 

skyddsutrustningen trots allt är den enda rimliga åtgärden för att förebygga 

ohälsa och olycksfall så är arbetstagaren enligt 3 kapitlet  4 § skyldig att 

använda den. Arbetsgivaren är enligt samma kapitel § 2 skyldig att se till att 

arbetstagaren använder den personliga skyddsutrustningen samt att denna 

använder rätt personlig skyddsutrustning, detta skall ske via bestämda rutiner. 

 

Författningssamling 
 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) innehåller många olika 

föreskrifter som behandlar de olika branscherna på arbetsmarknaden men här 

finns också specifika föreskrifter som behandlar sakfrågan. De föreskrifter som 

behandlas och presenteras i detta arbete är: 

 

 AFS 1999:3, Byggnads och anläggningsarbete 

 AFS 2001:3, Användning av personlig skyddsutrustning 

 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

 

Byggnads och anläggningsarbete är den mer övergripande föreskrift som gäller 

för byggnads och anläggningsarbete i Sverige. Föreskriften baseras på ett EG 

direktiv, byggarbetsplatsdirektivet (92/57/EEG) som via denna föreskrift 

implementerats in i det svenska systemet. Det vill säga de regler som finns i 

AFS 1999:3 är de minimikrav som kan ställas då det gäller hälsa och säkerhet på 

den en byggarbetsplats i Sverige och EU medlemsländer (www.av.se).  

 

Föreskriften § 71 reglerar följande när det gäller personlig skyddsutrustning: 

http://www.av.se/
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”Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och 

skyddståhätta skall användas om det inte är uppenbart obehövligt.  

Vid arbete på isbelagt vatten skall finnas tillgång till isdubbar, isbroddar, 

flytväst och livlina.  

I övrigt skall personlig skyddsutrustning användas när det behövs.” 

 

I de efterföljande råden till § 71 står följande: 

”Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall 

personlig skyddsutrustning användas”. Bestämmelsen bygger på tanken att 

arbetsplatserna i första hand skall utformas så att personlig skyddsutrustning 

inte behöver användas. Enligt samma paragraf skall personlig skyddsutrustning 

tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.  

Exempel på annan personlig skyddsutrustning som kan behövas vid byggnads- 

eller anläggningsarbete är skyddshandskar, hörselskydd, ögonskydd, 

andningsskydd, fallskydd och skyddskläder. Vid t.ex. arbete på broar kan även 

flytväst behövas…” 
 

 

Precis som föreskriften byggnads och anläggningsarbete (AFS, 1999:3) så 

baseras användning av personlig skyddsutrustning på ett EG direktiv. Det tredje 

särdirektivet (89/656/EEG) innehåller de minimikrav för arbetstagarens 

användning av den personliga skyddsutrustningen i arbetslivet. Föreskriften är 

således baserad på detta direktiv. 

 

Föreskriften ”Användning av personlig skyddsutrustning” beskriver det 

grundläggande runt omkring användningen av den personliga 

skyddsutrustningen. Exempelvis så hänvisar den till arbetsmiljölagens andra 

kapitel § 7 angående om hur och när den personliga skyddsutrustningen ska 

användas. Föreskriften betonar också att det är arbetsgivaren som har 

huvudansvaret för en säker och tillfredställande arbetsplats. Det finns också 

kopplingar till det systematiska arbetsmiljöarbetet i form av samverkan i den 

rådande text som återfinns föreskriften.  
 

 

De båda föreskrifterna som är beskrivna ovan innehåller texter om att de 

inblandande aktörerna ska samverka, de innehåller också texter om att 

verksamheten ska riskbedömas. Föreskriften har en central roll i allt 

arbetsmiljöarbete och utgör en särställning i hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 

(Rose & Mikaelsson, 2010), se bild 1, och arbetsgivarens regelträd. 

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) bygger också den 

på ett EG direktiv, direktivet om ”ständiga förbättringar” för arbetstagarens 

säkerhet och hälsa i arbetet (89/391/EEG). Här finns krav på bland annat 

uppgiftsfördelning, att det ska finnas tillgång till extern sakkunnig hjälp, 
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exempelvis företagshälsovård, att riskbedömningar upprättas, att de anställda har 

handlingsutrymme och att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy. 
 

 

1.3 Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöplan 
 

Arbetsmiljöpolicy 
 

En arbetsmiljöpolicy ska utgöra en vision om vad företaget vill uppnå med sitt 

arbetsmiljöarbete. Policyn är specifik för varje företag och ska fungera som en 

ledsagare för att kunna uppnå visionen och samtidigt vara tydlig och förståelig, 

så att all personal kan ta den till sig och förstå den (Rose & Mikaelsson, 2010). 
 

Arbetsmiljöplan 
 

Inom byggbranschen finns det lagstadgade ordnings- och skyddsregler som har 

tillkommit i svensk lagstiftning så sent som 2009 (www.av.se)  

Bland annat så uppstod det ett nytt begrepp – byggarbetsmiljösamordnare 

(BAS). Det ska vid varje enskilt byggprojekt finnas en 

byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS P) och en 

byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (BAS U) Förutom att samordna 

byggarbetsplatsen och alla verksamma på denna så ska också 

Byggarbetsmiljösamordnaren upprätta en arbetsmiljöplan(ibid). Detta finns 

beskrivet i arbetsmiljölagens 4 kapitel 8 § (SFS 1977:1160). Finns inte denna 

arbetsmiljöplan upprättad så kan Arbetsmiljöverket utdöma vite till den juridiska 

eller fysiska person som bär ansvaret. Arbetsmiljöplanen är en del av det 

byggplatsdirektiv som EU har fastslagit (92/57/EEG). 

 

Arbetsmiljölagen reglerar som tidigare beskrivits hur arbetsmiljön ska vara på 

en arbetsplats. Arbetsmiljölagen meddelar också att det ska finnas en 

arbetsmiljöplan. AFS1999:3 Byggnads och anläggningsarbete beskriver sedan 

närmare vem hur och när en arbetsmiljöplan ska upprättas.  

 

För att underlätta för de byggherrar eller byggarbetsmiljösamordnare som ska 

upprätta denna arbetsmiljöplan så har Svenska Byggbranschens utvecklingsfond 

(SBUF) upprättat en lathund bestående av beskrivande text med tillhörande 

checklistor och mallar som går att hitta på webbplatsen www.ampguiden.net. 

Här beskrivs syftet med arbetsmiljöplanen och vad som den ska innefatta. 

Arbetsmiljöplanen ska innehålla arbetsplatsens ordnings och skyddsregler, den 

ska innefatta de risker som finns på arbetsplatsen och information om 

arbetsplatsens skyddsorganisation.  

 

http://www.av.se/
http://www.ampguiden.net/
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Syftet är att förebygga risker för olyckor och tillbud för byggnads- och 

underhållspersonal. Riskanalyser ska på ett tidigt stadium, redan i projekteringen 

vara utförda. De risker som då hittas ska undanröjas genom exempelvis fasta 

skyddsanordningar eller i form av personlig skyddsutrustning. Integreringen av 

anordningar för säkert arbetet är prioriterat för att underlätta arbetet. 

(www.ampguiden.net) 

 

Den som ”äger” arbetsmiljöplanen är byggarbetsmiljösamordnaren, men detta 

betyder också att om det är flera entreprenörer på en och samma arbetsplats så 

måste de andra entreprenörerna inkomma med riskanalyser till 

byggarbetsmiljösamordnaren. Detta för att byggarbetsmiljösamordnaren ska 

kunna säkerställa en säker samordning. (www.av.se) 

 

Det eller de företag som är verksamma på arbetsplatsen är skyldiga att följa 

byggarbetsmiljösamordnarens ordnings och skyddsregler beträffande 

exempelvis personlig skyddsutrustning. Gör de inte det så har 

byggarbetsmiljösamordnaren rätt att avhysa de som inte följer reglerna. (AFS 

1999:3, Byggnads och anläggningsarbete). 

 

1.4 Kollektivavtal samt ordnings- och skyddsregler 
 

Mellan branschens parter sluts det kollektivavtal som ska reglera förhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare såsom arbetsvillkor, löner, 

anställningsskydd med mera.  

De kollektivavtal som beskrivs i detta arbete är de två kollektivavtal som 

Sveriges Byggindustrier har stiftat tillsammans med de två fackliga 

organisationerna Svenska byggnadsarbetareförbundet och Facket för service och 

kommunikation (SEKO): 

 Byggavtalet (2010) mellan Sveriges Byggindustrier och 

Byggnadsarbetareförbundet 

 Avtal för Väg & Ban (2007) mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO 

 

Båda dessa avtal innehåller arbetsmiljöavtal som parterna har kommit överens 

om.  

Byggavtalet har inga särskrivningar om personlig skyddsutrustning utan 

hänvisar till arbetsmiljölagen och de föreskrifter som utgetts av 

arbetsmiljöverket. (Byggavtalet, 2010) 

Avtalet för Väg & Ban innehåller inte riktigt samma skrivning som byggavtalet 

2010 formuleringen är: ”Företaget tillhandahåller lämplig arbetsbeklädnad och 

personligskyddsutrustning för arbetets utförande”. (Avtal för Väg & Ban, 2007) 

http://www.ampguiden.net/
http://www.av.se/
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Däremot så finns en anmärkning till denna text som lyder:”Beträffande lämplig 

personlig skyddsutrustning hänvisas till arbetsmiljölagen och föreskrifter som 

utfärdats av Arbetsmiljöverket”. (Avtal för Väg och Ban, 2007) 

Ordnings- och skyddsregler finns allt som oftast i varje enskilt företag, samt 

beskrivet i de båda kollektivavtalen. Det kan handla om allt från vilka 

arbetstider som finns, vilken personlig skyddsutrustning som ska användas till 

hur speciella behörighetskort ska användas (Byggavtalet 2010 & Avtal för Väg 

och Ban 2007). 
 

1.5 Sammanfattning av bakgrund 
 

 Byggbranschen är en bransch som ofta beskrivs som en hård bransch 

innehållande mycket risker. Se sida 8. (Olofsson, 2000). 

 Byggbranschen är olycksdrabbad. Se sidan 8 (Samuelsson, 2013) 

 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) betonar vikten av samverkan mellan 

de olika aktörerna. Se sidan 9. 

 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS finns för att behandla 

sakfrågor exempelvis: Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 

2001:3). Se sidan 11. 

 Arbetsmiljöplanens syfte är att förebygga risker för olyckor och tillbud. 

Se sidan 13. 
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2 Syfte 
 

Syftet med fallstudien är att undersöka vilka attityder, värderingar och 

beteenden som arbetsgivare och medarbetare (yrkesarbetare) i byggbranschen 

har då det gäller användandet av personlig skyddsutrustning, i det här fallet 

skyddshjälm och skyddsskor. I syftet ingår även att belysa vilka eventuella 

skillnader och likheter som finns mellan dessa grupper, samt vad detta innebär i 

form av eventuella konsekvenser för arbetsmiljön. I uppsatsarbetet ingår även att 

utifrån resultaten utarbeta förbättringsförslag. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

Magisterarbetet utgår ifrån följande frågeställningar: 
 

 Hur ser ”praxis” ut i de två byggföretag som undersöks då det gäller 

användningen av personlig skyddsutrustning? 

 

 Skiljer sig arbetsgivares och arbetstagares attityder, värderingar och 

beteenden åt när det gäller användandet av personlig skyddsutrustning? 

Om skillnader finns, vilka är då dessa? 

 

 Skiljer sig attityder, värderingar och beteenden åt beroende på företagets 

storlek? Om skillnader finns, vilka är då dessa? 
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3 Teoretisk referensram 
 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) betonar vikten av att parterna, det vill säg 

arbetsgivaren och arbetstagaren samverkar. Sociala och psykologiska 

värderingar har vävts in lagen för att komplettera och tillgodose att arbetsmiljön 

blir god ur ett helhetsperspektiv.  

 

Studier om social och psykisk påverkan på säkerheten i arbetslivet har länge 

bedrivits men de har ännu inte fått något egentligt genomslag i arbetslivet.   

Vems fel detta är kan ingen säga med exakthet men skulden kan förmodligen 

läggas både på forskarna som på praktikerna (Törner, 2008). 

Praktikern ser det som en ”självklarhet” att olyckan inträffade på grund av det 

som hände, exempelvis hittas det tekniska brister i hanteringen, såsom bristande 

rutiner eller hanteringsfel (ibid). Forskaren ser istället brister i den psykosociala 

arbetsmiljön, det är på grund av dessa skillnader i synsätt som den sociala och 

psykosociala forskningen inte slagit igenom med full kraft enligt (Törner, 2008). 

 

”Tekniska/fysiska åtgärder och utveckling av goda rutiner och 

procedurer räcker inte för att komma tillrätta med olyckorna i arbetslivet. 

Säkerhetsklimatforskningen har rönt tilltagande intresse sedan 

slutet av 1970-talet, men teoretisk oklarhet har bidragit till att fördröja 

framstegen inom området. Under senare tid har ett antal studier 

baserade på socialpsykologisk teori, klara begreppsdefinitioner och 

med longitudinell design, liksom några översiktsartiklar och metaanalyser, 

bidragit till tydliga framsteg”.  

(Törner. M, 2008 ”Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet – 

en översikt” Arbetsmarknad & Arbetsliv, 14, nr 1,sid 1) 

 

 

Rundmo (1992) beskriver normalisering av ett riskfyllt förhållande på följande 

sätt: ”Ja, men att man snubblar är så vanligt så det räknas egentligen inte” (ibid.: 

s 49) 

Normalisering kan ha såväl psykologiska som sociala förklaringar.  

Har man en eller flera gånger klarat sig igenom en situation eller genomfört 

ett riskfyllt moment utan att skadas, ökar snabbt upplevelsen av att momentet är 

hanterbart (ibid). 

 

Det intressanta med vissa vanliga uttryck som exempelvis ”lite risker får man 

vara beredd att ta” och ”här tar vi hand om oss själva” är att de stämmer väl in 

på det som Festinger (1957) beskriver i sin dissonansteori. Teorin bygger på att 

människan vill ha en trygg och säker tillvaro. Uppnås inte denna trygga och 
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säkra tillvaro så agerar människan för att kunna få det. Ett vanligt sätt är att 

förvränga verkligheten, att ändra sin attityd för att ”möta” det motstridiga 

beteende som människan har. Dessa uttryck är enligt Festinger ett exempel på 

att motverka obehaget (dissonansen), det vill säga människan förtränger och 

förnekar för att mildra dissonansen. 

 

 

3.1 Organisationens inverkan på säkerheten 
 

Schneider (1975) menar att människan vill ha ordning i sin omgivning, detta för 

att effektivt kunna passa in i organisationen. Både det som benämns som 

organisationskultur och organisationsklimat bygger på människans egna 

upplevelser. Skillnaden mellan organisationskultur och organisationsklimat är 

den att organisationskulturen enligt Alvesson (2002) kan ses som gemensamt 

inlärda erfarenheter i organisationen och det kommuniceras i formalia inom 

organisationen. (Verbeke et al. 1998) beskriver organisationsklimatet som det 

som gemensamt uppfattas av organisationens medlemmar om vad som sker i 

organisationen 

 

Utifrån dessa teorier om organisationsklimat och organisationskultur kommer 

här två nya begrepp, säkerhetskultur och säkerhetsklimat som båda har sitt 

ursprung i begreppen organisationskultur respektive organisationsklimat (Törner 

2008). 

 

Första gången begreppet ”säkerhetskultur” användes var 1986, detta när 

kärnkraftsolyckan i Tjernobyl utreddes (INSAG 1986).  

 

Begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat förväxlas eller jämställs ofta 

med varandra, forskare har till och med varit oense om skillnaderna dem 

emellan (Törner, 2008). 

 

En definition av säkerhetskultur har gjorts av Richter & Koch (2004), deras 

definition lyder: 

 

”Gemensam och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av arbete och säkerhet – 

delvis symboliskt uttryckt – som vägleder människors handlingar gentemot risk, 

olyckor och prevention” (ibid.: s 705) 

 

Reason (1997) pratar om att för att uppnå en bra och fungerande säkerhetskultur 

så krävs det att vissa parametrar är uppfyllda. Säkerhetskulturen ska vara en 

informerande kultur. För att uppnå en informerad kultur så måste kulturen vara 
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öppen. Med öppen kultur menar Reason att kulturen är rättvis, det vill säga att 

människan måste få säga sin mening utan att förvänta sig att få repressalier.  

 

För att uppnå en organisations förmåga att lära sig mer så menar Antonsen 

(2009) att kulturen bör uppmuntra olika synsätt och perspektiv. Antonsen (ibid.) 

menar att kulturer som ger utrymme för att hantera oliksinnade uppfattningar om 

säkerhet också kommer ”våga lära sig att bli bättre”. 

 

Argyris & Schön (1978) beskriver två olika former av lärande:  

 Single-loop lärande  

 Double- loop lärande 

Single-loop lärande handlar om att individen stöter på ett problem, en avvikelse 

som gör att tillvägagångssättet måste ändras jämfört med det normala. Individen 

ändrar således sitt arbetssätt, men gör det inom organisationens beslutade 

policys och regler. Ändringen leder till att arbetsmomentet går att genomföra 

men det sker ingen organisatorisk förändring.  

För att uppnå ett double-loop lärande krävs det en organisatorisk förändring, det 

vill säga att avvikelsen rapporteras och att det genererar en förändring så att 

organisationen kan lära sig- fler individer känner till och utför det förändrade 

arbetssättet. 

 

Även ledningens engagemang är oerhört viktigt, Vecchio – Sadus och Griffiths 

(2004) menar att ledningen ska prioritera arbetsmiljöfrågorna och att det är 

viktigt med fungerande tillit mellan ledningen och anställda. Hale (2000) menar 

att säkerhetskulturen är beroende av sju olika parametrar, dessa är: 

 

 Säkerheten måste prioriteras av både chefer och anställda. 

 Hela organisationen ska vara delaktiga och känna ansvar för säkerheten. 

 Reflektion och ifrågasättande av säkerheten krävs för att inte ”slå sig till 

ro”. 

 Tillit och respekt mellan organisationens olika delar är viktigt. 

 Det ska vara en öppen dialog och öppen rapportering, inte utse 

syndabockar. 

 Förklaringar ska sökas i hela organisationen och inte enbart i individens 

beteende. 

 Integration av säkerhet tillämpas i organisationens alla delar av praktiskt 

arbetsmiljöarbete. 

 

 

Neal och Griffin (2002) har definierat säkerhetsklimatet som: 

”Arbetsgruppens gemensamma uppfattningar av de policys, procedurer och det 

praktiska som står i relation till säkerheten i organisationen”. (ibid.:s69) 
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Clarke (2000) använde sig av olika studier som visat på skillnader i 

organisatoriska och sociala parametrar vid företag och avdelningar som haft 

höga respektive låga olyckstal. Parametrarna för ett lägre olyckstal var att: 

 

 Säkerhetsarbetet prioriteras från högsta ledningen. 

 Säkerheten alltid finns på agendan vid olika sorters möten. 

 Säkerhetsansvarig har hög status i organisationen. 

 Utbildning i säkerhet är prioriterat. 

 Det är ”högt i tak” mellan ledning och medarbetare. 

 Det är ordning och reda via uppföljning och kontroll av säkerheten. 

 Personalomsättningen är låg. 

 

En viktig återrapporteringspunkt där medarbetaren skaffar sig en bild av hur 

ledningen prioriterar säkerhetsfrågan är ledningens engagemang i hur 

tillbudsrapporteringen fungerar (ibid). Exempelvis, om ingen respons ges på 

tillbudsrapportering så upphörde snart inrapporteringen (ibid) 

 

Clarke (2000) menar vidare att individen ska vara underrättad om 

organisationens mål med säkerheten och att individen känner att 

säkerhetsfrågorna prioriteras i organisationen. Om individen har kompetensen 

att bedöma risker på ett förtroligt sätt så gynnar det säkerheten i alla situationer. 

Individen ska veta att en regelöverträdelse inte är acceptabel men kunna ”se 

mellan fingrarna” om det är nödvändig för att systemet runt omkring säkerheten 

som är uppbyggt ska kunna fortsätta att fungera utan att det blir ohanterligt. 

Clarke menar att en bättre säkerhet inte kan uppnås genom att en organisation 

beskriver sitt säkerhetsarbete på ett dokument. Förändringen av en kultur måste 

ske utifrån alla anställdas förutsättningar i form av attityder och värderingar 

samt deltagande i organisationen. Kulturförändringar är för en organisation en 

långsam process genom att organisationen ”lär sig” ett nytt beteendemönster - 

en lärande organisation (ibid) 

 

Tidigare har det bara funnits tvärsnittsstudier inom detta område och inte några 

longitudinella studier. På senare år har dock flera longitudinella genomförts 

(Törner, 2010) som pekar mot samma håll. Törner (ibid.) beskriver detta som att 

ett bra säkerhetsklimat ger en bättre säkerhetsmotivation som i sin tur ger en 

förändrad attityd mot ett säkrare beteende.  

Vid en longitudinell studie som gjordes under fyra års tid (Pousette et.al 2008) 

visade sig samverkan vara en viktig komponent för ett gott säkerhetsarbete. 

Studien genomfördes inom amerikansk byggnadsindustri och samverkan var 

mellan olika organisatoriska nivåer såsom skyddsombud och arbetsledare. En 

annan värdefull parameter för en god säkerhet i byggprojekt har visat sig vara 

tillit till kollegornas kompetens (Törner et.al 2006) 
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Figur 2. En teoretisk modell över hur säkerhetsklimatet påverkar säkerhetsmotivation 

samt säkerhetsbeteende till det bättre enligt nyare longitudinell forskning inom 

säkerhetsklimatsområdet (Törner 2008, sid 19). 
 
 
 

Kuenzi och Schminke (2009) ser tydliga samband med att ett bra 

säkerhetsklimat inverkar positivt på säkerhetsbeteendet, de menar att detta i sin 

tur leder till ett mindre riskfyllt beteende och mindre tillbud samt färre olyckor. 
 

3.2 Organisationsteori  
 

Ledarskapet är viktigt och centralt i en organisation, McGregor (1960) beskrev 

två olika perspektiv som en ledare kan antas ha. Dessa två teorier benämns teori 

X och teori Y och är varandras motsatser. 

 

Teori X beskrivs som det traditionella systemet när ledaren ”styr och ställer” det 

vill säga att ledarskapet är övervakande där ledaren i det närmaste misstror sina 

anställda att de inte utför jobbet om de inte övervakas och kontrolleras, de 

anställda ses som lata och ovilliga. Detta gör att enligt budskapet i teori X måste 

alla anställda instrueras och de måste ständigt övervakas då de inte tar ansvar för 

det som ska utföras eller för resultatet (ibid). 

  

Teori Y är McGregors försök till att förändra systemen eller strukturer, och är 

motsatsen till teori X. Enligt teori Y så litar ledaren på sina anställda, ledaren 

låter de anställda ta egna beslut och de anställda har ett ansvar för det som ska 

utföras. Enligt teori Y så innefattar detta ansvar egenkontroll av utfört arbete, 

motsatsen till teori X där ledaren ansvarar för kontrollen. 

Ledarens huvudsakliga och egentliga roll enligt teori Y är att vara coachande, ge 

så få direktiv som möjligt. Ledaren ska också vara uppmuntrande och våga låta 

de anställda ta detta ansvar för att förverkliga sig själva och utveckla 

organisationen (ibid).  
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Historiken när det gäller organisationsteorier och förändringar speglas av 

traditioner (Sandkull et al. 2008). Taylorismen (Taylor, 1911) med de två 

teserna ”det finns ett bästa sätt” och ”rätt man på rätt plats” har mer eller mindre 

förknippats med den industriella synen på produktion med arbetare som sågs 

som maskiner vid ett mekaniskt löpande band fick sin första egentliga utmaning 

först på 1970 talet (Sandkull et al. 2008). Anledningen till detta var att det 

uppstod problem i den amerikanska bilindustrin med dess tradition av löpande 

band princip och hård styrning från arbetsledningen. Denna utmaning kom från 

Japan. Utmaningen bestod av en modell som byggde på ständiga förbättringar 

och som involverade de anställda. Kunskapen hos de anställda togs tillvara och 

delaktigheten från de anställda ökade (ibid). Detta menar (Sandkull et al. 2008) 

var en fortsättning på Human Relationsrörelsen som fick genomslag under 

mitten av 1900 talet. Human Relationrörelsen bygger på att de anställdas trivsel 

prioriteras i konstruktionen av en organisation (ibid).  

 

Demokratifrågorna har under senare delen av 1900- talet blivit allt viktigare i 

arbetslivet(Johansson & Abrahamsson, 2010). I Sverige blev dessa frågor 

prioriterade i samband med att medbestämmandedebatten fick fart och att 

sedermera medbestämmandelagen (MBL: SFS, 1976:580) antogs i 

Sverige(ibid). Fackförbunden i Sverige ville också ha inflytande och 

medbestämmande och 1985 presenterade IF Metall (dåvarande Svenska 

metallarbetareförbundet) en idé om ”Det goda arbetet” (ibid). Huvudsyftet var 

att utvidga arbetets innehåll och förbättra arbetets villkor samt att stärka fackets 

inflytande över produktionen (ibid). 

 

Delaktighet hos anställda är av yttersta vikt för organisationens 

utvecklingsmöjligheter (Ellström & Kock, 2009) samtidigt strävar ledaren efter 

att utöka sin egen kontroll (ibid). Ofta beskriver ledare att de har svårt att få de 

anställda delaktiga(ibid). Problem som löses i samverkan tenderar att fungera 

bättre, men samtidigt så blir det en längre planeringsfas(ibid) 

 

Arnstein (1969) presenterade en delaktighetsskala med åtta parametrar, här 

presenterade i fallande ordning. 

 Kontroll/beslutande 

 Delegering 

 Partnerskap 

 Förhandling 

 Konsultation 

 Information 

 Terapi 

 Manipulering 
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Den högsta graden av delaktighet är kontroll och beslutanderätt. Delegering 

innebär att den som har fått en uppgift delegerad till sig har beslutanderätt i den 

frågan som är delegerad. 

Manipulering och terapi är i denna skala inte önskvärda. Manipulering innebär 

att delaktigheten inte är ”verklig” mer som ett instrument att få ”lugn och ro” på 

arbetsplatsen. Terapi innebär att delaktigheten i det närmaste saknar betydelse, 

att delaktigheten inte betyder något utan beslutet är redan fastställt (Eklund, 

2009). 

 

Det kan vara svårt att förändra en organisation om förändringar sker sällan 

(Sandkull et al. 2008). Detta beror på att det finns en förändringsovana i 

organisationen. Johansson & Abrahamsson (2010) menar dessutom att det kan 

bli svårigheter att förändra organisationer som ofta inför förändringar, detta för 

att det finns en förändringströtthet hos de anställda. Förändringströttheten kan 

bero på att det som senast förändrades inte hunnits implementeras i 

organisationen innan den nya förändringsprocessen startar (ibid). Dessa teorier 

som Sandkull et al. (2008) samt de som Johansson & Abrahamsson (2010) 

lägger fram går att översättas med att svårigheten till förändringar kan ha sitt 

ursprung i attityder, värderingar och beteenden. Vilken attityd finns till 

förändring? Vilken värdering finns till förändring? Finns det inte positiva 

attityder och värderingar till förändring så kommer inte beteendet att förändra 

heller vara positivt. 
 

3.3 Motivation till förändring och förbättring 
 

Hertzberg (1959) beskrev i sin ”arbetsberikningsteori” om hur motivationen till 

att utföra arbete och hur motivation till förändring kan förstärkas. 

Bland annat så menar han att medarbetarnas självständighet, deras befogenheter 

och frihetsgraden ska ökas samtidigt som ledningens kontroll ska reduceras. 

Hertzberg fortsätter med rekommendationen att arbetsuppgiften ska innehålla 

alla moment, det vill säga från ax till limpa och inte bara enstaka moment i en 

lång kedja. Kommunikationen om hur produktionen fortlöper och 

kvalitetsindikationer ska ges regelbundet. En annan motivationshöjande faktor 

är om medarbetarna blir uppmuntrade och ges möjlighet till att bli experter inom 

ett arbetsområde, gärna inom utmanande arbetsområden. (ibid) 

 

Andra parametrar som inte stärker motivationen men som kan hålla kvar 

motivationen på den nivån som den redan är på kallar Hertzberg (1959) för 

hygienfaktorer. Dessa hygienfaktorer utgörs av parametrar som lön, gemenskap 

och trygg anställning (ibid). Hygienfaktorena inverkar till en positiv trivsel men 

de bidrar inte till att människan blir mer stimulerad att utföra arbete, det är 

istället motivationsfaktorer såsom uppskattning i sitt arbete och möjligheten till 

utveckling som gör medarbetare mer motiverade till sitt yrke (ibid). 
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3.4 Genusperspektiv 
 

Byggbranschen är en mansdominerad bransch (Olofsson, 2000). När det gäller 

den fysiska arbetsmiljön i byggbranschen är det inte är mannen i sig som är 

riktmärket. Riktmärket är istället den fysiskt starke mannen (ibid).  

 

Trots dessa påståenden så är det inte den fysiska arbetsmiljön som motar bort 

kvinnorna från branschen utan det är den psykosociala arbetsmiljön som 

begränsar kvinnornas möjlighet att vara och utvecklas i branschen (ibid., Wahl 

et al 2011). De psykosociala faktorerna är lönemodellen lagackord, de oflexibla 

arbetstiderna, jargongen som råder i byggbranschen och bristen på delaktighet i 

arbetet (ibid) 

 

I de studier som Olofsson (2000) genomfört så visar det sig att de manliga 

yrkesarbetarna önskar att fler kvinnor ska söka sig till branschen. Flertalet män i 

studierna tror att fler kvinnor i branschen skulle tvinga fram förändringar 

avseende det hårda klimatet, dessa män tror att det skulle bli en bättre 

psykosocial arbetsmiljö med en jämnare könsfördelning och därmed en 

trevligare jargong på byggarbetsplatserna (ibid).  

 

Olofsson (2000) säger också att flertalet män verkar skrämda av att fler kvinnor 

skulle slå sig in i branschen och ta de ”lättare” jobben så att männen skulle få en 

ännu tyngre arbetsbörda än vad de redan har. 

Ledningen har en central roll då det handlar om rekryteringen av nya 

yrkesarbetare menar Olofsson (2000). Ledningens attityder är och kommer att 

vara vägledande då nya rekryteringar ska göras. När kvinnor rekryteras så måste 

kvinnorna också få chansen att behålla arbetet och att hela organisationen 

genomsyras av beslutet (ibid) 

 

Angående kvinnors fysiska status så menar Vänje (2013) att det är en 

generaliserande bild att kvinnor är svagare än män. Vänje (ibid) menar att 

vältränade kvinnor mycket väl kan vara starkare än män. 

 

Traditioner, inrutade mönster och värderingar får inte stå i vägen för att 

arbetsmiljöarbetet ska få en möjlighet att ständigt förändras och förbättras 

(Vänje, 2013). Det primära i en arbetsorganisation är att hitta de normer och 

värderingar som finns, för att sedan kunna bearbeta dessa, till exempel vad som 

är kvinnliga respektive manliga sysslor i en arbetsorganisation (ibid).  

 

Wahl et al. (2001) menar att tillgången till makt i organisationen ger olika 

möjligheter till respektive kön att lyckas. Antalet kvinnor i en organisation har 

betydelse för kvinnors möjligheter och begränsningar i organisationen (ibid).  
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4 Metod 
 

Föreliggande studie är empirisk. Det vill säga den undersöker hur människan 

upplever och agerar i sin kontakt i det vardagliga arbetet (Osvalder et al. 2010). 

Denna studie belyser den vardagliga kontakten med personlig skyddsutrustning 

inom byggnadsindustrin i Sverige.  

 

Empirin är hämtad från intervjuer gjorda med olika aktörer vid två företag i 

byggbranschen. Resultaten från dessa intervjuer är specifika för dessa två 

företag, därför kan inte generaliseringar göras till hela byggbranschen utifrån 

dessa resultat. Det ena företaget är ett rikstäckande stort företag och det andra 

företaget är ett mindre stockholmsbaserat företag. Utöver dessa intervjuer har 

också en fokusgruppsintervju med deltagande skyddsombud genomförts.  

Resultat från en enkätundersökning har också använts, allt detta har 

kompletterats med en litteraturstudie för att hitta relevant vetenskapligt underlag 

för studien, men också för att hitta bakgrundsinformation om bland annat 

arbetsmiljölagstiftningen. 

 
 

4.1 Validitet och reliabilitet  
 

Vissa kvalitativa forskare anser att validitet och reliabilitet står i vägen för 

nyskapande (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

I denna studie kan validiteten sägas vara stärkt i form av att intervjupersonerna 

som intervjuats i en-till-en intervjuerna får en chans att reflektera över de 

resultat som framkommit för att på detta sätt återkoppla resultaten och 

säkerställa validiteten i deras svar.  

 

Kvalitativa studier i form av olika intervjuer som grund kan tillsammans med 

kvantitativa inslag av exempelvis en enkätundersökning, användas i ett 

kompletterande syfte till de kvalitativa resultaten. Metoden som tillämpats i 

denna studie är en form av triangulering (Alvesson & Sköldberg, 2005). 

Resultaten från intervjuer och enkät kommer sedan att jämföras med de resultat 

som kommit fram ur den litteraturstudie som genomförts. 

 

Reliabiliteten säkerställs genom den triangulering som genomförs i denna studie. 

Detta genom att de resultat som framkommit av de olika intervjuerna och från 

enkäten har jämförts och alla resultat pekar åt samma riktning. 
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4.2 Avgränsningar 
 

Föreskriften Användning av personlig skyddsutrustning (AFS, 2001:3, 1 §) 

anger följande definition av personlig skyddsutrustning: 

 

”Med personlig skyddsutrustning avses i dessa föreskrifter varje utrustning som 

är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker 

som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje 

tillbehör som är avsett att uppfylla detta mål”. 

 

I de efterföljande råden till 1§ (ibid.) punktar Arbetsmiljöverket upp exempel på 

vad som ingår i gruppen personlig skyddsutrustning, det är: 

 

 Hörselskydd, skyddshjälm, ögonskydd, andningsskydd, dykeriapparater, 

skyddsskor, fallskydd, skyddshandskar, skyddskläder mot exempelvis 

stick och skärskador et cetera. 

 

Alla dessa former av personlig skyddsutrustning har inte undersökts utan studien 

har begränsats till att behandla de två specifika skyddspersedlarna som AFS 

1999:3 beskriver i 71§, 

 

”Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och 

skyddståhätta skall användas om det inte är uppenbart obehövligt…” 

 

För att uppfylla syftet med denna studie är avgränsningen att undersöka 

attityder, värderingar och beteenden då det gäller användning av skyddshjälm 

och skyddsskor. Tilläggas bör att studien inte undersöker vilken sorts 

skyddshjälm och skyddsskor som används, utan endast vilka attityder, 

värderingar och beteenden som finns runt omkring användandet. 
 

4.3 Litteraturstudie 
 

Studien påbörjades med att eftersöka relevant vetenskaplig litteratur inom det 

specifika området ”Personlig skyddsutrustning inom byggbranschen, attityder, 

värderingar och beteenden”. De databaser som sökningar är gjorda i är KTH:s 

Primo, Science Direct, Elsevier och Google. 

  

Eftersom träffarna för vetenskapliga skrifter var obefintliga då det gällde att 

kombinera attityder, värderingar, beteenden med personlig skyddsutrustning i 

byggbranschen så valdes en annan strategi. Sökningar genomfördes istället efter 

begreppen ”säkerhetsklimat” och ”säkerhetskultur” för att på det sättet hitta 
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kopplingar till ämnet som valts. Med denna strategi hittades relevanta artiklar 

som i sin tur ledde djupare och kompletterande litteratur kunde hittas genom 

ytterligare sökning på de hänvisningar som fanns i referenslistorna från 

artiklarna.  

 

Sökningar efter bakgrundsmaterial såsom arbetsmiljölagstiftning har gjorts 

direkt mot Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se) samt Googles sökmotor.  

Från Sveriges Byggindustriers hemsida (www.bygg.org) har statistik hämtats, 

likaså har information om byggbranschens gemensamma arbetsmiljösatsning, 

En säker arbetsplats hämtats därifrån.  
 

4.4 Intervjuer 
 

I denna studie har sju intervjuer genomförts, en fokusgruppintervju och sex 

individuella en-till-en intervjuer. De senare intervjuernas syfte var att få ta del 

av den intervjupersonens upplevelse, tonvikten låg på hur ämnet uppfattades 

(Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Fokusgruppsintervjun genomfördes med 12 skyddsombud och författaren 

agerade som moderator.  

 

Alla intervjuade, såväl i en-till-en intervjuerna och fokusgruppsintervjun, är 

män. 
 

Förberedelse av intervjuer 
 

En-till-en intervjuernas syfte var att intervjua sex personer från de två företagen, 

tre intervjupersoner från varje enskilt företag.  

 

De två företagen är olika till sin storlek, det ena företaget är ett större 

rikstäckande företag (över 1000 anställda) som har verksamhet i Sverige men 

även utomlands. Verksamheten har flera olika inriktningar och de som 

intervjuats arbetar med nyproduktion av lokaler. Det andra företaget är ett 

mindre anläggningsföretag (mindre än 500 anställda) som har sin verksamhet 

baserad till Stockholmsområdet.  

 

Personerna som intervjuats är tillfrågade av företagsledningen, för studiens skull 

så har det ingen betydelse vem personen är, med det menas att inga restriktioner 

har förekommit om hur företagsledningens urval ska ske. För studiens del så kan 

intervjupersonen vara ung, gammal eller ny i branschen. Det viktiga var att 

intervjupersonerna hade olika befattningar, grundidén var att intervjua en 

platschef, en ”vanlig” yrkesarbetare samt ett skyddsombud som företräder 

http://www.av.se/
http://www.bygg.org/
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medarbetarna (yrkesarbetarna) i arbetsmiljöfrågor. Anledningen till detta urval 

var att dessa personer från samma företag skulle ge sina bilder av de upplevelser 

de har utifrån sina olika yrkesroller. Tjänstemannen har sitt ansvar, 

skyddsombudet företräder arbetstagarna men är också fackligt aktiv, kunde 

skyddsombudets fackliga uppdrag ha någon speciell inverkan för synen på 

säkerhet och personlig skyddsutrustning? Yrkesarbetarens upplevelse av 

säkerheten och arbetsmiljön är lika viktig, så därför föll valet på dessa tre 

befattningar.  

 

Ett brev togs fram för att informera företagsledaren om intervjuerna (se bilaga 

1). Kontakt togs direkt via telefon och en beskrivning av den kommande studien 

och dess syfte samt hur intervjuerna skulle genomföras gjordes via telefon till 

företagsledaren. Företagsledaren fick brevet sänt till sig efter samtalet. 

Företagsledaren ombads också att inför intervjuerna delge följande dokument 

från företaget: 

 

 Företagets arbetsmiljöpolicy. 

 Den aktuella arbetsmiljöplanen som är specifik för just den arbetsplats 

som intervjupersonerna arbetar på. 

 Eventuella riskanalyser gjorda med hänsyn till den personliga 

skyddsutrustningen, samt. 

 De specifika ordnings- och skyddsregler som gäller i företaget och på den 

specifika arbetsplats som intervjupersonerna arbetar på. 

 

Ett manus för intervjuerna utarbetades (se bilaga 2), det bygger på både öppna 

frågor och mer direkta och styrande frågor, tanken var att det skulle finnas 

utrymme för den intervjuade att prata fritt och berätta om sin upplevelse (Kvale 

& Brinkman, 2009).  

 

Innan intervjuerna genomfördes beskrevs syftet med intervjun, att intervjun 

kommer behandlas som konfidentiell, att om samtycke finns så underlättar det 

att spela in intervjun, samt att längden på intervjun maximalt är 30 minuter.  

När intervjupersonen fått denna information och fått komma med invändningar 

så bestämdes sedan tid. Två saker som prioriterades var att den som skulle bli 

intervjuad fick bestämma plats och tid samt att det var av yttersta vikt att 

intervjupersonen ställde upp av egen fri vilja (ibid), detta för att 

intervjupersonen skulle känna sig trygg och tillfreds med sin situation (ibid). 

 

Inför fokusgruppsintervjun gjordes inga särskilda förberedelser. Tid och plats 

bestämdes med 12 skyddsombud som fick förhandsinformationen om att 

deltagande var frivilligt och att allt som diskuteras hanteras konfidentiellt. 
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Genomförande av intervjuer 
 

En- till- en intervjuer  
 

Två företag med vardera tre medarbetare blev intervjuade. Intervjuerna startades 

upp med en presentation av studien och dess syfte och lite prat ”runt omkring” 

för att hitta en trevlig och avslappnad atmosfär. Intervjupersonen fick vid 

intervjutillfället höra frågorna för första gången. För studiens skull var det 

prioriterat att inte lämna ut frågorna i förväg, detta för att intervjupersonen inte 

skulle kunna ”träna in” svaren i förväg. Meningen med intervjun var att 

intervjupersonen skulle få berätta sin version och om sina upplevelser, risken 

med att lämna ut frågorna i förväg var att intervjupersonen skulle komma med 

alltför korrekta svar. Intervjumanuset presenterades inför intervjun och syftet 

med den förklarades. Intervjuerna flöt i en jämn och avslappnad takt och detta 

gjorde att kompletteringsfrågorna till huvudfrågorna aldrig behövde användas. 

Det hände att intervjuaren fick avbryta den intervjuade för att byta frågeställning 

(Kvale & Brinkman, 2009), mest för att svaren blev för långa och invecklade, 

det hände också att det blev helt tyst i rummet under en tid, samtalet startade 

dock helt naturligt då den intervjuade själv fortsatte att berätta mer (ibid). 

Alla sex intervjuer spelades in, detta för att både intervjuaren och den 

intervjuade skulle kunna fokusera på intervjun (ibid). 
 

 

Fokusgruppsintervjun 
 

Fokusgruppintervjun med 12 stycken nyutsedda skyddsombud genomfördes den 

7 mars 2013. Av skyddsombuden som alla var yrkesarbetare (inga tjänstemän) 

var ingen anställd på samma företag, utan de fångade in stora delar av 

byggbranschens olika områden.  

 Tre skyddsombud var från större företag, från cirka 1000 upp till 2000 

anställda.  

 Fyra skyddsombud medverkande från medelstora företag som har mellan 

50 och 500 anställda.  

 Två skyddsombud deltog från små företag det vill säga under 25 anställda. 

 Därutöver deltog ett skyddsombud som jobbade med golvläggning, ett 

som jobbade som plattsättare samt ett skyddsombud som hade plåtslageri 

som yrke. 

 

Intervjumanuset som utarbetats till en-till-en intervjuerna användes i denna 

fokusgruppsintervju. Lite justeringar i hur frågorna ställdes fick dock göras, 

bland annat så ströks en fråga som handlade om att beskriva ”en vanlig dag”. 

Diskussionen under denna intervju kändes givande. De efterföljande 



 

 

30 

 

reflektionerna var att alla tyckte att fokusgruppsintervjun hade varit lärorik. Till 

skillnad mot en-till-en intervjuerna så spelades inte fokusgruppsintervjun in utan 

istället använde sig moderatorn av ett blädderblock för att föra anteckningar. 

Anledningen till detta var den stora gruppen och att lokalen inte var utformad 

för inspelning med den utrustning som fanns tillgänglig. Alla inkomna svar 

under fokusgruppsintervjun återkopplades under reflektionen och godkändes på 

plats?  
 

Analys av intervjuer 
 

Kvale & Brinkman (2009) beskriver en rad olika analysmetoder som kan 

användas vid bearbetning av materialet, exempelvis meningskodning eller 

meningstolkning. Ingen av dessa metoder har använts i denna studie. Det har 

heller inte varit någon direkt vilja från de som intervjuats att få någon 

återkoppling på den utskrift som har gjorts, en av de intervjuade utryckte sig 

som (Kvale & Brinkman 2009) beskriver det, ”det kommer säkert bara vara 

osammanhängande och förvirrat”. Trots detta så har alla sex intervjupersoner 

accepterat att få återkoppling och också lovat att återkomma om de finner 

felaktigheter i utskriften. 

 

Analysen av intervjun kan beskrivas utifrån följande punkter 

 Sex intervjuer á 30 minuter har skrivits ut.  

 Svaren har sedan jämförts med varandra för att på så sätt hitta mönster i 

form av likheter och olikheter i underlagen. 

 Fokusgruppsintervjuns svar har också jämförts med de svar som de andra 

sex en-till-en intervjuerna gav.  

 Resultaten av denna bearbetning presenteras i kapitel 5. 

 

Anledningen till varför denna metod använts är att den återspeglar och finner de 

eventuella skillnader och likheter i intervjumaterialet.  
 

Enkät 
 

Enkäten som använts i studien var framtagen för Sveriges Byggindustriers 

medlemsföretag, Sveriges Byggindustriers syfte med enkäten var att få vetskap 

om vilka områden som Sveriges Byggindustriers medlemsföretag, cirka 3200 

stycken, behöver stöttning i då det gäller arbetsmiljörelaterade frågor. Enkäten 

innehöll en fråga specifikt angående personlig skyddsutrustning, men också 

andra relevanta frågor för denna studie. Med anledning av det så kommer 

resultatet från just de frågorna att vävas in i denna studie. Enkäten har besvarats 

av en person i företagsledande ställning. Enkäten var helt konfidentiell förutom 

att den svarande behövde ange hur stort företaget var samt vart i Sverige man 
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hade sitt säte. Enkäten kunde besvaras mellan december 2012 till februari 2013. 

Antalet svaranden var 310 företag, det är dock endast 10 procent av alla 

medlemsföretag. Resultatet kommer trots detta att presenteras i denna studie då 

det är första gången som Sveriges Byggindustrier genomfört en sådan enkät, och 

således den enda kända statistik som idag finns inom byggbranschen. 
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5 Resultat 
 

Resultatet från intervjuerna och enkäten presenteras nedan. Först kommer de 

olika intervjupersonernas svar från en-till-en intervjuerna i sammanfattande 

temaform. Sedan följer de skillnader och likheter som framkommit efter 

bearbetning av svarsresultaten. Efter det kommer resultatet från 

fokusgruppsintervjun att presenteras. Sist i denna resultatpresentation följer 

enkätresultatet från utvalda och relevanta frågor rörande attityder, beteende och 

värderingar angående den personliga skyddsutrustningen att presenteras. 
 

5.1 En-till-en intervjuerna 
 

Sex intervjuer, tre från respektive företag är utförda som en-till-en intervjuer. En 

platschef, ett skyddsombud och en yrkesarbetare från varje företag är 

intervjuade. Intervjupersonernas svar kommer nedan att presenteras genom 

kortare berättelser i temaform, detta för att ge en djupare bild av hur praxis ser ut 

i dessa företag. 

”En helt vanlig dag” 
 

Platschefen på det mindre företaget menar att hans kontakt med den personliga 

skyddsutrustningen är i det närmaste obefintlig, hjälm och skyddsskor använder 

han aldrig, han vet att han bör göra det men ser inget skäl till att använda 

skyddsskor eller hjälm, däremot så använder han varseljacka när han kommer 

ihåg den, men han är väl medveten att han slarvar med den också. Han menar att 

ingen av arbetsledarna på företaget använder sig av personlig skyddsutrustning. 

Däremot tror han att ”gubbarna” brukar använda personlig skyddsutrustning, 

skor tänker han inte på om de använder, men hjälmen brukar han observera. 

 

Skyddsombudet på det mindre företaget säger att skor och varselkläder tas på 

varje arbetsdag 06.30 och tas inte av förrän arbetsdagens slut. Hjälmen däremot 

används inte, den används endast på de arbetsplatser där det mindre företagets 

skyddsombuds företag är underentreprenörer och byggarbetsmiljösamordnarens 

ordnings och skyddsregler kräver att hjälmen ska användas. Skyddsombudet 

tycker inte att hjälm är befogat i sitt dagliga arbete, men samtidigt så känner han 

inte till om det finns någon riskanalys gjord som berättigar till att inte använda 

hjälm. Skyddsskorna däremot är en självklarhet att använda. 

 

Yrkesarbetaren på det mindre företaget säger ungefär som skyddsombudet att 

han använder alltid skyddsskor men hjälmen har han aldrig använt förutom när 
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han arbetar på en arbetsplats där byggarbetsmiljösamordnaren har ställt det som 

krav. Han ser ingen anledning till att använda hjälm i sitt dagliga arbete.  

 

Platschefen på det större företaget säger att han alltid har den personliga 

skyddsutrustningen på sig när han är ute på byggarbetsplatsen. Han säger att det 

råder nolltolerans mot att inte använda skyddsskor och hjälm.  

 

Skyddsombudet på det större företaget har all personlig skyddsutrustning på sig 

från det att han kommer till arbetsplatsen till dess han åker hem efter jobbet, han 

tänker inte på att han använder den personliga skyddsutrustningen, han tycker att 

det är en självklarhet att han ska använda den under hela arbetsdagen. Samtidigt 

så gör han en reflektion över att han för bara två år sedan inte använde hjälm. 

Anledningen till det är att han då arbetade åt ett annat företag som inte hade 

nolltolerans mot att inte använda exempelvis hjälm. 

 

Yrkesarbetaren på det större företaget använder också han all den personlig 

skyddsutrustning som han ska. Det är som en naturlig del av arbetet även fast 

han tycker att det ibland kan kännas lite löjligt att alltid behöva använda hjälm i 

alla situationer, men trots detta så använder han det som skall användas.  
 

”Varför används personlig skyddsutrustning?” 
 

Platschefen på det mindre företaget menar att det är regelverket som styr, lagar 

och regler är till för att följas, vilket han påpekar att han i och för sig inte gör. 

Sedan tycker han att användningen är ett bra sätt för att skydda sig, har man 

dessutom varselkläder på sig så syns det att det är en byggarbetsplats och det 

signalerar för tredje man att iaktta försiktighet. En bidragande faktor till att 

använda personlig skyddsutrustningen är också den att flertalet större beställare 

kan utkräva personligt vite om den enskilde individen slarvar med den 

personliga skyddsutrustningen, denna klausul skriver beställaren ofta in i 

entreprenadkontrakten. Samtidigt säger platschefen att han inte känner till att 

någon anställd varken tjänsteman eller yrkesarbetare blivit erlagd vite. 

 

Skyddsombudet på det mindre företaget menar att det primära syftet med hans 

användning av den personliga skyddsutrustningen är för att skydda sig. Han är 

väldigt noga med att använda hörselskydd för att han ser allt för många kollegor 

som har fått nedsatt hörsel och han vill själv inte få nedsatt hörsel. En anledning 

till att han använder varselkläder är att han syns betydligt bättre i sin yrkesroll då 

han relativt ofta vistas i riskfyllda miljöer såsom vägarbeten med passerande 

fordonstrafik. Han säger också att det någonstans i bakhuvudet finns en tanke på 

att arbetsmiljölagstiftningen betonar vikten av användandet av personlig 

skyddsutrustning då inget annat skydd går att få mot risken att utsättas för 
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ohälsa. Skyddsombudet berättar att han varit med om att hans kollegor har blivit 

påkomna av beställaren med att inte använda den personliga skyddsutrustning 

som beställaren har föreskrivit. Bötesbeloppet har varit på 3300 kronor och det 

är det mindre företaget som får bötesbeloppet ställt mot sig från beställaren. Hur 

det mindre företaget har gått vidare med det mot den medarbetare som har 

orsakat bötesbeloppet vet han inte. Han menar att han använder den personliga 

skyddsutrustningen av egen vilja för att skydda sig, men samtidigt så vet han att 

lagstiftningen ”kräver” att han ska skydda sig. Han menar vidare att det är upp 

till varje enskild individ att ta det slutgiltiga beslutet om att använda personlig 

skyddsutrustning. 

 

Yrkesarbetaren på det mindre företaget berättar att han använder skyddsskor för 

att skydda sina fötter, han betonar att skyddsskorna har räddat honom flera 

gånger från att göra sig väldigt illa på fötterna då han utfört tunga lyft och tappat 

materialet. Han menar att det också har blivit en vana att bära varselkläder, i 

början var han skeptisk till de ”skrikiga” färgerna men har efter en ganska lång 

tid insett att de skrikiga färgerna signalerar om uppmärksamhet från 

omgivningen och det är bra i säkerhetssynpunkt menar han. Han säger också att 

det är lagar och regler som styr detta med användandet av personlig 

skyddsutrustning samt att det alltid finns en risk med att bli bötfälld av 

beställaren om han blir påkommen med att inte använda personlig 

skyddsutrustning. 

 

Platschefen på det större företaget använder den personliga skyddsutrustningen 

för att föregå med gott exempel. Han menar att allt som har med säkerheten 

måste komma från ledningen, struntar ledningen i att använda den personliga 

skyddsutrustningen så kommer inte yrkesarbetaren att använda den heller. Han 

säger också att det självklart är en säkerhetsfråga utöver att föregå med gott 

exempel. Han berättar om en arbetsledare som gick genom ett dörrhål utan att se 

att en annan person på andra sidan dörrhålet precis i samma ögonblick startade 

en vinkelslip, resultatet av det blev att arbetsledaren fick allt metallstänk i 

ögonen. Lyckligtvis så klarade sig arbetsledaren med svidande ögon och fick 

behålla synen, men en olycka händer så lätt menar platschefen. 

 

Skyddsombudet på det större företaget säger att det är för att inte skada sig som 

han använder personlig skyddsutrustning. Hjälmen för att inte få saker i 

huvudet, knäskydd för att inte få ont i knän och så vidare… 

 

Yrkesarbetaren på det större företaget menar att när det finns ett behov av att 

använda det så använder han det för att skydda sig mot skador, men ibland så 

känner han att han använder det bara för att chefen säger att han måste använda 

den personliga skyddsutrustningen. Användandet i vissa situationer blir ju bara 

löjligt menar han. Han beskriver följande scenario: Golvsockel ska spikas i ett 
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rum som är helt färdigställt förutom den avslutande listningen. I det rummet så 

finns inga fysiska risker då han är helt själv och ska utföra arbetet ensam. Trots 

det så är han tvingad från sin ledning att använda personlig skyddsutrustning i 

form av skyddshjälm. Han menar att om han då skulle strunta i att använda 

hjälm så blir det ”ett tjatande från platsledningen utan dess like” och därför 

använder han hellre hjälmen än att bli utsatt för det där tjatet. Han tycker också 

att han blir påtvingad mer och mer personlig skyddsutrustning för att ledningen 

har suttit och bestämt någonting som de inte har en aning om ifall det är 

förknippat med risker eller inte. Han vill också betona att företaget jobbar för att 

få fram bättre personlig skyddsutrustning, exempelvis så uppvaktar företaget 

tillverkare för att de ska lyckas få fram en lättare skyddshjälm som trots sin 

”lätthet” uppfyller kraven som ställs på skyddsfunktionen. 
 

”Se mellan fingrarna” 
 

Platschefen på det mindre företaget tycker egentligen inte att det finns sådana 

situationer då det är okej att ”se mellan fingrarna” han anser att regelverket ska 

följas. Han menar däremot att han själv inte lever upp till detta. Han berättar att 

om han glömt den personliga skyddsutrustningen i bilen och syftar då på 

varseljackan så går han inte tillbaka till bilen och hämtar den.  Han är tydlig med 

att han själv inte använder den personliga skyddsutrustningen såsom hjälm och 

skyddsskor. Detta får som påföljd att han inte heller påpekar någon annans brist 

i användningen, det kanske han skulle göra om han själv använde personlig 

skyddsutrustning men han anser att han inte kan påpeka om han själv inte 

använder.  

 

Skyddsombudet på det mindre företaget menar att ”hans grabbar” ganska sällan 

tummar på reglerna. Visst händer det att det tummas på säkerheten, men då är 

det en medveten handling och då tänker vi förmodligen på den aktuella risken 

ännu mer än om vi hade använt oss av den personliga skyddsutrustningen.  

 

Yrkesarbetaren på det mindre företaget är inne på samma spår som platschefen. 

Han glömmer något i bilen, men istället för att gå och hämta det så arbetar han 

ändå. Han säger att det beror på bekvämlighetsskäl. Han tar hörselskydden som 

ett exempel, han glömmer dem i bilen men utför ett kortare bullrigt jobb ändå. 

Han säger att han vet att det räcker med ett kortare impulsljud för att han ska få 

nedsatt hörselförmåga, men i dessa fall så menar han att han är för bekväm för 

att hämta det som skulle ha skyddat honom. 

 

Platschefen på det större företaget menar att det råder nolltolerans mot att se 

mellan fingrarna men han säger att om det är ett helt färdigt rum sånär som på 

listningsarbetet så bryr han sig inte om ifall hjälmen används eller inte. Han 
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säger däremot att detta förfarande inte är accepterat inom organisationens 

ledning och han skulle aldrig kunna göra en riskanalys som berättigar till att ta 

av sig hjälmen. Anledningen till det är att han då tror att det skulle få en 

lavinartad effekt av ”undantag från nolltoleransen” och det tror han inte gynnar 

någon. 

 

Skyddsombudet på det större företaget säger att det finns tillfällen som han ser 

mellan fingrarna på den nolltoleransen som råder på företaget. Tillfällena är få 

men de finns. Ett exempel som han berättar om är när han jobbar inne i 

undertaket vid kabelstegar och liknande, då måste han ta av sig hjälmen för att 

över huvud taget kunna komma åt det han då ska göra. Han säger också att så 

fort han är färdig med det så tar han på sig hjälmen igen. Han köper inte vissa av 

hans kollegors argumentation om att all personlig skyddsutrustning är i vägen, 

det tror han bara beror på lättja. 

 

Yrkesarbetaren på det större företaget säger att det finns många tillfällen då han 

tycker att det är befogat at se mellan fingrarna, exempelvis då det gäller listning 

av ett redan färdigt rum. Däremot så använder han alltid den personliga 

skyddsutrustningen även vid dessa tillfällen och detta menar han är för att slippa 

ledningens tjat. Samt att ledningen hotar med att bötfälla den som inte använder 

den personliga skyddsutrustningen, detta hot tar han dock med ro då han inte ser 

någon juridisk bäring i hotet.  
 

”Hindrande omständigheter”  
 

Platschefen på det mindre företaget säger att han inte vet vad som skulle kunna 

vara hindrande omständigheter. Han menar att det ibland pratas om värme och 

kyla som hindrande omständigheter till användning av personlig 

skyddsutrustning men att detta problem är löst med svalare respektive varmare 

kläder som företaget bekostar. Möjligtvis skulle det kunna vara befogat att inte 

använda det personliga skyddet om de har ett jobb mitt ute i skogen när ingen 

kan se dem. Han säger att ekonomin inte är en hindrande omständighet, 

företaget bekostar och köper ut det som behövs. 

 

Skyddsombudet på det mindre företaget tycker att det slarvas mycket med 

rengöring, förvaring och hygien från användarna då det gäller den personliga 

skyddsutrustningen. Skyddsombudet tar hörselskydden som ett exempel, han 

säger att det finns hygieninsatser att byta på kåporna men detta görs inte. 

Företaget köper ut dessa men de används inte. Han själv byter ut dem för att 

annars blir det ofräscht samtidigt som funktionen försämras.  

Angående klimatet berättar han att företaget tidigare har tillhandahållit en 

varselväst för att ha utanpå egna tröjor, detta har tagits upp i skyddskommittén 

och till sommaren ska alla medarbetare få kortärmade varselkläder. Detta tycker 
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skyddsombudet är bra för då slipper de att använda egna kläder i jobbet 

samtidigt som att ingen kan klaga på att det blir för varmt på sommaren.  

Han tar också upp hjälmen som en hindrande omständighet, han anser att 

hjälmarna idag är för tunga och att de är i vägen vid vissa arbetsmoment. Han 

berättar att företaget har gjort en utredning om att köpa in lättare och smidigare 

hjälmar men ännu har inte han som skyddsombud fått ta del av vad utredningen 

gav och vad resultatet blev av den.  

Angående ekonomin så ser han inte att företaget försöker smita undan 

ekonomiskt genom att inte prioritera arbetsmiljöfrågorna, behövs det en ny 

hjälm eller nya skor så får man det. 

 

Yrkesarbetaren på det mindre företaget tycker att det inte finns några direkt 

hindrande omständigheter, möjligtvis så kan han tycka att hjälmen är otymplig 

de gånger han använder den. 

 

Platschefen på det större företaget tycker att det finns hindrande omständigheter 

som går att lösa. Han tar skyddsskor och hjälm som exempel. Han menar att alla 

människor är olika till utseende och kroppsbyggnad, detta gör att all 

standardiserad personlig skyddsutrustning inte passar alla. När han råkar ut för 

sådana fall så får de medarbetarna åka till leverantören för att prova ut något 

som passar. Han betonar att ekonomin inte är ett hinder då företaget har som 

nedskriven policy att ”säkerheten går först”. En hindrande omständighet som 

han ser det är alla underentreprenörer som inte anammar det större företagets 

ordnings och skyddsregler. Underentreprenören har i sitt entreprenadavtal med 

det större företaget lovat att följa det större företagets ordnings och skyddsregler 

men det kan hända att underentreprenörens medarbetare struntar i det större 

företaget regler och vägrar att använda personlig skyddsutrustning. Vid dessa 

tillfällen så får dessa personer helt enkelt inte jobba kvar som 

underentreprenörens anställda vid det större företagets arbetsplats, de blir 

omplacerade. Detta innebär i sin tur att platschefen får lägga ganska mycket tid 

på att förklara både för underentreprenörens anställda samt för det större 

företagets egna medarbetare att den personliga skyddsutrustningen ska användas 

och att det är en fråga med nolltolerans. Platschefen säger att det vid varje 

enskilt snedsteg från reglerna startas det en ny diskussion om den personliga 

skyddsutrustningens vara eller icke vara. Dessa diskussioner är tidskrävande och 

de är energikrävande. Ett annat återkommande scenario är att 

underentreprenörens anställda medarbetare inte har tillgång till den personliga 

skyddsutrustning som det större företaget kräver. Platschefen får då berätta för 

underentreprenören att så länge de anställda inte bär den personliga 

skyddsutrustning som det större företaget kräver så får de inte heller utföra något 

arbete på det större företagets arbetsplats. 
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Skyddsombudet på det större företaget ser egentligen inga hindrande 

omständigheter. Han säger att om det finns hindrande omständigheter så är det 

vid trånga utrymmen som kabelstegar i tak eller utrymmet inne i diskbänkar och 

liknande ställen, helt enkelt där det är praktiskt omöjligt att utföra sitt arbete.  

 

Yrkesarbetaren på det större företaget anser att hjälmen är en hindrande 

omständighet för honom. Han berättar att han har ont i nacken och hjälmen 

bidrar till att förvärra hans symptom. När han har tagit upp detta med 

platsledningen så har han fått svaret att det råder nolltolerans på detta företag. 

Han har även åberopat de belastningsergonomiska risker som detta innebär med 

att använda hjälm. Svaret han har fått då är att om det större företaget skulle 

tillåta en yrkesarbetare att inte använda hjälm så skulle snart alla anställda kräva 

att slippa ha hjälm. Han tycker att det större företaget har väldigt låga tankar om 

sina anställda, att det större företaget inte litar på sina anställda medarbetare, att 

det större företaget ser sina anställda medarbetare som barn som ständigt måste 

tillrättavisas. Han säger att det större företaget hela tiden lutar sig mot 

argumentet, alla ska alltid använda den personliga skyddsutrustningen, först då 

är vi (det större företaget) nöjda.  

Han fortsätter med att berätta att platsledningen förvisso föregår med gott 

exempel då de är ute på byggarbetsplatsen, han tycker att platsledningen lever 

som den lär. 

Däremot så ifrågasätter han varför inte platsledningen måste ha den personliga 

skyddsutrustningen på sig när de vistats på platskontoret, om platsledningen 

hade det så skulle yrkesarbetarens egen motivation höjas för att använda den 

personliga skyddsutrustningen. 
 

”Vilken personlig skyddsutrustning ska användas?” 
 

Platschefen på det mindre företaget säger att han är väl medveten om att han ska 

ha varseljacka. Är det mörkt ska han även ha varselbyxor. Hans uppfattning är 

att han inte ska ha hjälm och skyddsskor, möjligen skulle han kunna tänka sig att 

använda hörselskydd i vissa situationer men samtidigt så säger han i samma 

mening att han undviker de bullriga miljöerna. Han har för övrigt aldrig sett 

någon annan tjänsteman på det mindre bolaget använda dessa personliga 

skyddsutrustningar. Han säger i samma mening att det inte är ett hållbart 

argument för att inte använda personlig skyddsutrustning utan han borde 

egentligen ha skyddsskor och skyddshjälm liggandes i bilen för att ta på sig 

dessa när han besöker arbetsplatser. 

 

Skyddsombudet på det mindre företaget säger sig ha kunskap om vilken 

personlig skyddsutrustning han personligen ska använda. Däremot så vet han 

inte vad hans kollegor som har andra arbetsuppgifter såsom att arbeta i djupa 

brunnar behöver för skyddsutrustning. Skyddsombudet säger att alla på företaget 
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hjälps åt för att få rätt hjälpmedel samtidigt tror han att det sannolikt 

förekommer en felanvändning. Här tror han att leverantören av 

skyddsutrustningen kan hjälpa till så att rätt personlig utrustning används. 

 

Yrkesarbetaren på det mindre företaget anser sig ha full förståelse för vilken 

personlig skyddsutrustning han ska använda. 

 

Platschefen i det större företaget säger att han vet att han ska använda men han 

vet inte alltid vad som är bäst. Han tar skyddshandskar som exempel, han vet att 

han ska använda skyddshandskar, men vilken sort och vilken modell han ska 

använda, det vet han inte. Han menar att det finns en uppsjö av modeller, sen 

undrar han vad en skyddshandske är. Han ställer frågan är tumvante en 

skyddshandske, är fingervante en skyddshandske?   

 

Skyddsombudet på det större företaget säger att han rent spontant säger att han 

vet vad han ska använda, skulle han inte veta så frågar han tills han får svar. 

 

Yrkesarbetaren på det större företaget säger också han att han vet vad han ska 

använda för personlig skyddsutrustning. 
 

”Diskuteras frågan om personlig skyddsutrustning?” 
 

På det mindre företaget är alla tre, platschef, skyddsombud och yrkesarbetare 

överens om att den personliga skyddsutrustningen inte diskuteras nämnvärt. 

Diskussionen uppkommer när skyddskommittén har sina möten och frågan finns 

på agendan. Skyddsombudet menar att han personligen försöker motivera 

kollegor till att hela tiden använda den personliga skyddsutrustningen, men 

samtalen brukar avstanna där säger skyddsombudet. 

 

Platschefen på det större företaget berättar att den personliga 

skyddsutrustningen diskuteras varje arbetsdag. Varje arbetsdag börjar med ett 

avstämningsmöte för att se att alla vet vad som ska göras samt att ledningen ska 

ges möjlighet att berätta om det inkommit några nyheter. Överst på 

dagordningen finns punkten arbetsmiljö där bland annat personlig 

skyddsutrustning ingår. Ledningen förklarar varje morgon att det är av yttersta 

vikt att alla använder den personliga skyddsutrustningen. Det är alltid ödmjukhet 

inbakat i detta med personlig skyddsutrustning. Platschefen berättar att han vet 

att det är många, både hos tjänstemännen och hos yrkesarbetarna som tycker att 

detta med personlig skyddsutrustning är onödigt i många avseenden. 

Platschefens egen uppfattning är att om det inte det större företagets policy 

passar den enskilde eller underentreprenörer så bör de i så fall byta arbetsplats 

till ett företag och arbetsplats som inte prioriterar arbetsmiljö och den personliga 

skyddsutrustningen på samma sätt som det större företaget gör. Platschefen 
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säger att det större företaget gör denna satsning för alla medarbetares bästa, men 

alla medarbetare inser inte detta utan tror att det större företaget gör det för egen 

vinning i form av publicitet. Platschefen önskar att flera tog ett större ansvar så 

att fler skulle lära sig att förstå att det större företaget gör detta för att den 

enskilde medarbetaren ska komma hem hel och ren varje dag efter jobbet. 

 

Skyddsombudet på det större företaget berättar att den personliga 

skyddsutrustningen diskuteras dagligen, främst så diskuteras det vid 

nyanställning och vid introduktionen till en ny arbetsplats som det större 

företaget arbetar på. 

 

Yrkesarbetaren på det större företaget anser att det diskuteras personlig 

skyddsutrustning inom företaget. Hans bild av diskussionerna är att de har blivit 

”lugnare” efter en ganska lång tid av frustration. Han beskriver att frustrationen 

byggde på att företagsledningen helt plötsligt hade bestämt att från och med det 

datumet så ska denna personliga skyddsutrustning användas utöver den 

personliga skyddsutrustning som medarbetarna redan använder. Detta 

förhållningsätt retade medarbetarna till den grad att medarbetarna till en början 

gjorde motstånd till att över huvud taget använda den ”nya” personliga 

skyddsutrustningen. Numer så har de flesta vant sig och använder den personliga 

skyddsutrustningen som det finns beslut om säger yrkesarbetaren. 

Yrkesarbetaren berättar att vägen dit dem är idag har varit lång med en del hårda 

ord mellan yrkesarbetare, skyddsombud och tjänstemän. Han berättar att det 

förekom argument från tjänstemännen som ”jag vill inte sitta i fängelse för att 

du inte använder hjälm”. Argument av sådant slag gör det snarare svårare att 

samarbeta menar yrkesarbetaren, han menar att yrkesarbetarna inte känner tillit 

till tjänstemännen när sådana argument kommer fram. Yrkesarbetaren betonar 

dock att stämningen nu är bra mellan yrkesarbetare och tjänstemän, det är 

snarare problem med det större företagets underentreprenörer.  
 

”Arbetsmiljöpolicy, lokala ordnings och skyddsregler samt dess 
efterlevnad” 
 

Platschefen på det mindre företaget berättade att han inte visste vad som stod i 

arbetsmiljöpolicyn. Han var inte helt säker på vem den gällde för men han 

brukade anslå den på det mindre företagets arbetsplatser. När det gäller lokala 

ordnings och skyddsregler samt arbetsmiljöplan så berättade platschefen att han 

tror att yrkesarbetarna följde de säkerhetsföreskrifter betydligt bättre än vad han 

och de andra tjänstemännen gör. 

 

Skyddsombudet på det mindre företaget kände till att en arbetsmiljöpolicy finns, 

däremot så berättade han att han inte vet vad som står i den. Det mindre 

företagets specifika ordnings och skyddsregler kände han till bättre liksom 
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arbetsmiljöplanen som finns på det mindre företagets arbetsplatser. 

Skyddsombudets uppfattning är att yrkesarbetarna tummar mer på det som är 

föreskrivet i dessa dokument än vad platsledningen gör. Som skyddsombud 

ansåg han att han bör ha bättre insyn i dessa frågor gällande policyer och liknade 

dokument. Han sa att han ska ta med sig frågan till nästkommande 

skyddskommittémöte.  

 

Yrkesarbetaren på det mindre företaget sa att han hade sett en arbetsmiljöpolicy 

hänga i en personalbod på ett arbetsställe han varit på tidigare, men han vet inte 

vad som står i den. Han beskrev det som att det antagligen finns på alla de 

arbetsplatser han jobbar på men han sa också att han inte brukar läsa dessa 

dokument så noggrant. Angående arbetsmiljöplan och ordnings- och 

skyddsregler så berättade han att han vet vad det är för något men han var inte 

helt säker på vad som står i dem. Hans känsla för dess efterlevnad var att de 

sannolikt inte efterlevs, åtminstone inte av honom själv då han inte vet vad som 

står i dem. 

 

Platschefen på det större företaget berättar att han upplever det som att de inte 

lever upp till alla de krav och förhållningsregler som de har i sin 

arbetsmiljöpolicy, men framförallt så lever inte alla medarbetarna upp till de 

regler som finns i ordnings och skyddsreglerna för det större företaget. Han 

berättar vidare att för just denna byggarbetsplats som har sitt läge i centrala 

Stockholm så har det större företaget anlitat ett vaktbolag som vaktar in och 

utpassagen till arbetsplatsen. Det primära syftet för dem är inte att kontrollera att 

alla använder rätt personlig skyddsutrustning, men de kan och har nekat 

byggnadsarbetare utan personlig skyddsutrustning tillträde till arbetsplatsen. 

 

Skyddsombudet på det större företaget anser att arbetsmiljöpolicyn, ordnings 

och skyddsregler och arbetsmiljöplan efterlevs relativt bra. Han känner däremot 

att det större företagets underentreprenörer som är på arbetsplatsen inte följer 

arbetsplatsens ordnings och skyddsregler. Detta ser han som en utmaning, att få 

med dem i samma tankebana som det större företagets medarbetare har. 

 

Yrkesarbetaren på det större företaget säger att han inte vet exakt vad som står i 

det större företagets arbetsmiljöpolicy, däremot så känner han väl till både 

arbetsmiljöplanen och det större företagets ordnings och skyddsregler.  

Yrkesarbetaren anser att den högsta företagsledningen har fått som de velat, han 

menar att numer så följs det större företaget ordnings och skyddsregler nästintill 

fullt ut. Han anser att det naturligtvis är bra med säkerhet men han ifrågasätter 

vissa förändringar. Det större företaget tillåter exempelvis inte arbete från 

arbetsbockar och stegar. Detta anser yrkesarbetaren är ett bekymmer då det 

ibland bara går att bedriva arbete från en arbetsbock eller från en stege. Han 

anser att företagsledningen är för kategorisk och bör bli mer flexibel. Skulle 
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företagsledningen vara mer flexibel så är yrkesarbetarens uppfattning att ännu 

fler medarbetare skulle få en högre motivation inför säkerhetsarbetet. Med det så 

vill han få sagt att det idag inte finns en fullskalig acceptans från yrkesarbetarna 

gentemot det större företagets policys och regler. Däremot så menar han att alla 

verkligen försöker att följa policys och regler så gott det går men han menar att 

yrkesarbetarna inte får någon motivator från ledningen för att de ska göra det. 
 

”Har acceptansen förbättrats eller försämrats?” 
 

Platschefen på det mindre företaget tycker att acceptansen har blivit mycket 

bättre till användning av personlig skyddsutrustning. Han jämför med när han 

började i branschen och menar att regelverket ställer betydligt högre krav idag 

än vad det gjorde för 35 år sedan. Han tycker också att förståelsen för riskerna i 

ett anläggningsprojekt har blivit bättre. Han pekar på att idag så genomgår 

yrkesarbetarna utbildningar i säkerhet och får då med sig mycket av det som de 

behöver. Han säger också att utan lagar och regler så tror han inte för en sekund 

att branschen skulle ha kommit dit den är idag. Han är övertygad om att om 

yrkesarbetarna själva skulle få bestämma så skulle de inte använda så mycket 

personlig skyddsutrustning som de gör idag. Han är inte heller säker på att 

arbetsgivaren skulle tillhandahålla så mycket kläder och annan personlig 

skyddsutrustning om det inte fanns regler för vad arbetsgivaren måste göra.  

Han säger att för egen del så har han inget problem att acceptera att använda 

personlig skyddsutrustning. Han menar att han egentligen inte har tänkt på att 

han som tjänsteman också bör använda samma personliga skyddsutrustning som 

yrkesarbetarna gör. Han berättar att han har känt sig ”dum” när han gått in på en 

av det mindre företagets arbetsplatser utan att använda sig av den personliga 

skyddsutrustningen. Vid ett par tillfällen har han bett om ursäkt inför 

yrkesarbetarna när han inte använt sig av den personliga skyddsutrustningen, 

detta utan att de har ifrågasatt var han har sin personliga skyddsutrustning. Han 

tycker att det är underligt att ingen yrkesarbetare sagt till honom under alla dessa 

år. Han tror dock inte att hans nonchalans till att använda den personliga 

skyddsutrustningen har bidragit till att andra medarbetare på det mindre 

företaget har tappat sin motivation till att använda personlig skyddsutrustning. 

Han säger att yrkesarbetarna är så medvetna om deras riskfyllda 

arbetsmiljösituation så hans inverkan bör inte ha någon betydelse.  

 

Skyddsombudet på det mindre företaget tycker att acceptansen och även 

attityderna till användningen av personlig skyddsutrustning har blivit mycket 

bättre sedan han började i branschen i mitten av 1990 talet. Han ser dessutom en 

markant skillnad i beteendet under de sista två till tre åren, fler använder och 

efterfrågar det personliga skyddet, även fasta skyddsanordningar efterfrågas. 

Han tror att den största skillnaden beror på att strängare lagar och regler införts, 

men också att det idag finns en helt annan medvetenhet än vad det tidigare 
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gjorde. Han tycker att de yngre medarbetarna har en större ambition att skydda 

sig än vad de äldre har. 

 

Yrkesarbetaren på det mindre företaget anser att acceptansen har blivit bättre. 

Han pekar på att den personliga skyddsutrustningen har blivit bättre och 

smidigare. Han ska själv få formgjutna hörselskydd med blåtand integrerat i. 

Han tror att i och med att skyddet blir mer användarvänligt och lite häftigt så 

kommer ännu fler att använda det. Men han säger också att den nya mer 

användarvänliga personliga skyddsutrustningen kostar mer än vad den 

traditionella personliga skyddsutrustningen gör och det kan vara ett bekymmer 

tror han. 

 

Platschefen på det större företaget säger att acceptansen har blivit bättre. Han 

tror att det beror på hårdare regler och att statistiken faktiskt visar att olyckorna 

har blivit färre sedan mer personlig skyddsutrustning infördes på det större 

företaget. 

 

Skyddsombudet på det större företaget tycker att acceptansen har blivit bättre, 

han tror att det på det större företaget beror mycket på de massiva 

utbildningsinsatser som genomförs. Alla medarbetare får innan de börjar arbeta 

på en av det större företagets arbetsplatser genomgå en introduktion som bland 

annat belyser användningen av den personliga skyddsutrustningen. 

 

Yrkesarbetaren på det större företaget anser att acceptansen har ökat. Han tror 

att det beror på det ständiga tjatandet från platsledningen som gjort att 

yrkesarbetarna fått en större acceptans. Han säger också att utbildningar, 

strängare regler och egen medvetenhet naturligtvis har bidragit till det ökade 

acceptansen. Han beskrev ett antal olika scenarios från 1980 talet och jämförde 

med dagens acceptans och beskriver skillnaden som ”natt och dag”. 
 

”Framtiden och förbättringar” 
 

Platschefen på det mindre företaget tror inte att arbetsmetoder går att ändras så 

att branschen kan slippa den personliga skyddsutrustningen. Han tror att 

reglerna kommer bli hårdare än vad de är idag och med det så kommer också 

den personliga skyddsutrustningen att behöva följa med i utvecklingen.  

 

Skyddsombudet på det mindre företaget säger att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att bygga bort riskerna så pass att ingen personlig skyddsutrustning 

kommer att behövas. Bland annat så menar han att all fordonstrafik måste 

byggas bort från det mindre företagets arbetsplatser för att få bort de risker som 

fordonstrafiken innebär. Detta anser han inte är ekonomiskt försvarbart. 

Däremot så anser han att insatser bör göras så fordonsförare får förståelse för en 
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anläggningsarbetares utsatta arbetsmiljö samt att alla inblandande bör jobba mer 

med utbildning inom arbetsmiljöområdet. 

 

Yrkesarbetaren på det mindre företaget ser inga förbättringsmöjligheter i dagens 

läge. Han känner sig tillfreds med den information han får, de 

läkarundersökningar han har rätt till och anser att dagens arbetare är tillräckligt 

kunniga inom arbetsmiljöområdet. 
 

Platschefen på det större företaget tror inte att den personliga 

skyddsutrustningen går att bygga bort i byggbranschen, han menar att buller, 

vibrationer, risk för ögonskador och skärskador alltid kommer att finnas i 

byggbranschen. Däremot så tror han att det kan gå att bygga bort till viss del, 

framförallt i projekteringsstadiet i ett byggprojekt som han anser är en eftersatt 

del i byggprocessen idag. Vad han menar är att det inte tas tillräcklig hänsyn till 

arbetsmiljörisker i projekteringen, det går till exempel att göra andra materialval 

än vad som görs idag.  

När det stora företagets platschef ser till det stora företagets prioriterade arbete 

med den personliga skyddsutrustningen så vill han att utvecklingen av det 

personliga skyddet fortsätter så att alla medarbetare får bra, funktionellt och 

bekväm personlig skyddsutrustning, då tror han att användningen blir än mer 

accepterad. 

 

Skyddsombudet på det stora företaget tror att mer utbildning kommer behövas i 

framtiden. Att bygga bort riskerna går enligt honom till viss del, men han tror 

inte att det personliga skyddet går att bygga bort helt. 

 

Yrkesarbetaren på det större företaget tror att det större företaget kommer att 

fortsätta att satsa på arbetsmiljön och användandet av den personliga 

skyddsutrustningen, inte minst för att kapa de sjukfrånvarokostnader som en 

skadad eller sjuk medarbetare innebär. 

Han önskar också att det stora företaget börjar jobba mer flexibelt då det gäller 

användandet av den personliga skyddsutrustningen och inte bara jobbar 

kategoriskt hela tiden. Han beskrev hur situationen såg ut för 30 år sedan då det 

gällde säkerhetsaspekterna, hur han och hans kollegor klättrade utanpå 

byggnadsställningen istället för att ta den invändiga trappan som fanns 

tillgänglig. Han menar att dessa beteenden inte lever kvar idag, åtminstone inte 

på det större företaget där han nu jobbar. Han tycker att machoattityder som ”är 

du feg eller, så här gör vi här” börjar försvinna mer och mer. 
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5.2 Likheter och skillnader mellan det större och mindre 
företaget 
 

Här följer de likheter och skillnader som framkommit av resultaten vid 

jämförelse mellan det mindre och större företaget. Den största likheten mellan 

det större och mindre företaget är att alla anser att det är lagar och regler som 

ligger till grund för användandet. Den absolut största skillnaden är 

kontrollerandet. Det större företaget kontrollerar och påpekar brister i 

användandet medan det mindre företaget inte har dessa rutiner och inte heller 

samma krav.  
 

Likheter 
 Aktörerna anser att lagar och regler i grund och botten styr användningen  

 Aktörerna ser den personliga skyddsutrustning som en möjlighet att 

skydda sig 

 Aktörerna använder den personliga skyddsutrustningen om än med 

varierande omfattning 

 Aktörerna vet mer eller mindre vad de ska använda 

 Aktörerna tycker att acceptansen till användning har blivit bättre 

 Vissa motsättningar mot användandet av personlig skyddsutrustning finns 

i båda företagen 
 

Skillnader 
 Det större företaget kontrollerar att den personliga skyddsutrustningen 

används (nolltolerans) 

 Ledningen på det större företaget använder den personliga 

skyddsutrustningen, ledningen på det mindre företaget gör det inte 

 Den personliga skyddsutrustningen diskuteras dagligen på det större 

företaget, mer sällan på det mindre företaget 

 Policys och lokala ordnings och skyddsregler är välkända hos alla 

medarbetare på det större företaget till skillnad mot det mindre företaget 

där policys och lokala ordnings och skyddsregler är mer okända 
 

 

5.3 Likheter och skillnader mellan tjänstemän, skyddsombud och 
yrkesarbetare 
 

Här följer de likheter och skillnader som framkommit i jämförelse mellan 

tjänstemän, skyddsombud och yrkesarbetare oavsett organisationstillhörighet. 
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Alla intervjupersoner säger sig veta vilken typ av skyddsutrustning de ska 

använda. Den största skillnaden är att yrkesarbetarna ser flest hindrande 

omständigheter till användning. Skyddsombuden ser också hindrande 

omständigheter, dock inte lika många som yrkesarbetarna men fler än vad 

tjänstemännen gör.  
 

Likheter 
 Både tjänstemän och yrkesarbetare vet vilken personlig skyddsutrustning 

som ska användas, eller åtminstone säger de sig veta det med vissa 

restriktioner, exempelvis vilken sorts skyddshandskar. 

 Både tjänstemän och yrkesarbetare anser att acceptansen till 

användningen av den personliga skyddsutrustningen har blivit bättre än 

tidigare. 
 

 

Skillnader 
 Tjänstemännen anser att det primära syftet för att den personliga 

skyddsutrustningen används är för att lagar och regler ska efterföljas. 

Yrkesarbetarna ser möjligheterna att skydda sig som det primära syftet, 

men säger samtidigt att om inte lagar och regler fanns så är det inte säkert 

att all ”onödig” personlig skyddsutrustning skulle användas. 

 Yrkesarbetarna ser fler anledningar till att ”se mellan fingrarna” då det 

gäller användningen ”där det personliga skyddet inte fyller sin funktion” 

exempelvis i det nästan färdiga rummet  

 Yrkesarbetarna ser fler hindrande omständigheter, exempelvis en 

oergonomisk hjälm, trånga utrymmen, skyddet är otympligt, i vägen med 

mera 
 

    

5.4 Fokusgruppsintervjun 
 

De tolv skyddsombud som deltog svarade alla tolv enhälligt ja på frågan om de 

använde skyddsskor och skyddshjälm i sitt dagliga arbete. 

 

På frågan ”varför” de använder den personliga skyddsutrustningen var 

svarsspridningen aningen större. En majoritet sa att de använde det för att 

skydda sig själva, men efter en stunds diskussion så nämnde ett skyddsombud 

att han använde personlig skyddsutrustning mestadels för att det var ett krav från 

hans eget företag och från myndigheterna. Ett annat skyddsombud menade på att 

han inte förut använt personlig skyddsutrustning men att han nu upplevde att 

attityden hade förändrats hos ett antal av hans kollegor så numer använde han 

också personlig skyddsutrustning. Han kunde inte komma på varför hans egna 
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attityder plötsligt hade ändrat sig, det kom han på först senare i diskussionen och 

då svarade han att det var på grund av att han hade fått nya hörselskydd med 

inbyggd radio som integrerats med hjälmen. Han menade på att nu var det ”helt 

plötsligt roligt” att ha hjälm på sig. Ett skyddsombud använde den personliga 

skyddsutrustningen på grund av att hans företags lönesystem var uppbyggt på 

det sättet, att de enligt lönesystemet inte fick full lön om de inte använde den 

personliga skyddsutrustningen. Han visste inte exakt hur mycket pengar det 

handlade om per månad men han visste att det var 10 kr per timme (10 kronor * 

174 timmar = 1740 kronor/månad, författarens kommentar).  

 

Alla skyddsombud såg någon gång ”mellan fingrarna” när det gäller 

användningen av den personliga skyddsutrustningen. Det de oftast slarvade med 

var hjälmen, de sa att de slarvade både inomhus och utomhus. Ett skyddsombud 

sa att han inte använde hjälmen när han ansåg att det inte förelåg någon risk. 

Ingen av skyddsombuden slarvade då det gällde skyddsskor. 

 

Flera av skyddsombuden ansåg att det finns förhindrande omständigheter för en 

bra användning av den personliga skyddsutrustningen. Två stycken betonade 

vikten av medhörning i hörselskydden, ett flertal tyckte att den personliga 

skyddsutrustningen (hjälmen) är klumpig och fel utformad, den kommer i vägen 

när flertalet olika jobb ska utföras. Två skyddsombud hävdade att det ställs så 

mycket krav från arbetsgivare och myndigheter att det leder till 

”överanvändning” och detta gör att motivationen till att använda den personliga 

skyddsutrustningen minskar.  

Flera skyddsombud tyckte att den personliga skyddsutrustningen ibland inte 

fyller sin funktion. 

 

Alla skyddsombuden vet vilken sorts skyddsutrustning de ska använda. 

 

Angående kommunikationen inom det egna företaget så kommunicerades det 

ibland om personlig skyddsutrustning. Några skyddsombud visste att frågan tas 

upp på olika möten som platschefen har med beställare och andra entreprenörer. 

Flertalet diskuterade den personliga skyddsutrustningen samtidigt som de var 

med och genomförde arbetsberedningar. Några brukade ibland diskutera 

personlig skyddsutrustning vid matrasten inne i personalboden. Ett 

skyddsombud sa att de på hans företag aldrig diskuterade personlig 

skyddsutrustning förutom vid de tillfällen som yrkesarbetarna ställde krav på 

arbetsgivaren. Skyddsombuden från de stora företagen berättade att de pratade 

skydd och personlig skyddsutrustning hela dagarna samt att de besökte mässor 

för att få tillgång till de nyheter som kommit på marknaden.    

 

Angående om beteenden skiljer sig från den arbetsmiljöpolicy som företagen har 

så kom följande svar: Ja, beteenden skiljer sig, men vi jobbar för att komma till 
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rätta med problemen sa två skyddsombud. Ett skyddsombud från ett litet företag 

kände inte till att det fanns någon arbetsmiljöpolicy. Alla andra sa att beteenden 

skiljde sig emellan vad Arbetsmiljöpolicyn sa jämfört med vad verkligheten 

utgör. 

 

Alla skyddsombud menar att acceptansen till att använda personlig 

skyddsutrustning har ökat markant de senaste åren. En samstämmig grupp 

menande att det beror på en större medvetenhet hos yrkesarbetare men även hos 

arbetsgivare samtidigt som den personliga skyddsutrustningen har blivit bättre 

än innan. 

 

När gruppen med skyddsombud ombads att komma med förbättringsförslag som 

möjligen skulle kunna höja acceptansen ytterligare uppkom följande. 

Alla skyddsombud var överens om att förbättringar är nödvändiga. De anser att 

samråd bör ske innan personlig skyddsutrustning köps in. De anser att ekonomin 

styr valet av skyddsutrustning och det tycker de inte känns bra. De vill ha 

hörselskydd med medhörning, radio är en fördel men medhörning som gör att 

yrkesarbetaren hör sina kollegor utan att riskera hörselskador förespråkar 

skyddsombuden. Ett förslag för att över huvud taget slippa den personliga 

skyddsutrustningen var att ändra arbetsmetoder, men hur detta skulle kunna gå 

till fanns det inga förslag på, trots det så kände alla att det inte vore fel att 

undersöka möjligheterna till förändrade byggmetoder.  

Moderatorn ställde en kompletteringsfråga och undrade om fler yrkesarbetande 

kvinnor eventuellt skulle kunna förändra branschen. Skyddsombuden menade att 

detta inte alls skulle vara ett omöjligt scenario. Skyddsombuden tror att kvinnor 

i branschen behövs för att kunna driva igenom förändringar i form av ändrade 

arbetsmetoder och att det med kvinnor i branschen skulle göra tekniska 

hjälpmedel mer accepterade. 

Samtidigt så ifrågasatte ett par av skyddsombuden kvinnors fysiska förmåga att 

klara av arbetet.  

En bättre information mellan platsledning och yrkesarbetare efterfrågas, de anser 

också att kommunikationen kan bli bättre åt andra hållet också det vill säga 

yrkesarbetare till platsledning. 

Utbildning är efterfrågat, många av dessa skyddsombud som deltog vid denna 

fokusgruppsintervju genomgår sin första utbildning i arbetsmiljö. De som har 

genomgått gymnasiets bygginriktning har fått arbetsmiljö i sin utbildning, men 

skyddsombuden anser att den utbildningen inte är tillräcklig. Skyddsombuden 

tror också på skärpta krav, de tror att detta kan driva på utvecklingen ännu mer. 

Dels blir det större krav på arbetsgivaren men arbetsgivaren ges också 

förutsättning att ställa krav på medarbetarna att de ska använda den personliga 

skyddsutrustningen. 
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5.5 Sveriges Byggindustriers enkätundersökning 
Här redovisas endast de frågor från arbetsmiljöenkäten som behandlar attityder, 

beteenden och värderingar. 
 

”Alla medarbetare följer föreskrivna ordnings och skyddsregler” 
 

På den frågan svarade 23 procent av de tillfrågade företagsledarna att detta 

påstående stämde. Detta låga svar ger en tydlig indikering på att det på väldigt 

många arbetsplatser slarvas med den personliga skyddsutrustningen. 

Företagsledarna uppgav här att medarbetarnas egna ansvarskänsla att följa 

ordnings och skyddsregler måste bli bättre. Företagsledarna efterfrågade också 

utbildningar som skulle kunna stärka företagsledarnas ledarskap och som skulle 

kunna underlätta kommunikationen mellan platsledning och medarbetarna. Goda 

exempel från de som har lyckats efterfrågades också. 
 

”Ledningen har fastställt mål med arbetsmiljöarbetet och säkerhetsarbetet 
som är känt och tydligt föra alla medarbetare”  
 

På den frågan svarade 40 procent att de har ett fastställt mål i verksamheten för 

arbetsmiljö och säkerhetsarbetet. Detta tyder på att det saknas tydliga och kända 

mål med arbetsmiljöarbetet inom många företag. Här kände företagsledarna att 

de behöver stöd i form av mallar, checklistor och vägledning för att ta fram egna 

policydokument  
 

”Ledningen ser till att varje medarbetare är delaktig i arbetsmiljöarbetet 
och kan påverka säkerheten i sitt arbete” 
 

På den frågan svarade 42 procent att ledningen garanterar att medarbetarna får 

vara delaktiga och genom det kunna påverka sin egen säkerhet i sitt arbete. 

Företagsledarna efterfrågade här en utbildning som skulle kunna stärka 

företagsledarens ledarskap. 
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6 Analys och diskussion  
 

De sex individuella en-till-en intervjuerna kompletterade varandra på ett bra sätt. 

Vissa svar som framkom från intervjupersonerna var slående lika, men det fanns 

också skillnader i svaren. Utöver dessa individuella intervjuer så tillkom också 

fokusgruppsintervjun och enkätsvaren till det samlade resultatet. Svaren från de 

olika intervjuerna och enkäten ger en samlad bild på hur attityder, beteende och 

värderingarna är i den svenska byggbranschen avseende användning av 

personlig skyddsutrustning.  

 

6.1 Alla vill skydda sig, men på olika sätt… 
 

Många arbetsgivare har genom åren uttryckt sig ungefär så här: ”Yrkesarbetarna 

nonchalerar säkerhetsaspekterna” samtidigt säger många arbetstagare, däribland 

flertalet skyddsombud att ”arbetsgivaren nonchalerar säkerhetsaspekterna”  

 

Existerar verkligen denna generella bild av ”totala motsättningar” mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren då det gäller attityder och värderingar vad gäller 

användandet av personlig skyddsutrustning? 

 

Som resultaten visar så råder det brist på kommunikation och tillit, vilket leder 

till samverkansbrist mellan tjänstemän och yrkesarbetare. Avsaknaden av 

kommunikation, tillit och samverkan leder i sin tur till ett sämre säkerhetsklimat 

(Törner et al. 2006). Resultaten visar också på att det finns en viss motsättning 

mot att skydda sig med personlig skyddsutrustning. Grundidén med personlig 

skyddsutrustning - att skydda sig mot ohälsa och olyckor accepteras av alla, men 

flera av intervjupersonerna anser att skyddet ibland känns påtvingande och 

överbeskyddande. Detta kan överensstämma med det som Schneider (1975) 

säger, att människan vill ha ordning och reda för att passa in i organisationen 

och inte känna sig utanför. Skillnaden mellan ordning och reda i de olika 

företagen är att det större företaget har policyn nolltolerans, medan det mindre 

företaget är mer släpphänt med reglerna. Medarbetarna i de olika företagen får 

anpassa sig till sitt företags system av ordning för att på så sätt passa in i sin 

organisation och inte känna sig utanför. 

 
 

Normalisering av ett riskfyllt moment 
 

De personer som intervjuades på det mindre företaget berättar klart och tydligt 

att de inte använder hjälm på sina arbetsplatser. De menar att de risker som 

skulle kunna betyda huvudskada ”få något i huvudet” finns på alla deras 
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arbetsplatser, men det har aldrig förut hänt något så därför kan de tillåta sig att 

se mellan fingrarna då det gäller deras interna regler om hjälmanvändning.  

 

Detta kan jämföras med Rundmo (1992) när han beskriver sin version av 

”normalisering av ett riskfyllt moment”, har man en eller flera gånger klarat sig 

igenom en situation eller genomfört ett riskfyllt moment utan att skadas, ökar 

snabbt upplevelsen av att momentet är hanterbart.  

Detta gick också att se på det större företaget då yrkesarbetarna trots 

nolltoleransen ansåg att hjälmen var ett överbeskyddande i vissa situationer.  

 

 ”Det har aldrig hänt något” återkom flera gånger under intervjuerna med det 

mindre företaget. Skyddsombudet berättade att när han och hans kollegor ”såg 

mellan fingrarna” så menade han att de då var ännu mer medvetna om riskerna 

än om de hade använt ett personligt skydd. 

 

Olika organisationer och dess inverkan på säkerheten 
 

Mönstret är att på det större företaget så blir den som inte använder den 

personliga skyddsutrustningen hela tiden uppmanad och tillrättavisad av 

arbetsgivaren, jämför detta med McGregors (1960) teori X, där teori X utgår 

ifrån att den anställde är lat, ovillig och inte känner ansvar utan tvingar 

ledningen att kontrollera de anställda. Yrkesarbetaren på det större företaget 

kände att ledningen inte litade på sina medarbetare utan såg ledningen som 

styrande och kontrollerande då det gäller den personliga skyddsutrustningen. 

Däremot behandlas samma situation på det mindre företaget på ett helt annat 

sätt, där säger inte arbetsgivaren ifrån, trots att detta tillvägagångssätt är det 

omvända mot det större företaget så går det inte att jämföra med McGregors 

(ibid) teori Y  då platsledningen inte heller uppmuntrar eller coachar 

yrkesarbetaren till att använda den personliga skyddsutrustningen. Den enda 

som ibland påpekar den bristfälliga användningen på det mindre företaget är 

skyddsombudet.  

Ellström et.al (2009) menar att det i olika organisationer utvecklas olika typer av 

kontrollmönster. Dessa olika mönster beror på skillnader i aktörernas beteenden, 

värderingar och prioriteringar (ibid). Detta går att härleda till de två företagen i 

denna studie. Det större företaget kontrollerar kontinuerligt både egna anställda 

och underentreprenörer medan kontrollen i det mindre företaget sällan utförs av 

den egna organisationen. Kontrollen i det mindre företaget utförs av externa 

aktörer såsom beställare och huvudentreprenör när det mindre företaget är 

underentreprenör. 
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Användning av personlig skyddsutrustning 
 

Alla intervjuade i båda företagen använder personlig skyddsutrustning, de i det 

mindre företaget använder det som de anser vara nödvändigt, varken mer eller 

mindre, detta betyder att de allt som oftast inte använder skyddshjälm. De 

använder skyddshjälm endast då de utför arbete vid en entreprenör som kräver 

att de använder skyddshjälm, inte annars.  

Kommunikationen skiljer sig den också företagen emellan, det större företaget 

diskuterar frågorna konstant, medan det mindre företaget inte diskuterar dessa 

frågor Detta med kommunikation är en av grundstenarna för att uppnå en god 

säkerhetskultur enligt Hale (2000).  
 

Vad kännetecknar en god säkerhetskultur? 
 

Hale (2000) menat att säkerhetskultur består av olika parametrar, dessa är: 

 

 Att säkerheten prioriteras av både chefer och anställda 

 Hela organisationen ska vara delaktiga och känna ansvar för säkerheten 

 Reflektion och ifrågasättande av säkerheten krävs för att inte ”slå sig till 

ro” 

 Tillit och respekt mellan organisationens olika delar 

 Öppen dialog, öppen rapportering och inte utse syndabockar 

 Sök förklaringar i hela organisationen och inte enbart i individens 

beteende 

 Integration av säkerhet i organisationens alla delar av praktiskt arbete 

 

Det stora företaget prioriterar säkerheten, både chefer och anställda. Däremot är 

inte hela organisationen delaktig och känner ansvar för säkerheten, 

yrkesarbetaren känner sig exempelvis inte delaktig, han uttrycker sig med 

uttalandet att ”ledningen har fått som de vill”. Detta tyder på att yrkesarbetaren 

är mer medverkande än delaktig. Delaktigheten är enligt Ellström & Kock 

(2009) av yttersta vikt för att en organisation ska kunna utvecklas till det bättre. 

Det finns reflektion och ifrågasättande av säkerheten, frågan ”dör” aldrig på det 

större företaget, däremot så anser yrkesarbetaren att den behandlas kategoriskt 

och inte flexibelt. Det finns brister i tilliten mellan organisationens olika delar, 

respekten finns där men inte tilliten. Törner et al. (2006) menar att tilliten till 

kollegorna är värdefull för en god säkerhet. Dialog och rapportering finns i det 

större företaget, däremot så menar yrkesarbetaren att dialogen och 

rapporteringen inte är öppen, att platsledningen är ”väldigt snabb” med att skylla 

ifrån sig om det hänt en olycka eller tillbud, förklaringen söks inte i hela 

organisationen, bara hos den enskilde individen menar yrkesarbetaren. Jämför 

detta med Reason (1997) där Reason förespråkar en ”rättvisekultur” för att 
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uppnå en god och fungerande säkerhetskultur. Yrkesarbetaren betonar att detta 

gäller den närmsta platsledningen, ledningen högre upp i hierarkin inom 

företaget arbetar mer systematiskt med att söka i hela organisationen. 

Integreringen av säkerhetsarbetet i praktiken arbetar det större företaget med 

kontinuerligt i form av utbildningar och regelbundna möten. Hertzberg (1959) 

menar att just utbildning är en form av motivator till att utvecklas i sitt arbete. 

Summeringen är att det större företaget inte når upp till Hales version av en god 

säkerhetskultur. De jobbar med frågorna men har ännu inte nått ända fram. 

 

Det mindre företaget prioriterar också säkerheten, men de prioriterar inte 

säkerheten på samma sätt som det större. Här ges den enskilde individen ett 

större utrymme att bestämma över sin egen situation. I praktiken fungerar det 

som en form av single-loop lärande (Argyris & Schön, 1978), avvikelser från 

organisationens säkerhetsparametrar görs ofta för att förenkla arbetsmomentet. 

Exempelvis så nonchaleras personlig skyddsutrustning av de anställda. Dessa 

avvikelser rapporteras inte, detta gör att organisationen inte förändras i form av 

double-loop lärande (ibid). Detta är naturligtvis ett dilemma för arbetsgivaren, 

frågan är om alla individer är tillräckligt kunskapsorienterade i ämnet säkerhet 

för att kunna göra dessa värderingar, vad händer med arbetsgivaren om det sker 

en olycka och det visar sig att arbetsgivaren åsidosatt sitt ansvar med att 

säkerställa att den som råkat ut för olyckan inte varit informerad om de risker 

som finns, detta enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

  

Av de resultat som intervjuerna gav så tyder inget på att alla är delaktiga och tar 

ansvar för säkerheten, åtminstone inte på det sätt som är menat enligt 

arbetsmiljölagstiftningen. 

Ingen av intervjupersonerna i det mindre företaget kunde exempelvis svara på 

om det fanns riskanalyser (Grimvall et al. 2003) genomförda om 

bortskrivningen av hjälmtvånget. Detta hjälmtvång lämnades enligt praxis (eller 

vad som åtminstone blivit praxis) till den enskilde anställde att ta beslut om. 

Ifrågasättande och reflektioner finns det gott om, här är det snarare så att 

platsledningen måste prioritera arbetsmiljöarbetet och användandet av den 

personliga skyddsutrustning som enlig lagar och regler är tvingande. Jämför 

med det som Vecchio- Sadus & Griffiths (2004) säger, de säger att ledningen 

måste prioritera arbetsmiljöfrågorna och att det är viktigt med en god tillit 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Respekten mellan yrkesgrupperna finns på 

det mindre företaget, men tilliten är inte optimal, bland annat så vet alla med sig 

att de inte använder personlig skyddsutrustning fullt ut. 

Förklaringar till olyckor och ohälsa söks men återrapporteringen ut till alla 

anställda angående en olycka eller tillbud är bristfällig. Integrationen av 

säkerhetsarbetet är en pågående procedur men det mindre företaget är ännu inte 

framme vid målet. Det mindre företaget arbetar dock med säkerhetsfrågorna, de 
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behöver jobba ännu mera för att nå ända fram, åtminstone om vi ska förlita oss 

till det som Hale (2000) säger i sin version av en god säkerhetskultur. 
 

Policys och regler 
 

Policys och lokala ordnings och skyddsregler är välkända dokument vid det 

större företaget, alla anställda vet mer eller mindre om vad som står i dessa 

policys och regler, sannolikt har det att göra med kommunikation, men är 

sannolikt också en del i den systematik som råder i det större företaget.  

Det mindre företaget har dessa dokument, men dokumenten är inte lika kända 

där. En av de intervjuade undrade ”vem gäller dessa för”, denna fråga tyder på 

att dokumenten finns för att de måste finnas enligt arbetsmiljölagstiftningen, 

men de fyller egentligen ingen större funktion än att det mindre företaget slipper 

att åläggas vite om arbetsmiljöverket gör en inspektion. 
 

Machoattityd 
 

Den bild som media brukar använda sig av, och bilden som många som betraktar 

byggbranschen utifrån har, och kanske inifrån också och som vanligtvis brukar 

användas är att byggbranschen är en machokultur med en nonchalans till 

säkerheten bestående av ”det händer inte mig attityden”     

Dessa attityder stämmer väl in på den dissonansteori som Festinger (1957) lade 

fram, Festinger (ibid) beskrev det som att människan vill ha en trygg och säker 

tillvaro i sin omgivning och hade inte människan det så ändrades attityden för att 

”möta” upp verkligheten.  

Ingen av de intervjuade på det mindre företaget antydde inte heller de något om 

att dessa ” det händer inte mig” beteenden eller attityder fanns i någon större 

utsträckning på deras företag. De intervjuade menade att det förekommer 

felaktiga attityder men att dessa attityder i det närmaste har försvunnit.  
 

Varför används personlig skyddsutrustning? 
 

Grunden för att använda den personliga skyddsutrustningen finns i lagar och 

regler, arbetsmiljölagen, (SFS 1977:1160), Byggnads och anläggningsarbete, 

(AFS, 1999:3)och Användning av personlig skyddsutrustning, (AFS, 2001:3). 

Alla sex intervjupersoner i en-till-en intervjuerna var överens om att 

användningen av personlig skyddsutrustning var en kombination av att skydda 

sig likväl som att det finns lagar och regler för vad och när den personliga 

skyddsutrustningen ska användas. Trots detta så är det tydligt att de sex olika 

intervjupersonerna inte använder den personliga skyddsutrustning på det sätt 

som är angett i lag, föreskrifter och företagens egna regler.  
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I AFS, 1999:3 så står det i 71§ att skyddshjälm och skyddsskor ska användas om 

det inte är uppenbart obehövligt. Det verkar som om det är ordet obehövligt som 

tolkas olika från person till person.  

Resultaten tyder på att företagsledningen ensam, utan de anställdas medverkan 

angett målen för användning av personlig skyddsutrustning, mål som i sin tur 

inte accepteras fullt ut av alla anställda.  

Yrkesarbetaren på det större företaget antyder att det är orättvist att 

platsledningen inte behöver använda hjälm när de befinner sig i kontorsmiljö, 

han hävdar att hans egen motivation skulle vara högre till att använda den 

personliga skyddsutrustningen om platsledningen också använde hjälm när de 

arbetar vid sina datorer på kontoret, ”varför ska vi, när inte de behöver?”  

För att återkoppla till det som Antonsen (2009) säger så betyder ovanstående att 

det större företaget skulle må bra av att ge mer utrymme åt oliksinnade 

uppfattningar. Antonsen (ibid.) menar att om organisationen klarar av att hantera 

dessa frågor så stärks också denna. 

 

Vid det mindre företaget så visar intervjusvaren tecken på att det inte är 

ledningens förtjänst att de anställda använder den personliga 

skyddsutrustningen. Här är det istället den egna självupplevda säkerheten som 

de tar hänsyn till, bland annat så anser både platschefen och yrkesarbetaren på 

det mindre företaget att användning av skyddshjälm är i det närmaste onödigt. 

Detta styrker det som Clarke (2000) menar, att om individen har kompetensen 

att bedöma risker på ett förtroligt sätt så gynnas säkerheten i alla situationer, 

jämför också detta med McGregor (1960) och hans teori Y avseende ledarskapet 

där ledningen litar på sina anställda och låter medarbetarna att ta egna beslut och 

känna ansvar.  

Vi ska också komma ihåg att beställarens hot om viten till viss del ”skrämmer” 

yrkesarbetarna till användning av personlig skyddsutrustning. Dessa hot verkar 

dock inte påverka attityden eller beteendet i positiv bemärkelse mot en mer 

frekvent användning. Ellström & Kock (2009) beskriver det som att individen 

måste sätta sin egen vilja i andra hand för att kunna acceptera ett sådant hot eller 

uppsatt mål. Detta har bevisligen inte blivit resultatet av hoten, snarare tvärtom. 

 
 

Säkerhetsklimat och olyckstal 
 

Clarke (2000) visade i sina studier på skillnader i företag som haft höga 

respektive låga olyckstal där parametrarna för lägre olyckstal var följande: 

 

 Prioriterat säkerhetsarbete från högsta ledning 

 Säkerheten fanns alltid på agendan vid olika sorters möten 

 Säkerhetsansvarig = hög status i organisationen 
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 Utbildning i säkerhet är prioriterat 

 ”Högt i tak” mellan ledning och medarbetare  

 Ordning och reda via uppföljning och kontroll av säkerheten 

 Personalomsättningen var låg 

 

För att översätta dessa parametrar på det större företaget så är det lätt att 

konstatera att högsta ledningen prioriterar säkerheten som står högst upp på 

agendan vid alla möten. Säkerhetsansvarige i organisationen har en hög status 

och syns återkommande i fackpressen. Utbildning är prioriterat, alla anställda får 

arbetsmiljöutbildningar, både grundläggande men också specifika 

påbyggnadsutbildningar som behövs för att utföra arbetsmoment säkert.  

Den punkten som är den svaga länken kan vara den om ”högt i tak” mellan 

ledning och medarbetare. Resultatet från intervjuerna visade att alla får komma 

till tals på det större företaget. Det är konstaterat att det råder nolltolerans, denna 

frångås inte trots att viss användning ger påstådda besvär. Yrkesarbetaren och 

skyddsombudet men även platschefen bekräftar att detta är ett ledningsbeslut 

från den absolut högsta ledningen i det större företaget. Arnstein (1969) antyder 

i sin delaktighetsskala att denna typ av delaktighet hamnar långt ned på skalan, 

sannolikt på terapi eller manipulationsnivån. Med detta menas att det egentligen 

inte finns utrymme för delaktighet, beslutet är redan taget.  

Att det finns uppföljning och kontroll av säkerheten har också det framkommit i 

resultaten av intervjuerna.  

Uppgifter om personalomsättningen har denna studie ingen statistik på, men att 

döma av de svar som intervjupersonerna givit så är det större företaget en 

arbetsgivare som medarbetarna stannar hos.  

Det större företaget kan också visa med statistik att de kontinuerligt har lägre 

olycksfrekvens nu 2013 än vad som var fallet i början av 2000-talet.  

 

Det mindre företaget har också de en högsta ledning som prioriterar säkerheten, 

dock verkar inte budskapet implementerats nedåt i organisationen. 

Säkerhetsfrågorna finns på agendan vid olika möten, men intervjuresultaten 

visar att säkerhetsfrågorna inte behandlas på alla möten.  

Säkerhetsansvarig på det mindre företaget har en hög status i företaget och 

utbildning är prioriterat. Alla anställda som behöver måste gå 

behörighetsutbildningar i arbetsmiljö, därutöver blir alla tjänstemän erbjudna att 

genomgå arbetsmiljöutbildningar.  

 

Av intervjuresultaten att döma så är det ”högt i tak” mellan ledning och 

medarbetare, bristen verkar av intervjuresultaten att döma vara att 

säkerhetsfrågorna inte diskuteras. Uppföljning och kontroll av säkerheten är 

eftersatt, enligt intervjuresultaten. Angående personalomsättningen så sa alla tre 

intervjuade att det mindre företaget är ett företag som man blir trogen, dels för 

att arbetsuppgifterna är varierande men också för den goda personalpolitiken 
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som förs. Jag har inte haft tillgång till någon statistik över hur olycksfrekvensen 

ser ut eller har sett ut tidigare. De som intervjuats har dock inte sagt något om att 

de märkt av någon specifik skillnad på olyckors eventuella ökning eller 

minskning. 
 

Skillnader och likheter 
 

Det större företaget har flertalet anställda arbetsmiljöingenjörer och 

arbetsmiljöhandläggare, samt en uttalad strategi att jobba aktivt med 

arbetsmiljöfrågor och vara en av de ledande organisationerna inom arbetsmiljö i 

Svensk byggnadsindustri. Det mindre företaget har inte någon renodlad 

kompetens som enbart jobbar med arbetsmiljö, utan arbetsmiljöarbetet är baserat 

till personalavdelningen som kan få det svårt att hinna med alla uppgifter och då 

inklusive alla frågeställningar som har med säkerhet och arbetsmiljö att göra.  

 

Med bakgrund av detta så är det kanske inte så förvånande att det förekommer 

skillnader mellan företagen på grund av deras storlek. Samtidigt så har det större 

företaget fler anställda än vad det mindre företaget har, och detta kan göra att du 

som individ blir anonym i organisationen, medan det mindre företaget har en 

mer slimmad organisation och enligt de intervjuade så är stämningen inom 

företaget av ”familjekaraktär”.  
 

De största skillnaderna mellan företagen är att det större företaget systematiskt 

följer upp (kontrollerar) användandet av den personliga skyddsutrustningen, här 

finns en tydlig skillnad hur de två olika organisationerna arbetar.  

Det större företaget följer kraven på systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS, 

2001:1) på ett helt annat sätt än vad det mindre företaget gör då det gäller att 

följa upp verksamheten, i detta fall användandet av den personliga 

skyddsutrustningen.  

Det mindre företagets policy är att alla ska följa lagar och regler, i detta fall ska 

den personliga skyddsutrustningen användas, men det finns inget 

uppföljningssystem med rutiner för att följa upp att detta efterlevs.  

 

Det större företaget satsar på att som platschefen utryckte det ”föregå med gott 

exempel” tjänstemännen använder alltid den personliga skyddsutrustningen, 

detta understryks av yrkesarbetaren och skyddsombudet som beskriver 

tjänstemännens beteende med orden ”de lever som de lär”. Detta är det som 

Vecchio – Sadus och Griffiths (2004) menar, det vill säga ledningen måste visa 

att de prioriterar arbetsmiljöfrågorna. I detta fall så säger yrkesarbetaren på det 

större företaget att det inte finns något att anmärka på då det gäller 

platsledningens agerande när de är ute i produktionen. 
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Situationen är inte densamma på det mindre företaget där platsledningen inte 

använder den personliga skyddsutrustningen för att föregå med gott exempel, 

tjänstemännen använder över huvud taget inte den personliga 

skyddsutrustningen, förutom möjligtvis varseljackan. Yrkesarbetaren på det 

mindre företaget menar att detta inte har någon betydelse för hans egen attityd 

eller värdering till användning av personlig skyddsutrustning, men han säger 

också att han ibland funderar på varför tjänstemännen beter sig som de gör, att 

de inte skyddar sig bättre än vad de gör. Platschefen på det mindre företaget 

resonerar med argumentet att ingen annan tjänsteman använder personligt 

skydd. Festinger (1957) beskrev detta argument som en försvarsmekanism, att 

människan förvränger verkligheten för att passa in bättre. Platschefen på det 

mindre företaget menar att han vet att han borde använda men gör det ändå inte. 

 

Likheterna mellan tjänstemän och yrkesarbetare är att de båda tycker att 

acceptansen till användningen har blivit bättre. Men tjänstemännen och 

yrkesarbetarna tror inte att orsakerna till detta beror på samma saker. 

Tjänstemännen tror i hög grad att det beror på hårdare arbetsmiljölagstiftning 

och delvis på ett större medvetande, medan yrkesarbetarna tror att det beror på 

utbildning och att den personliga skyddsutrustningen har blivit mer 

användarvänlig. 

 

Skillnader mellan tjänstemän och yrkesarbetare är i första hand att 

tjänstemännen kategoriskt anser att det är lagar och regler som styr hur och 

vilken personlig skyddsutrustning som ska användas medan yrkesarbetarna 

anser att det är situationen som bör avgöra vilken personlig skyddsutrustning 

som ska användas, allt för att på bästa möjliga sätt skydda sig från olyckor och 

ohälsa. Båda dessa resonemang är logiska, tjänstemännens argument är att 

arbetsmiljölagstiftningen ska följas för görs inte det och arbetsmiljöverket gör en 

inspektion så kan det bli tal om vite och straffsanktioner enligt 

arbetsmiljölagstiftningen. Yrkesarbetarna i sin tur tycker att ”det sunda 

förnuftet” ska styra användningen, yrkesarbetarna menar att de själva vet bäst 

när, hur och vilken personlig skyddsutrustning som ska användas, det är trots allt 

de som kan sitt jobb bäst menar de.  

 

En annan skillnad är den att yrkesarbetarna ser fler anledningar till att ”se 

mellan fingrarna” då det gäller användandet av den personliga 

skyddsutrustningen i högre utsträckning än vad tjänstemännen gör. Detta 

grundar sig sannolikt i att yrkesarbetarna har genomfört arbetsmomenten så 

många gånger utan att de har råkat ut för någon olycka eller tillbud, jämför med 

Rundmo (1992). Rundmo menar att om människan har klarat sig upprepade 

gånger från att råka illa ut, även fast fel har begåtts så blir det felaktiga beteendet 

accepterat av den enskilda individen ”det händer inte mig”-attityden. Individen 

ser inte anledningen till att skydda sig och tycker att det blir en form av 
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överbeskyddande, som i sin tur är motivationssänkande, jämför med Kuenzi & 

Schminke (2009) där de säger att ett bra säkerhetsklimat är positivt på 

säkerhetsbeteendet som i sin tur leder till ett mindre riskfyllt beteende. 

Yrkesarbetarnas värdering om att det förekommer överbeskyddande utgör här en 

fara för säkerhetsklimatet och detta gör i sin tur att säkerhetsbeteendet och 

attityden till att skydda sig försämras vilket i sin tur sannolikt får följden att 

yrkesarbetarna får ett mer riskfyllt beteende. 

 

Att yrkesarbetarna hittar fler hindrande omständigheter i form av oergonomisk 

personlig skyddsutrustning och ej funktionsmässig personlig skyddsutrustning 

har troligen sin förklaring att yrkesarbetarna använder den personliga 

skyddsutrustningen hela arbetsdagen, tjänstemannen däremot använder den 

personliga skyddsutrustningen vid arbetsplatsbesöket men tar sedan av sig den 

när arbetsplatsen lämnas. Detta gör att yrkesarbetaren exponeras under hela 

arbetsdagen för exempelvis en tung och oergonomisk hjälm, medan 

tjänstemannen inte exponeras lika länge.  
 

 

Summering av likheter och skillnader omvandlat till styrkor och svagheter 
 

En betydande likhet som blir till en styrka är att acceptansen har förändrats till 

det bättre vid en jämförelse med acceptansen till personligt skydd bakåt i tiden 

då det gäller användning av personlig skyddsutrustning. Alla intervjupersoner 

menar att attityden och värderingarna har blivit mer accepterande även 

beteendet, användningen har förbättrats vid en jämförelse bakåt i tiden 

En annan betydande likhet som blir till en styrka är att alla verkligen vill skydda 

sig mot ohälsa och olyckor, men detta vänds lätt till en svaghet om 

kommunikationen inte fungerar och om tilliten mellan arbetsgivare och anställd 

är bristande. 

En styrka som finns generellt är också att ingen har uttryckt det som att något av 

företagen är motstridig då det gäller inköp av personlig skyddsutrustning, detta 

är viktigt då flera av de anställda visar på brister i användarvänligheten av 

exempelvis hjälmens tyngd.  

Båda företagen jobbar mer eller mindre aktivt med att förbättra säkerheten och 

det är naturligtvis en styrka. 
 

Fokusgruppsintervju 
 

Resultaten från fokusgruppsintervjun överensstämmer med de resultat som 

framkom av en-till-en intervjuerna, men en punkt skiljde sig avsevärt. Punkten 

som skilde sig var skyddsombudet som berättade att han fick en belöning i form 

av lönepåslag för att han skulle använda sina hörselskydd. Lön är enligt 
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Hertzberg (1959) inte en motivationsfaktor utan lön är en hygienfaktor. Detta 

betyder att den belöning skyddsombudet får i form av pengar inte motiverar 

skyddsombudet till en bättre användning, möjligtvis så trivs han bättre och det är 

i och för sig inget att förringa. Men det finns ingen motivator i denna lösning. 

Enligt Hertzbergs (1959) teori så kan skyddsombudet hävda att han får 

uppskattning i form av högre lön när han använder den personliga 

skyddsutrustningen, men om systemet med högre lön för användning ska vara 

hållbart och samtidigt en motiverande faktor för skyddsombudet att använda den 

personliga skyddsutrustningen så ska det förekomma löneavdrag då den 

personliga skyddsutrustningen inte används, skyddsombudet menade att han 

delvis ”slarvade” med användandet men trots det så gjordes inga avdrag enligt 

skyddsombudet och då är detta lönesystem egentligen ohållbart som 

motivationshöjande för en bättre användning av personlig skyddsutrustning. 

 

Ett annat område som skiljde sig mellan en-till-en intervjuerna och 

fokusgruppsintervjun var frågan om utbildning. Flera förslag om utbildning som 

kompetenshöjande faktor uppkom också i en-till-en intervjuerna men inte lika 

fokuserat som i fokusgruppsintervjun. För att jämföra med det som Hertzberg 

(1959) menar så är utbildning en form av självförverkligande, alltså en 

motivationsfaktor. Detta synsätt är spännande och intressant att så många 

skyddsombud förespråkar utbildning. Dessa förslag från skyddsombuden bör 

betyda att skyddsombuden ser sin utbildning som givande och att de vill dela 

med sig av sin kunskap till flera. 
 

Genusperspektiv 
 

När skyddsombuden i fokusgruppsintervjun diskuterade tekniska hjälpmedel 

under förbättringsavsnittet så ställdes följdfrågan om vad de anser om kvinnor i 

branschen. Deras spontana svar var att ”det skulle säkert bli trevligare raster 

med både män och kvinnor vid matbordet”. Olofsson (2000) visar på att männen 

tror att med en jämnare könsfördelning så skulle den psykosociala arbetsmiljön 

bli bättre på byggarbetsplatsen, exempelvis en mjukare jargong än vad som är 

fallet idag. Skyddsombuden i fokusgruppsintervjun trodde också att med fler 

kvinnor i branschen så skulle fler tunga arbetsmoment förändras, exempelvis 

trodde de att det skulle inhandlas fler och bättre tekniska hjälpmedel. Detta 

överensstämmer med beskrivningen Olofsson (2000) gör, att männen tror att 

acceptansen till användning av tekniska hjälpmedel och förändringen mot nya 

arbetssätt skulle underlättas om det fanns mer kvinnor i branschen. Många tror 

att kvinnorna kan ha ett annat ”tänk” som skulle tvinga branschen framåt då det 

gäller den tekniska utvecklingen samt framtagandet av ny bättre utrustning. 

Flera skyddsombud i fokusgruppsintervjun ser inte kvinnor som en självklar del 

av byggnadsindustrin, de menar att med fler kvinnor i branschen så skulle 
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männen få ”täcka upp” för kvinnorna då det gäller tunga moment, jämför med 

Vänje (2013). Vänje menar att det inte behöver finnas skillnader i fysiken 

mellan en man och en kvinna, en vältränad kvinna kan mycket väl vara lika 

stark som en man (ibid). 

Collisson & Hearn (1994) menar att männen i mångt och mycket upprättar de 

värderingar och normer som genomsyrar arbetsplatsen. Inför lagstiftningen är 

mannen och kvinnan jämställda men alla organisationer har inte hunnit med i 

utvecklingen (ibid).  Således är det många organisationer och arbetsplatser som 

genomsyras av manligt maskulina värderingar och jargonger. Collisson och 

Hearn (1994) menar att när männen hävdar sig genom att använda sig av de 

inarbetade traditionella arbetsplatskulturerna såsom jargonger och maskulina 

värden såsom ”rå” humor, individuell styrka så ser kvinnor detta som 

trakasserier och hot. Ett typiskt problem för att få till stånd en förändring är 

enligt (Collisson & Hearn, 1994) att männen oftast utvärderar sig själva efter 

förutbestämda traditionsenliga maskulina kriterier som till största delen bestämts 

av män. 
 

  

Sveriges Byggindustriers enkätundersökning 
 

Trehundratio (310) av cirka 3200 medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier 

besvarade denna enkätundersökning. Svarsfrekvensen är således låg, cirka tio 

procent (10 %). På grund av det stora medlemsunderlaget så blir tio procent, 310 

svar, dock en relativt hög siffra som inte kan ignoreras. Inte minst eftersom 

resultaten väl överensstämmer med de resultat som de olika intervjuerna har 

givit, men också för att det är den enda kända enkätundersökning där Sveriges 

Byggindustriers medlemsföretag har redovisat vilka utmaningar de står inför.  

Enligt Osvalder et al. (2010) så finns det risk för feltolkning av svaren om 

bortfallet av svarande är under 50 procent. Enkätsvaren överensstämmer med de 

resultat som framkommit av intervjuerna och därför kompletterar de 

intervjusvaren på ett bra sätt. 

Angående resultaten i enkäten så är det positivt att majoriteten av företagen 

arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, dessvärre så arbetar 

företagen inte med hela det systematiska arbetsmiljöarbetsspektret utan endast 

delvis. Exempelvis så är samverkan mellan ledning och yrkesarbetare bristfällig, 

uppföljningen av lagar och regler är eftersatt och så få som fyra av tio menar att 

de har tydliga och kända mål med arbetsmiljöarbetet.  
 

  



 

 

62 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Tillvägagångssättet med att använda kvalitativ metod i form av intervjuer, både i 

form av en-till-en intervjuer samt fokusgruppsintervju har givit extra tyngd åt 

resultaten i och med att svaren från intervjuerna speglar varandra. Alla de 

intervjuade har själva efteråt sagt att det har berikat dem på ett eller annat sätt. 

En intervjuperson har sagt att han inte kan förstå vad detta ska vara bra för, 

medan en annan har menat att detta var oerhört intressant. Det fanns 

orosmoment i form av politiskt korrekta svar inför intervjuerna men dessa 

inträffade aldrig i intervjusituationerna. Känslan är dock att svaren kommer från 

hjärtat. 

 

Angående validiteten för en-till-en intervjuerna så har två av sex tackat nej till 

att läsa sina egna svar. Trots detta så har studien skickats till alla intervjuade 

personer så att de har haft möjlighet att reflektera över sina svar. Jag anser att 

svaren återgetts korrekt, bland annat tack vare att intervjuerna har spelats in och 

sedan skrivits ut. Fokusgruppsintervjupersonerna godkände mina anteckningar 

direkt efter intervjun. 

 

Resultaten från enkäten och intervjuerna speglar varandra, vilket ger extra tyngd 

till studien. Trots den låga svarsfrekvensen på enkäten är det ändå värt att nämna 

att svaren från metoderna är överensstämmande med varandra.  

 

Litteraturen och den teoretiska referensramen har berikat studien. Tyvärr finns 

det begränsat med litteratur som behandlar attityder, beteenden och värderingar 

då det gäller användning av den personliga skyddsutrustning. Däremot finns det 

en hel del litteratur som behandlar de sociala och psykosocial aspekterna då det 

gäller arbetsmiljö samt litteratur som handlar om organisationers lärande och 

förändringsarbetet i organisationer. Det är dessa teorier som använts i denna 

uppsats. 

 

Avgränsningarna var nödvändiga, samtidigt har det varit problem att hålla 

studien inom de ramarna. Allt som oftast så har intervjupersonerna börjat tala 

om annan personlig skyddsutrustning eller skyddsanordningar än de skyddsskor 

och den skyddshjälm som studien behandlar. Ofta kommer intervjupersonerna in 

på exempelvis hörselskydd och fallskyddssele eller byggnadsställningar när 

detta inträffat har jag fått avbryta och be de intervjuade att börja om.  
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7 Slutsatser 
 

Studien hade tre frågeställningar som skulle besvaras. 

 

Den första berörde en eventuell praxis i byggbranschen, först och främst i de två 

berörda företagen då det gäller användandet av den personliga 

skyddsutrustningen. Empirin i denna studie visar att det inte finns en 

branschpraxis, istället finns olika företagsspecifika praxis. Detta trots att alla 

företag verkar under samma lagar och krav. Rimligtvis borde således en 

”minimipraxis” råda, men de resultat som framkommit i studien antyder att en 

sådan inte existerar i byggbranschen. 

 

Den andra frågeställning var om det finns skillnader mellan arbetsgivares och 

yrkesarbetares attityder, värderingar och beteenden då det gäller användandet av 

den personliga skyddsutrustningen. Det finns skillnader, men det är inte möjligt 

att svara exakt vilka dessa är.  

Ett generellt svar är att arbetsgivaren ser föreskrifter och lagstiftning kring den 

personliga skyddsutrustningen som något tvingande, medan yrkesarbetaren i 

första hand ser den personliga skyddsutrustningen som en möjlighet att skydda 

sig från olika risker. Yrkesarbetaren är väl medveten om att det finns lagar och 

regler som styr detta men det primära för yrkesarbetaren är trots detta att skydda 

sig. Trots denna kunskap om lagar och regler samt yrkesarbetarens värdering om 

att det personliga skyddet i första hand är till för att skydda mot ohälsa så väljer 

yrkesarbetaren ofta att ”se mellan fingrarna” när det gäller användningen. Denna 

värdering är också vedertagen hos arbetsgivaren, dock inte accepterad på det 

större företaget. Detta gör att beteendet varierar mellan 

arbetsgivarrepresentanterna. Arbetsgivaren på det större företaget använder 

personlig skyddsutrustning för att föregå med gott exempel och arbetsgivaren på 

det mindre företaget gör inte det ”för att ingen annan arbetsgivarrepresentant gör 

det”.  

 

Den sista frågeställningen behandlar eventuella skillnader mellan företag 

beroende på deras storlek. Här finner studien att det finns många likheter då det 

gäller attityder och värderingar men beteendet skiljer sig åt avsevärt. Det större 

företagets anställda använder den personliga skyddsutrustningen i betydligt 

högre grad än det mindre företagets anställda som praktiskt taget aldrig 

använder det som lagar och regler kräver, åtminstone inte fullt ut.  

 

Utefter de resultat som framkommit från de personliga en-till-en intervjuerna, 

från fokusgruppsintervjun samt från Sveriges Byggindustriers enkät så följer här 

fem stycken slutsatser som berör attityder, beteenden och värderingar och som 

har samband med användandet av personlig skyddsutrustning i det vardagliga 

arbetet. 
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 De flesta företag inom byggnadsindustrin jobbar aktivt med 

säkerhetsfrågor, men de jobbar inte förebyggande, mer av formen att 

”släcka bränder”. Bland annat finns det brister i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är bristfällig, exempelvis 

brister det i kommunikation och tillit till varandra 

 Utbildning inom arbetsmiljöområdet efterfrågas både från företagsledare 

(enkät) och skyddsombud (fokusgruppsintervju) 

 Större insatser behövs för att kunna generera (ännu mer) ergonomisk och 

användarvänlig personlig skyddsutrustning. 

 Machoattityder lever kvar i branschen, dessa behöver minska för att 

kunna utveckla och förbättra arbetsmiljön. 
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8 Förbättringsförslag 
 

Förutom att studiens syfte efterlyste svar på tre frågeställningar så efterfrågades 

också förbättringsförslag. Förbättringsförslagen presenteras här i två steg. Första 

steget berör de företag som deltagit i studien och det andra steget tillskrivs hela 

svenska byggbranschen. 
 

8.1 För de berörda företagen 
 

Det större företaget har en intern beteendeacceptans för användning av den 

personliga skyddsutrustningen som är hög. Intervjusvaren tyder på att alla mer 

eller mindre accepterar den policy och de ordnings och skyddsregler som råder i 

det större företaget. För att komma ännu längre i deras redan påbörjade arbete så 

tyder resultaten på att det krävs en bättre kommunikation internt i företaget och 

att alla anställda, tjänsteman som yrkesarbetare jobbar vidare tillsammans mot 

de gemensamma målen (Pousette et al. 2008) 

 

För det mindre företaget så krävs det att alla får kännedom om de policys som 

finns och om de ordnings- och skyddsregler som finns. Detta är idag bristfälligt, 

ett första steg för det mindre företaget att komma vidare kan vara att jobba 

systematiskt med frågorna angående personlig skyddsutrustning. Det mindre 

företaget bör förankra besluten i hela organisationen, företagsledare, 

mellanchefer, yrkesarbetare, detta för att få en tydlighet i vad som gäller och vad 

företagets policys fastslår. Det mindre företaget bör identifiera de brister som 

finns och utifrån dessa initiera ett organisatoriskt lärande för att förändra och 

förbättra (Sandkull et al. 2008) 

 

Båda företagen jobbar aktivt med att förbättra den personliga 

skyddsutrustningen, såväl ergonomiskt som funktionsmässigt. Dock krävs att 

detta arbete får mer genomslag, eller att de som undersöker möjligheten till att 

förbättra ergonomin och funktionen rapporterar och delger vad som sker med 

det framskridande arbetet via kommunikationskanaler inom företagen. Detta för 

att de anställda ska känna sig delaktiga och inte tappa tron på att arbetet 

resulterar i en förbättring. Ellström & Kock (2009) beskriver delaktigheten som 

oerhört viktig för att organisationen ska kunna utvecklas. Information från 

ledningen till anställda är av yttersta vikt, detta enligt delaktighetsskalan 

(Arnstein, 1969). 
 

8.2 För branschen 
 

Arbete bedrivs redan idag partsgemensamt i form av ”En säker arbetsplats”, där 

syftet är att förhindra olyckor inom byggnadsindustrin.  Det som idag fungerar 
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mindre bra är att den personliga skyddsutrustningen inte används i den 

utsträckning som lagar och föreskrifter anger. Ett förslag till branschen är att 

undersöka om det är möjligt att upprätta en branschpraxis då det gäller vilken 

personlig skyddsutrustning som ska användas. Med en sådan praxis skulle 

sannolikt ifrågasättandet från aktörerna reduceras.  

 

Branschen bör för att hjälpa till att få en bättre användning kommunicera ut 

budskapet om vad som krävs då det gäller personlig skyddsutrustning. Varför 

inte en partsgemensam kampanj som vänder sig både till arbetsgivare och till 

arbetstagare? Men även till andra aktörer i branschen, exempelvis beställare, 

detta för att få en bred förankring och förståelse.  

 

Hitta motivationer för både arbetsgivare och arbetstagare, kanske i form av 

utbildning (Hertzberg 1959) 

 

Arbetsmiljö är ett av de få områden i branschens kollektivavtal där det finns 

särskilda avtal i form av samverkansavtal. För att branschens parter ska få 

förtroende så måste parterna samarbeta med varandra, inte strida med varandra. 

Arbetsmiljö är ett område där alla aktörer har vinst av att den ständigt förbättras, 

detta genom trivsel, bättre hälsa och ekonomi (Sandkull et al. 2008). 

  

En annan rekommendation och förslag till branschen är att fortsätta och inte 

stanna av det arbete som idag görs då det gäller att rekrytera fler kvinnor till 

branschen då forskningen visar att detta kan gynna kreativitet, kvalitet och den 

psykosociala arbetsmiljön till det bättre (Vänje 2013) 
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9 Fortsatt forskning 
 

 

Mer och fortsatt forskning behövs inom området ” personlig skyddsutrustning”, 

och då framförallt med ergonomi och användbarhet i fokus. En person 

arbetandes på en byggarbetsplats ska använda sin personliga skyddsutrustning 

under hela arbetsdagen undantaget raster samt om det inte är uppenbart 

obehövligt (AFS, 1999:3). Med denna användningsfrekvens så krävs det att den 

personliga skyddsutrustningen är bekväm och ger ett bra skydd. 

 

Men det krävs också fortsatt forskning och arbete för att förändra attityder, 

beteenden och värderingar inom byggbranschen. Detta trots att resultaten från 

studien visar på förändringar i acceptans till det bättre då det gäller att använda 

personlig skyddsutrustning. Statistik visar också att olyckorna har varit på 

nedåtgående, men återigen är på väg uppåt (Samuelsson, 2013). Byggbranschen 

är en av de branscher i Sverige som är mest drabbad av olyckor (ibid) och därför 

måste mer resurser läggas på att få ner olyckstalen och en viktig del i detta är 

fortsatt forskning och ökad kunskap. 

 

En jämförelse mellan olika branscher då det gäller attityder, värderingar och 

beteenden i Sverige är intressant, framförallt en erfarenhetsåterföring 

branscherna emellan. Detta kan leda till ett kunskapshöjande utbyte branscherna 

emellan.  
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Bilaga 1 

Personlig skyddsutrustning inom byggbranschen;  
Attityder, värderingar och beteenden. 
  

Som jag redan berättat via telefon så läser jag magisterutbildningen teknik, hälsa 

och arbetsmiljöutveckling vid KTH. I mitt examensarbete studerar jag 

arbetstagares och arbetsgivares attityder, beteenden samt värderingar när det 

gäller användandet av personlig skyddsutrustning. Med personlig 

skyddsutrustning menas här först och främst skyddshjälm och skyddsskor, men 

även arbetsmoment som kräver annan skyddsutrustning exempelvis hörselskydd 

kan komma att ingå i studien. Syftet är inte att granska den personliga 

skyddsutrustningen för att se om den är den optimala för just detta 

arbetsmoment, utan helt enkelt att observera och undersöka vilka attityder, 

beteenden och värderingar som finns när det gäller personlig skyddsutrustning. 

 

För att kunna skaffa mig en rättvis bild runtomkring detta kommer jag via 

intervjuer skaffa den nödvändiga information jag behöver. Jag ser det som en 

självklarhet att intervjua arbetsgivare och arbetstagare, detta för att bygga upp en 

helhetsbild runt studien då det gäller den erfarenhet och kunskap som finns i 

byggbranschen. 

 

Vad behöver jag ta del av innan mitt besök hos er? 

Inför intervjuerna önskar jag få ta del av följande;  

 Er arbetsmiljöpolicy 

 De specifika ordnings- och skyddsreglerna för just er arbetsplats. 

 Den aktuella arbetsmiljöplanen och/eller 

 Eventuella riskanalyser gjorda med hänsyn till den personliga 

skyddsutrustningen  

 

 

Hur kommer intervjuerna att gå till? 

Min tanke är att intervjua en platschef, ett skyddsombud och en yrkesarbetare på 

någon av era arbetsplatser.  

Om den intervjuade samtycker så är ett önskemål att intervjuerna spelas in. 

Intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt och anonymiseras.  

Intervjuerna är uppbyggda efter ett redan bestämt frågebatteri, men naturligtvis 

så kommer det även finnas ”öppna frågor”, så kallade temafrågor. Intervjuernas 

längd kommer att vara maximalt 30 min per enskild intervju.  

 

Vad ska detta användas till? 

En utgångspunkt är att studera om det verkligen finns de ”totala motsättningar” 

mellan hur en arbetsgivare kontra arbetstagare tycker och tänker då det gäller 
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användandet av personlig skyddsutrustning, jag tänker här på den mediala bilden 

som brukar målas upp då det gäller byggbranschen och de vedertagna aspekter 

som sägs existera; machokultur, nonchalans, ”det händer inte mig” et cetera.  

 

Samtidigt finns det naturligtvis en koppling mellan dessa frågor om attityder, 

beteenden och värderingar och mitt dagliga arbete med Sveriges Byggindustriers 

nysatsning inom arbetsmiljö som heter ”En säker arbetsplats”.  

Viktigt är dock att tillägga att denna studie inte görs på uppdrag av Sveriges 

Byggindustrier, utan av mig i rollen som KTH student och utifrån mitt 

personliga intresse och min egen nyfikenhet. 

 

Idén till studien är sprungen ur det generella synsätt som finns gentemot 

byggbranschen, jag tänker här på machokulturen med mera. Förhoppningen är 

att denna studie ska ge uppslag om hur alla som befinner sig på en 

byggarbetsplats i Sverige ska få kännedom om när, hur och varför den 

personliga skyddsutrustningen ska användas, samt genom studien bidra till en 

bättre förståelse runt och omkring den personliga skyddsutrustningen, detta är 

min förhoppning! 

 

 

Väl mött 

Med vänlig hälsning 

 

Henrik Cederlöf 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Namn: 

 

Ålder: 

 

Befattning/Yrke: 

 

År i bransch: 

 

År i företag: 

 

 

 Beskriv en normal arbetsdag, från det du kommer till arbetsplatsen till 

dess du åker därifrån. Försök att få med hur/var/när du kommer i kontakt 

med personlig skyddsutrustning. 

 

o Varför? 

o När då? 

o Hur då? 

o Berätta mer? 

 

 Varför använder du personlig skyddsutrustning? 

o (varför använder du inte personlig skyddsutrustning?) 

(Föreskriften säger så, chefen säger så, för att skydda mig) 

 

 Finns det tillfällen som du ser mellan fingrarna då det gäller personlig 

skyddsutrustning? 

o Om ja, varför? (otymplig, i vägen, tar för lång tid, klimatbaserat…) 

 

 Finns det ”hindrande” omständigheter för en bra användning? 

o Jobbar på fel sätt 

o Utformning 

o Tillgång 

 

 Vet du vad du ska använda? 

o Om inte, varför? 
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 Pratar ni inom företaget om personlig skyddsutrustning 

o Om ja, iså fall hur, varför, när? 

 

 Skiljer sig användandet mellan ledningens policy och den verkliga? 

o Beskriv? 

 

 Tycker du att acceptansen för användning av personlig skyddsutrustning 

har blivit bättre eller sämre när det gäller användningen? 

o Beskriv 

 

 Har du förslag som skulle kunna göra det personliga skyddet ännu mer 

använt? 

o Användarvänlighet, utbildning, sanktioner… 

 

 

 Finns det något ytterligare som du vill tillägga? 
 


