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Sammanfattning 
Denna rapport är en kunskapsöversikt som beskriver internationell forskning om 
säkerhetskultur och säkerhetsarbete i byggindustrin. I rapporten diskuteras inledningsvis 
hur säkerhetskultur kan förstås i relation till organisationskultur och att mycket av de 
distinktioner som görs inom säkerhetskulturforskningen inom byggbranschen är 
avhängig synen på kulturbegreppet. I den forskning som studerats i denna 
litteraturöversikt är det vanligt med en mer normativ ansats, dvs., den är inte neutral 
utan den syftar till säkerhet. Det verkar inte vara lika vanligt med säkerhetskultur-
forskning som i grunden har en tolkande ansats och som ställer sig mer neutral till 
huruvida kulturen i sig alltid leder till en högre grad av säkerhet. Med en sådan ansats 
kan dock säkerhetskulturens olika delar i högre grad analyseras utan att vara upptagen 
med dess koppling till en normativ syn på säkerhetskultur. Med utgångpunkt i den 
tidigare forskningen ger vi slutligen förslag på ett antal aktiviteter som skulle kunna 
införlivas i säkerhetsparken som ett sätt att stärka dess säkerhetsfrämjande arbete. 
 

Summary in English 
This report is a literature review of international research focusing on safety culture and 
safety management practices in the construction industry. More specifically, we discuss 
how the term “safety culture” can be understood in relation to the broader term 
“organizational culture” and that there is an intimate connection between the two. 
Furthermore, we conclude that much of the research takes a normative approach when 
studying safety culture in the sense of assuming that culture has a certain direction, i.e. 
that it aims at safety. It is less common that researchers take an interpretative perspective 
on safety culture where culture, in itself, is viewed as a complex phenomenon that 
cannot necessarily be controlled or managed in a certain direction. We argue that further 
studies in the field should also prioritize interpretative perspectives since it would 
contribute to a more nuanced view on safety culture, e.g., through qualitative 
methodological approaches such as ethnography. Finally, based on the results of previous 
research, we suggest a number of activities that can be introduced to the safety training 
park outside of Arlanda, Stockholm, as a way of strengthening their proactive safety 
work. 
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1 Inledning 
 

Den svenska byggindustrin har gjort stora satsningar de senaste åren för att öka 
medvetenheten om vikten av att arbeta säkert. Såväl arbetsgivarorganisationen 
Byggföretagen som fackförbundet Byggnads har bedrivit kampanjer för att nå ut till den 
huvudsakliga målgruppen, dvs. arbetsgivare och anställda i de cirka 100 000 små- till 
medelstora företag som utgör industrin i stort. Ett ytterligare steg i denna satsning är att 
Byggföretagen har byggt en säkerhetspark, dvs. en anläggning där de som arbetar inom 
industrin kan träna på att arbeta säkert och få möjlighet att gemensamt reflektera över 
säkerhetsrelaterade frågor. Resultaten från en finsk studie (Reiman et al., 2017) visar att 
denna form av träning i realistiska miljöer ger positiva resultat i termer av exempelvis 
förändrat beteende. 

Syftet med vårt forskningsprojekt är att skapa mervärde för de träningsinsatser som görs 
och skapa förutsättningar för att de lärdomar som deltagarna drar kan förankras vidare 
ute på arbetsplatserna. Ett centralt begrepp i detta arbete är säkerhetskultur. En tidig 
definition av säkerhetskultur kommer från kärnkraftsindustrin (ACSNI, 1993, refererad 
i Guldenmund, 2010, s. 1467): 

The safety culture of an organization is the product of individual and group 
values, attitudes, competencies and patterns of behavior that determine the 
commitment to, and the style and proficiency of, an organization’s health 
and safety management. Organizations with a positive culture are 
characterized by communications founded on mutual trust, by shared 
perceptions of the importance of safety and by confidence in the efficacy of 
preventive measures. 

Ur detta perspektiv utgör således en god säkerhetskultur väl intränade säkerhetsrutiner 
och proaktiva säkerhetsbeteenden som på ett direkt sätt minskar både antalet och 
svårighetsgraden på olycksfall. Genom att fokusera på säkerhetskulturella aspekter i 
relation till säkerhetsparken, och söka operationalisera dessa till konkreta aktiviteter,  kan 
det således skapa ett mervärde till de insatser som görs och även medföra positiva effekter 
för de som inte har fått träning vid säkerhetsparken, då deltagarna tar med sina 
erfarenheter och nya beteenden ut i företagen för vidare spridning. Säkerhetskultur är 
emellertid ett mångfacetterat begrepp som har definierats på olika sätt inom forskningen, 
så vi ämnar även problematisera begreppet och fenomenet säkerhetskultur i sig och hur 
det har använts inom forskning och praktik.  

Denna rapport är ett första steg i detta arbete där vi har kartlagt den internationella 
forskningen inom området säkerhetskultur och diskuterar vilka resultat som kan 
implementeras i säkerhetsparken. Rapporten är disponerad så att vi först kort redogör 
för våra metodologiska överväganden i kapitel 2. I kapitel 3 lyfter vi perspektivet och 
menar att säkerhetskultur är en del av en övergripande organisationskultur. I kapitel 4 
diskuterar vi hur man kan länka ihop säkerhetskultur med det mer övergripande 
begreppet organisationskultur, för att sedan i kapitel 5, 6 och 7 redogöra för perspektiv 
på säkerhetskultur inom byggindustrin specifikt. Rapporten avslutas med en teoretisk 
diskussion kring begreppet säkerhetskultur i kapitel 8 och ett antal rekommendationer 
till säkerhetsparken i kapitel 9 i det vidare arbetet med att införliva säkerhetskulturella 
överväganden i dess aktiviteter. 
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2 Metod 
 
Sammanställningen bygger i huvudsak på vetenskapligt säkerställd litteratur, dvs. artiklar 
som har genomgått ett peer review-förfarande i internationella tidskrifter. Urvalet skedde 
i två omgångar. I det första hade vi en bred ansats med följande söksträng för att fånga 
upp artiklar som berör säkerhetskultur direkt såväl som indirekt i relation till 
byggindustrin: 
 
(“health and safety” OR “safety and health” OR “occupational health and safety” OR 
“occupational safety and health” OR safety) AND (“construction industr*” OR 
“construction work”) AND (train* OR learn*) AND “safety culture” 
 
Sökningen genomfördes i databaserna Scopus och Web of Science och genererade 35 
respektive 19 träffar. Vi läste igenom artiklarna och bedömde att endast ett fåtal hamnade 
inom ramen för studiens syfte. En ytterligare och bredare sökning genomfördes därefter 
i Web of Science med enbart nyckelorden ”safety culture” och ”construction industry”, 
vilket genererade 124 träffar. Med undantag för de artiklar som överlappade med det 
första urvalet läste vi sammanfattningarna av de nya texterna, av vilka 23 initialt 
bedömdes vara relevanta för studiens syfte och lästes i sin helhet. Därefter 
sammanställandes resultaten i tre teman som karaktäriserade innehållet i totalt 20 artiklar 
(dvs. från båda sökningarna – se bilaga 1): Modeller för säkerhetskultur inom byggindustrin, 
Byggindustrins komplexitet skapar problem, samt Säkerhetsledning och ledarskap är en nyckelfråga.  
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3 Säkerhetskultur är en del av en övergripande 
organisationskultur 

 
Vi har valt att se säkerhetskultur som en delmängd av en mer övergripande 
organisationskultur – ett perspektiv som även förespråkats i tidigare studier om 
säkerhetskultur (se Törner, 2010). I detta avsnitt beskriver vi två grundläggande 
perspektiv för vad organisationskultur är, med fokus på grundläggande antaganden 
(Schein, 2017) och symbolik och meningssystem (Alvesson, 2015). 
 
Schein (2017) definierar kultur som den ”ackumulerade och gemensamt delade 
inlärningen inom en grupp när den löser sitt problem med extern adaption och intern 
integration, som fungerat bra nog för att uppfattas som legitimt och därmed något som 
bör läras ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation 
till dessa problem.” (s. 6). Schein menar vidare att det finns tre olika nivåer eller lager av 
kultur som bygger på och påverkar varandra (Figur 1). 
 

 
 

Figur 1. Scheins kulturmodell baserat på Rushdi och Kamal (2014). 
 

1. Artefakter: Denna nivå innefattar de synliga delarna av en viss kultur, dvs. de 
strukturer, processer och beteenden som kan kopplas till en viss grupp. Schein 
nämner att trots att dessa artefakter kan vara enkla att observera betyder det inte 
nödvändigtvis att de är enkla att uttyda i termer av betydelse och mening.  
 

2. Uttalade värderingar: Denna mellannivå innefattar de ideal, ideologier, 
målsättningar och rationaliseringar som ledsagar medlemmarna i gruppen. De 
utgör således en uppsättning mer eller mindre uttalade regler som påverkar vilka 
beteenden som är godtagbara inom gruppen ifråga. 
 

3. Grundläggande antaganden: Schein ser denna nivå som den mest fundamentala 
aspekten av en kultur, dvs. de omedvetna föreställningar som tas för givet och 
som utgör grunden till medlemmarnas beteenden. För att kunna förstå vilken 
innebörd som de ”högre” liggande lagren har måste man försöka att tydliggöra 
vilka grundläggande antaganden som gör sig gällande inom en viss grupp.  
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En implikation av modellen är att kultur kan studeras på olika nivåer. Det måste 
emellertid vara möjligt att beskriva hur de olika nivåerna hänger samman, något som 
försvåras av att synliga artefakter inom en grupp av människor – som i sig går att 
undersöka via intervju- eller observationsstudier – inte nödvändigtvis är kopplade till 
grundläggande antaganden i en kulturell bemärkelse. Specifika beteenden kan 
exempelvis i hög grad bero på kontextuella aspekter kopplade till strukturer och 
processer, snarare än gemensamt delade omedvetna och förgivettagna föreställningar. 
Schein (2017) kopplar även denna övergripande definition till begreppet 
organisationskultur, dvs. kultur i en organisatorisk kontext, där således specifika 
förhållanden kopplade till det organisatoriska livet blir aktuella och viktiga att ha med i 
åtanke. 
 
I kontrast till Scheins (2017) modell lyfter Alvesson (2015) fram symbolikens betydelse för 
organisationskultur, med hänvisning bland annat till följande definition av Frost et al. 
(1985, refererad i Alvesson, 2015, s. 11): 
 

Att tala om organisationskultur tycks vara detsamma som att tala om hur viktigt det 
är för människor med symbolik – med ritualer, myter, berättelser och legender – 
och om hur man skall tolka händelser, idéer, och erfarenheter som påverkas och 
formas av de grupper de ingår i. 
 

Kultur i denna bemärkelse handlar således i hög utsträckning om system av innebörder som 
delas av en grupp av människor och som, taget samman, utgör kulturen. Enligt Alvesson 
(2015) används dock kulturbegreppet på olika sätt beroende på forskningsdisciplin. I vissa 
fall framhålls aspekter som rör trossatser och föreställningar, i andra fall symbolsystem 
eller att kultur främst handlar om normer och värderingar. Överlag finns det olika 
definitioner av begreppet, ofta med koppling till fenomen som socialt mönster eller social 
struktur. Kultur särskiljer sig dock enligt Alvesson från sociala förhållanden i termer av 
att det fokuserar på ”mer eller mindre sammanhängande system av betydelser och 
symboler” (Alvesson, 2015, s. 13), till skillnad från social struktur som handlar om 
övergripande mönster av handlingar som utvecklats som en konsekvens av socialt 
samspel. En distinktion kan med andra ord göras mellan det kulturella och det sociala i 
bemärkelsen att analyser av det förstnämnda primärt handlar om symboler, idéer, 
värderingar och antaganden rörande den sociala verkligheten.  
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4 Forskning om säkerhetskultur  
 
I avsnittet ovan diskuterades organisationskultur på ett generellt plan. Här fokuserar vi 
diskussionen till säkerhetskultur med utgångpunkt i ett antal bredare perspektiv och 
modeller.  
 
Richter och Koch (2004) delar upp studier om organisationskultur i två huvudsakliga 
inriktningar: interpretivism och funktionalism. Enligt en sådan uppdelning kan Schein 
ses som en företrädare för funktionalism då han lägger fokus på kulturens funktionella 
och i slutändan integrerande funktion för dess medlemmar. Alvesson, å andra sidan, kan 
placeras inom ramen för interpretivism i och med det stora fokus som läggs på symboler 
och dess betydelser och att dessa inte nödvändigtvis delas av samtliga eller merparten av 
personerna inom en organisation (Richter & Koch, 2004). Med referens till Glendon et 
al. (2006) gör även Biggs et al. (2013) en liknande uppdelning och skiljer på ett tolkande 
och ett funktionalistiskt angreppssätt. Ett tolkande angreppssätt betraktar kulturen som 
en framväxande egenskap som är ett komplicerat resultat av alla anställda, inte bara 
ledande befattningshavare, och att kulturen inte kan "konstrueras" snabbt, utan genom 
organisatoriskt lärande över tid. Med ett funktionalistiskt angreppssätt betraktas kulturen 
som något som medvetet kan manipuleras och påverkas av ledningen för att stödja 
företagens intressen och som till stor del sker uppifrån och ner.  

En tongivande och ofta citerad översikt om säkerhetskultur i byggbranschen är 
Guldenmund (2010). Han sorterar tidigare studier om säkerhetskultur efter tre variabler 
hämtade från forskning om organisationskultur; de som behandlar kärnan (värderingar, 
antaganden, konventioner), de som behandlat artefakterna (praxis och beteenden), och 
de som behandlar båda delarna, i relation till säkerhet. Ofta behandlas kärnan som en 
svart box som man inte riktigt kan förstå men inte heller förneka. 
 
En etnografisk ansats innebär enligt Guldenmund (2010) att forskaren med kvalitativa 
metoder försöker beskriva och förstå kulturen, men inte nödvändigtvis värdera den. Man 
kan beskriva det som något en organisation är snarare än något organisationen har. En 
implikation av detta är att organisationens historia är viktig för förståelsen. Ett 
artefaktperspektiv innebär att forskaren studerar vad organisationen har, snarare är vad 
organisationen är. Här blir studier av nuet viktigare än historien. Vanligtvis fångas nuet 
med en enkät. I artefaktperspektivet nöjer man sig inte med att förstå kulturen, man vill 
även mäta den. Ett tredje perspektiv, som Guldenmund kallar det pragmatiska, utgår från 
tre begrepp (karaktäristika) hos en organisation: struktur (formell organisation, 
ansvarsfördelning), kultur (grundläggande värderingar, ledningsfilosofi) och process (det 
man utför, t.ex. produktion, kvalitetskontroll, fakturering) som interagerar på olika sätt 
(Figur 2). Den benämns pragmatisk då den inte utgår från empirisk forskning om 
kulturen, utan snarare från erfarenheter och expertbedömningar. Den pragmatiska 
ansatsen har fokus på förändring, dvs. framtiden. Ett exempel är DuPonts metoder för 
att förändra beteenden, dvs. metoder som (i detalj) beskriver vad man ska göra för att nå 
en högre säkerhetsnivå. Med denna definition blir säkerhetskultur något en organisation 
antingen har eller inte har. Säkerhetsledning (eng. ”Safety Management”) är ett samlat 
begrepp för struktur och process. 
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Figur 2. Den organisatoriska triangeln (Guldenmund, 2010), förf. översättning. 
 
Guldenmund (2010) liknar kulturen med lagren på en lök, med värdegrund i mitten och 
artefakter längst ut. Ju längre ut något ligger (dvs. längre från kärnan) desto lättare är det 
att se. Om man frilägger de djupa lagren så förändrar de också sin karaktär. En 
komplikation vid studier av kulturer är att de inte utgör någon homogen helhet; det 
finns vissa nationella, professionella eller andra schatteringar men inom dessa finns en rad 
subkulturer som antingen kan vara socialt bestämda (dvs. härröra ur samma sociala 
kontext) eller mer individuellt bestämda (dvs. individuella särintressen). 
 
Guldenmund (2010) lyfter fram två särdrag för säkerhetskultur: 
 

• Till skillnad från kulturbegreppet generellt så är säkerhetskultur laddad med ett 
värde. Vi vet vad vi vill; kulturen har en riktning. 
 

• Säkerhet handlar om beteenden medan säkerhetskultur handlar om att förstå 
beteendet. I de mer pragmatiska ansatserna blir ofta förståelsen underordnad 
beteendet. 

 
Guldenmund (2010) betonar interaktionens betydelse i den organisatoriska triangeln. 
Om insatserna fokuserar på processer och strukturer, exempelvis ett arbetsmiljö-
ledningssystem, så kommer det med nödvändighet att förändra kulturen. Men 
Guldenmund påpekar också att ett bra arbetsmiljöledningssystem inte räcker utan det 
krävs en engagerad ledning för att det ska få någon bestående effekt. 
 
I en annan litteraturöversikt utgår Edwards et al. (2013) från kulturbegreppet i sig och 
analyserar forskning och praktik inom säkerhetskultur i relation till olika traditionella 
definitioner (Figur 3). Ett första område är normativa ansatser där säkerhetskultur ses som 
något som kan definieras på en skala av exempelvis högt eller lågt, dvs. det finns bättre 
eller sämre säkerhetskultur och målet är att sträva efter att utveckla kulturen i rätt 
riktning. Det normativa ligger alltså i att kultur ses som möjlig att påverka via 
förändringar i strukturer och processer, med ledningsstyrt säkerhetsarbete som en av de 
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främsta metoderna. Antropologiska ansatser, å andra sidan, ligger mer i linje med vad 
Guldenmund (2010) kallar akademiska infallsvinklar i bemärkelsen att normer och 
värderingar i sig ligger i fokus, dvs. ofta i relation till de djupare kulturella lagren av en 
organisation. Ansatsen söker ökad förståelse för kulturella företeelser i relation till 
säkerhet snarare än utvärdering. Den sista ansatsen kallar Edwards et al. pragmatisk (dock 
i en annan bemärkelse än Guldenmund) inom vilken säkerhet i slutändan handlar om 
beteenden och att det då är dessa som bör ligga i fokus i studier av säkerhetskultur. För 
att beteenden ska kunna ses som formade av kulturen kräver denna ansats dock även en 
förståelse för normer och värderingar, men beteenden och praktiker är i huvudsakligt 
fokus.  
 

 
 
 
 

Figur 3. Säkerhetskulturmodell (Edwards et al., 2013), förf. översättning. 
 
Säkerhetskultur som begrepp har således kopplingar till både renodlade kulturstudier i 
en antropologisk eller socialpsykologisk mening och organisationsforskning där även 
strukturer och processer i olika former ingår. Såväl Guldenmund (2010) som Edwards et 
al. (2013) hänvisar exempelvis till Scheins modell där kultur ses som bestående av 
grundläggande antaganden, uttryckta värderingar och artefakter. Guldenmund 
instämmer i att det är viktigt att göra en distinktion mellan grundläggande antaganden 
och uttrycka värderingar och att ”lagermodellen” ofta återkommer inom forskning om 
säkerhetskultur. Richter och Koch (2004), å andra sidan, definierar säkerhetskultur som 

 

 11  

”gemensamt delad och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av arbete och säkerhet – 
delvis symboliskt uttryckt – som vägleder människors handlingar i relation till risk, 
olyckor och prevention.” (s. 705). Denna definition är mer i linje med Alvessons (2015) 
fokus på symboler, ritualer och myter och att det är viktigt att undersöka hur individer 
använder dessa för att tolka händelser, idéer och erfarenheter. Alvesson kritiserar Schein 
(1992; 2010) för att lägga för stort fokus på att en organisation har grundläggande 
antaganden som är gemensamma för samtliga medlemmar. En organisation har snarare 
ofta ett antal subkulturer inom vilka erfarenheter och meningsskapande rörande arbete 
och säkerhet kan formas. Ur ett sådant perspektiv har en organisation inte nödvändigtvis 
en säkerhetskultur som kan studeras utan flera. 
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5 Modeller för säkerhetskultur i byggindustrin 
 
I en litteraturgenomgång av trender inom säkerhetskulturforskningen i byggindustrin 
konstaterar Deepak och Gangadhar (2019) att intresset för ämnet har ökat inom 
branschen under åren och refererar till en bibliometrisk studie utförd av Van Nunen et 
al. (2017). Litteratursökningen utgick från Scopus där en sökning på ”safety culture and 
construction industry” gav 140 artiklar publicerade under åren 2001 till 2017, av vilka 
Van Nunen et al. bedömde 51 som relevanta. De flesta artiklarna kom från Kina (10), 
följt av USA (9), Australien (9), Hong Kong (8) och Indien (6).  
 
Enligt Deepak och Gangadhar (2019) uppstod begreppet säkerhetskultur strax efter 
Tjernobylolyckan 1986. Emellertid tillhandahölls ingen exakt förklaring av termen av 
två huvudsakliga skäl: 1) olika forskare framhäver olika aspekter av säkerhetskultur som 
mest betydelsefulla, och 2) kultur är överhuvudtaget svårt att beskriva. Även om forskare 
har föreslagit delvis olika definitioner av begreppet menar Deepak och Gangadhar att det 
råder enighet om att säkerhetskultur kan betraktas som en proaktiv strategi för hantering 
av säkerhetsrelaterade frågor i praktiken. Vår egen sammanställning av artiklar som 
fokuserar på säkerhetskultur i byggindustrin visar även på en bredd av definitioner (se 
bilaga 1). 
 
Deepak och Gangadhar (2019) menar vidare att de flesta modeller för säkerhetskultur 
fokuserar på tre övergripande dimensioner: 
 

1. Personliga faktorer: Dessa omfattar psykologiska aspekter såsom individens och 
gruppens värderingar, attityder och uppfattningar rörande säkerhet och beskriver 
"hur människor känner sig inom en organisations säkerhetssystem". Utvärdering 
sker ofta genom frågeformulär och berör faktorer som exempelvis medarbetarnas 
engagemang, kompetens och attityder, samt underentreprenörers medverkan i 
säkerhetsarbetet. 
 

2. Beteendefaktorer: Dessa rör säkerhetsrelaterade åtgärder och beskriver "vad 
människor gör i säkerhetssystemet i en organisation" och utvärderas genom 
säkerhetschecklistor. Relevanta faktorer är exempelvis arbetsledningens 
åtagande, riskhantering, säkert arbetsuppförande och säkerhetspraxis. 
 

3. Situationsfaktorer: Detta omfattar situationsbundna funktioner som policyer, 
förfaranden, förordningar, organisationsstruktur och ledningssystem. Den 
beskriver "vad organisationen har eller måste införa" och utvärderas genom 
säkerhetsrevisioner och inspektioner. Framträdande faktorer är säkerhetspolicyer, 
resurser och utbildning, ledningens engagemang och kommunikation. 

Deepak och Gangadhar (2019) pekar, vidare, på att mätinstrument är ytterligare en 
komponent som återkommer i forskning om säkerhetskultur. Korrekta mätinstrument 
är enligt författarna avgörande för att bedöma säkerhetskulturen i respektive organisation. 
Nivån på säkerhetskultur utvärderas vanligtvis genom kvantitativa frågeformulär som är 
baserade på ett urval av faktorer av den typ som nämnts ovan. Bland de många 
mätverktygen som finns är enligt Deepak och Gangadhar Safety Climate Assessment Tool 
(S-CAT) ett av det främsta, dvs. ett utvärderingsverktyg som är specifikt utformat för 
byggindustrin och som fokuserar på säkerhetsklimat snarare än säkerhetskultur sig.  
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Enligt Fang och Wu (2013) finns det en lång debatt inom forskningen om skillnaden 
mellan och definitioner av säkerhetskultur och säkerhetsklimat. Trots oenigheter om 
valet av termer är det dock vanligt att säkerhetsklimat betraktas som en mätbar reflektion 
eller specifik aspekt av säkerhetskulturen – en aspekt som vanligtvis mäts genom 
frågeformulär eller strukturerade intervjuer. Chen och Jin (2013) intar en liknande 
hållning och nämner att mätningar av säkerhetsklimat kan utgöra grund för utvärdering 
av säkerhetskultur. Säkerhetsklimat definieras följaktligen som arbetarnas uppfattning av 
eller förståelse för säkerhetens roll på arbetsplatsen samt deras attityder till säkerhet. Enligt 
Teo och Feng (2009) påverkar säkerhetsklimatet säkerhetskulturens tre dimensioner, det 
vill säga psykologiska, situationsbundna och beteendemässiga aspekter. Flera 
projektspecifika faktorer, såsom projektets varaktighet, projektstorlek och antal 
entreprenörer, kan även påverka förhållandet mellan säkerhetsklimat och 
säkerhetskultur. Teo och Feng drar slutsatsen att en bedömning av säkerhetsklimatet kan 
ge en pålitlig bild av byggföretagets övergripande säkerhetskultur. Mätningar av 
säkerhetsklimatet innebär enligt Fang och Wu dock att man bara kan undersöka delar av 
det som utgör en säkerhetskultur, samtidigt som det är ett av fåtal sätt att skapa sig en 
bild av säkerhetskultur via kvantitativa mätningar. 
 
Fang och Wu (2013) lyfter även fram två modeller för säkerhetskultur som särskilt 
relevanta för byggindustrin: Gellers (1996) Total Safety Culture Model och Coopers (2000) 
Reciprocal Safety Culture Model (Figur 4). Geller identifierar tre dimensioner för 
säkerhetskultur: miljöfaktorer, personfaktorer och beteendefaktorer, dvs. samma 
övergripande dimensioner som Deepak och Gangdhar (2019) lyfter fram. Dessa tre 
faktorer interagerar och bildar en triangel som Geller kallar ”säkerhetstriaden”. Fang och 
Wu menar att denna säkerhetstriad illustrerar sammansättningen av säkerhetskulturen 
men inte de specifika interaktiva förhållandena som finns mellan de tre dimensionerna. 
I Coopers modell, å andra sidan, har miljöfaktorer vidgats till att innefatta ledningssystem 
för säkerhet. Modellen pekar på interaktionen och det ömsesidiga beroendet mellan 
psykologiska faktorer, observerbara beteenden och organisatoriska funktioner. Fang och 
Wu menar att modellen kan användas som en utgångspunkt för benchmarking med 
andra organisationer.  
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som ledningssystem för säkerhet och hur väl de är implementerade, 2) psykologiska 
faktorer, dvs. personalens perceptioner av och attityder till säkerhetsfrågor, och 3) 
säkerhetsbeteenden såsom de kommer till uttryck i praktiken (säkra respektive osäkra 
handlingar). Lee utgår också från att säkerhetskultur är något som kan utvärderas 
objektivt via kvantitativa undersökningar för att exempelvis kartlägga byggarbetares 
perceptioner rörande säkerheten på arbetsplatserna. En utgångspunkt i den teoretiska 
ansatsen är, vidare, att säkerhetskultur är något som aktivt kan skapas och att det är viktigt 
att personer i ledande ställning inom byggföretag är drivande i det arbetet (se nedan, 
Säkerhetsledning och ledarskap är en nyckelfråga). 
 
Choudhry et al. (2007a) utvecklar Coopers modell så att den kan fungera som ett verktyg 
i praktiken vid undersökningar av byggarbetsplatser (Figur 5). En fördel med den 
utvecklade modellen som författarna lyfter fram är att den möjliggör en triangulering vad 
det gäller mätverktyg. De situationsbundna faktorerna, dvs. policyer, ledningssystem, 
roll- och ansvarsfördelning, m.m., kan undersökas via utvärderingar och revisioner. 
Psykologiska faktorer, så sin sida, kan kartläggas via enkätundersökningar där 
säkerhetsklimat är i fokus. Säkerhetsbeteenden, slutligen, kan systematiskt studeras med 
hjälp av checklistor och observationsprotokoll inom ramen för ett beteendebaserat 
säkerhetsprogram. Choudhry et al. föreslår följande definition för säkerhetskultur såsom 
det kommer till uttryck inom byggindustrin specifikt: 
 

[Säkerhetskultur är] produkten av individ- och gruppbeteenden, attityder, 
normer och värderingar, perceptioner och tankar, som avgör engagemanget, 
stilen och färdigheten i systemet i en organisation och hur dess personal agerar 
och reagerar i termer av företagets fortgående säkerhetsprestanda vid 
byggarbetsplatser (s. 1008). 
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Figur 5. Modell för säkerhetskultur (Choudhry et al., 2007a), förf. översättning. 
 
Feng och Trinh (2019) utgår från en syn på säkerhetskultur som förespråkas av bland 
andra Cooper (2000) och Choudhry et al. (2007b), dvs. att det är viktigt att ta hänsyn 
till individuella psykologiska faktorer, såväl som beteendemässiga och kontextuella 
faktorer. Vid undersökningar av säkerhetskultur kan således olika metoder trianguleras 
för att belysa vad som ses som tre olika, men sammanflätade, dimensioner av 
säkerhetskultur. Författarna tillför emellertid ytterligare ett teoretiskt begrepp i 
diskussionen om säkerhetskultur, nämligen resiliens. Resilienta organisationer 
kännetecknas av att de har kapacitet att förutse, övervaka och svara effektivt på 
säkerhetsrelaterade risker, samt lära sig av incidenter i ett kontinuerligt förbättringsarbete. 
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Feng och Trinh refererar till Do et al. (2018) som föreslår att tidigare forskning om 
säkerhetskultur kan kombineras med överväganden rörande resilienta organisationer i 
termer av att det handlar om psykologisk resiliens på individ- och gruppnivå, 
beteendemässig resiliens i termer av kompetens och beteendemönster bland anställda 
avseende riskfyllda situationer, och kontextuell resiliens avseende organisationens 
åtgärder för att motverka säkerhetsrelaterade risker. I linje med detta definierar Feng och 
Trinh säkerhetskultur som ”en organisations psykologiska, beteendemässiga, och 
kontextuella förmågor att förutse, övervaka, svara på och lära så att säkerhetsrisker kan 
hanteras och så det kan skapas en ultrasäker organisation.” De applicerade vidare detta 
teoretiska perspektiv empiriskt i den vietnamesiska byggindustrin genom en 
enkätundersökning med 115 deltagare – samtliga verksamma som projektledare i någon 
form. Resultaten visar att byggföretag som aktivt fokuserar på att minska 
säkerhetsrelaterade risker påverkar kontextuell och beteendemässig resiliens positivt, att 
aktivt åtgärdande av säkerhetsrelaterade problem på arbetsplatsen påverkar den 
psykologiska resiliensen, samt att tydlig organisering av arbetet påverkar kontextuell 
resiliens.  
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6 Byggindustrins komplexitet skapar problem 
 
Flertalet studier betonar alltså vikten av att ta hänsyn till de strukturer, processer och den 
övergripande kontext som kännetecknar byggindustrin. Taget samman medför detta en 
extra komplexitet när det gäller studier av säkerhetskultur. Fang och Wu (2013) betonar 
exempelvis att den dynamik som utvecklas mellan ägare, entreprenör och 
underentreprenörer är unik för byggindustrin. Dessa interagerar med varandra på 
tillfälliga arbetsplatser och ska samordna sina säkerhetskulturer långt borta från sina 
respektive huvudkontor. Alla parter bidrar med sin säkerhetskultur och formar den mer 
övergripande säkerhetskultur som gäller på den unika arbetsplatsen. En annan unik 
förutsättning är branschens tidsplanerade produktionsprocess, både i själva 
konstruktionsarbetet och också logistiken på arbetsplatsen, där det mesta sker i parallella 
processer som ska koordineras under tidspress. Dessa speciella förhållanden gör att 
exempelvis de anställdas beteende inte kan förutses på samma sätt som i andra 
industrigrenar. 

Baserat på dessa perspektiv, samt ovannämnda modeller av exempelvis Cooper (2000) 
och Choudhry et al. (2007a), formar Fang och Wu en egen model – Safety Culture 
Interaction Model – där de lägger in aktörerna (dvs. ägare, entreprenör och 
underentreprenörer) och försöker fånga dynamiken dem emellan. Utgångpunkten är en 
empirisk undersökning av två byggprojekt i Singapore, och i linje med det som nämnts 
ovan menar Fang och Wu att säkerhetskulturen är kontextuellt bestämd och talar 
följaktligen om projektspecifik säkerhetskultur. Modellen kompletteras även med 
ytterligare ett lager där man skiljer på ledningens och arbetarnas säkerhetskultur och att 
dessa i grunden har olika förutsättningar. 
 
Ett resultat av studien är att det fanns stora skillnader mellan hur ledning och arbetare 
såg på säkerhet, till största delen beroende på att ledningens ”spelplan” är mycket mer 
komplex där tre parter ska samverka under stor tidspress. Samtidigt konstaterar författarna 
att ledningens säkerhetsbeteende har stor betydelse för hur arbetarna beter sig. En lärdom 
från studien är att för att kunna förstå dålig säkerhetskultur måste man förstå ledningens 
kultur och införa åtgärder på den nivån. Detta kan sedan få positiva effekter ute på 
arbetsplatsen (Fang & Wu, 2013). 
 
Waddick (2010) betonar också vikten av att ta hänsyn till byggindustrins komplexitet. 
Via en etnografisk studie bestående av deltagande observation, intervjuer och 
dokumentstudier över en nioårsperiod i den australiensiska byggindustrin föreslår 
författaren att sju aspekter kan tas med i åtanke vid analyser av säkerhetskultur: 
 

1. Arbetsplatsen i sig, som ofta är utomhus med smutsiga och bullriga miljöer som är 
tillfälliga. Detta gör det bland annat svårt för personalen att förutse vad som 
kommer att ske på en viss arbetsplats i en vidare bemärkelse, givet dess tillfälliga 
natur. 

 
2. Arbetsmetoder. Det är vanligt med personal på byggarbetsplatser som är 

specialiserade på vissa uppgifter som ofta även innefattar tungt, fysiskt arbete. Det 
handlar alltså om praktiska arbeten där exempelvis skriftliga regler och styrande 
dokumentation inte alltid upplevs som meningsfulla eller viktiga för arbetet som 
ska utföras. 
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dokumentation inte alltid upplevs som meningsfulla eller viktiga för arbetet som 
ska utföras. 
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3. Entreprenörskedjor. Arbetets organisering vid byggprojekt kommer med särskilda 
utmaningar som kan kopplas till att företag tar in underentreprenörer och att det, 
i slutändan, bildas omfattande gemensamma arbetsställen där flera arbetsgivare är 
verksamma. Konkurrens om arbeten och pressade priser kan exempelvis medföra 
att säkerhetsrelaterade frågor inte prioriteras, då det inte upplevs som viktigt för 
arbetets genomförande. 

 
4. Personalsammansättning och arbetsplatskultur. Arbetsstyrkan vid byggarbeten är ofta 

homogen i bemärkelsen att det i regel är män som arbetar. Detta kan medföra 
att det utvecklas en maskulinitetsnorm som i sig kan medföra att risktagande och 
allmänt osäkert beteende blir vanligt förekommande. 

 
5. Utrustning och material. Byggarbete kännetecknas av tungt fysiskt arbete med 

verktyg som inte alltid är optimerade vad det gäller ergonomi. Arbetsställningar 
är även ofta påfrestande och kan i förlängningen medföra belastningsskador och 
andra problem. 

 
6. Träning. Enligt Waddick är det inte lika vanligt att personal hos 

underentreprenörer har samma möjligheter till arbetsrelaterad träning som 
exempelvis personal hos huvudentreprenörer, som i regel är större företag med 
resurser att lägga på exempelvis kompetensutvecklingsinsatser.  

 
7. Arbetsmiljökunskap. Begränsade ekonomiska resurser bland mindre företag gör att 

frågor rörande säkerhet och hälsa riskerar att nedprioriteras. Det kan även råda 
oklarheter om vad lagstiftningen faktiskt kräver i termer av säkerhetsarbetet och 
vem som ska vara ansvarig för vad på byggarbetsplatsen. 

 
Mohamed och Chinda (2011) tar ett liknande helhetsperspektiv med fokus på den 
potentiella inverkan så kallade möjliggörare har på organisatoriska säkerhetsmål under en 
viss tidsperiod. I artikeln lyfter författarna fram fem specifika möjliggörare som extra 
viktiga att ha med i åtanke i relation till säkerhetskultur: ledarskap, medarbetare, 
partnerskap och resurser, policy och strategier, samt processer. I linje med det nämner 
Molenaar et al. (2009) fem latenta variabler som kan användas för att beskriva 
säkerhetskultur: 
 

1. ett företags säkerhetsåtagande; 
 

2. de incitament som erbjuds till personer för säker prestanda; 
 

3. underleverantörens engagemang i företagskulturen; 
 

4. säkerhetsansvar och engagemang; 
 

5. bestraffningar och undermåligt säkerhetsbeteende.  
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7 Säkerhetsledning och ledarskap är en nyckelfråga 
 
Ett framträdande fokusområde i den tillämpade forskningen är således hur 
säkerhetskultur hänger ihop med frågor som rör säkerhetsledning generellt och ledarskap 
specifikt. Zou (2011) undersöker exempelvis säkerhetsprogram vid fem byggföretag i 
USA, Australien och Hong Kong med syfte att kartlägga dess implementeringsstrategier 
och målsättningar. Datainsamlingen bestod av en genomgång av relevant litteratur, 
offentliga dokument, intervjuer och samtal med personal från företagen ifråga. 
Resultaten visar att sju aspekter karaktäriserar samtliga program och att det, taget 
samman, bidrar till en stark säkerhetskultur:  
 

1. Fokus ligger på att forma personalens attityder rörande säkerhet och stärka 
engagemanget i dessa frågor för att få till stånd säkra beteenden. 
 

2. Programmen utgår från grundprincipen att alla incidenter och arbetsskador är 
oacceptabla och kan förhindras. 

 
3. Ledningen inom företagen visar ett starkt engagemang för säkerheten. 

 
4. Programmen inkluderar och involverar samtliga inblandade parter (t.ex. 

underentreprenörer) i säkerhetsrelaterade frågor. 
 

5. Ledningssystem för säkerhet är implementerade för att identifiera, utvärdera och 
åtgärda säkerhetsrelaterade problem. 

 
6. Tydlighet i roll- och ansvarsfördelningen samt att säkra beteenden belönas.  

 
7. Det finns en specifik databas där lärdomar rörande säkerhetsrelaterade frågor 

samlas.  
 
Betydelsen av säkerhetsprogram har även studerats av Chen och Jin (2013) med fokus 
på den amerikanska byggindustrin. Via en enkätstudie med chefer, platschefer och 
byggarbetare vid 31 olika byggarbetsplatser i fyra delstater erhöll författarna 650 enkätsvar 
(71 från chefer, 229 från platschefer och 350 från byggarbetare). Fokus i studien är på 
säkerhetsprogrammens effektivitet och hur dessa spelar an på säkerhetskultur och 
säkerhetsklimat. Författarna drar slutsatsen att de har en positiv påverkan och illustrerar 
detta med en modell som bland annat belyser hur ledningen definierar policy och 
processer kring säkerhet med utgångspunkt i att säkerhetskultur i huvudsak ligger på den 
nivån. På mellanchefsnivå applicerar man sedan dessa policies och här finns det en 
säkerhetssubkultur, som accepterar ledningens kultur. På den tredje nivån ligger 
säkerhetsklimatet och här handlar det om hur arbetarna uppfattar denna säkerhetskultur. 
 
Även säkerhetsinvesteringar i en bredare bemärkelse har varit föremål för forskning. Med 
utgångpunkt i 47 byggprojekt i Singapore fokuserar Feng et al. (2014) på sambanden 
mellan säkerhetsinvesteringar (dvs. total kostnad för säkerhetsarbetet), säkerhetskultur 
och risknivån på projektet, samt dess effekter på säkerhetsprestanda (dvs. 
olycksfallsfrekvens och allvarlighetsgrad). Studien bygger i huvudsak på statistisk analys 
av olycksfallsdata och data från enkätsvar. Feng et al. presenterar ingen egen modell för 
säkerhetskultur utan utgår likt andra studier (se Guldenmund, 2010) från ACSNI:s 
definition och konstaterar att det finns en mängd teorier och modeller om vad 
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säkerhetskultur är och hur det kan mätas. Feng et al. menar dock att det finns en 
samstämmighet om att följande tio variabler kan användas för att operationalisera 
begreppet: ledningens engagemang, kommunikation och feedback, typ av övervakning, 
stödjande miljö, prestationskrav, personlig bedömning av risk, utbildning och 
kompetensnivå, säkerhetsregler och procedurer, arbetstagares engagemang och 
bedömning av risker i arbetet.  
 
Resultaten från Feng et al. (2014) visar att:  
 

1. säkerhetsprestandan förbättras när det finns en hög nivå av säkerhetsinvesteringar, 
hög nivå på säkerhetskulturen eller låg risknivå i projekten;  

 
2. effekten av enskilda faktorer på säkerhetsprestanda interagerar med 

förändringarna i andra faktorer;  
 

3. effekten av frivilliga säkerhetsinvesteringar (utbildningar, möten, m.m.) på 
säkerhetsprestanda beror på säkerhetskulturen, t.ex. utbildning påverkar kulturen 
vilket i sin tur kan minska olycksfallen, och;  

 
4. förhållandet mellan olycksfrekvensfrekvens och allvarlighetsgrad beror på 

projektets risknivå. Studien pekar på att säkerhetsprestanda för byggprojekt 
bestäms av synergieffekten av säkerhetsinvesteringar, säkerhetskultur och 
risknivån på projektet. Som säkerhetsinvesteringar räknar Feng et al. allt som kan 
hänföras till investeringar på den studerade byggplatsen (även hos 
underentreprenörer), som exempelvis utbildningar. 

 
Feng et al. (2014) skiljer, vidare, mellan basinvesteringar och frivilliga investeringar i 
säkerhetsfrågor där det frivilliga betyder det man gör utöver det nödvändiga, t.ex. 
utbildar arbetskraften och organiserar möten om säkerhetsarbetet. Enligt Feng et al. leder 
basinvesteringar till direkta effekter medan de frivilliga leder till förbättrad 
säkerhetskultur som i sin tur leder till förbättrad säkerhet.  
 
För att skapa djupare förståelse för relationen mellan ledarskap och säkerhetskultur 
använder Cunningham och Jacobson (2018) en typologi för säkerhetskultur formad av 
Hudson (2007) bestående av fem nivåer:  
 

• Patologiska: Säkerheten värderas inte högt, relevant information hålls dold och 
individer undviker ansvar. Säkerhetsrelaterade problem sopas under mattan. 
 

• Reaktiva: Säkerheten prioriteras men hanteras i huvudsak reaktivt, dvs. i 
efterhand. Olyckor tillskrivs individuella och personliga misstag.  
 

• Beräkningsmässiga: Det finns en systematik för att hantera säkerhetsrelaterade 
frågor men den implementeras mekaniskt/statiskt. Säkerhet ses som något som 
måste prioriteras. Ansvarsfrågor är uppdelade på specifika individer, funktioner 
och avdelningar, m.m. 
 

• Proaktiva: Säkerhet är ett högprioriterat område och ses som en viktig värdering 
i relation till arbetet. Information eftersöks om säkerhetsrelaterade frågor. 
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• Generativa: Att arbeta säkert är en del av arbetet i sig och information om 
säkerhetsrelaterade frågor eftersöks aktivt. Alla har ett gemensamt ansvar för 
säkerheten. 

Med utgångspunkt i denna typologi intervjuade Cunningham och Jacobson (2018) 
trettio ledare för små byggföretag om deras syn på arbetsmiljö generellt och säkerhet 
specifikt. Intervjupersonerna fick även värdera sina insatser inom området på en sex-
gradig skala. Cunningham och Jacobson genomförde sedan en diskursanalys av 
intervjumaterialet där respondenternas självklassificering av sina säkerhetsaktiviteter 
jämfördes och kontrasterades med deras säkerhetsprat och muntliga beskrivningar av 
deras värderingar och aktiviteter. Författarna bestämmer säkerhetskulturen ytterligare ett 
steg genom att placera den i en kontext bestående av tre ytterligare aspekter, nämligen 
värdesättandet av en säker arbetsmiljö, attityder till lagstiftning och förändringsstrategier. 
 
I en studie av ett australiensiskt byggföretagen fokuserar Biggs et al. (2013) mer direkt 
på hur säkerhetskultur uppfattas av personer i arbetsledande ställning. Ledarnas 
definitioner och beskrivningar av säkerhetskulturen var främst handlingsorienterade, dvs. 
‘‘The way we do things around here’’. Ledarskap identifierades som en nyckelfaktor för 
en positiv säkerhetskultur, särskilt betydelsen av att ledare visar engagemang för säkerhet 
och är synliga för de anställda. Vad det gäller hinder för förbättring av säkerhetskulturen 
identifierades bland annat det stora antalet underentreprenörer, såväl som den höga 
förändringstakten och mängden av administrativt arbete. Resultaten belyser att 
säkerhetskultur är en komplex konstruktion som är svår att definiera, även för experter 
i en given organisation. 

Wu et al (2016) undersöker säkerhetsrelaterat ledarskap bland projektägare, 
entreprenörer och underentreprenörer och hur de interagerar med varandra. Författarna 
presenterar ingen egen modell eller definition av säkerhetskultur utan väljer att fånga 
projektets säkerhetskultur genom att mäta säkerhetsklimat i ett antal dimensioner: 
ledningens engagemang, säkerhetssystem, kommunikation, säkerhetsengagemang, 
säkerhetsutbildning och tillsyn samt en stödjande miljö. Resultaten visar att det finns 
starka beroenden mellan säkerhetsledarna för de tre viktiga intressenterna. Projektets 
interna säkerhetskultur har en medlande funktion i dessa relationer. Projektägarens och 
entreprenören har störst möjlighet att påverka säkerhetskulturen genom sitt inflytande 
och därmed påverka andra intressenters säkerhetsledarskap. Wu et al. menar att ägare 
och entreprenör borde utveckla sin ”karisma”, eller utstrålning, för att framstå som 
föredömen för övriga parter. Det är särskilt viktigt med visad omsorg när det gäller 
produktionens frontlinje, dvs. arbetsledare behöver en tydligt markerad roll med 
uppmärksamhet och stöd från entreprenören för sitt välbefinnande. Studien handlar 
således explicit om ledarskap för säkerhet. Författarna tar sin utgångspunkt i två typer av 
ledarskap: transaktionellt och transformativt. Transaktionellt ledarskap är relaterat till 
övervakning och belöning medan transformerande ledarskap riktar in sig på att inspirera 
och motivera personalen. Transformativt ledarskap har fyra dimensioner: idealiserat 
inflytande, inspirationsmotivation, intellektuell stimulans och individualiserad hänsyn. 
Transaktionellt ledarskap innehåller två dimensioner: tillfällig belöning och 
”management-by-exception”. Utifrån dessa bestämningar identifierar Wu et al. fyra 
ledarstilar: säkerhetsinflytande genom goda förebilder, säkerhetsmotivation och 
coachning, säkerhetsarbete och individuell respekt, samt säkerhetsstyrning och 
prestationshantering. De tre första dimensionerna är förknippade med transformerande 
ledarskap och den sista avser transaktionellt ledarskap.  
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Dingsdag et al. (2008) tar avstamp från studier om säkerhetskultur och säkerhetsklimat 
med fokus på hur nyckelpersoner inom byggföretag kan bidra till att säkerhetskultur 
förbättras bland de anställda. Författarna lyfter fram en utmaning med hur 
säkerhetsrelaterade kompetensfrågor hanteras inom den australiensiska byggindustrin där 
det, med undantag för vissa lagkrav, inte finns något enhetligt angreppssätt för hur 
nyckelpersoner utbildas inom säkerhetsfrågor. I studien undersöks således 1) vilka 
positioner/roller inom företag som har störst påverkan på personalens beteenden, 2) vilka 
initiativ personer i dessa positioner/roller måste ta för att driva arbetsmiljörelaterade 
frågor framåt i företagen, och 3) hur kan arbetsmiljökompetens definieras för kritiskt 
viktiga positioner/roller inom företagen. 
 
En enkät genomfördes vid 11 huvudentreprenörer i den australiensiska byggindustrin 
med 300 potentiella respondenter från olika yrkesgrupper, varav 107 svarade – dvs. en 
svarsfrekvens på 36%. Enkäten bestod av 8 frågor med fokus på vad som kännetecknade 
respondenternas arbete och vad de ansåg bidrar till säkerheten på arbetsplatserna, specifikt 
vilka roller som ansågs bidra till säkerheten i en positiv bemärkelse. Respondenterna fick 
sedan lista de viktigaste positionerna/rollerna och ge förslag på vilka kompetenser eller 
vilken kunskap som var viktigast vad gäller säkerhet samt vilka beteenden som de såg 
som gynnsamma. Resultaten visar att de viktigaste positionerna är: 1) 
arbetsmiljösamordnare (eller liknande roller), 2) arbetsledare, 3) fackliga representanter, 
och 4) yrkesarbetarna själva. Personer i dessa positioner bör även exempelvis ha erhållit 
arbetsmiljöutbildning, vara goda kommunikatörer samt ha en gedigen erfarenhet av 
industrin. Dingsdag et al. drar slutsatsen att genom att identifiera nyckelpositioner med 
tillhörande karaktäristiska inom byggföretag är det möjligt att i förlängningen förbättra 
säkerheten genom utbildningsinsatser som stärker de specifika positionerna.   
 
Slutligen, i en studie inom den amerikanska byggindustrin drar Gilkey et al. (2012) en 
slutsats att cheferna i de studerade företagen överlag tenderade att bedöma 
säkerhetskulturen som högre än personalen. Cheferna uppfattade också att ledningens 
åtaganden rörande säkerhetsfrågor låg på en högre nivå än det som rapporterades av 
arbetarna. I studien görs ingen klar distinktion mellan säkerhetsklimat och 
säkerhetskultur utan båda nämns i par och i relation till åtta aspekter: 1) ledningens 
engagemang för säkerhet, 2 och 3) statusen bland säkerhetschef och säkerhetskommitté, 
4) framgångsrik säkerhetsutbildning, 5) risknivå på arbetsplatsen, 6 och 7) effekt av säkert 
beteende på sociala status och marknadsföring inom organisationen, och 8) effekter av 
prestationskraven på en säker arbetspraxis. Författarna menar dock att säkerhetsklimatet 
är resultatet av policyer och rutiner relaterade till säkerhet och de anställdas uppfattningar 
av hur de prioriteras av ledningen samt hur de tillämpas i den dagliga verksamheten – 
särskilt av första linjens chefer när företagets mål är motstridiga. 
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8 En teoretisk reflektion över forskning om 
säkerhetskultur i byggindustrin 

 
Begreppet säkerhetskultur och dess relation till organisationskultur kan sägas utgöra ett 
viktigt fundament i förståelsen av säkerhetskultur. Säkerhetskultur ses av de flesta som en 
delmängd av organisationskultur. Det verkar också tydligt att mycket av de distinktioner 
som görs inom säkerhetskulturforskningen inom byggbranschen avgörs beroende på 
vilken syn man har på kulturbegreppet. Scheins definition av organisationskultur, menar 
Richter och Koch (2004), har en mer funktionsinriktad syn på organisationskultur och 
betonar främst att funktionen av de socialt inlärda antagandena är att vägleda dess 
medlemmar, i relation till de problem de möter. Alvessons (2015) definition, som kan 
sägas ha ett mer tolkande perspektiv, fokuserar mer på den symbolik som 
organisationskulturen uttrycks i, i formen av ritualer, myter, berättelser och legender. I 
den forskning som studerats i denna litteraturöversikt är det vanligt med en mer normativ 
ansats, dvs. den är inte neutral utan den syftar till säkerhet, som Guldenmund (2010) 
uttrycker det; ”kulturen har en riktning”. Med en sådan syn utgör alltså 
säkerhetskulturen de bärande värderingar och övertygelser som vägleder dess 
medlemmar att förebygga risker och uppnå säkerhet (Cooper, 2000). Det verkar inte 
vara lika vanligt med säkerhetskulturforskning inom byggbranschen med en i grunden 
tolkande ansats, dvs. en ansats som ställer sig mer neutral till huruvida kulturen i sig alltid 
leder mot en högre grad av säkerhet. Det framkommer sällan heller någon diskussion 
kring om man, när man talar om säkerhetskultur, isolerat fokuserar på de faktorer av 
kulturen som i en normativ mening syftar och leder till säkerhet, och bortser från andra 
kulturfaktorer. Ett undantag är Richter och Koch (2004) som i sin tolkning använder 
sig av metaforer för säkerhetskultur, och mer objektivt betraktar yttringarna för 
säkerhetskultur oaktat om de leder till ökad säkerhet eller inte. Logiken i ett sådant 
synsätt kan förklaras av att kulturen per se ses som det meningsbärande i tolkningen av 
omgivningen och inte därför enkelt kan genomgå drastiska förändringar utan att förlora 
sin betydelse. Det kan finnas anledning att fundera på om det inte finns en viss 
överbetoning av säkerhetskulturens förändrande potential som ett flertal av studierna 
ändå ger uttryck för, något som kan behöva nyanseras. 
 
En annan viktig fråga är hur begreppsparen säkerhetskultur vs. säkerhetsklimat används 
och förstås. Fang och Wu (2013) menar att dessa båda begrepp, men även begreppet 
säkerhetsledning, ofta används som utbytbara och som mer eller mindre synonyma 
begrepp. Schein (2017) menar att begreppen kultur och klimat bör hållas åtskilda och 
definierar snarare klimatbegreppet som en manifestation av kulturen och i huvudsak det 
sätt som gruppens medlemmar känner och uppfattar det sammanhang och den kultur de 
befinner sig i. Schein förlägger också klimatbegreppet till nivån för artefakter, dvs. synliga 
uttryck för en inneboende kultur. Något liknande är Fang och Wu (2013) inne på när 
de menar att säkerhetsklimat är en mätbar aspekt av säkerhetskultur och detta mäts oftast 
kvantitativt genom enkäter. Denna åtskillnad blir viktig i förståelsen av de modeller som 
utvecklats inom säkerhetskulturforskningen. Här förstår vi det som att det finns en viktig, 
men också i en bemärkelse problematisk aspekt, att ett flertal forskare framhåller en alltför 
förenklad syn på relationen mellan säkerhetsklimat och säkerhetskultur. Problemet som 
vi ser det blir att man alltför lättvindigt antar att organisationens medlemmar kan ge 
uttryck och bedöma karaktären av den egna kulturen.  
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I ett flertal av de modeller som används i syfte att beskriva och operationalisera en 
organisations säkerhetskultur är en av delarna personfaktorer, dvs., hur personer uppfattar 
organisationens säkerhetssystem (se Deepak & Gangadhar, 2019; Fang & Wu, 2013; Lee, 
2019). Detta kan i huvudsak sägas vara liktydigt med säkerhetsklimat, enligt ovan. En 
annan av delarna är beteendefaktorer, som beskrivs som det människor faktiskt gör i 
organisationen avseende säkerhet och den tredje delen, situationsfaktorer, kan beskrivas 
som de strukturer som omger organisationen. I en jämförelse med Scheins tredelade 
nivåbeskrivning av organisationskultur så kan man sluta sig till att mycket av den 
säkerhetskulturforskning som bedrivs undersöker nivå två, anknutna övertygelser och 
värderingar, och nivå tre, artefakter, medan nivå ett, underliggande grundläggande 
antaganden, inte undersöks annat än i en indirekt mening. Detta kan förstås utifrån att i 
enlighet med Schein, att dessa antaganden oftast är omedvetna och främst formuleras och 
uttrycks på nivå två och tre. Det betyder att de per definition är mycket svåra att studera 
och fånga. Svårigheten med att alltför enkelt anta att detta lager av grundläggande 
antaganden studeras genom studier av de två övre lagren bör antagligen ytterligare 
beaktas och problematiseras i forskningen. Ett sätt att se på saken är att säkerhetskulturens 
socialt överenskomna värden både kan betraktas som omedvetna men samtidigt 
oundvikligen måste komma till uttryck som de instrument för navigering som de faktiskt 
är. Detta betyder att man knappast med säkerhet kan säga att det man mäter är 
säkerhetskultur när man i hög grad undersöker säkerhetsklimatet, men å andra sidan är 
det ofrånkomligt att inte de människor som i en mening varit med att skapa 
säkerhetskulturen också i dess mest genuina form inte skulle ge uttryck för det som 
uttrycks i tal, skrift och handling i organisationen.  
 
Vi konstaterar också att mycket av säkerhetskulturforskningen inom byggbranschen ofta 
har en kvantitativ ansats, dock långt ifrån alltid, i ett flertal fall används kompletterande 
metoder, t.ex. intervjuer. Generellt saknas dock antropologiskt anknuten 
säkerhetskulturforskning med en mer tolkande ansats, något som vi menar vore 
välkommet. Med en sådan ansats kan säkerhetskulturens olika delar i högre grad 
analyseras utan att vara helt upptagen med dess koppling till en normativ syn på 
säkerhetskultur. Fördelen med en sådan typ av forskning är att den kan bidra till en mer 
nyanserad bild av vad som i grunden karaktäriserar säkerhetskultur, exempelvis hur 
symbolik och olika meningssystem rörande säkerhet används i konstruktionen av olika 
typer av säkerhetskulturer (se t.ex. Richter & Koch, 2004). 
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9 Rekommendationer till säkerhetsparken 
 
Som vi nämnt i rapportens inledning så är syftet med denna litteraturöversikt att 
inventera tidigare forskning om säkerhetskultur och förmedla några slutsatser som kan 
tas i beaktande i relation till säkerhetsparkens verksamhet. Samtidigt framgår det av vår 
litteratursammanställning att det inte går att tala om en säkerhetskultur som passar i alla 
situationer. Vi kan alltså inte förvänta oss att säkerhetsparken ska kunna förmedla en 
säkerhetskultur som alla deltagare tar med sig och implementerar på det egna företaget. 
 
Det vi däremot kan göra är att identifiera ett antal erfarenheter och praktiker från tidigare 
forskning som i de flesta fall verkar gynna en positiv utveckling av säkerhetsarbetet och 
visa hur dessa faktorer kan ges utrymme i parkens arbete. Dessa kan i hög utsträckning 
ses som strukturer och processer som i slutändan kan samspela med kulturella yttringar i 
form av exempelvis normer och grundläggande antaganden rörande säkerhet (Figur 6). 
Detta är även ett normativt perspektiv på säkerhetskultur (se Edwards et al., 2013) då 
kultur ses som möjlig att påverka via förändringar i strukturer och processer. Som vi 
nämnt tidigare i rapporten finns det dock även andra perspektiv på säkerhetskultur som 
inte per definition är normativa i bemärkelsen att det finns ”bra” eller ”dåliga” 
säkerhetskulturer – dessa perspektiv ämnar vi även att fokusera på i vårt fortsatta 
forskningsprojekt i relation till parkens aktiviteter.  
 

 
 

Figur 6. Den organisatoriska triangeln (Guldenmund, 2010), förf. översättning. 
 
Baserat på de erfarenheter som framkommit i vår litteraturgenomgång vill vi framhålla 
tio väl dokumenterade resultat som relativt enkelt skulle kunna beaktas i säkerhetsparkens 
fortsatta arbete. 
 

• De moment man tränar i parken möter en annan kontext på hemmaplan. 
För att hantera det är det viktigt med erfarenhetsutbyte där deltagarna kan relatera 
övningen till sina egna erfarenheter och den egna miljön. 

• För att man ska veta hur dålig man är måste man ha en uppfattning om hur man ska vara 
för att vara bra. 
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antaganden, inte undersöks annat än i en indirekt mening. Detta kan förstås utifrån att i 
enlighet med Schein, att dessa antaganden oftast är omedvetna och främst formuleras och 
uttrycks på nivå två och tre. Det betyder att de per definition är mycket svåra att studera 
och fånga. Svårigheten med att alltför enkelt anta att detta lager av grundläggande 
antaganden studeras genom studier av de två övre lagren bör antagligen ytterligare 
beaktas och problematiseras i forskningen. Ett sätt att se på saken är att säkerhetskulturens 
socialt överenskomna värden både kan betraktas som omedvetna men samtidigt 
oundvikligen måste komma till uttryck som de instrument för navigering som de faktiskt 
är. Detta betyder att man knappast med säkerhet kan säga att det man mäter är 
säkerhetskultur när man i hög grad undersöker säkerhetsklimatet, men å andra sidan är 
det ofrånkomligt att inte de människor som i en mening varit med att skapa 
säkerhetskulturen också i dess mest genuina form inte skulle ge uttryck för det som 
uttrycks i tal, skrift och handling i organisationen.  
 
Vi konstaterar också att mycket av säkerhetskulturforskningen inom byggbranschen ofta 
har en kvantitativ ansats, dock långt ifrån alltid, i ett flertal fall används kompletterande 
metoder, t.ex. intervjuer. Generellt saknas dock antropologiskt anknuten 
säkerhetskulturforskning med en mer tolkande ansats, något som vi menar vore 
välkommet. Med en sådan ansats kan säkerhetskulturens olika delar i högre grad 
analyseras utan att vara helt upptagen med dess koppling till en normativ syn på 
säkerhetskultur. Fördelen med en sådan typ av forskning är att den kan bidra till en mer 
nyanserad bild av vad som i grunden karaktäriserar säkerhetskultur, exempelvis hur 
symbolik och olika meningssystem rörande säkerhet används i konstruktionen av olika 
typer av säkerhetskulturer (se t.ex. Richter & Koch, 2004). 
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9 Rekommendationer till säkerhetsparken 
 
Som vi nämnt i rapportens inledning så är syftet med denna litteraturöversikt att 
inventera tidigare forskning om säkerhetskultur och förmedla några slutsatser som kan 
tas i beaktande i relation till säkerhetsparkens verksamhet. Samtidigt framgår det av vår 
litteratursammanställning att det inte går att tala om en säkerhetskultur som passar i alla 
situationer. Vi kan alltså inte förvänta oss att säkerhetsparken ska kunna förmedla en 
säkerhetskultur som alla deltagare tar med sig och implementerar på det egna företaget. 
 
Det vi däremot kan göra är att identifiera ett antal erfarenheter och praktiker från tidigare 
forskning som i de flesta fall verkar gynna en positiv utveckling av säkerhetsarbetet och 
visa hur dessa faktorer kan ges utrymme i parkens arbete. Dessa kan i hög utsträckning 
ses som strukturer och processer som i slutändan kan samspela med kulturella yttringar i 
form av exempelvis normer och grundläggande antaganden rörande säkerhet (Figur 6). 
Detta är även ett normativt perspektiv på säkerhetskultur (se Edwards et al., 2013) då 
kultur ses som möjlig att påverka via förändringar i strukturer och processer. Som vi 
nämnt tidigare i rapporten finns det dock även andra perspektiv på säkerhetskultur som 
inte per definition är normativa i bemärkelsen att det finns ”bra” eller ”dåliga” 
säkerhetskulturer – dessa perspektiv ämnar vi även att fokusera på i vårt fortsatta 
forskningsprojekt i relation till parkens aktiviteter.  
 

 
 

Figur 6. Den organisatoriska triangeln (Guldenmund, 2010), förf. översättning. 
 
Baserat på de erfarenheter som framkommit i vår litteraturgenomgång vill vi framhålla 
tio väl dokumenterade resultat som relativt enkelt skulle kunna beaktas i säkerhetsparkens 
fortsatta arbete. 
 

• De moment man tränar i parken möter en annan kontext på hemmaplan. 
För att hantera det är det viktigt med erfarenhetsutbyte där deltagarna kan relatera 
övningen till sina egna erfarenheter och den egna miljön. 

• För att man ska veta hur dålig man är måste man ha en uppfattning om hur man ska vara 
för att vara bra. 
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Det är viktigt att deltagarna möter en vision om hur en bra säkerhetskultur och 
ett bra säkerhetsarbete kan se ut.  

• Att observera hur man gör ger en bättre bild av säkerhetskulturen än enbart mäta attityder 
och uppfattningar 
Deltagarna bör möta olika sätt att observera hur man gör i praktiken. Vilka 
normer och värderingar ligger bakom att man gör som man gör? Skiljer sig 
säkerhetskulturen mellan olika yrkesgrupper och mellan olika beslutsnivåer i 
företaget?  

• Planera för det oväntade. 
Man kan inte bygga en säkerhetskultur enbart på rutiner utan man måste ha 
handlingsberedskap för det oväntade och befogenheter/förtroende att hantera 
det oväntade. Låt deltagarna ge exempel på oväntade händelser. 

• Säkerhetsorganisationen, beslutsnivåer, resurser är viktiga förutsättningar för ett fungerande 
säkerhetsarbete. 
Deltagarna bör ges tillfälle att berätta om hur det egna säkerhetsarbetet är 
organiserat. Hur går informationen och vem beslutar? Sedan får gruppen 
gemensamt reflektera över vad man hört. 

• Det är viktigt att kunna tolka olycksfallsstatistik. 
Ett moment bör vara att bekanta sig med olycksfallsstatistik och lära sig hur den 
ska tolkas. Hur kan man koppla de statistiska indikatorerna till vad som hänt på 
arbetsplatserna? 

• Sök lösningar istället för syndabockar 
Det är lätt att diskussionerna hamnar i att man identifierar en syndabock och 
konstaterar att någon annan ska lösa problemet. Försök istället att fokusera 
diskussionerna på hur kan jag bidra till en lösning på problemen. 

• En samlad reflektion 
I den nuvarande säkerhetsparken avslutas dagen med en samlad reflektion över 
det man sett och upplevt. Det är ett viktigt moment som bör behållas och 
utvecklas. 

• Ledares engagemang är avgörande 
Det råder stor enighet om att ledningens engagemang är avgörande för en bra 
säkerhetskultur. En metod för att hantera detta kan vara blandade grupper där 
man skapar en dialog mellan ledare och byggarbetare. 

• Ett ”commitment” för framtiden 
Innan deltagarna lämnar säkerhetsparken bör man göra en plan för hur man ska 
bidra till ökad säkerhet på den egna arbetsplatsen.  
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Bilaga 1. 
 

Författare Titel Innehåll Metod Perspektiv på 
säkerhetskultur 

Biggs et al. 
(2013) 

 Safety leaders’ 
perceptions of 
safety culture in a 
large Australasian 
construction 
organisation  

Hur säkerhetskultur 
uppfattas av 
säkerhetsledare i ett 
australienskt byggföretag. 

Intervjuer med 41 
säkerhetledare följt av 
enkät till samma 
personer. 

Grundläggande 
antaganden, värderingar 
och artefakter. 

Chen & Jin 
(2013) 

Multilevel Safety 
Culture and 
Climate Survey for 
Assessing New 
Safety Program 

Utvärdering av 
säkerhetsprogrammens 
betydelse för 
säkerhetskulturen. 

Tre enkäter: chefer, 
platschefer, 
byggarbetare. 

Organisatoriska principer, 
normer, åtaganden och 
värderingar i relation till 
säkerhet och hälsa i 
praktiken. 

Choudhry et al. 
(2007a) 

Developing a 
model of 
construction safety 
culture 

Utveckling av modell för 
säkerhetskultur inom 
byggindustrin. 

Litteraturstudie. [Säkerhetskultur är] 
produkten av individ- och 
gruppbeteenden, attityder, 
normer och värderingar, 
perceptioner och tankar, 
som avgör engagemanget, 
stilen och färdigheten i 
systemet i en organisation 
och hur dess personal 
agerar och reagerar i 
termer av företagets 
fortgående 
säkerhetsprestanda vid 
byggarbetsplatser. 

Choudhry et al. 
(2007b) 

The nature of 
safety culture: A 
survey of the 
state-of-the-art 

Genomgång av litteraturen 
inom området 
säkerhetskultur. 

Litteraturstudie. Samma som ovan. 

Cunningham & 
Jacobson 
(2018) 

Safety Talk and 
Safety Culture 

Diskursanalys av hur 
säkerhet värderas och 
praktiseras i små 
byggföretag. 

Intervjuer med ledare 30 
för små byggföretag. 

Fem typer av kultur: 
patologiska, reaktiva, 
beräkningsmässiga, 
proaktiva och generativa. 

Deepak & 
Gangadhar 
(2019)  

Review of 
Concepts and 
Trends in Safety 
Culture Research 
of Construction 
Industry 

Trender och problem inom 
säkerhetskulturforskningen. 

Litteraturstudie. Tre dimensioner: 
personliga faktorer, 
beteendefaktorer och 
situationsfaktorer. 

Dingsdag et al. 
(2008) 

Understanding and 
defining OH&S 
competency for 
construction site 
position: Worker 
perceptions 

Fokus på de attityder, 
perceptioner och åsikter 
som påverkar kompetens, 
färdigheter och beteende. 

Enkätundersökning. Grundläggande 
antaganden, värderingar 
och artefakter. 

Fang och Wu 
(2013) 

Development of a 
Safety Culture 
Interaction (SCI) 
model for 
construction 
projects 

Utveckla en tydlig definition 
av säkerhetskultur och 
utveckla en modell för 
säkerhetskultur som 
beaktar byggbranschens  
förutsättningar och den 
dynamik som finns mellan 
ägare, entreprenör och 
underleverantörer. 

Litteraturstudier och 
enkät vid två byggprojekt 
i Singapore.  

”Model of Construction 
Safety Culture” där 
säkerhetsklimat, 
säkerhetsbeteende och 
säkerhetsledning är tre 
analysområden. 
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Feng & Trinh 
(2019) 

Developing 
resilient safety 
culture for 
construction 
projects 

Utveckling av 
säkerhetskulturbegreppet 
med fokus på resilienta 
organisationer. 

Enkätundersökning. En organisations 
psykologiska, 
beteendemässiga, och 
kontextuella förmågor att 
förutse, övervaka, svara på 
och lära så att 
säkerhetsrisker kan 
hanteras och så det kan 
skapas en ultrasäker 
organisation. 

Feng et al. 
(2014) 

Exploring the 
interactive effects 
of safety 
investments, 
safety culture and 
project hazard on 
safety 
performance: An 
empirical analysis 

Studie om 47 byggprojekt i 
Singapore och sambanden 
mellan 
säkerhetsinvesteringar, 
säkerhetskultur och dess 
effekter på 
säkerhetsprestanda. 

Statistiska analyser av 
olycksfallsdata och data 
från enkätsvar. 

Ledningens engagemang, 
kommunikation och 
feedback, typ av 
övervakning, stödjande 
miljö, prestationskrav, 
personlig bedömning av 
risk, utbildning och 
kompetensnivå, 
säkerhetsregler och 
procedurer, arbetstagares 
engagemang och 
bedömning av risker i 
arbetet. 

Gilkey et al. 
(2012) 

Comparative 
Analysis of Safety 
Culture 
Perceptions among 
HomeSafe 
Managers and 
Workers in 
Residential 
Construction 

Studien mäter 
säkerhetskultur och 
riskuppfattning hos en 
grupp i USA som  deltar i ett 
program för ökad säkerhet, 
HomeSafe Pilot Program. 

Enkätstudie till 41 chefer 
och 183 
byggnadsarbetare. 

Ledningens engagemang, 
organisationsstatus för 
säkerhetschef och 
säkerhetskommitté, 
säkerhetsutbildning, 
risknivå, effekt av säkert 
beteende på social status 
och marknadsföring inom 
organisationen, och 
effekter av 
prestationskraven på en 
säker arbetspraxis. 

Lee (2019) Safety culture 
evaluation model 
at construction site 

Utveckling av modell för 
säkerhetskultur inom 
byggindustrin. 

Intervjuer, 
enkätundersökning, 
observationer. 

Karaktäriseras utifrån 
personliga/psykologiska 
faktorer, beteendefaktorer 
och situationsbundna 
faktorer. 

Mohamed & 
Chinda (2011) 

System dynamics 
modelling of 
construction safety 
culture 

Interaktionen mellan ett 
antal faktorer (ledarskap, 
medarbetare, partnerskap 
& resurser, policy och 
strategier, processer) och 
säkerhetskulturen. 

Simulering med en 
modell från 
kvalitetsledning som bas. 

Fyra resultatkriterier som 
inkluderar medarbetare, 
kunder, samhälle och 
nyckelprestanda. 

Molenaar et al. 
(2009) 

Framework for 
Measuring 
Corporate Safety 
Culture and Its 
Impact on 
Construction 
Safety 
Performance 

Beskriva och kvantifiera 
förhållandena mellan 
företagskultur och 
säkerhetsprestanda. 

Multivariat matematisk 
analys (SEM) av 196 
enkätsvar från tre företag 
med bättre 
säkerhetsresultat än 
genomsnittet. 

"Ett mönster av 
grundläggande 
antaganden uppfunna, 
upptäckta eller utvecklade 
av en viss grupp när de lär 
sig att hantera sina 
problem med extern 
anpassning och intern 
integration som har 
fungerat tillräckligt bra för 
att vara giltiga och som 
överförs till nya 
medlemmar som rätt sätt 
att uppfatta, tänka och 
känna i relation till dessa 
problem." 
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Bilaga 1. 
 

Författare Titel Innehåll Metod Perspektiv på 
säkerhetskultur 

Biggs et al. 
(2013) 
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construction 
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Grundläggande 
antaganden, värderingar 
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Choudhry et al. 
(2007b) 
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survey of the 
state-of-the-art 
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inom området 
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Litteraturstudie. Samma som ovan. 
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Jacobson 
(2018) 
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Safety Culture 
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Deepak & 
Gangadhar 
(2019)  

Review of 
Concepts and 
Trends in Safety 
Culture Research 
of Construction 
Industry 
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säkerhetskulturforskningen. 
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personliga faktorer, 
beteendefaktorer och 
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Dingsdag et al. 
(2008) 

Understanding and 
defining OH&S 
competency for 
construction site 
position: Worker 
perceptions 

Fokus på de attityder, 
perceptioner och åsikter 
som påverkar kompetens, 
färdigheter och beteende. 

Enkätundersökning. Grundläggande 
antaganden, värderingar 
och artefakter. 

Fang och Wu 
(2013) 

Development of a 
Safety Culture 
Interaction (SCI) 
model for 
construction 
projects 

Utveckla en tydlig definition 
av säkerhetskultur och 
utveckla en modell för 
säkerhetskultur som 
beaktar byggbranschens  
förutsättningar och den 
dynamik som finns mellan 
ägare, entreprenör och 
underleverantörer. 

Litteraturstudier och 
enkät vid två byggprojekt 
i Singapore.  

”Model of Construction 
Safety Culture” där 
säkerhetsklimat, 
säkerhetsbeteende och 
säkerhetsledning är tre 
analysområden. 
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Feng & Trinh 
(2019) 

Developing 
resilient safety 
culture for 
construction 
projects 

Utveckling av 
säkerhetskulturbegreppet 
med fokus på resilienta 
organisationer. 

Enkätundersökning. En organisations 
psykologiska, 
beteendemässiga, och 
kontextuella förmågor att 
förutse, övervaka, svara på 
och lära så att 
säkerhetsrisker kan 
hanteras och så det kan 
skapas en ultrasäker 
organisation. 

Feng et al. 
(2014) 

Exploring the 
interactive effects 
of safety 
investments, 
safety culture and 
project hazard on 
safety 
performance: An 
empirical analysis 

Studie om 47 byggprojekt i 
Singapore och sambanden 
mellan 
säkerhetsinvesteringar, 
säkerhetskultur och dess 
effekter på 
säkerhetsprestanda. 

Statistiska analyser av 
olycksfallsdata och data 
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feedback, typ av 
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risk, utbildning och 
kompetensnivå, 
säkerhetsregler och 
procedurer, arbetstagares 
engagemang och 
bedömning av risker i 
arbetet. 

Gilkey et al. 
(2012) 

Comparative 
Analysis of Safety 
Culture 
Perceptions among 
HomeSafe 
Managers and 
Workers in 
Residential 
Construction 

Studien mäter 
säkerhetskultur och 
riskuppfattning hos en 
grupp i USA som  deltar i ett 
program för ökad säkerhet, 
HomeSafe Pilot Program. 

Enkätstudie till 41 chefer 
och 183 
byggnadsarbetare. 

Ledningens engagemang, 
organisationsstatus för 
säkerhetschef och 
säkerhetskommitté, 
säkerhetsutbildning, 
risknivå, effekt av säkert 
beteende på social status 
och marknadsföring inom 
organisationen, och 
effekter av 
prestationskraven på en 
säker arbetspraxis. 

Lee (2019) Safety culture 
evaluation model 
at construction site 

Utveckling av modell för 
säkerhetskultur inom 
byggindustrin. 

Intervjuer, 
enkätundersökning, 
observationer. 

Karaktäriseras utifrån 
personliga/psykologiska 
faktorer, beteendefaktorer 
och situationsbundna 
faktorer. 

Mohamed & 
Chinda (2011) 

System dynamics 
modelling of 
construction safety 
culture 

Interaktionen mellan ett 
antal faktorer (ledarskap, 
medarbetare, partnerskap 
& resurser, policy och 
strategier, processer) och 
säkerhetskulturen. 

Simulering med en 
modell från 
kvalitetsledning som bas. 

Fyra resultatkriterier som 
inkluderar medarbetare, 
kunder, samhälle och 
nyckelprestanda. 

Molenaar et al. 
(2009) 

Framework for 
Measuring 
Corporate Safety 
Culture and Its 
Impact on 
Construction 
Safety 
Performance 

Beskriva och kvantifiera 
förhållandena mellan 
företagskultur och 
säkerhetsprestanda. 

Multivariat matematisk 
analys (SEM) av 196 
enkätsvar från tre företag 
med bättre 
säkerhetsresultat än 
genomsnittet. 

"Ett mönster av 
grundläggande 
antaganden uppfunna, 
upptäckta eller utvecklade 
av en viss grupp när de lär 
sig att hantera sina 
problem med extern 
anpassning och intern 
integration som har 
fungerat tillräckligt bra för 
att vara giltiga och som 
överförs till nya 
medlemmar som rätt sätt 
att uppfatta, tänka och 
känna i relation till dessa 
problem." 
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Oedewald & 
Gotcheva 
(2015) 

Safety culture and 
subcontractor 
network 
governance in a 
complex safety 
critical project 

Analys av hur begreppet 
säkerhetskultur tillämpas i 
projekt med långa 
entreprenörskedjor. Studien 
har gjorts vid byggandet av 
ett kärnkraftverk i Finland 
(Olkiluoto). 

Litteraturstudier, 
rapporter från Finska 
kärnkraftsorganet samt 
aktivt deltagande i form 
av experter inom 
säkerhetskultur under 
uppbyggnaden av 
anläggningen. 

I stora 
närverksorganisationer kan 
inte säkerhetssystem och 
säkerhetskultur 
homogeniseras genom 
central kontroll av en part. 
Ledningssystemen måste 
balansera mellan kontroll 
och autonomi. Starkt 
hierarkiska 
organisationsmodeller 
försvårar detta. 

Teo & Feng 
(2009) 

The Role of Safety 
Climate in 
Predicting Safety 
Culture on 
Construction Sites 

Förhållandet mellan 
säkerhetsklimat och 
säkerhetskultur. 

Statistiska analyser av 28 
enkätsvar från 
byggföretag i Singapore. 

Tre dimensioner: 
personliga/psykologiska, 
situerade/miljömässiga 
och beteendemässiga. 

Waddick 
(2010) 

Safety culture 
among 
subcontractors in 
the domestic 
housing industry 

Analys av, och förslag på 
modell för hur, 
säkerhetskultur kan 
studeras bland 
underentreprenörer. 

Etnografi. Säkerhetskultur är 
avhängig en samlad analys 
av arbetsplatsens 
betingelser, 
arbetsmetoder, 
entreprenörskedjor, 
personalsammansättning, 
utrustning och material, 
träning, 
arbetsmiljökunskap. 

Wang et al. 
(2016)  

Modeling tunnel 
construction risk 
dynamics: 
Addressing the 
production versus 
protection 
problem 

En modell för hur 
säkerhetskultur är länkat till 
management och praktik. 
Organisational Risk Dynamic 
Observer (ORDO). 

Simulering. Ledningens engagemang.  

Wu et al. 
(2016)  

How safety 
leadership works 
among owners, 
contractors and 
subcontractors in 
construction 
projects 

Säkerhetsledarskap för 
projektägare, entreprenörer 
och underleverantörer och 
hur dessa interagerar med 
varandra. 

Enkät i två omgångar, 
158 resp. 96 svar. 

Ledningens engagemang, 
säkerhetssystem, 
kommunikation, 
säkerhetsengagemang, 
säkerhetsutbildning och 
tillsyn samt en stödjande 
miljö. 

Zou (2011) Fostering a strong 
construction safety 
culture 

Utveckling av modell för 
säkerhetskultur inom 
byggindustrin. 

Fallstudiemetodik. Säkerhetskultur är 
avhängig effektiv 
säkerhetsledning och 
riskhantering, ledningens 
engagemang, 
empowerment av 
personal, samt involvering 
av intressenter. 

 



 

 32  

Oedewald & 
Gotcheva 
(2015) 

Safety culture and 
subcontractor 
network 
governance in a 
complex safety 
critical project 

Analys av hur begreppet 
säkerhetskultur tillämpas i 
projekt med långa 
entreprenörskedjor. Studien 
har gjorts vid byggandet av 
ett kärnkraftverk i Finland 
(Olkiluoto). 

Litteraturstudier, 
rapporter från Finska 
kärnkraftsorganet samt 
aktivt deltagande i form 
av experter inom 
säkerhetskultur under 
uppbyggnaden av 
anläggningen. 

I stora 
närverksorganisationer kan 
inte säkerhetssystem och 
säkerhetskultur 
homogeniseras genom 
central kontroll av en part. 
Ledningssystemen måste 
balansera mellan kontroll 
och autonomi. Starkt 
hierarkiska 
organisationsmodeller 
försvårar detta. 

Teo & Feng 
(2009) 

The Role of Safety 
Climate in 
Predicting Safety 
Culture on 
Construction Sites 

Förhållandet mellan 
säkerhetsklimat och 
säkerhetskultur. 

Statistiska analyser av 28 
enkätsvar från 
byggföretag i Singapore. 

Tre dimensioner: 
personliga/psykologiska, 
situerade/miljömässiga 
och beteendemässiga. 

Waddick 
(2010) 

Safety culture 
among 
subcontractors in 
the domestic 
housing industry 

Analys av, och förslag på 
modell för hur, 
säkerhetskultur kan 
studeras bland 
underentreprenörer. 

Etnografi. Säkerhetskultur är 
avhängig en samlad analys 
av arbetsplatsens 
betingelser, 
arbetsmetoder, 
entreprenörskedjor, 
personalsammansättning, 
utrustning och material, 
träning, 
arbetsmiljökunskap. 

Wang et al. 
(2016)  

Modeling tunnel 
construction risk 
dynamics: 
Addressing the 
production versus 
protection 
problem 

En modell för hur 
säkerhetskultur är länkat till 
management och praktik. 
Organisational Risk Dynamic 
Observer (ORDO). 

Simulering. Ledningens engagemang.  

Wu et al. 
(2016)  

How safety 
leadership works 
among owners, 
contractors and 
subcontractors in 
construction 
projects 

Säkerhetsledarskap för 
projektägare, entreprenörer 
och underleverantörer och 
hur dessa interagerar med 
varandra. 

Enkät i två omgångar, 
158 resp. 96 svar. 

Ledningens engagemang, 
säkerhetssystem, 
kommunikation, 
säkerhetsengagemang, 
säkerhetsutbildning och 
tillsyn samt en stödjande 
miljö. 

Zou (2011) Fostering a strong 
construction safety 
culture 

Utveckling av modell för 
säkerhetskultur inom 
byggindustrin. 

Fallstudiemetodik. Säkerhetskultur är 
avhängig effektiv 
säkerhetsledning och 
riskhantering, ledningens 
engagemang, 
empowerment av 
personal, samt involvering 
av intressenter. 

 



Byggindustrins  
säkerhetspark 

- ett program för säkerhetskultur

ISBN: 978-91-7790-721-3 (tryckt)

ISBN: 978-91-7790-722-0 (digital)


