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Tack till 
Vi vill tacka alla intervjupersoner som delat med sig av sina erfarenheter och 
tankar om branschens arbetsmiljöarbete, säkerhetskultur och säkerhetspark till 
oss. Tack även till Andreas Nordgren för ditt arbete med intervjubearbetning 
och AFA För-säkringar som stått för finansieringen. 
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Sammanfattning 
Denna rapport är den andra rapporten från projektet Byggindustrins säkerhetspark - 
ett program för säkerhetskultur och analyserar branschens syn på säkerhetskultur och 
säkerhetsarbete. Studien bygger på intervjuer med tjugo representanter för svensk 
byggindustri som under lång tid arbetat med arbetsmiljöfrågor i en operativ eller 
strategisk bemärkelse.  

Analysen av vårt material visar att arbetsmiljö är en arena för samarbete både mellan 
i övrigt konkurrerande företag och mellan parterna på arbetsmarknaden. Det råder 
stor enighet om att de höga olycksfallstalen är ett stort problem som måste åtgärdas. 
Det råder också enighet om att det mesta har sin förklaring i en bristande säker-
hetskultur och nästan alla förbättringsförslag handlar om en utveckling av säker-
hetskulturen.  

Många problem förklaras med branschens komplexitet med tillfälliga arbetsplatser 
med många yrkesgrupper från olika entreprenörer som ska logistiskt samordnas un-
der tidspress. Lösningarna finns i ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man försöker 
lära av det som redan hänt. Utbildning ses som det viktigaste medlet för att före-
bygga skador. Samtidigt finns en obalans i utbildningsnivån ute på arbetsplatserna 
där de fackliga företrädarna i regel har mer utbildning än byggföretagens represen-
tanter.  

Säkerhetskultur är ett samlande begrepp för säkerhetsnivån där vissa beteenden kan 
sägas uttrycka säkerhetskulturen på en arbetsplats. Samtidigt är säkerhetskultur ett 
oklart begrepp som behöver förtydligas och skapas enighet kring. Företagen beto-
nar att ledarskapet är viktigt för att bestämma och sätta en säkerhetskultur, det är 
chefens ansvar att definiera säkerhetskulturen i företag och på arbetsplatser. 

Det finns alltså en viss ambivalens kring begreppet säkerhetskultur. Rent definit-
ionsmässigt efterfrågas klarhet och förtydliganden men samtidigt finns en medve-
tenhet om att säkerhetskultur aldrig kan vara enkelt, just eftersom det handlar om 
kultur. Kultur skapas i sociala sammanhang, människor emellan men uttrycks sällan 
explicit och sätts än mindre på pränt. Säkerhetskultur kan ses som en osynlig, tyst 
överenskommelse som skapats tillsammans, som sedan kan användas som en tolk-
ningsnyckel för att på ett snabbt och enkelt sätt förstå hur vi skall handla i olika 
givna situationer, men säkerhetskulturen måste ständigt omtolkas. 

Säkerhetsparken kan bli den mötesplats som saknas för detta utvecklingsarbete. Här 
samlas erfarenheter från många företag och här möts olika intressen. Säkerhetspar-
ken kan ge värdefulla bidrag i arbetet att hålla begreppet säkerhetskultur levande. 
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Summary  
This is the second report from the research project “Byggindustrins säkerhetspark 
– ett program för säkerhetskultur [The construction industry’s safety park – A pro-
gram for safety culture]. The report consists of interviews with 20 representatives 
from the Swedish construction industry that have worked with health and safety-
related matters both operatively and strategically.  

The analysis of our material shows that the work environment is an arena for co-
operation between otherwise competing construction companies as well as be-
tween employer and employee associations. There is consensus that the high acci-
dent rates in the industry are problematic and that these rates must be lowered. 
There is furthermore consensus that much of the problem can be connected to 
substandard safety culture and almost all of the suggestions for proactive safety work 
focus on developing the safety culture in the companies and the industry as a 
whole. 

A number of specific problems were mentioned during the interviews. One spe-
cific area revolves around the complexity of the industry with its temporary 
worksites involving many different occupational groups and different contractors 
that have to be coordinated, often under time pressure. The proposed solutions 
focus on systematic work environment management and the importance of learn-
ing from past incidents. Education is seen as another important proactive initiative 
for increased safety. However, the levels of safety-related education can differ be-
tween different roles and occupational groups, with union representatives generally 
being more educated in these matters compared to the representatives of the em-
ployers.  

Safety culture is a term that encapsulates the safety level on construction worksites 
where certain behaviors could be said to be the expression of safety culture. Safety 
culture is, however, at the same time a broad term that needs to be clarified both 
practically and theoretically. The construction companies place emphasis on the 
importance of developing the safety culture and that this, in turn, fall under the 
duties of formal leaders on different organizational levels. 

There is consequently a certain ambivalence regarding safety culture as a term and 
as a concept for safety development. There is room for improvement regarding 
what safety culture actually means in practice while, at the same time, be aware 
that culturally-related issues rarely are simple or easy to understand. Culture is cre-
ated in the social space but is rarely expressed explicitly and visibly in a manner 
that is clear to everyone. Safety culture could thus be seen as an “invisible” and 
quiet understanding that develops between people in, for example, a work setting. 
This is then used a filter or framework for understanding safety-related matters and 
to a certain extent guides how people act in certain situations. 

iv 
 

The Swedish safety park could function as a meeting place where safety culture 
and related issues are addressed and discussed. Experiences and perspectives from 
different individuals and companies attending the activities at the park could con-
tribute to further the understanding of safety culture and how it is made manifest 
in practice. 
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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 arbetsgivarorganisation Sveri-
ges byggindustrier 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 Sveriges byggindustrier 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. Samtidigt ska 
säkerhetsparken fungera som en mötesplats där nya rutiner kan utvecklas och prö-
vas i en realistisk miljö. 

Till denna satsning har vårt forskningsprojekt knutits med syfte att analysera bran-
schens säkerhetskultur och säkerhetsarbete för att sedan försöka implementera goda 
erfarenheter i säkerhetsparkens arbete (AFA Dnr 190061).  

Denna rapport är den andra rapporten från projektet där vi beskriver och analyserar 
branschens syn på säkerhetskultur och säkerhetsarbete. Efter metodbeskrivningen 
redogör vi för resultaten från intervjustudien med fokus på 1), arbetsmiljöarbetet i 
byggbranschen, 2) arbetsmiljöutbildning, 3) säkerhetsparken, och 4) säkerhetskul-
tur. Rapporten avslutas med en diskussion där säkerhetskultur bland annat placeras 
i förhållande till olika organisatoriska strukturer och processer inom byggindustrin. 
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2. Metod 
Denna studie bygger på intervjuer med tjugo representanter för svensk byggindu-
stri. Samtliga intervjupersoner arbetade med arbetsmiljöfrågor i en operativ och/el-
ler strategisk bemärkelse och hade även lång erfarenhet av att arbeta inom bran-
schen generellt. Specifika yrkesbenämningar var exempelvis arbetsmiljöchef, ar-
betsmiljörådgivare och arbetsmiljöingenjör. Merparten arbetade vid något av Sve-
riges största byggföretag sett till omsättning och antal anställda eller för bransch- 
och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Två fackliga representanter från 
Byggnads intervjuades även samt en person vid ett konsultföretag som utvecklar 
arbetsmiljörelaterade tjänster för företag inom byggindustrin. Något samtliga per-
soner hade gemensamt var att de på ett eller annat sätt varit aktiva vid utvecklingen 
av säkerhetsparken, antingen i en direkt bemärkelse i termer av utveckling av spe-
cifika stationer eller som en del av olika arbets-, styr- och referensgrupper. 

De flesta av intervjupersonerna hade inte någon högre, formell utbildning i arbets-
miljöfrågor utan hade i huvudsak genomgått företags- eller organisationsinterna 
utbildningar. Många hade även erfarenhet av att verka som skyddsombud vid något 
tillfälle i sitt yrkesliv, inklusive en del personer som sedermera tagit steget över och 
blivit en del av arbetsledningen inom företagen. Ett fåtal hade högskoleutbildning 
i grunden, dock ingen specifikt riktad mot byggsektorn.  

Våra intervjuer har vanligtvis omfattat en timme och genomförts via webbaserade 
uppkopplingar. Intervjuerna har efter intervjupersonens medgivande spelats in för 
att sedan skrivas ut i sin helhet. Intervjuerna har följt en semistrukturerad intervju-
mall (se bilaga 1) som har fokuserat på tre frågeområden. 

• Erfarenheter från det egna arbetsmiljöarbetet 
• Synen på säkerhetskultur 
• Synpunkter på säkerhetsparken 

 

Som ett led i förberedelserna inför intervjuerna har forskargruppen besökt säker-
hetsparker både i Sverige och Finland samt sammanställt en kunskapsöversikt som 
beskriver internationell forskning om säkerhetskultur och säkerhetsarbete i byggin-
dustrin.   

Intervjumaterialet har sedan laddats upp i NVivo som är ett analysverktyg för kva-
litativa data. Materialet kodades av medlemmarna i forskargruppen och kodnings-
arbetet varvades med möten där vi tillsammans diskuterade kategoriseringar och 
tolkningar. Analysarbetet resulterade i fyra huvudkategorier och ett antal underka-
tegorier som formar huvudrubriker respektive underrubriker i den här rapporten. 
Intervjumaterialet genererar en bild av intervjupersonernas syn på säkerhetsinitiativ 
och säkerhetskultur i svensk byggindustri. 

Denna rapport är disponerad i följande fem delar: 



1 
 

1. Inledning 
Den svenska byggindustrin har gjort stora satsningar de senaste åren för att öka 
medvetenheten om vikten av att arbeta säkert. Såväl arbetsgivarorganisation Sveri-
ges byggindustrier 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 Sveriges byggindustrier 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. Samtidigt ska 
säkerhetsparken fungera som en mötesplats där nya rutiner kan utvecklas och prö-
vas i en realistisk miljö. 

Till denna satsning har vårt forskningsprojekt knutits med syfte att analysera bran-
schens säkerhetskultur och säkerhetsarbete för att sedan försöka implementera goda 
erfarenheter i säkerhetsparkens arbete (AFA Dnr 190061).  

Denna rapport är den andra rapporten från projektet där vi beskriver och analyserar 
branschens syn på säkerhetskultur och säkerhetsarbete. Efter metodbeskrivningen 
redogör vi för resultaten från intervjustudien med fokus på 1), arbetsmiljöarbetet i 
byggbranschen, 2) arbetsmiljöutbildning, 3) säkerhetsparken, och 4) säkerhetskul-
tur. Rapporten avslutas med en diskussion där säkerhetskultur bland annat placeras 
i förhållande till olika organisatoriska strukturer och processer inom byggindustrin. 

  

2 
 

2. Metod 
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• Arbetsmiljöarbetet i byggbranschen 
• Arbetsmiljöutbildning 
• Säkerhetsparken 
• Säkerhetskultur 
• Diskussion och slutsatser 
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3. Arbetsmiljöarbete 
3.1 Byggbranschen samarbetar i arbetsmiljöfrågor 
Det är uppenbart att det finns en samsyn inom branschen när det gäller arbetsmil-
jöarbetet, såväl mellan de större företagen och mellan branschens parter. Från flera 
håll påpekas att det inte finns någon konkurrens mellan företagen i arbetsmiljöfrå-
gor, tvärtom samarbetar man och delger varandra information vilket driver ut-
vecklingen inom arbetsmiljöområdet framåt.  

Den allmänna uppfattningen är att det hänt en hel del under de senaste tio åren 
även om utvecklingen inte gått i den takt man hoppats. Fortfarande ligger stort 
fokus på att minska olyckstalen, framförallt genom mer utvecklad och effektivare 
avvikelserapportering. Här vittnar flera av intervjupersonerna om att utvecklingen 
varit kraftfull under senare tid. Hos de stora rikstäckande företagen kan de flesta nu 
ladda ner en app i mobilen och via den rapportera avvikelser som direkt registreras 
i riskrapporteringssystemet. En förhoppning är att avvikelserapporteringen ska bi-
dra till bättre beteenden hos personalen avseende hälsa och säkerhet. Att påverka 
personalens beteende tillsammans med utvecklingen av fysiska och digitala säker-
hetsbarriärer lyfts fram som viktiga faktorer för att minska olyckstalen. 

Samtidigt upplevs en oro för utvecklingen när det gäller psykisk ohälsa bland chefer 
och tjänstemän där platschefer anses vara en extra utsatt grupp med mycket över-
tidsarbete. En trend kan också skönjas där allt mer fokus läggs på ledarskapet och 
den psykosociala arbetsmiljön. Trots att branschen ofta beskrivs som konservativ 
börjar en yngre generation med större intresse för utveckling och förändring, inte 
minst när det gäller arbetsmiljöarbetet, ta plats. Vad det gäller företagens beman-
ningsstrategier nämner en intervjuperson att byggindustrin fortfarande i hög ut-
sträckning är en mansdominerad bransch i bemärkelsen att det arbetar fler män än 
kvinnor på byggföretagen. Enligt intervjupersonen arbetar byggföretag aktivt med 
att försöka rekrytera fler kvinnor till olika positioner men att det fortfarande är 
svårt. Utöver vikten av blandade arbetsgrupper bestående av både kvinnor och 
män, som kan skapa en god dynamik i arbetsgrupperna i sig, kopplar intervjuper-
sonen det även till frågan om machokultur i en bredare bemärkelse: 

Vi behöver fler kvinnor, alltså jag anser att […] vi bygger ju liksom för alla människor 
som bor och lever, så även kvinnor. Och jag tror att det kvinnliga perspektivet behövs. 
Jag tror att det här problemet som man pratar omkring machokultur och liknande som 
har funnits länge i branschen och fortfarande finns i stor utsträckning, att det problemet 
skulle vi inte ha om det jobbade mer kvinnor i branschen. 

Ytterligare en branschgemensam fråga som lyfts i flera av intervjuerna är vikten av 
att få in arbetsmiljöfrågorna i tidiga skeden. Även om det blivit bättre över tid så är 
den allmänna uppfattningen att arbetsmiljön kommer in alldeles för sent och att det 
inte finns något riktigt intresse för dessa frågor bland beställare, byggherrar, arki-
tekter och projektörer. Att beakta arbetsmiljöfrågorna i tidiga skeden ses som 
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mycket viktigt ur en säkerhetssynpunkt, vilket beskrivs på följande sätt av en re-
presentant för ett av de stora rikstäckande företagen: 

…vi måste jobba mer i tidigt skede. Vi skulle kunna kapa 80% av de problem vi har 
idag om vi jobbade mer i tidiga skeden. 

En av de intervjuade pekar på en möjlig förklaring till varför det är så svårt att få in 
arbetsmiljöfrågorna tidigt i processen: 

…jag tror delvis att det beror på att man tycker kanske att det är ju byggföretagen som 
ska bygga, det är ju de som ska rigga för bra säkerhet men, jag tror också att det beror 
på att man inte har kunskap om själva byggprocessen och det är väl inget konstigt i sig. 

3.2 Parterna samarbetar 
Både Byggnads och Byggföretagen arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Byggnads 
främst genom sina ungefär 4 500 lokala skyddsombud som finns ute på arbetsplat-
serna. Utöver det deltar Byggnads i flera partsöverskridande sammanhang och ar-
betar också tillsammans med Byggcheferna mot machokultur genom programmet 
Stoppa Machokulturen. Byggnads och Byggföretagen anordnar även partsgemen-
samma arbetsmiljöutbildningar ett antal gånger per år. Byggföretagen anordnar vi-
dare Säkerhetsdagen varje år med olika föreläsningar på temat arbetsplatssäkerhet, 
något som fackförbunden även brukar delta i. Andra samverkansforum är exem-
pelvis Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd (BCA) samt initiativet Håll nollan 
som år 2021 hade cirka 80 medlemmar – i huvudsak stora till medelstora byggfö-
retag. Inom ramen för Håll nollan anordnas bland annat föreläsningsserier och ut-
bildningar som syftar till att lyfta kunskapsnivån om säkerheten i arbetet.  

Byggföretagen har arbetsmiljösamordnare i varje distrikt som finns till som en resurs 
för medlemsföretagen. Av Byggföretagens ca 700 medlemsföretag är en övervä-
gande del små företag med upp till 50 anställda. När det gäller arbetsmiljöarbetet i 
dessa företag ligger fokus på att stötta i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet, 
dvs. hur företagen arbetar med rutiner och riskbedömningar m.m. Bland de me-
delstora företagen brukar arbetsplatsbesöken mer vara fokuserade på att träffa plats-
chefer och arbetsledare.  

3.3 Företagen betonar ledningens roll 
På de större rikstäckande företagen finns ofta en intern organisation på strategisk 
nivå som driver och arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Mycket handlar om att 
coacha och leda cheferna i arbetsmiljöarbetet. Generellt anses ledarskapet vara vik-
tigt för arbetsmiljöarbetet och det poängteras att det måste prägla hela organisat-
ionen, från VD/ledning ner till byggnadsarbetarna ute på arbetsplatserna. Ett ex-
empel på det är ett av de stora rikstäckande företagen där man lyfter ledningens 
ansvar bl.a. genom att ha infört Management Safety Walk som betyder att alla che-
fer ska vara ute och närvara och agera som en förebild på arbetsplatsen minst en 
gång per år. 
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Awareness Day är ett annat event som ett av de stora företagen anordnar i syfte att 
sätta fokus på säkerhetskultur och säkra beteenden. Klockan 09.00 den första ons-
dagen i september varje år stannar arbetet upp och alla anställda samlas på sin re-
spektive arbetsplats, ute i produktionen eller på kontoret. Alla följer en gemensam 
agenda och diskuterar och reflekterar kring ett aktuellt arbetsmiljörelaterat fokus-
område. 

Ytterligare en aktivitet som genomförs inom samma företag är Safety Week. Detta 
hålls i hela företaget men med plats för lokala variationer utifrån verksamheten. 
Under veckan genomför varje arbetsplats aktiviteter med fokus på hälsa och säker-
het och alla anställda ska delta under veckan. Veckans aktiviteter förbereds och 
bestäms av chefen och medarbetarna tillsammans och ska återspegla utvecklingsbe-
hoven på den egna arbetsplatsen. 

3.4 Avvikelserapportering är viktigt 
Mycket av arbetsmiljöarbetet ute på företagen bygger på det systematiska säker-
hetsarbetet och rapportering av avvikelser. Stort fokus läggs på ordning och reda 
då snubbel- och fallolyckor på samma nivå är en mycket vanlig olycksorsak som 
man menar kan förhindras om det är ordning och reda på arbetsplatsen. Dessutom 
finns det tid att tjäna då personalen inte behöver lägga tid på att springa runt och 
leta efter saker och man ser också positiva effekter när det gäller arbetsglädje. Ett 
av företagen pekar också på kopplingen till kvalité och menar att arbetsmiljöarbetet 
går hand i hand med kvalitetsarbetet. Att arbeta med risk och avvikelserapportering 
menar flera företag också är viktigt för att inarbeta en säkerhetskultur ute på arbets-
platserna. 

De nya digitala verktygen för rapportering och analys av avvikelser har effektivise-
rat arbetet betydligt. Alla kan enkelt rapportera in avvikelser med hjälp av en app i 
telefonen som direkt registreras i systemet. Flera av de rikstäckande företagen på-
pekar hur viktig avvikelserapporteringen är för säkerhetsarbetet i stort. Rapporte-
ringen ger möjlighet att sammanställa och analysera data och följa utvecklingen 
över tid vilket anses viktigt för att få en förståelse för vad som händer ute på arbets-
platserna. 

Från fackligt håll ser man också positivt på utvecklingen av avvikelserapportering 
och menar att de stora rikstäckande företagen använder rapporteringssystemen på 
ett bra sätt i sitt förebyggande arbete medan detta inte fungerar hos de små företa-
gen. I de små företagen finns inte tekniken och där är det fortfarande ”mun till 
mun-metoden” som används vilket medför att avvikelserapporteringen inte alls 
fungerar. 

3.5 Dagligt säkerhetsarbete betonas 
Företagen arbetar med flera olika metoder för att förhindra att arbetsskador inträffar 
på arbetsplatserna. Skyddsanslag sätts upp på alla arbetsplatser där det framgår vilka 
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regler som gäller, t.ex. när det gäller användandet av hjälm och skyddskläder. In-
struktionsfilmer används också vid inskrivning på arbetsplatsen och alla måste sig-
nera att de sett filmen innan de får tillträde till arbetsplatsen. Användandet av 
skyddsutrustning fungerar generellt sett mycket bra på de stora företagen.  

Ett av företagen berättar också om dagliga säkerhetsgenomgångar som inleder varje 
arbetsdag. Under säkerhetsgenomgången gås dagens arbete igenom med fokus på 
speciellt riskfyllda moment. Alla på arbetsplatsen ska vara medvetna om vad som 
kommer att ske under dagen. Det är varje projekt- eller platschef som är ansvarig 
för att driva den dagliga säkerhetsgenomgången.  

I intervjuerna beskrivs också branschen som konservativ och att det finns en trad-
ition att göra som man alltid gjort och dyker det upp problem löser man det på 
plats, vilket kan ge upphov till oplanerade och riskfyllda arbetsmoment. En av de 
intervjuade beskriver situationen så här: 

Det är en konservativ bransch, man kör det gamla beprövade ”så här har vi alltid 
gjort”. Varje dag har vi tur och för det mesta går det bra men det kan lika gärna gå åt 
pipsvängen. Vi har väldigt duktiga entreprenörer som är duktiga på att lösa problem 
men man kanske skulle behöva stanna upp och tänka efter och inte köra på ”att går 
det så går det”. 

Vid ett annat av de rikstäckande företagen har man infört det de kallar för Time 
Out vilket innebär att alla anställda har rätt att stoppa ett farligt jobb om man upp-
lever det riskfyllt. Normalt sett är det bara skyddsombuden som har rätt att stoppa 
ett jobb utan ekonomiska påföljder men där har de gått lite längre. Tanken är att 
personalen ska ha möjlighet att stanna upp, tänka till och kanske byta metod, 
material eller verktyg för genomförandet av arbetsmomentet. 

Det viktiga är att vi får folk att göra omtag om man känner att det här känns inte bra 
i magen att gå in i den här situationen. 

3.6 Byggarbetsplatsens komplexitet bidrar till arbetsmiljöpro-
blem 
Ett vanligt förekommande tema är byggarbetsplatsens komplexitet och föränderliga 
karaktär och att detta utgör en utmaning för arbetsmiljö generellt och säkerhets-
kultur specifikt. När det gäller den föränderliga karaktären handlar det bland annat 
om att arbetsförhållandena i sig kan skilja sig från dag till dag beroende på var en 
person arbetar och i vilka sammanhang. Ett projekt är en tillfällig arbetsplats i stän-
dig förändring med flertalet företag och aktiviteter igång samtidigt. Detta kan alltså 
göra det svårt att skapa sig en överblick över situationen och vad som kan komma 
att påverka det egna arbetet i slutändan. En arbetsmiljörådgivare såg detta som ett 
mer nutida fenomen och att det var vanligare förr att yrkesarbetare och ledning 
hade ett nära samarbete och arbetade mot gemensamma mål. I förlängningen har 
byggarbetsplatsens komplexitet bidragit till brister i samverkan och ineffektivitet 
vad gäller ledning och styrning. Från yrkesarbetarnas perspektiv har detta medfört 
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bristande delaktighet, dvs. att de inte känner sig tillräckligt involverade i de olika 
stegen av ett projekts genomförande.  

En specifik utmaning som nämndes är även hur ansvariga parter kan bygga upp en 
säkerhetskultur som samtliga personer som är aktiva på arbetsplatsen kan ta till sig 
och förstå, något som en intervjuperson även kopplade till problem med språkför-
bistring i de fall det handlar om företag som anlitats från andra länder. Ur ett orga-
nisatoriskt perspektiv kan även samordningsfrågor bli mer komplicerade vid exem-
pelvis delade entreprenader, något som kan jämföras med totalentreprenad då det i 
regel är färre företag inblandade vid ett och samma byggprojekt. Delade entrepre-
nader kan medföra att olika yrkesgrupper blir isolerade i bemärkelsen att det inte 
finns naturliga informations- och kommunikationsvägar mellan inblandade parter. 
Frågan om underentreprenörer lyftes som en specifik utmaning för arbetsmiljöfrå-
gor under senare år. I de stora riksföretagen minskar andelen byggnadsarbetare 
samtidigt som projektens storlek ökar och allt mer av arbetet köps upp på entre-
prenad. Här finns en stor utmaning i att inkludera entreprenörerna i arbetsmiljöar-
betet. En representant för ett av de större företagen uttrycker sig så här: 

Stor utmaning att få med alla i båten. I alla våra avtal lägger vi in ”Arbetsmiljöregler 
för underentreprenörer” där vi talar om vilka krav vi ställer utifrån det lagstöd vi har i 
Arbetsmiljölagen och Bygg- och anläggningsföreskrifter. Underentreprenörer ska också 
komma in med en riskbedömning innan de får starta sitt moment. 

De stora riksföretagen har numera etablerade rutiner för hur man ska involvera 
underentreprenörer i arbetsmiljöarbetet, men ser också en utmaning i att nå ut till 
alla berörda då det ofta finns personal från olika delar av världen på arbetsplatsen. 
För att minska risken för språkförbistringar har informationsmaterial och introdukt-
ionsutbildningar översatts till flera olika språk och flera företag kräver också att det 
i arbetsgruppen ska finnas en engelsktalande person. 

Ett antal utmaningar för arbetsmiljön lyfts alltså fram under intervjuerna. Ett om-
råde rör den ökande tidspressen som, i sin tur, kan medföra negativa utfall på indi-
vidnivå i termer av stress. Tidspressen kopplas till de förutsättningar som ges för 
arbetet, dvs. att pressade byggtider och brister i planeringen kan bidra till att arbetet 
i sig upplevs som pressande. Tidspressen kan dock även bidra till att arbetsmiljöfrå-
gor inte prioriteras i lika hög utsträckning. En intervjuperson menar att arbetsrela-
terad stress historiskt sett främst har påverkat tjänstemän eller personer i arbetsle-
dande ställning, men att även yrkesarbetare på senare tid börjat uppleva stress i 
högre utsträckning. En av de fackliga representanterna nämner att pressade arbets-
tider också kan medföra att det blir svårt för yrkesarbetare att påpeka arbetsmiljö-
relaterade problem som de stöter på i sitt arbete: 

Alltså det finns en ekonomisk bit i det här och framförallt tidsmässigt liksom att man 
konkurrerar även med tiden, det är priset och tiden och då finns det inget utrymme 
kvar till arbetsmiljön om man inte har planerat den innan och fått med den i tänket 
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[…] Vi har folk, det har blivit som, de får lämna arbetsplatsen på grund av att de har 
påtalat arbetsmiljöproblem. 

Den fackliga representanten nämner även att trots att många företag satsar på att 
anlita och utbilda arbetsmiljörelaterade specialister är det sällan som dessa personer 
faktiskt hamnar ute på arbetsplatserna. Upplevelsen var snarare att specialisterna 
hamnade i kontorsmiljöer i stället för att aktivt vara ute på byggena och hantera 
arbetsmiljöfrågor i det dagliga arbetet. 

3.7 Frågan om ackordslön 
Ackordslönens inverkan på säkerheten i arbetet lyfts också som en utmaning. Som 
en av de intervjuade uttrycker det: 

Ibland är lönen viktigare än säkerheten. Att det ska gå fort. Det är väl den jag ser 
som vår största utmaning idag, att alla vill vi ju tjäna mycket pengar absolut, men 
det får inte vara till vilket pris som helst.  

Utöver upplevelsen av att löneformen bidrar till att arbete utförs snabbt och ibland 
på bekostnad av säkerheten lyfts tre huvudsakliga problem fram. För det första bi-
drar ackordslönen till att samma personer tenderar att utföra liknande arbetsupp-
gifter dag ut och dag in just för att de har utvecklat en speciell kompetens inom 
det område. Det går således ofta fort att utföra arbetsuppgiften ifråga men riskerar 
då att slita på speciella delar av kroppen, dvs. en specifik belastningsergonomisk 
problematik. I dessa fall handlar det enligt intervjupersonen om i princip obefintlig 
arbetsrotation och variation i vilka muskelgrupper som aktiveras hos arbetstagaren, 
något som i sig kan vara en risk för belastningsskador. För det andra kan effektivi-
teten i arbetet, som gör att personalen kan tjäna bra med pengar på förhållandevis 
kort tid, leda till att unga personer specifikt arbetar med för högt tempo. Över tid 
kommer även de att uppleva konsekvenserna av det enformiga arbetet i form av 
exempelvis utslitna axlar och leder. För det tredje bidrar ackordslönen till en ökad 
stress i arbetet som kan leda till att konflikter utvecklas mellan yrkesarbetare i sig 
eller mellan yrkesarbete, arbetsledare och chefer. 
 

3.8 Ny teknik – hot eller möjlighet? 
Byggbranschen uppfattas överlag som en konservativ bransch och flera menar att 
det finns en inställning som innebär att det ofta är gammal beprövad teknik och 
beprövade arbetssätt som används. Flera av de intervjuade menar också att man 
måste bli bättre på att ta till sig ny digital teknik. 

Samtidigt konstateras att hela byggbranschen är i ett tidigt stadium när det gäller ny 
innovativ teknik men också att framförallt de större företagen är positiva till att 
använda ny teknik och arbetar för att kunna integrera ny teknik i verksamheten, 
inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Inom branschen testas olika system som byg-
ger på exempelvis AI-teknik och system som varnar om man går in i en riskzon, 
maskiner som känner av vad som finns i omgivningen, drönare som kan användas 
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vid inspektioner, m.m. I intervjuerna lyfts också åsikter om att branschen nu be-
höver ta steget fullt ut och verkligen använda den nya digitala tekniken som finns 
tillgänglig.  
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4. Arbetsmiljöutbildning 
4.1 En huvudstrategi inom branschen 
Samtliga intervjupersoner är eniga om att utbildning är en huvudstrategi för en 
bättre arbetsmiljö. Vi har tidigare redogjort för att det råder en stor samsyn mellan 
parterna om behovet av ett förbättrat arbetsmiljöarbete. På samma sätt råder stor 
enighet om att utbildning är ett viktigt medel, kanske det viktigaste, för att skapa 
förändring. Denna enighet kommer också till uttryck i gällande kollektivavtal 
(Byggavtalet, 2020) mellan Byggnads och Byggföretagen. Enligt kollektivavtalet 
har skyddsombud, ledamöter i skyddskommittéer och arbetsledare rätt till åtta da-
gars partsgemensam grundutbildning om arbetsmiljö. Därutöver har Byggnads rätt 
till, och förfogar exklusivt över, ytterligare fyra dagar för skyddsombud och sina 
ledamöter i skyddskommittéerna. 

4.2 Chefernas utbildning är central 
Chefens betydelse som normgivare för det lokala arbetsmiljöarbetet kan inte över-
skattas. Det är allmänt accepterat att säkerhetsutbildningen ska börja med cheferna 
för att sedan utbilda samtliga anställda. De intervjuade menar att det är viktigt att 
alla chefer får en gedigen utbildning på den nivå som motsvarar det ansvar som de 
faktiskt har. Ett stort antal intervjupersoner betonar att alla platschefer och tjänste-
män som har något med produktionen att göra måste gå BAM-utbildningen som 
omfattar tre dagar och i de flesta fall även Bas P- och Bas U-utbildningarna, som 
också omfattar tre dagar.  

BAM är startkursen i arbetsmiljö. Den handlar framför allt om lagstiftningen och 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), men också om trivsel. Ett stort pass handlar 
om hur man kan arbeta med skyddsronder. I kursen ingår också att göra en arbets-
miljöplan som bygger på Bas-P och Bas-U. Bas-P står för planering och projekte-
ring och handlar om samordningsarbetet, exempelvis upprättande av arbetsmiljö-
plan samt tidsplanering. Bas-U står för utförande och handlar bland annat om att 
organisera det övergripande arbetsmiljöarbetet och anpassa arbetsmiljöplaner. Det 
handlar alltså om samordnande funktioner vid olika stadier av ett byggprojekt. 

Flera av de intervjuade betonar också vikten av erfarenheter från praktiken, dvs. att 
cheferna har varit ute och jobbat. 

Det är viktigt att cheferna har varit ute och jobbat, då vet man vad man talar om och 
kan lätt kommunicera arbetsmiljöfrågorna.  

Ett av företagen har löst problemet genom en egen introduktionsutbildning för 
sina högskoleutbildade ingenjörer. 

Några av de intervjuade menar att det råder stora skillnader i kunskaperna om sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete mellan stora och små företag. Hos en del små företag 
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saknas grundläggande kunskap om SAM och man kan därför inte heller söka kun-
skap om en fråga som man inte vet existerar. Det är svårt att nå de som behöver 
stödet allra mest. 

Det finns många goda exempel på olika utbildningsinsatser ute på företagen. Ett av 
företagen försöker väva in säkerhetskultur i alla sina utbildningar, inte bara som en 
enskild punkt i utbildningen utan som en integrerad del i alla moment. Ett annat 
har en utbildning om OSA där man diskuterar vad som ligger i chefsansvaret och 
i ledarskapsrollen som en viktig förutsättning för att bygga en bra säkerhetskultur. 
Ett tredje företag driver projektet Safety Training för sina ledare, som handlar om 
samtal om säkerhet med syfte att förmå hela organisationen att återkommande 
hjälpa varandra att göra rätt och jobba säkert. Modellen består av tre steg: 

I steg 1 går du fram och presenterar dig, i steg 2 ställer du öppna frågor kring vad kan 
du göra annorlunda och bättre och hur du kan jobba säkert, och i steg 3 kommer man 
överens om hur man ska göra för att jobba säkert, och sedan är man klar.  

Vi kan konstatera att det finns en hel del utbildningar för byggbranschens chefer 
på olika nivåer. Samtidigt har vi mött kritiska röster från fackliga representanter 
som menar att bilden inte är så entydigt ljus. En representant för Byggnads ut-
trycker det på följande sätt. 

Det utbildas mycket folk i arbetsmiljö, men jag vet inte liksom vart de människorna 
hamnar sen, dom hamnar inte ute på arbetsplatserna där arbetsmiljön är som värst, 
dom är inte där, dom sitter nån annanstans.  

4.3 Skyddsombudens och yrkesarbetarnas utbildning 
Skyddsombuden har en bred och allsidig utbildning som omfattar 12 dagar fördelat 
över en fyraårsperiod och därefter en årligen återkommande skyddsombudsdag. I 
den ingår den ovan beskrivna BAM-utbildningen och även Bas-P- och Bas-U-
utbildningarna. Skyddsombuden hör därmed till de mest välutbildade ute på ar-
betsplatserna. Även yrkesarbetare generellt har utbildning i arbetsmiljöfrågor, dels 
från sin yrkesutbildning och dels genom arbetsmiljöutbildningar som ges ute på 
företagen. 

Alla stora företag har sedan lång tid någon form av grundläggande arbetsmiljöut-
bildning för sina nyanställda. Dessa har nu samordnats inom ramen för Safe Con-
struction Training (SCI) som är en grundläggande webbaserad utbildning som ska ge 
förståelse för de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningsbranschen och hur 
de kan förebyggas samt insikt i hur attityder och beteenden kan påverka säkerheten 
hos individer och i grupp. Utbildningen tar drygt en timme att genomföra och ges 
på flera olika språk. Utbildningen ska också ge kunskaper om de vanligaste reglerna 
inom hälsa och säkerhet. Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från 
utbildningen ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföreta-
gens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön, inte 
bara den egna arbetskraften utan även alla underentreprenörer.  
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4. Arbetsmiljöutbildning 
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skattas. Det är allmänt accepterat att säkerhetsutbildningen ska börja med cheferna 
för att sedan utbilda samtliga anställda. De intervjuade menar att det är viktigt att 
alla chefer får en gedigen utbildning på den nivå som motsvarar det ansvar som de 
faktiskt har. Ett stort antal intervjupersoner betonar att alla platschefer och tjänste-
män som har något med produktionen att göra måste gå BAM-utbildningen som 
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Det ställs samma utbildningskrav på underentreprenörer som på den egna persona-
len. Idag fungerar det så att man får redovisa att man genomgått de utbildningar 
som krävs. I framtiden kommer det att underlättas genom att utbildningarna regi-
streras i det gemensamma ID06-systemet. En synpunkt som framkommit är att det 
är svårt att veta vilken kvalité de olika utbildningarna har, särskilt då de sker digitalt 
via nätet. 

Byggföretagen driver ett projekt, Sund konkurrens, som är ett brett projekt om upp-
handlings- och entreprenadformer, där man redan i upphandlingen av underentre-
prenörer försöker få in krav på hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras på deras arbets-
platser.  

Utöver SCI finns, beroende på vilket yrke personalen har, ett antal utbildningar 
som är nödvändiga, till exempel Säkra lyft, Heta arbeten och Arbete på höjd. Därut-
över finns även ergonomiutbildningar och första hjälpen-utbildningar.  

Utöver detta finns en stor mängd lokala initiativ som ges av de olika företagen. Ett 
initiativ är Säkert beteende börjar med dig, som är en serie workshops ute på arbets-
platserna där alla anställda följer en snitslad bana där man stöter på olika problem 
och får diskutera olika lösningar. Samma företag har även ett program, Samtal för 
säkerhet, som handlar om hur man ställer frågor och hur man faktiskt stannar till 
och reflekterar över arbetsmiljön. I programmet ingår utbildning om säkerhet men 
också om hur man bryr sig om människor. Syftet är att skapa ett ”mindset” och en 
förståelse för det egna beteendets betydelse. 

Ett annat företag har kravet att de som jobbar i projekt ska genomgå en halv dags 
utbildning i Hjärt- och lungräddning och hantering av kriser och skador. Företaget 
ifråga driver även platsanpassade introduktionsutbildningar när ett nytt projekt star-
tar där man under ett par timmar diskuterar vad man ska göra i projektet och de 
risker och de utmaningar som finns för det speciella projektet. 

Ett exempel på en situationsanpassad utbildning är att när ett företag noterade en 
höjning av arbetsskadefrekvensen gjorde man en BAM-light-utbildning till sina 
yrkesarbetare för att öka medvetenheten om grundläggande lagar och regler. Ut-
bildningen omfattade en halv dag och genomfördes ute på de olika arbetsplatserna. 

4.4 Dialog över gränserna 
Ett både vanligt och uppskattat inslag i utbildningssatsningarna är blandade grupper 
där skyddsombud, arbetsledare, och platschefer deltar. Då skapas möjlighet till di-
alog och utbyte av erfarenheter. Det kan vara en fördel med deltagare från olika 
yrken och från olika företag, men det har även framkommit synpunkter om att om 
deltagarna kommer från samma företag är det lättare att omsätta till praktiskt arbete 
på hemmaplan. En annan synpunkt är att grupperna inte bör vara för små. 
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4.5 Brister i utbildningssystemet 
Många påpekar att det är bristfälligt med arbetsmiljöinslag såväl i utbildningarna på 
gymnasienivå som i utbildningarna på universitets- och civilingenjörsnivå. Nyan-
ställda byggnadsingenjörers kunskaper varierar mycket beroende på vilken utbild-
ning de har gått, en del har ingen utbildning medan andra kan ha akademiska poäng 
i arbetsmiljö. Branschen är medveten om bristerna och måste bli bättre på att få in 
arbetsmiljöfrågor redan i byggutbildningarna. Förutom utbildningen är arbetsplats-
introduktionen av stor betydelse. Även om de unga som kommer direkt från bygg-
utbildningarna har kunskaper om arbetsmiljö, kan det förändras snabbt beroende 
på i vilken miljö de hamnar. Man färgas snabbt av de rutiner och attityder som 
gäller på arbetsplatsen.  

Det har även framkommit en oro över att allt fler utbildningar blir digitala via nätet. 
Det kan vara svårt att veta vilken kvalité de olika utbildningarna erbjuder. Som 
exempel nämns att Bas P/U kan läsas både som endagars- och tredagarsutbild-
ningar. 
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5. Säkerhetsparken 
5.1 En ny utbildningssatsning inom branschen 
Byggindustrins säkerhetspark är i svensk kontext unik i sitt slag. Det är en plats som 
är uppbyggd för att möjliggöra diskussion och reflektion kring säkerhetsfrågor 
kopplade till relevanta arbetsrelaterade moment. Säkerhetsparkens huvudsakliga 
syfte beskrivs av de intervjuade personerna vara att bidra till att minska andelen 
arbetsskador och att höja säkerhetskulturen i branschen. Säkerhetskultur sägs vara 
en viktig del av branschens säkerhetsarbete samtidigt som en av intervjupersonerna 
poängterar att det är det område där det visat sig vara svårt för många företag, både 
små och stora, att komma framåt. Enligt intervjupersonen finns det en frustration 
över att utvecklingen mot säkra arbetsplatser inte går snabbare och förhoppningen 
är att säkerhetsparken kommer att leda till positiva resultat.   

Utbildningen på säkerhetsparken sker inte genom att träna på specifika arbetsmo-
ment, utan genom att en handledare och en liten grupp deltagare går igenom sce-
narier som byggts upp med avsikt att spegla situationer som uppstår i vardagen på 
byggarbetsplatser. Därefter diskuterar deltagarna och reflekterar över sitt eget, och 
andras, beteende i relation till situationen som scenariot speglar. Grundtanken be-
skrivs sedan vara att deltagarna tar med sig konceptet tillbaka till företaget i syfte att 
inspirera och bidra till tankeställare bland sina kollegor vilket tros kunna bidra till 
positiva förändringar ute på byggarbetsplatserna. 

5.2 Uppbyggnad inspirerad av de finska säkerhetsparkerna 
Sveriges första och hittills enda säkerhetspark invigdes i oktober 2019, men arbetet 
inleddes flera år tidigare. Det berättas att den svenska parken vuxit fram genom 
inspiration från de finska parkerna som funnits på plats i ett flertal år. Dessa parker 
beskrivs ha gjort ett tydligt avtryck i den finska byggindustrin genom en markant 
minskning av olycksfall, vilket delvis tillskrivs arbetet som sker på säkerhetsparkerna 
och delvis resoneras bero på ett nytt system för skyddsronder. Arbetet med den 
svenska säkerhetsparken beskrivs ha startat genom en förstudie som gick ut på att 
undersöka det finska konceptet samt hur den finska parken organiserats för att be-
döma om det kunde vara relevant för byggindustrin i Sverige. En intervjuperson 
berättar att de åkte på en studieresa till Uleåborg där en guide visade dem runt i 
deras säkerhetspark. Därifrån, fortsätter intervjupersonen, tog gruppen med sig 
goda exempel men även aspekter de upplevde var mindre bra och som de ville 
göra bättre i en eventuell svensk park. Därefter genomfördes några workshops med 
byggföretag i Sverige för att undersöka branschens intresse för en park. Någon 
berättar att det bland annat diskuterades huruvida det skulle vara en mobil eller en 
stationär säkerhetspark, vilket så småningom landade i att det skulle bli en stationär 
park i Sverige och att den svenska parken skulle vara nationell till skillnad från de 
finska som beskrivs vara regionala. Det är dock flera intervjupersoner som berättar 
om planer på fler säkerhetsparker i Sverige vilket sätter lite frågetecken kring 
huruvida det kommer att finnas en nationell eller flera regionala parker.  
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Uppfattningen av hur det gick till när idén om parken växte fram beskrivs på lik-
nande sätt av flera intervjupersoner men däremot skiljer sig upplevelsen av själva 
uppbyggnaden. Någon menar att det gick ganska fort att bygga upp parken när 
beslutet väl var taget medan en annan menar att uppbyggnaden av parken inte 
riktigt blev det snabba samarbete som intervjupersonen hoppats på utan blev mer 
komplicerat och tog längre tid än planerat. En intervjuperson reflekterar över hur 
han upplevde processen med uppstarten av säkerhetsparken: 

Jag tycker uppstarten av säkerhetsparken speglar mycket av den kultur som finns. 
Det vill säga att experterna i företagen driver på och ska stödja därute men dom 
där ute är ju inte med och liksom uttalar vad dom vill, hur dom vill nyttja. Jag 
tror, jag har en farhåga med säkerhetsparken och det är ju att den nyttjar, kommer 
nyttjas mer på tjänstemanna-nivå än på yrkesmanna-nivå då det är också en del 
av kulturen. Det är ju teamen som måste dit på något sätt och det ska vara 
självklart.  

Intervjupersonens farhåga, att parken snarast blir till för tjänstemännen och att den 
inte kommer yrkesarbetarna till del styrks delvis av intervjupersonernas utsagor i 
kommande avsnitt. 

Parken drivs som en ekonomisk förening där Byggföretagen investerat en stor 
summa och som i övrigt finansieras genom att medlemmar betalar en medlemsav-
gift. Flera leverantörer beskrivs också bidra till säkerhetsparken i form av maskiner 
och säkerhetsutrustning. Det beskrivs främst vara Byggföretagen och de stora bygg-
företagen som finansierat samt ansvarat för uppbyggnaden av parken men en inter-
vjuperson från Byggnads berättar att även om de inte varit med från starten så har 
de fått kontinuerlig information från Byggföretagen om vad som är på gång. Inter-
vjupersonen berättar vidare att Byggnads informerar om parken genom att de 
trycker upp foldrar som skickas ut med skyddsombuden, de sprider information via 
hemsida, på fackliga möten och genom tidningen Byggnadsarbetaren. 

De initiala besöken till säkerhetsparkerna i Finland beskrivs av några intervjuper-
soner ha lett till ett flerårigt samarbete som även beskrivs utvidgas inom de nordiska 
länderna.  

… sen tycker jag att det är intressant att vi har ett samarbete med Finland, där 
vi inte bara kör ett eget race utan att vi lyssnar mycket på vad man har gjort i 
Finland och vad som fungerar för dem och nu har vi väldigt mycket benchmarking 
som vi har tagit fram som kanske är intressant för Finland, och // ett möte med 
den danska // styrgruppen för att titta på en säkerhetspark för Danmark.  

Intervjupersonen lyfter att förmågan att lyssna in hur andra gjort istället för att ”köra 
ett eget race” är en intressant aspekt av deras samarbete. Flera intervjupersoner är 
tydliga med att även om de inspirerats av de finska parkerna och är positiva till både 
etablerade och nya samarbeten så finns det vissa aspekter av deras upplevelser av de 
finska parkerna som de vill undvika i det svenska exemplet. Ett tydligt exempel på 
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kopplade till relevanta arbetsrelaterade moment. Säkerhetsparkens huvudsakliga 
syfte beskrivs av de intervjuade personerna vara att bidra till att minska andelen 
arbetsskador och att höja säkerhetskulturen i branschen. Säkerhetskultur sägs vara 
en viktig del av branschens säkerhetsarbete samtidigt som en av intervjupersonerna 
poängterar att det är det område där det visat sig vara svårt för många företag, både 
små och stora, att komma framåt. Enligt intervjupersonen finns det en frustration 
över att utvecklingen mot säkra arbetsplatser inte går snabbare och förhoppningen 
är att säkerhetsparken kommer att leda till positiva resultat.   

Utbildningen på säkerhetsparken sker inte genom att träna på specifika arbetsmo-
ment, utan genom att en handledare och en liten grupp deltagare går igenom sce-
narier som byggts upp med avsikt att spegla situationer som uppstår i vardagen på 
byggarbetsplatser. Därefter diskuterar deltagarna och reflekterar över sitt eget, och 
andras, beteende i relation till situationen som scenariot speglar. Grundtanken be-
skrivs sedan vara att deltagarna tar med sig konceptet tillbaka till företaget i syfte att 
inspirera och bidra till tankeställare bland sina kollegor vilket tros kunna bidra till 
positiva förändringar ute på byggarbetsplatserna. 

5.2 Uppbyggnad inspirerad av de finska säkerhetsparkerna 
Sveriges första och hittills enda säkerhetspark invigdes i oktober 2019, men arbetet 
inleddes flera år tidigare. Det berättas att den svenska parken vuxit fram genom 
inspiration från de finska parkerna som funnits på plats i ett flertal år. Dessa parker 
beskrivs ha gjort ett tydligt avtryck i den finska byggindustrin genom en markant 
minskning av olycksfall, vilket delvis tillskrivs arbetet som sker på säkerhetsparkerna 
och delvis resoneras bero på ett nytt system för skyddsronder. Arbetet med den 
svenska säkerhetsparken beskrivs ha startat genom en förstudie som gick ut på att 
undersöka det finska konceptet samt hur den finska parken organiserats för att be-
döma om det kunde vara relevant för byggindustrin i Sverige. En intervjuperson 
berättar att de åkte på en studieresa till Uleåborg där en guide visade dem runt i 
deras säkerhetspark. Därifrån, fortsätter intervjupersonen, tog gruppen med sig 
goda exempel men även aspekter de upplevde var mindre bra och som de ville 
göra bättre i en eventuell svensk park. Därefter genomfördes några workshops med 
byggföretag i Sverige för att undersöka branschens intresse för en park. Någon 
berättar att det bland annat diskuterades huruvida det skulle vara en mobil eller en 
stationär säkerhetspark, vilket så småningom landade i att det skulle bli en stationär 
park i Sverige och att den svenska parken skulle vara nationell till skillnad från de 
finska som beskrivs vara regionala. Det är dock flera intervjupersoner som berättar 
om planer på fler säkerhetsparker i Sverige vilket sätter lite frågetecken kring 
huruvida det kommer att finnas en nationell eller flera regionala parker.  

16 
 

Uppfattningen av hur det gick till när idén om parken växte fram beskrivs på lik-
nande sätt av flera intervjupersoner men däremot skiljer sig upplevelsen av själva 
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beslutet väl var taget medan en annan menar att uppbyggnaden av parken inte 
riktigt blev det snabba samarbete som intervjupersonen hoppats på utan blev mer 
komplicerat och tog längre tid än planerat. En intervjuperson reflekterar över hur 
han upplevde processen med uppstarten av säkerhetsparken: 

Jag tycker uppstarten av säkerhetsparken speglar mycket av den kultur som finns. 
Det vill säga att experterna i företagen driver på och ska stödja därute men dom 
där ute är ju inte med och liksom uttalar vad dom vill, hur dom vill nyttja. Jag 
tror, jag har en farhåga med säkerhetsparken och det är ju att den nyttjar, kommer 
nyttjas mer på tjänstemanna-nivå än på yrkesmanna-nivå då det är också en del 
av kulturen. Det är ju teamen som måste dit på något sätt och det ska vara 
självklart.  

Intervjupersonens farhåga, att parken snarast blir till för tjänstemännen och att den 
inte kommer yrkesarbetarna till del styrks delvis av intervjupersonernas utsagor i 
kommande avsnitt. 

Parken drivs som en ekonomisk förening där Byggföretagen investerat en stor 
summa och som i övrigt finansieras genom att medlemmar betalar en medlemsav-
gift. Flera leverantörer beskrivs också bidra till säkerhetsparken i form av maskiner 
och säkerhetsutrustning. Det beskrivs främst vara Byggföretagen och de stora bygg-
företagen som finansierat samt ansvarat för uppbyggnaden av parken men en inter-
vjuperson från Byggnads berättar att även om de inte varit med från starten så har 
de fått kontinuerlig information från Byggföretagen om vad som är på gång. Inter-
vjupersonen berättar vidare att Byggnads informerar om parken genom att de 
trycker upp foldrar som skickas ut med skyddsombuden, de sprider information via 
hemsida, på fackliga möten och genom tidningen Byggnadsarbetaren. 

De initiala besöken till säkerhetsparkerna i Finland beskrivs av några intervjuper-
soner ha lett till ett flerårigt samarbete som även beskrivs utvidgas inom de nordiska 
länderna.  

… sen tycker jag att det är intressant att vi har ett samarbete med Finland, där 
vi inte bara kör ett eget race utan att vi lyssnar mycket på vad man har gjort i 
Finland och vad som fungerar för dem och nu har vi väldigt mycket benchmarking 
som vi har tagit fram som kanske är intressant för Finland, och // ett möte med 
den danska // styrgruppen för att titta på en säkerhetspark för Danmark.  

Intervjupersonen lyfter att förmågan att lyssna in hur andra gjort istället för att ”köra 
ett eget race” är en intressant aspekt av deras samarbete. Flera intervjupersoner är 
tydliga med att även om de inspirerats av de finska parkerna och är positiva till både 
etablerade och nya samarbeten så finns det vissa aspekter av deras upplevelser av de 
finska parkerna som de vill undvika i det svenska exemplet. Ett tydligt exempel på 
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detta är att de finska parkerna beskrivs som nergångna, något som några intervju-
personer var tydliga med att de inte ville skulle hända med den svenska parken. 

Det är inte alla idéer om den svenska säkerhetsparkens innehåll och riktning som 
blivit verklighet. Exempelvis att parken skulle vara en arena för innovativa idéer 
vilket kunde har gjort parken till en testbädd för olika typer av träning och utbild-
ning. Men överlag uttrycker intervjupersonerna en stolthet över säkerhetsparken 
och många hyser stora förhoppningar om att parken kommer att bidra till lägre 
olycksfallsfrekvens och en bättre säkerhetskultur i byggbranschen.  

5.3 Pedagogiskt koncept med fokus på reflektion 
Flera av intervjupersonerna berättar om hur utbildningen i parken skiljer sig från 
vad de menar är vanligare former för utbildning såsom klassrumsundervisning och 
liknande. Därav är flera av dem lite osäkra på om besöket i parken bör kallas ut-
bildning eller om exempelvis ordet träning borde användas istället. Däremot är 
intervjupersonerna överens om att det är möjligheten till diskussion och reflektion 
om situationer som uppkommer i arbetets vardag som är mest framträdande i par-
kens pedagogiska koncept. Inspirationen till det pedagogiska konceptet beskrivs av 
en intervjuperson ha kommit från en av parkerna i Finland. Utgångspunkten där 
är att deltagarna introduceras till olika scenarion vilket följs av att en handle-
dare/guide ställer öppna frågor i syfte att mana till reflektioner, samtal och nya 
tankesätt som deltagaren sedan tar med sig tillbaka till sin arbetsplats. I det svenska 
exemplet beskrivs personer därtill även få prova på praktiskt, exempelvis hur det 
kan upplevas att gå förbi en byggarbetsplats för en person som är blind. Dessa prak-
tiska moment leder, enligt några intervjupersoner, både till ett ökat lärande samti-
digt som de även lyfts som ett upplägg som ytterligare särskiljer utbildningen i 
parken från ”traditionell utbildning”. 

Se, höra, göra och reflektera är liksom konceptet kring parken men också det som 
vi pratar mycket om liksom det här med beteenden och varför man gör som man 
gör. Så en del utav introduktionen i parken är ju just att, att få besökaren att 
reflektera lite kring det här vad är det som påverkar liksom vad vi gör egentligen 
och hur kan man jobba med det.  

I citatet tydliggörs att de reflektioner som eftersträvas handlar om att individen 
kopplar scenarier i parken till sin egen arbetsvardag och till sitt eget beteende och 
sätt att genomföra arbetsuppgifterna på. En annan intervjuperson förklarar vidare 
att det är just ifrågasättandet, att utmana deltagarnas föreställningar lagom mycket 
som skapar grogrund för att skapa förändring. Konceptet ”se, höra, göra och re-
flektera” beskrivs övergripande som positivt även av övriga intervjupersoner och 
då lyfts bland annat fördelarna med små grupper om maximalt tolv deltagare, hand-
ledarens guidning på plats och fördelar med att få reflektera över sitt eget beteende 
i en annan kontext än den egna arbetsplatsen.  
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5.4 Stationer speglar verklighetsbaserade scenarier 
Besöket i parken, som varar ungefär en halv arbetsdag, introduceras med hjälp av 
en film och avslutas med en gruppreflektion och däremellan besöks på förhand 
valda stationer. Diskussioner om säkerhetskultur beskrivs av några gå som en röd 
tråd genom parkens alla stationer. En intervjuperson menar att ”det är mycket kul-
tur i parken” och förtydligar att det ”inte bara [är] de hårda bitarna utan mer om 
hur det är med en själv”. Det kan tolkas som att intervjupersonen här beskriver två 
aspekter av arbetsmiljö där ”de hårda bitarna” avser riskhantering i den fysiska ar-
betsmiljön medan ”hur det är med en själv” snarare kan ses hänvisa till psykosociala 
aspekter. Det vill säga att intervjupersonen menar att det i säkerhetsparken inte bara 
förs samtal om exempelvis maskiner, verktyg och ställningar utan också om upple-
velsen och det egna förhållningssättet till säkerhet.  

När scenarier utvecklades beskrivs det inledningsvis ha tittats mycket på de finska 
parkerna vars stationer ofta visade ett verklighetsinspirerat scenario där något gått 
fel och sedan illustreras hur det skulle ha kunnat gjorts på rätt sätt i samma station.  

Arbete på tak, arbete med väggform och håligheter i valv och så där, olika. Utifrån 
rapporteringssystemet kunde vi ta fram antal tillbud, olyckor vi haft på olika 
moment och sen försökte vi då illustrera de då genom att bygga helt enkelt den 
här stationen utifrån, preparera dom här för eventuella… Det goda exemplet och 
när det har gått fel.  

Intervjupersonen berättar om hur utgångspunkten varit inrapporterade tillbud och 
olyckor som visat var behovet av förbättring varit störst vilket varit ledande för vad 
stationen skulle handla om. En annan intervjuperson lyfter skyddsombudens viktiga 
bidrag till reflektioner vid byggandet av en annan station. 

…vi hade ju en ställningsstation som var väldigt komplicerad för… ”och så det 
skall vara det här avståndet och så”, och så är det alltid någon som säger så här; 
”Nä, det skall vara exakt det här för det har jag läst”. Vi ville liksom få bort 
den diskussionen lite för att utbildning och papper och alltså det finns väldigt 
mycket av men att det är ändå så att man tänker så att ”ja men flytta på det här 
räcket en liten stund”. Det är liksom det vi vill komma åt med folks attityder, 
vad är det som påverkar våra attityder är det stress eller att tusen gånger förr eller 
alltså vi ville utforma frågorna efter det så att man skulle ha en aha-upplevelse 
när man gick därifrån, att man skulle tänka att det här finns ju där jag är hela 
dagarna, jag kan ju faktiskt ändra mig i morgon, att man ville ha ett snabbare 
resultat än bara massa lagtext. Så det var det vi försökte styra över väldigt mycket 
på i den handledarutbildningen för den stationen så att det inte blev ett prat 
mellan handledaren och någon som anser sig vara expert på det och så står tio 
personer och har tappat tråden och inte vill vara med längre.  

I citatet framgår det att det är det pedagogiska konceptet som står i centrum vilket 
förmedlas genom stationen om ställningsbygge. Intervjupersonen resonerar över 
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att komma åt orsaker till att personer bryter mot reglerna kring säkerhet och po-
ängterar att utformningen av stationen främst haft som syfte att väcka diskussion 
och reflektion kring individens egna attityder och förmågan att förändra sitt bete-
ende till det bättre. Detta beskrivs av intervjupersonen ge ”ett snabbare resultat än 
bara massa lagtext” vilket tydliggör hur reflektion ses leda till lärande på ett bättre 
sätt än andra former av utbildning.  

Några intervjupersoner berättar att de har planer på att bygga fler stationer i parken. 
Ett exempel är en station som visar på riskerna med att bygga med prefabricerade 
betongelement.  En risk som en av intervjupersonerna dock lyfter angående ut-
vecklandet av stationer är att den pedagogiska grundtanken kan bli sekundär och 
att själva byggandet av nya stationer tar över eftersom det är så roligt att bygga nya 
stationer. En annan intervjuperson lyfter att det initialt fanns en tanke att det inte 
endast skulle vara problemområdet som stationen skulle handla om utan att exem-
pelvis stationen om arbete på hög höjd även skulle kunna innefatta samtal om al-
kohol och droger, något som intervjupersonen inte vet om det blivit verklighet. 
Därtill menar någon att det bör jobbas mer med att adressera språkbarriärer, dyslexi 
och funktionsvariationer som finns i samhället och möta deras behov av lärande 
snarare än att bygga fler stationer.  

5.5 Utbildade handledare guidar deltagare 
När en grupp besöker parken så leds de av en handledare som guidar gruppen runt 
de stationer som är på förhand bestämda. Handledaren kan antingen vara anställd 
på samma företag som deltagarna i gruppen eller vara en person utsedd av parken. 
Potentiellt kan även en handledare vara anställd på ett annat företag än den delta-
gande gruppen, men enligt informationen från intervjupersonerna har det ännu 
inte varit aktuellt. Några intervjupersoner pekar på vikten av att alla större företag 
utser personer som de låter genomgå handledarutbildning via säkerhetsparken. 
Dessa personer kan sedan guida sina kollegor vid besök i parken. De mindre före-
tagen upplevs dock ha mindre möjlighet att välja den vägen och därför finns även 
personer anställda vid säkerhetsparken som handleder dessa grupper. Vid tiden för 
intervjuerna hade ett fåtal handledare från olika företag utbildats och merparten av 
guidningen av deltagare i parken beskrevs skötas av parkens egna utbildade hand-
ledare.  

När handledare eftersöktes för den första handledarutbildningsomgången beskrivs 
det främst varit baserat på intresse. Sedan om de var yrkesarbetare, skyddsombud, 
arbetsledare eller något annat beskrivs ha varit mindre viktigt. Vid den första ”test-
omgången” var det cirka tio deltagare, men enligt en av intervjupersonerna är det 
endast ett fåtal av dem som kommer att agera som handledare beroende på att vissa 
bor på för stort geografiskt avstånd och för att några av dem inte trivdes med det 
pedagogiska konceptet. Dessa föredrog att ge instruktioner istället för att skapa för-
utsättningar för reflektion. Just det pedagogiska konceptet, där handledarens roll är 
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att uppmuntra till diskussion och reflektion snarare än att vara expert, beskrivs ha 
varit utmanande för flera av de blivande handledarna att vänja sig vid.  

Den feedback som beskrivs ha kommit in från grupper som besökt parken tyder på 
att deltagarna varit övervägande positiva till handledarnas insats och till besöket i 
sin helhet. Exempelvis beskrivs besöket som inte alltför teoretiskt, vilket i sig ses 
som positivt.  

5.6 Delvis olika åsikter om parkens målgrupper 
Flera av intervjupersonerna menar att det i första hand är chefer på olika nivåer 
som bör besöka parken, som företagsledning, platschefer och arbetsledare. Det mo-
tiveras genom en syn på att säkerhetskultur formas i ledningen för att sedan arbetas 
ner genom organisationen. Någon nämner att även lärare på landets bygg- och 
anläggningsprogram bör besöka parken eftersom de också är ledare. Även skydds-
ombuden beskrivs som en prioriterad grupp av vissa. Sedan finns det flera intervju-
personer vänder sig emot att det främst är chefsleden som ska besöka parken. De 
menar istället att personer från olika yrkesgrupper och hierarkiska nivåer ska besöka 
parken, i vissa fall omfattas alla på företaget inklusive lärlingar och elever. 

… vi [ska] inte ska anpassa [oss] efter olika yrkesgrupper utan vi ska göra grupper 
av människor som arbetar med olika saker men på samma företag // vi kommer 
inte hinna gå igenom hela parken för det är för många stationer och man vill 
liksom inte ha för mycket korvstoppning heller // så vi kommer ju att välja de 
stationerna som känns mest liksom… väsentliga för oss så det kanske blir fem 
stationer förutom de här som är fasta som introduktionen och avslutet då och det 
[är] ungefär [vad vi] hinner med på fyra timmar.  

Intervjupersonen trycker också på hur viktigt det är att elever som läser byggpro-
gram på gymnasiet redan då får kunskap och insikt i arbetsmiljö, där parken ses 
kunna bidra. Några intervjupersoner menar att arkitekter, konstruktörer och pro-
jektörer som arbetar i konsultföretag generellt sett inte har så goda kunskaper om 
hur det ser ut på byggarbetsplatser vilket gör att det är viktigt att de besöker parken. 
Även underentreprenörer och personer som inte pratar svenska bör kunna få ut 
mycket av att besöka säkerhetsparken tillägger någon. Om språket är ett problem 
beskrivs det kunna lösas genom att en tolk följer med.  

En intervjuperson jämför den svenska parkens målgrupper med målgrupper för den 
finska och förklarar att det i det finska exemplet inte endast är bygg- och anläggning 
som är målgruppen, utan även exempelvis från personer från industrin, läkare och 
företagssjuksköterskor samt vuxna och barn från förskolan som kommer för att öva 
säker trafikmiljö. Intervjupersonen hoppas att målgruppen för den svenska parken 
också kommer att vidgas på ett liknande sätt i framtiden.  
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att komma åt orsaker till att personer bryter mot reglerna kring säkerhet och po-
ängterar att utformningen av stationen främst haft som syfte att väcka diskussion 
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bara massa lagtext” vilket tydliggör hur reflektion ses leda till lärande på ett bättre 
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att själva byggandet av nya stationer tar över eftersom det är så roligt att bygga nya 
stationer. En annan intervjuperson lyfter att det initialt fanns en tanke att det inte 
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pelvis stationen om arbete på hög höjd även skulle kunna innefatta samtal om al-
kohol och droger, något som intervjupersonen inte vet om det blivit verklighet. 
Därtill menar någon att det bör jobbas mer med att adressera språkbarriärer, dyslexi 
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5.5 Utbildade handledare guidar deltagare 
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inte varit aktuellt. Några intervjupersoner pekar på vikten av att alla större företag 
utser personer som de låter genomgå handledarutbildning via säkerhetsparken. 
Dessa personer kan sedan guida sina kollegor vid besök i parken. De mindre före-
tagen upplevs dock ha mindre möjlighet att välja den vägen och därför finns även 
personer anställda vid säkerhetsparken som handleder dessa grupper. Vid tiden för 
intervjuerna hade ett fåtal handledare från olika företag utbildats och merparten av 
guidningen av deltagare i parken beskrevs skötas av parkens egna utbildade hand-
ledare.  

När handledare eftersöktes för den första handledarutbildningsomgången beskrivs 
det främst varit baserat på intresse. Sedan om de var yrkesarbetare, skyddsombud, 
arbetsledare eller något annat beskrivs ha varit mindre viktigt. Vid den första ”test-
omgången” var det cirka tio deltagare, men enligt en av intervjupersonerna är det 
endast ett fåtal av dem som kommer att agera som handledare beroende på att vissa 
bor på för stort geografiskt avstånd och för att några av dem inte trivdes med det 
pedagogiska konceptet. Dessa föredrog att ge instruktioner istället för att skapa för-
utsättningar för reflektion. Just det pedagogiska konceptet, där handledarens roll är 
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att uppmuntra till diskussion och reflektion snarare än att vara expert, beskrivs ha 
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Intervjupersonen trycker också på hur viktigt det är att elever som läser byggpro-
gram på gymnasiet redan då får kunskap och insikt i arbetsmiljö, där parken ses 
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jektörer som arbetar i konsultföretag generellt sett inte har så goda kunskaper om 
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5.7 Förhoppningar om att hålla startmöten och utbildningar i sä-
kerhetsparken framöver 
Även om alla aktiviteter som intervjupersonerna planerat att genomföra i säker-
hetsparken inte kunnat genomföras på grund av Corona-pandemin så finns en del 
tankar kring framtiden. En förhoppning som många intervjupersoner berättar om 
är önskan att ha startmöten i parken och att där även inkludera underentreprenörer. 
Den främsta fördelen med detta beskrivs vara att kulturen sätts redan initialt i bygg-
projekten och att startmöten omfattar alla, från ledare till underentreprenörer samt 
att det underlättar för överlämning mellan projektörer och de som ska bygga. 

Ett förslag från några av intervjupersonerna är att en ledarskapsutbildning, alterna-
tivt delar av en ledarskapsutbildning kan genomföras på säkerhetsparken i syfte att 
stärka säkerhetskulturen. Det motiveras genom att ledare ses som bärare av säker-
hetskultur och därmed ses de vara de som sedan kommer föra kulturen vidare ner 
genom organisationen. Andra planer och förhoppningar innefattar repetitionsdagar 
eller uppföljningsdagar där anställda från det aktuella företaget åker till parken igen 
med ett visst tidsintervall. Det finns även förhoppningar om att placera lednings-
gruppsmöten och BAM-kurser för skyddsombud i säkerhetsparken. 

En intervjuperson beskriver en förväntan att kunna använda parken till egna ut-
bildningar och låna parken vid specifika tillfällen för att exempelvis ta fram ett nytt 
arbetssätt, dvs. att använda parken vid kortare perioder men mer kontinuerligt – 
något som beskrivs inte ha blivit verklighet ännu, vid tiden för intervjun. 

5.8 Snabbare digital utveckling på grund av Coronarestriktioner 
Det är särskilt de fysiska besöken i parken som lyfts som särskilt bra för lärandet, 
samtidigt har dessa besök begränsats på grund av restriktioner kring Corona-pan-
demin. Det beskrivs ha föranlett en snabbare digital utveckling relaterat till parken 
jämfört med vad som var planerat. En av intervjupersonerna berättar att det finns 
inslag av VR i säkerhetsparken och hon resonerar om huruvida sådana inslag bör 
utvecklas i parken och i så fall på vilket sätt.  

Jag tror spelmiljöer skulle kunna vara en sådan grej, där du triggar människor att 
göra saker och ting, lite stress, eller press. Eller du måste ta olika val som genererar 
så här, så spelmiljöer tror jag mer på än… Vi har ju pratat om det exempel i 
heta arbeten eller när man ska släcka en eld eller något. Man kan använda det 
till behörighetsutbildningar tror jag i de här tiderna och jag tror i framtiden om 
tekniken blir bra så tror jag att man lär sig en del utav det. Men jag tror man 
måste ju också forska i det då. Gör man verkligen det på riktigt eller är det bara 
som man tror att man lär sig från det? Och var går gränsen någonstans?  

Intervjupersonen lyfter både möjligheter till lärande genom digitala verktyg men 
reflekterar samtidigt över vikten att först undersöka vilka effekter den typen av 
verktyg kan leda till. Några andra intervjupersoner berättar om hur de utvecklar 
den digitala delen av säkerhetsparken. En idé som testats är att en handledare som 
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befinner sig fysiskt i parken har på sig en kamera och att deltagarna befinner sig 
över länk, där gruppen går igenom stationerna och diskuterar utan att alla befinner 
sig fysiskt i parken. En intervjuperson berättar också att de håller på att utveckla 
”Säkerhetsparken Light” där säkerhetsparken finns digitalt och en handledare åker 
till gruppen som ska genomgå utbildningen med VR-utrustning. Tanken är att gå 
igenom stationerna på ungefär samma sätt och föra samma resonemang som de gör 
i parken, on tour, som ett komplement till parken. Intervjupersonen berättar även 
att de för samtal om en testutbildning på distans med en skola där det är tänkt att 
en handledare ska finnas på plats fysiskt i parken för att agera skådespelare och på 
det sättet skapa scenarion för diskussion och reflektion. Ett förslag från en annan 
intervjuperson är att AI, sensorteknik och VR ska testas i parken innan det börjar 
användas på riktigt på branschens byggarbetsplatser. 

5.9 Svårt med finansiering och att nå företag i hela Sverige 
De flesta intervjupersoner är överens om att restriktioner i ”Corona-tider” har på-
verkat parkens första år vilket har medfört att inte lika många kunnat besöka parken 
som de hade hoppats. Det beskrivs även ha medfört att antalet medlemmar inte är 
lika högt som planerat vilket i sin tur leder till att finansieringen inte är lika hög 
som det var tänkt. Därav ses en av utmaningarna vara att få fler medlemmar, och 
därigenom mer finansiering. En annan utmaning som lyfts är att det är så små mar-
ginaler ekonomiskt ute i produktionen att det är svårt att skicka hela arbetslag eller 
hela byggprojekt på utbildning i säkerhetsparken. Det berättas även om en forsk-
ningsfinansiär som, under ett fåtal år, bland annat finansierar att elever från bygg- 
och anläggningsprogram på gymnasienivå kan besöka parken, men en intervjuper-
son menar att det behövs mer långsiktiga lösningar för att lösa sådan finansiering.  

En annan utmaning som lyfts av flera intervjupersoner är att parken är mest till-
gänglig för företag i området nära Arlanda. Därigenom beskrivs det vara en utma-
ning att nå byggföretag i övriga regioner i Sverige. En lösning som nämns av flera 
är att starta upp en eller några fler parker på andra platser i landet. 

Ett fåtal av intervjupersonerna upplever också att det behöver utvecklas ett tydligt 
sätt att förklara parkens pedagogiska upplägg kring reflektion så att personer som 
kommer till parken inte tror att de ska få lyssna till rätt svar från handledaren. Det 
beskrivs vara viktigt att vara tydlig med tankesättet som utbildningen i parken sker 
genom och att det är tankesättet som besökarna får med sig. Risken finns annars, 
förklarar en av intervjupersonerna, att parkens besökare tänker att det handlar om 
en utbildning i säkerhet där de ska lära sig bygga ställningar eller lära sig om ergo-
nomi eller liknande mer hands-on typer av utbildningar. 
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befinner sig fysiskt i parken har på sig en kamera och att deltagarna befinner sig 
över länk, där gruppen går igenom stationerna och diskuterar utan att alla befinner 
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sätt att förklara parkens pedagogiska upplägg kring reflektion så att personer som 
kommer till parken inte tror att de ska få lyssna till rätt svar från handledaren. Det 
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6. Säkerhetskultur 
6.1 Förståelsen av säkerhetskultur 
Säkerhetskulturbegreppet är ett välkänt och väl använt begrepp inom byggbran-
schen. Däremot menar de intervjuade att det är mindre säkert hur länge det använts 
inom branschen. Några menar att begreppet i huvudsak är något som bara talats 
om de senaste tio åren medan någon annan menar att det redan var på tal så tidigt 
som på 70-talet. Det verkar inte som om någon med säkerhet kan säga när eller 
hur begreppet introducerades i branschen men klart är att det är ett etablerat be-
grepp. Någon av de intervjuade som varit i branschen under längre tid menade att 
skillnaden är att det numera oftare formuleras och uttrycks i skrift. Det kan vara en 
kombination av dessa två faktorer som gör att de intervjuade ger lite olika svar på 
denna fråga. De intervjuade har helt naturligt arbetat olika länge i branschen och 
begreppet som sådant kan ha funnits under lång tid men har aktualiserats och for-
mulerats mer explicit under främst de senaste åren. 

När det kommer till att definiera säkerhetskultur som begrepp så verkar de flesta, 
snarare ha översatt det till mer begripliga termer och operationaliserat det i för dem 
synliga, mätbara kriterier än att ha formulerat det rent teoretiskt. En menar att 
säkerhetskulturbegreppet egentligen är ett rätt otydligt begrepp: 

…sen blev ju säkerhetskultur ju liksom ett lite hypat uttryck. Det blev lite poppis 
men det var egentligen ingen som kunde tala om … och det är ju inte så många 
som kan tala om vad det betyder i dag heller. Det betyder lite olika…  

På grund av detta talar några om behovet av att ta fram en mer tydlig definition av 
begreppet. Den skulle då utgå från de erfarenheter man sedan tidigare har av att 
förstå och arbeta med en säker kultur: 

Varför kan vi inte sätta ord på det? Saknas det forskning och vetenskap kring 
det? Eller kan vi plocka från det vi faktiskt kan och få in det i arbetslivet. Nån-
stans saknas det ord på det och det gjorde det för andra saker förut också, ja, om 
du tar arbete på höjd det saknades ord för det också för många år sedan. Och så 
byggde vi på det med saker utifrån vår erfarenhet, så bygger man ord på ord på 
det och till slut så har man det som behövs för att man ska jobba säkert på höjd.  

Citatet visar på just detta, att de flesta verkar redan ha ”översatt” begreppet i, och 
för, sin egen kontext men att man samtidigt verkar sakna en mer överenskommen 
definition och förståelse av själva begreppet i branschen. En representant från Bygg-
företagen är inne på att det också behövs ett branschövergripande samtal, en ”be-
griplig kommunikation kring vad vi vill uppnå för de som inte alls funderar på de här frågorna 
i vardagen”. Detta pekar på något som flera i intervjuerna uttrycker; att säkerhets-
kultur vara något som i teoretisk mening inte är så intressant, utan snarare vad den 
kan utvecklas till och uppnå.  
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Vilka exempel på definitioner av säkerhetskultur ges då av de intervjuade? Fack-
förbundet Byggnads har låtit säkerhetskultur bli uttryckt i Nollvisionen och den 
enligt intervjupersonen antagna devisen; att komma hem till sin familj varje dag. Ett 
av de större byggföretagens motto ”Jobba säkert eller inte alls” menar en av de 
intervjuade från samma företag är en omformulering av säkerhetskulturbegreppet. 
Det handlar om att de facto avbryta sitt arbete när arbetet känns osäkert. Detta 
menar den intervjuade är en indikator för en god säkerhetskultur. Vid ett annat 
byggföretag är en person inne på att säkerhetskultur handlar om trivsel och att bry 
sig om varandra och från ett annat byggföretag verkade de vara inne på samma 
linje, säkerhetskultur handlar om att alla skall må bra. Ytterligare ett byggföretag 
kompletterar detta och menar att säkerhetskultur handlar om omtanke och ömse-
sidig respekt. Det som är gemensamt i dessa berättelser verkar vara att säkerhets-
kultur blir synligt i de relationer som uttrycks på arbetsplatsen. Säkerhetskultur blir 
alltså enligt dessa uttryckt i våra beteenden, men det handlar om beteenden som 
uttrycks i ett sammanhang och i relation till andra. En intervjuperson från ett bygg-
företag uttrycker detta så här: 

Jag tänker att i en organisation så har vi människor, och vi har olika beteenden, 
helt enkelt, som är acceptabla eller inte acceptabla liksom. Det vi gör över tid sätter 
ju liksom lite kulturen på vår arbetsplats, hur vi på vår arbetsplats beter oss gente-
mot varandra, vad som är acceptabelt eller inte och beroende på vilka beteenden 
som förstärks eller försvagas inom organisationen så sätter det ju vilken säkerhets-
kultur man har. Om det är okej att liksom gå upp på ett tak utan sele eller inte 
för att det inte är så noga, är det accepterat då blir det ju också en form av säker-
hetskultur för det här projektet eller det här bolaget.  

Vissa beteenden kan sägas uttrycka säkerhetskulturen på en arbetsplats, i förståelsen 
att de beteenden som blir accepterade eller inte också bidrar till att skapa säkerhets-
kultur. Så det verkar fungera båda vägarna, beteenden kan både ses som uttryck för 
säkerhetskultur men också ses som något som är medskapare till säkerhetskultur. 

Flera nämner ledarskap på frågan om hur säkerhetskultur skall definieras, både i 
meningen att det är chefens ansvar att definiera säkerhetskultur och att säkerhets-
kultur handlar om ledarskap. Detta skall förmodligen inte förstås som att de menar 
att säkerhetskultur är samma sak som ledarskap men väl att ledarskapet har en cen-
tral roll att spela i utformandet av säkerhetskultur. Mer om ledarskapets roll kring 
säkerhetskultur tas upp senare.  

Trots att de flesta beskriver säkerhetskultur i mer operationella termer så förekom-
mer också tankegångar som anknyter till en mer teoretisk förståelse av säkerhets-
kultur, och i en vidare mening, organisationskultur. En person från Byggföretagen 
menar att säkerhetskultur är våra gemensamma värderingar som vi har i en arbets-
grupp, det arbetssätt som vi tycker är säkert. Det anknyter till definitioner som 
förekommit i forskningssammanhang om att kultur är liktydigt med det sätt som vi 
gör här (se Schein, 2017). En annan person från Byggföretagen talar också om 
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6. Säkerhetskultur 
6.1 Förståelsen av säkerhetskultur 
Säkerhetskulturbegreppet är ett välkänt och väl använt begrepp inom byggbran-
schen. Däremot menar de intervjuade att det är mindre säkert hur länge det använts 
inom branschen. Några menar att begreppet i huvudsak är något som bara talats 
om de senaste tio åren medan någon annan menar att det redan var på tal så tidigt 
som på 70-talet. Det verkar inte som om någon med säkerhet kan säga när eller 
hur begreppet introducerades i branschen men klart är att det är ett etablerat be-
grepp. Någon av de intervjuade som varit i branschen under längre tid menade att 
skillnaden är att det numera oftare formuleras och uttrycks i skrift. Det kan vara en 
kombination av dessa två faktorer som gör att de intervjuade ger lite olika svar på 
denna fråga. De intervjuade har helt naturligt arbetat olika länge i branschen och 
begreppet som sådant kan ha funnits under lång tid men har aktualiserats och for-
mulerats mer explicit under främst de senaste åren. 

När det kommer till att definiera säkerhetskultur som begrepp så verkar de flesta, 
snarare ha översatt det till mer begripliga termer och operationaliserat det i för dem 
synliga, mätbara kriterier än att ha formulerat det rent teoretiskt. En menar att 
säkerhetskulturbegreppet egentligen är ett rätt otydligt begrepp: 

…sen blev ju säkerhetskultur ju liksom ett lite hypat uttryck. Det blev lite poppis 
men det var egentligen ingen som kunde tala om … och det är ju inte så många 
som kan tala om vad det betyder i dag heller. Det betyder lite olika…  

På grund av detta talar några om behovet av att ta fram en mer tydlig definition av 
begreppet. Den skulle då utgå från de erfarenheter man sedan tidigare har av att 
förstå och arbeta med en säker kultur: 

Varför kan vi inte sätta ord på det? Saknas det forskning och vetenskap kring 
det? Eller kan vi plocka från det vi faktiskt kan och få in det i arbetslivet. Nån-
stans saknas det ord på det och det gjorde det för andra saker förut också, ja, om 
du tar arbete på höjd det saknades ord för det också för många år sedan. Och så 
byggde vi på det med saker utifrån vår erfarenhet, så bygger man ord på ord på 
det och till slut så har man det som behövs för att man ska jobba säkert på höjd.  

Citatet visar på just detta, att de flesta verkar redan ha ”översatt” begreppet i, och 
för, sin egen kontext men att man samtidigt verkar sakna en mer överenskommen 
definition och förståelse av själva begreppet i branschen. En representant från Bygg-
företagen är inne på att det också behövs ett branschövergripande samtal, en ”be-
griplig kommunikation kring vad vi vill uppnå för de som inte alls funderar på de här frågorna 
i vardagen”. Detta pekar på något som flera i intervjuerna uttrycker; att säkerhets-
kultur vara något som i teoretisk mening inte är så intressant, utan snarare vad den 
kan utvecklas till och uppnå.  
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Vilka exempel på definitioner av säkerhetskultur ges då av de intervjuade? Fack-
förbundet Byggnads har låtit säkerhetskultur bli uttryckt i Nollvisionen och den 
enligt intervjupersonen antagna devisen; att komma hem till sin familj varje dag. Ett 
av de större byggföretagens motto ”Jobba säkert eller inte alls” menar en av de 
intervjuade från samma företag är en omformulering av säkerhetskulturbegreppet. 
Det handlar om att de facto avbryta sitt arbete när arbetet känns osäkert. Detta 
menar den intervjuade är en indikator för en god säkerhetskultur. Vid ett annat 
byggföretag är en person inne på att säkerhetskultur handlar om trivsel och att bry 
sig om varandra och från ett annat byggföretag verkade de vara inne på samma 
linje, säkerhetskultur handlar om att alla skall må bra. Ytterligare ett byggföretag 
kompletterar detta och menar att säkerhetskultur handlar om omtanke och ömse-
sidig respekt. Det som är gemensamt i dessa berättelser verkar vara att säkerhets-
kultur blir synligt i de relationer som uttrycks på arbetsplatsen. Säkerhetskultur blir 
alltså enligt dessa uttryckt i våra beteenden, men det handlar om beteenden som 
uttrycks i ett sammanhang och i relation till andra. En intervjuperson från ett bygg-
företag uttrycker detta så här: 

Jag tänker att i en organisation så har vi människor, och vi har olika beteenden, 
helt enkelt, som är acceptabla eller inte acceptabla liksom. Det vi gör över tid sätter 
ju liksom lite kulturen på vår arbetsplats, hur vi på vår arbetsplats beter oss gente-
mot varandra, vad som är acceptabelt eller inte och beroende på vilka beteenden 
som förstärks eller försvagas inom organisationen så sätter det ju vilken säkerhets-
kultur man har. Om det är okej att liksom gå upp på ett tak utan sele eller inte 
för att det inte är så noga, är det accepterat då blir det ju också en form av säker-
hetskultur för det här projektet eller det här bolaget.  

Vissa beteenden kan sägas uttrycka säkerhetskulturen på en arbetsplats, i förståelsen 
att de beteenden som blir accepterade eller inte också bidrar till att skapa säkerhets-
kultur. Så det verkar fungera båda vägarna, beteenden kan både ses som uttryck för 
säkerhetskultur men också ses som något som är medskapare till säkerhetskultur. 

Flera nämner ledarskap på frågan om hur säkerhetskultur skall definieras, både i 
meningen att det är chefens ansvar att definiera säkerhetskultur och att säkerhets-
kultur handlar om ledarskap. Detta skall förmodligen inte förstås som att de menar 
att säkerhetskultur är samma sak som ledarskap men väl att ledarskapet har en cen-
tral roll att spela i utformandet av säkerhetskultur. Mer om ledarskapets roll kring 
säkerhetskultur tas upp senare.  

Trots att de flesta beskriver säkerhetskultur i mer operationella termer så förekom-
mer också tankegångar som anknyter till en mer teoretisk förståelse av säkerhets-
kultur, och i en vidare mening, organisationskultur. En person från Byggföretagen 
menar att säkerhetskultur är våra gemensamma värderingar som vi har i en arbets-
grupp, det arbetssätt som vi tycker är säkert. Det anknyter till definitioner som 
förekommit i forskningssammanhang om att kultur är liktydigt med det sätt som vi 
gör här (se Schein, 2017). En annan person från Byggföretagen talar också om 
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kulturbegreppets sociala ursprung, den uppkommer och existerar inte på individ-
nivå utan på gruppnivå, dvs. det är något som vi tillsammans skapar. Organisations-
kultur brukar också beskrivas på detta sätt i vetenskapliga sammanhang, som en 
social konstruktion på gruppnivå (se t.ex. Alvesson, 2015). En person från ett bygg-
företag beskriver också säkerhetskultur som en undergrupp till organisationskultur, 
också ett i forskningssammanhang ofta diskuterat ämne (Alvesson, 2015). Den slut-
sats som denne intervjuperson drar är också att säkerhetskultur inte kan ses som ett 
isolerat fenomen utan behöver med nödvändighet ses som en del av helheten, av 
hela organisationens kultur. Detta leder också till intressanta frågor kring vilken 
funktion organisationskulturen har för utformandet av säkerhetskulturen, och om-
vänt, hur säkerhetskulturen kan behöva bli en fokuserad aspekt i förståelsen av or-
ganisationskultur.  

En intervjuperson från ett byggföretag beskriver några aspekter av säkerhetskultur 
som också kan sägas ha sin grund från fältet av organisationskulturforskning. Hon 
menar: 

…kulturen är ju egentligen nånstans våra beteenden och våra handlingar … kul-
turen är ju nånstans en form av ett resultat av nånting annat. Kultur känns ju 
oftast väldigt svårt att styra för du har den kultur som du har. Om vi pratar 
beteenden och handlingar så är det betydligt enklare, nånstans är det är väl därför 
egentligen den här ”Jobba säkert eller inte alls”, just förmågan att pausa arbets-
moment, förmågan att stanna upp, förmågan att agera när du ser något som inte 
känns bra, den har nog varit den tydligaste formuleringen av hur vi vill adressera 
säkerhetskultur.  

I citatet ovan är hon inne på att kultur har sin grund i något annat, att den kan ses 
som ett resultat av något annat. En grundläggande förståelse av kulturbegreppet är 
att det handlar om värden som vi tillsammans finner värdefulla. Dessa skapas och 
förstås dock genom sociala processer som sällan medvetet uttrycks eller diskuteras. 
I citatet uttrycker hon även att kulturer också oftast är svåra att styra, vilket också 
stämmer väl med hur organisationskulturforskningen förstår karaktären av kultur. 
Kultur finns, det skapas i sociala processer som oftast är osynliga och implicita och 
på det sättet är de också svåra att ”fånga” eller uttrycka. Hon ger sedan uttryck för 
det som i huvudsak har kommit att bli säkerhetskulturforskningens inriktning, 
nämligen att strukturer, processer, beteenden och handlingar, faktorer som ses som 
mer greppbara och lättare att empiriskt undersöka om man vill förstå vad kultur är 
(se bl.a. Deepak & Gangadhar, 2019; Cooper, 2000; Fang & Wu, 2013). Samman-
taget blir hennes utsaga en bra beskrivning av svårigheten i att fånga säkerhetskultur 
i sig, men att den i första hand förstås genom det vi, både bransch och forskare, 
förstår som uttryck för en befintlig säkerhetskultur. 

6.2 Strukturer som både påverkar och uttrycker säkerhetskultur 
Sammantaget kring förståelsen av säkerhetskulturbegreppet så menar man generellt 
att alla i någon mening är bärare av en säkerhetskultur men att alla har kommit 
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olika långt, och ”hur hårt man måste följa den också” som en från Byggföretagen 
uttryckte det. Från fackets sida menar man att säkerhetskultur också är något som 
hela tiden förändras och att det i huvudsak finns en samsyn mellan facket och bygg-
företagen kring hur säkerhetskultur skall förstås.  

Det ligger antagligen i sakens natur att när intervjupersonerna skall beskriva säker-
hetskultur så verkar man oftast vilja förklara begreppet med hjälp av någon påver-
kande struktur eller något fenomen som det kan ta sig uttryck i. Eftersom säker-
hetskultur som sådan är ett till synes svårgripbart fenomen så riktas hellre beskriv-
ningarna av begreppet på frågor som; hur kan vi tänka att säkerhetskultur uppstår 
och vad påverkar den? Kan vi på något sätt mäta säkerhetskultur och gör den sig 
observerbar i något? Så, även om intervjupersonerna inte har så mycket att säga om 
den teoretiska definitionen av säkerhetskultur så är exempel på påverkande struk-
turer och synliga uttryck för säkerhetskultur desto fler. Vi börjar med de strukturer 
som intervjupersonerna menar påverkar säkerhetskultur. 

Kultur är egentligen liksom med vilken energi du väljer att göra något, alltså ett 
morgonmöte är en struktur, vi har morgonmöten varje morgon. Kvalitén på det 
morgonmötet är egentligen kulturen, det vill säga vi kan göra ett morgonmöte där 
vi ställer nyfikna frågor, vi ser alla, vi säkerställer att alla kommer till tals, vi är 
uppmärksamma på våra variationer liksom så att kulturen den bygger ju nånstans 
på våra relationer, vårt sätt att vara mot varandra, respekt för alla, vi ser alla, 
alla blir hörda, så nånstans kan jag säga att när jag säger att en kultur förstärker 
en struktur så betyder det egentligen att kulturen ger oss en kvalité på genomfö-
randet på det vi har kommit överens om, men strukturen stödjer kulturen. 

I citatet ovan beskriver personen just detta förhållande mellan kultur och struktur. 
Kulturen är på ett sätt kvalitén i utförandet (den behöver inte vara bra), men kul-
turen uttrycker något av en värdering eller en mening som ger liv till strukturen, 
medan strukturen är den som stödjer, eller inramar eller om man så vill ger kulturen 
en plats att uttrycka sig på. Det vi här nedan också skall se är att intervjupersonerna 
också menar att strukturer stärker och formar kultur, och i någon mening är kul-
turen i uttryckt form. Vi beskriver här de olika strukturer som de intervjuade menar 
har betydelse för att förstå hur säkerhetskultur skapas, även om det sällan riktigt 
klargörs på vilket sätt detta faktiskt går till. 

6.2.1 Ledarskapet 
Ett av de mer frekventa exemplen på strukturer som de intervjuade menar åter-
speglar säkerhetskultur handlar om ledarskapet som tidigare angavs. En representant 
från ett byggföretag refererar till säkerhetskulturforskaren Marianne Törner och 
menar att bygga säkerhetskultur är först och främst en ledarfråga. En person från 
Byggföretagen uttrycker samma åsikt, ledarskapet är den viktigaste frågan när det 
kommer till skapandet av säkerhetskultur. Det handlar om att föregå med gott ex-
empel, visa engagemang och delaktighet i företagets säkerhetsarbete och på det 
sättet vara en medskapare till företagets säkerhetskultur. Det är en förutsättning att 
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kulturbegreppets sociala ursprung, den uppkommer och existerar inte på individ-
nivå utan på gruppnivå, dvs. det är något som vi tillsammans skapar. Organisations-
kultur brukar också beskrivas på detta sätt i vetenskapliga sammanhang, som en 
social konstruktion på gruppnivå (se t.ex. Alvesson, 2015). En person från ett bygg-
företag beskriver också säkerhetskultur som en undergrupp till organisationskultur, 
också ett i forskningssammanhang ofta diskuterat ämne (Alvesson, 2015). Den slut-
sats som denne intervjuperson drar är också att säkerhetskultur inte kan ses som ett 
isolerat fenomen utan behöver med nödvändighet ses som en del av helheten, av 
hela organisationens kultur. Detta leder också till intressanta frågor kring vilken 
funktion organisationskulturen har för utformandet av säkerhetskulturen, och om-
vänt, hur säkerhetskulturen kan behöva bli en fokuserad aspekt i förståelsen av or-
ganisationskultur.  

En intervjuperson från ett byggföretag beskriver några aspekter av säkerhetskultur 
som också kan sägas ha sin grund från fältet av organisationskulturforskning. Hon 
menar: 

…kulturen är ju egentligen nånstans våra beteenden och våra handlingar … kul-
turen är ju nånstans en form av ett resultat av nånting annat. Kultur känns ju 
oftast väldigt svårt att styra för du har den kultur som du har. Om vi pratar 
beteenden och handlingar så är det betydligt enklare, nånstans är det är väl därför 
egentligen den här ”Jobba säkert eller inte alls”, just förmågan att pausa arbets-
moment, förmågan att stanna upp, förmågan att agera när du ser något som inte 
känns bra, den har nog varit den tydligaste formuleringen av hur vi vill adressera 
säkerhetskultur.  

I citatet ovan är hon inne på att kultur har sin grund i något annat, att den kan ses 
som ett resultat av något annat. En grundläggande förståelse av kulturbegreppet är 
att det handlar om värden som vi tillsammans finner värdefulla. Dessa skapas och 
förstås dock genom sociala processer som sällan medvetet uttrycks eller diskuteras. 
I citatet uttrycker hon även att kulturer också oftast är svåra att styra, vilket också 
stämmer väl med hur organisationskulturforskningen förstår karaktären av kultur. 
Kultur finns, det skapas i sociala processer som oftast är osynliga och implicita och 
på det sättet är de också svåra att ”fånga” eller uttrycka. Hon ger sedan uttryck för 
det som i huvudsak har kommit att bli säkerhetskulturforskningens inriktning, 
nämligen att strukturer, processer, beteenden och handlingar, faktorer som ses som 
mer greppbara och lättare att empiriskt undersöka om man vill förstå vad kultur är 
(se bl.a. Deepak & Gangadhar, 2019; Cooper, 2000; Fang & Wu, 2013). Samman-
taget blir hennes utsaga en bra beskrivning av svårigheten i att fånga säkerhetskultur 
i sig, men att den i första hand förstås genom det vi, både bransch och forskare, 
förstår som uttryck för en befintlig säkerhetskultur. 

6.2 Strukturer som både påverkar och uttrycker säkerhetskultur 
Sammantaget kring förståelsen av säkerhetskulturbegreppet så menar man generellt 
att alla i någon mening är bärare av en säkerhetskultur men att alla har kommit 
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olika långt, och ”hur hårt man måste följa den också” som en från Byggföretagen 
uttryckte det. Från fackets sida menar man att säkerhetskultur också är något som 
hela tiden förändras och att det i huvudsak finns en samsyn mellan facket och bygg-
företagen kring hur säkerhetskultur skall förstås.  

Det ligger antagligen i sakens natur att när intervjupersonerna skall beskriva säker-
hetskultur så verkar man oftast vilja förklara begreppet med hjälp av någon påver-
kande struktur eller något fenomen som det kan ta sig uttryck i. Eftersom säker-
hetskultur som sådan är ett till synes svårgripbart fenomen så riktas hellre beskriv-
ningarna av begreppet på frågor som; hur kan vi tänka att säkerhetskultur uppstår 
och vad påverkar den? Kan vi på något sätt mäta säkerhetskultur och gör den sig 
observerbar i något? Så, även om intervjupersonerna inte har så mycket att säga om 
den teoretiska definitionen av säkerhetskultur så är exempel på påverkande struk-
turer och synliga uttryck för säkerhetskultur desto fler. Vi börjar med de strukturer 
som intervjupersonerna menar påverkar säkerhetskultur. 

Kultur är egentligen liksom med vilken energi du väljer att göra något, alltså ett 
morgonmöte är en struktur, vi har morgonmöten varje morgon. Kvalitén på det 
morgonmötet är egentligen kulturen, det vill säga vi kan göra ett morgonmöte där 
vi ställer nyfikna frågor, vi ser alla, vi säkerställer att alla kommer till tals, vi är 
uppmärksamma på våra variationer liksom så att kulturen den bygger ju nånstans 
på våra relationer, vårt sätt att vara mot varandra, respekt för alla, vi ser alla, 
alla blir hörda, så nånstans kan jag säga att när jag säger att en kultur förstärker 
en struktur så betyder det egentligen att kulturen ger oss en kvalité på genomfö-
randet på det vi har kommit överens om, men strukturen stödjer kulturen. 

I citatet ovan beskriver personen just detta förhållande mellan kultur och struktur. 
Kulturen är på ett sätt kvalitén i utförandet (den behöver inte vara bra), men kul-
turen uttrycker något av en värdering eller en mening som ger liv till strukturen, 
medan strukturen är den som stödjer, eller inramar eller om man så vill ger kulturen 
en plats att uttrycka sig på. Det vi här nedan också skall se är att intervjupersonerna 
också menar att strukturer stärker och formar kultur, och i någon mening är kul-
turen i uttryckt form. Vi beskriver här de olika strukturer som de intervjuade menar 
har betydelse för att förstå hur säkerhetskultur skapas, även om det sällan riktigt 
klargörs på vilket sätt detta faktiskt går till. 

6.2.1 Ledarskapet 
Ett av de mer frekventa exemplen på strukturer som de intervjuade menar åter-
speglar säkerhetskultur handlar om ledarskapet som tidigare angavs. En representant 
från ett byggföretag refererar till säkerhetskulturforskaren Marianne Törner och 
menar att bygga säkerhetskultur är först och främst en ledarfråga. En person från 
Byggföretagen uttrycker samma åsikt, ledarskapet är den viktigaste frågan när det 
kommer till skapandet av säkerhetskultur. Det handlar om att föregå med gott ex-
empel, visa engagemang och delaktighet i företagets säkerhetsarbete och på det 
sättet vara en medskapare till företagets säkerhetskultur. Det är en förutsättning att 
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ledarna förstår risk och säkerhet menar en person från ett byggföretag och en från 
Byggföretagen understryker vikten av att chefen sätter agendan för säkerhetsarbetet 
annars riskerar man att inte få någon höjd i arbetet. En av intervjupersonerna från 
ett byggföretag menar: 

Så det måste vara konkreta beteenden som man ser och som är observerbara för 
att man ska kunna säga att det är en säkerhetskultur som gör en skillnad. Och 
det kräver ju ett närvarande och aktivt, engagerat ledarskap. 

Flera ger uttryck för just detta att närvaro och engagemang är viktigt, men, som i 
citatet ovan, en närvaro och ett engagemang som blir tydliggjort i konkreta, ob-
serverbara beteenden. Bara detta kan, enligt denne, åstadkomma en förändrande 
säkerhetskultur. När man pekar på vikten av att ledningen tar ett ansvar för säker-
hetskulturen tar man också upp ett flertal olika funktioner inom ledningen. Arbets-
miljöchefen eller KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) har en betydelsefull roll att 
spela för säkerhetskulturen, inte minst när det gäller att fokusera de mest viktiga 
frågorna och att skapa engagemang och medvetenhet kring säkerhet menar en in-
tervjuperson från ett byggföretag. Detta betyder också, menar en facklig represen-
tant, att det oftast är de företag som har råd att hålla sig med en arbetsmiljöchef 
eller personer med KMA-ansvar som också är de som har ett fullt fungerande sä-
kerhetsarbete. En representant från Byggföretagen menar också att om arbetsmil-
jöchefen inte får gehör för säkerhetsfrågor hos ledningen kan detta vara en var-
ningsklocka, och eventuellt ett uttryck för en mindre bra säkerhetskultur.  

På en fråga om hur säkerhetskulturen fungerar när flera företag samsas om arbetet 
på en byggarbetsplats menar en från Byggföretagen att: 

Ja, det gör det ju klart, att är det olika arbetsgivare kan de ju ha olika hårda 
regler, olika tänk, men då är det ju viktigt att den som är ytterst ansvarig, huvu-
dentreprenören sätter agendan på hur det skall vara på sin, den här arbetsplatsen. 

Huvudentreprenören spelar också en viktig roll för säkerhetskulturen. En facklig 
representant trycker också på vikten av skyddsombud och den roll de har i säker-
hetsarbetet och för säkerhetskulturen. En annan intervjuperson från ett byggföretag 
menar också att ledarskap inte nödvändigtvis behöver vara liktydigt med chefer 
eller arbetsledare utan det kan också röra sig om andra nyckelpersoner. I citatet 
nedan verkar detta handla om personer utan ledningsansvar.  

Så det är ju ett känt fenomen att i grupper följer man varandra, ’det är så här vi 
gör och har alltid gjort’ och om de äldre gör så här, så följer man gruppen, det är 
nåt som är många gånger större än den enskilde. ’Så här gör vi’. Det är männi-
skan som gruppvarelse skulle jag säga. Så får man med sig några nyckelpersoner 
är min hypotes i alla fall att göra rätt och få en reflektion kring det, så kommer 
det att göra skillnad. Samt att vi tar tag i de här riktigt viktiga problemen som de 
adresserar.  
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Sammanfattningsvis har ledningen ett centralt ansvar när det kommer till säkerhets-
kultur. Man verkar inte i huvudsak mena att säkerhetskultur är något som led-
ningen resolut kan åstadkomma efter egen vilja, ett beslut i en top-down-liknande 
process, utan ledningen ses snarare som medskapare i de processer som utvecklar 
en säkerhetskultur i den organisation och på den arbetsplats man verkar. Det är 
samtidigt tydligt att i denna medskaparprocess bör ledningen också ta ledarstaven 
och genom exempel visa på vilken säkerhetskultur man önskar se. En annan orsak 
till att ledningen ses som viktig för utvecklingen av en säkerhetskultur är också 
därför att det är dessa, men inte bara dessa, som i hög grad utformar de strukturer 
som omger organisationen. 

6.2.2 Lagstiftningen 
En annan viktig struktur som intervjupersonerna menar påverkar säkerhetskulturen 
är lagstiftningen. En intervjuperson från facket menar att de arbetsmiljöföreskrifter 
som reglerar branschen har varit betydelsefulla förändringsverktyg avseende arbetet 
med säkerhet. En representant från ett byggföretag menar att de regler som nu finns 
i branschen också har fört säkerheten till en annan nivå. Det är också något som 
man menar har påverkat säkerhetskulturen. Det är idag svårt för mindre företag att 
komma in på en större byggarbetsplats om de inte anpassar sin verksamhet till de 
regler och rutiner avseende arbetsmiljö och säkerhet som huvudentreprenören på 
den specifika arbetsplatsen bestämt skall gälla. En person från Byggföretagen är inne 
på samma spår: 

Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur tänker jag som ett, för jag 
tycker att det hänger ihop väldigt mycket. Jag tycker att det är där man sätter 
kulturen. Jag tror att vi som bransch har varit väldigt fokuserad på projekt, vi gör 
ett projekt och så gör vi ett nytt projekt och gjordes det misstag på det första 
projektet så upprepar vi det misstaget på nästa projekt därför att vi är så projekt-
fokuserade. Där tror jag att det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetskultur 
är så viktiga för att förändra på det, men jag tror fortfarande att det är stort fokus 
på varje projekt och inte på det långsiktiga arbetet, det tror jag, det är min känsla 
alltså.  

Här kan det vara svårt att veta vad som är hönan eller ägget, det systematiska ar-
betsmiljöarbetet eller säkerhetskulturen. Men den fråga som vi kan ställa, som in-
tervjupersonen ovan är inne på, är detta något som verkar åt båda håll? Är det så 
att säkerhetskultur uttrycks i det sätt som det systematiska arbetsmiljöarbetet blir 
utfört, samtidigt som arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet också har på-
verkat och förändrat säkerhetskulturen i organisationen. 

6.2.3 Fokuserade satsningar på säkerhetsarbete 
En ytterligare struktur som kan sägas följa samma spår som lagstiftning kan vara de 
olika exemplen på fokuserade satsningar på säkerhet som förekommer i branschen. 
Här är Byggnads arbetsmiljövecka ett exempel på detta där man varje år fokuserar 
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på nya aktuella riskområden. Vi tar inte här i detalj upp någon av dessa arbetsmil-
jösatsningar eller utbildningar utan de har diskuterats under tidigare rubriker, men 
viktigt är att se att dessa fokuserade säkerhetssatsningar också kan kopplas till de 
intervjuades uppfattning om säkerhetskultur. De utgör mötesplatser där informat-
ion, kunskap, samtal och reflektion stöts och blöts med fokus på aktuella risker och 
utgör i den meningen strukturer inom byggbranschen som de menar både påverkar 
och uttrycker säkerhetskultur. 

6.2.4 Säkerhetsutrustning och säker teknik 
Några av intervjupersonerna menar också att det finns en koppling mellan tekniska 
hjälpmedel och säkerhetskultur. Man talar då om lite olika saker t.ex. användandet 
av säkerhetsutrustning, eller inköpen av verktyg och maskiner där säkerhet på ett 
tydligt sätt ”följer med”. En av intervjupersonerna från ett av byggföretagen menar 
att inköpsavdelningen arbetade med att byta ut en gammal maskinpark och på det 
sättet förbättra säkerheten. Säkerheten sågs som inbyggd i mer nya fordon eller 
maskiner. Många talar också om det hjälmtvång som allmänt råder på arbetsplatsen 
idag, något som möjligen kan ses som en nutida symbol för säkerhetskultur i bygg-
branschen. Tillsammans med andra typiska attribut på byggarbetsplatsen kan detta 
signalera en tydlighet kring hur man beter sig säkert på just den här arbetsplatsen 
men också i branschen som helhet. 

6.2.5 Byggföretaget och de anställda 
Det står klart att storleken på byggföretaget har betydelse för säkerhetskultur enligt 
intervjupersonerna. Flera pekar på skillnader i kvalitet och utvecklingsnivå på sä-
kerhetsarbetet mellan rikstäckande och andra mindre byggföretag. En avgörande 
skillnad verkar handla om att ha personer eller avdelningar som uttryckligen arbetar 
med säkerhetsfrågor och utvecklingen av en god säkerhetskultur. Man menar här 
att en säkerhetskultur också måste uttryckas i ett faktiskt säkerhetsarbete som t.ex. 
SAM men också kommuniceras och dokumenteras inom organisationen för att 
kunna förstås och utvecklas. Från Byggföretagen menar man också att säkerhets-
kulturen generellt är bättre bland medlemsföretagen än hos andra, vilket, om det 
är så, kan ses som en återspegling av storleksaspekten men antagligen också andra 
faktorer som t.ex. förhållningssätt till säkerhet och hur man vill uppfattas som bygg-
företag.  

De utmaningar som finns avseende underentreprenörer och säkerhetskultur besk-
rivs också av flera intervjupersoner. Här menar dessa att branschen inte kan sägas 
”vara framme”, i betydelsen ha nått en tillfredsställande nivå. Här handlar utma-
ningarna om att utbildning i arbetsmiljöarbete kan skilja sig åt mellan t.ex. huvu-
dentreprenören och underentreprenörerna, en fråga som man verkar arbeta med 
enligt intervjupersonerna, bland annat med avtal kring regler kring beteende, dvs. 
codes of conduct. Andra utmaningar med underentreprenörer kan också vara språ-
ket, där byggnadsarbetare från andra länder helt naturligt inte talar svenska men 
kanske inte heller engelska. Detta menar man är en utmaning för branschen om att 
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förstå varandra i en instrumentell betydelse men även kulturellt där synen på säker-
het och ledarskap kan skilja åt mellan olika länder. Med tanke på relationernas och 
kommunikationens betydelse för säkerhetskultur kan det också falla sig naturligt att 
se den språkliga förståelsen som central i skapandet av en gemensam säkerhetskultur 
på en arbetsplats (se Alvesson, 2015; Schein, 2017).  

Från Byggföretagen lyfter man också upp löneform som central för skapandet av 
säkerhetskultur. En åsikt är att prestationslönen påverkar beteenden och attityder 
och därmed också säkerhetskultur. Från facket pekar man också på att i vissa fall 
kan anställningsformen spela roll för säkerhetskultur där en menade att en del bygg-
arbetare upplever en osäkerhet i sin anställning och inte så gärna påpekar olägen-
heter i arbetsmiljön. 

6.2.6 Utbildning 
På ett liknande sätt som lagstiftning kan ses som en struktur som inramar de bete-
enden som både är tillåtna och i en vidare bemärkelse önskvärda så utgör utbildning 
också en betydelsefull struktur som styr och påverkar beteenden i den riktning som 
är önskvärd för organisationen. Eftersom beteenden ses som ett uttryck för, eller 
bevis för om man så vill, en god säkerhetskultur så förstås de strukturer som har 
som uttryckligt syfte att styra beteenden också som stödjande för god säkerhetskul-
tur (Cooper, 2000). En person från Byggföretagen menar att utbildning som riktats 
till chefer också har haft som syfte att få dem att inse sin roll och sitt ansvar för 
säkerhetskulturen: 

Ja det var mer en, man behöver inte kalla det för en utbildning men det var ju 
liksom ett kunskapshöjande program för våra chefer, man skulle introducera che-
ferna i deras betydelse när det gäller deras ledarskap och kultur. 

En intervjuperson från ett byggföretag berättar hur de i deras företag alltid försöker 
väva in säkerhetskultur i sina ledarskapsutbildningar: 

Om man tittar på den konkreta delen säkerhetskulturutbildning som vi hade 
tidigare, så försöker vi nu väva in säkerhetskultur i alla våra utbildningar, så att 
det blir en integrerad del. Det är faktiskt så att vi har städat bort en del delar för 
att få in arbetsmiljöutbildning i andra utbildningar, som t.ex. ledarprogram. Ut-
bildning kommer alltid att vara oerhört viktigt för oss.  

6.2.7 Ordning och reda på arbetsplatsen 
I princip samtliga av de intervjuade fick frågan om, och i så fall hur man kunde 
avgöra om det fanns en god säkerhetskultur på en arbetsplats vid ett besök. De allra 
flesta svarade, oftast direkt och med emfas: ”JA, om det är ordning och reda på 
arbetsplatsen!” Om ledarskapets betydelse för säkerhetskultur var den struktur som 
viktades högst så var ordning och reda det uttryck som mest tydligt påvisade en 
god säkerhetskultur. Ordning och reda beskrevs som ett uttryck för säkerhetskultur 
men kan också ses som en struktur där kontroll, engagemang, ordningssinne, struk-
tur, planering och systematik blir de strukturella ingredienser som ligger till grund 
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på nya aktuella riskområden. Vi tar inte här i detalj upp någon av dessa arbetsmil-
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enligt intervjupersonerna, bland annat med avtal kring regler kring beteende, dvs. 
codes of conduct. Andra utmaningar med underentreprenörer kan också vara språ-
ket, där byggnadsarbetare från andra länder helt naturligt inte talar svenska men 
kanske inte heller engelska. Detta menar man är en utmaning för branschen om att 
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förstå varandra i en instrumentell betydelse men även kulturellt där synen på säker-
het och ledarskap kan skilja åt mellan olika länder. Med tanke på relationernas och 
kommunikationens betydelse för säkerhetskultur kan det också falla sig naturligt att 
se den språkliga förståelsen som central i skapandet av en gemensam säkerhetskultur 
på en arbetsplats (se Alvesson, 2015; Schein, 2017).  

Från Byggföretagen lyfter man också upp löneform som central för skapandet av 
säkerhetskultur. En åsikt är att prestationslönen påverkar beteenden och attityder 
och därmed också säkerhetskultur. Från facket pekar man också på att i vissa fall 
kan anställningsformen spela roll för säkerhetskultur där en menade att en del bygg-
arbetare upplever en osäkerhet i sin anställning och inte så gärna påpekar olägen-
heter i arbetsmiljön. 

6.2.6 Utbildning 
På ett liknande sätt som lagstiftning kan ses som en struktur som inramar de bete-
enden som både är tillåtna och i en vidare bemärkelse önskvärda så utgör utbildning 
också en betydelsefull struktur som styr och påverkar beteenden i den riktning som 
är önskvärd för organisationen. Eftersom beteenden ses som ett uttryck för, eller 
bevis för om man så vill, en god säkerhetskultur så förstås de strukturer som har 
som uttryckligt syfte att styra beteenden också som stödjande för god säkerhetskul-
tur (Cooper, 2000). En person från Byggföretagen menar att utbildning som riktats 
till chefer också har haft som syfte att få dem att inse sin roll och sitt ansvar för 
säkerhetskulturen: 

Ja det var mer en, man behöver inte kalla det för en utbildning men det var ju 
liksom ett kunskapshöjande program för våra chefer, man skulle introducera che-
ferna i deras betydelse när det gäller deras ledarskap och kultur. 

En intervjuperson från ett byggföretag berättar hur de i deras företag alltid försöker 
väva in säkerhetskultur i sina ledarskapsutbildningar: 

Om man tittar på den konkreta delen säkerhetskulturutbildning som vi hade 
tidigare, så försöker vi nu väva in säkerhetskultur i alla våra utbildningar, så att 
det blir en integrerad del. Det är faktiskt så att vi har städat bort en del delar för 
att få in arbetsmiljöutbildning i andra utbildningar, som t.ex. ledarprogram. Ut-
bildning kommer alltid att vara oerhört viktigt för oss.  

6.2.7 Ordning och reda på arbetsplatsen 
I princip samtliga av de intervjuade fick frågan om, och i så fall hur man kunde 
avgöra om det fanns en god säkerhetskultur på en arbetsplats vid ett besök. De allra 
flesta svarade, oftast direkt och med emfas: ”JA, om det är ordning och reda på 
arbetsplatsen!” Om ledarskapets betydelse för säkerhetskultur var den struktur som 
viktades högst så var ordning och reda det uttryck som mest tydligt påvisade en 
god säkerhetskultur. Ordning och reda beskrevs som ett uttryck för säkerhetskultur 
men kan också ses som en struktur där kontroll, engagemang, ordningssinne, struk-
tur, planering och systematik blir de strukturella ingredienser som ligger till grund 
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för den ordning och reda som råder på arbetsplatsen. Inom organisationskultur-
forskningen talar man om att kulturen också uttrycks i artefakter, och här avses i 
huvudsak sådant som är skapat av människohand, något som i detta sammanhang 
kan tolkas som den ordning man har på sina saker. En person från Byggföretagen 
exemplifierade detta: 

…tar man av sig skorna när man går in i boden, då är det en bra arbetsmiljö, 
jag har tänkt på det när jag är ute, bara där sätter man en slags standard, hur 
man vill ha det där man byter om och där man äter, det är ju inte hela sanningen 
men det finns en poäng i det, men sen kan det ju vara så att det spelar ingen roll 
hur mycket skyltar och ordning och reda och om det finns på papper så kan ju 
kulturen vara annorlunda ändå, men oftast märks det ju på det sättet som de 
pratar med varandra, en annan sak, har de inte hjälm, jag tycker inte att det är 
så stort problem längre men förut var det mer så, att man hela tiden kommenterar 
det, man låter det inte gå, sen kan man märka om kulturen inte är bra och det 
hänger också ihop med kultur, det förekommer ibland fortfarande att man kommer 
man in och så har någon klottrat fula ord eller ritat könsorgan på någon vägg, och 
så låter man sånt finnas kvar, det speglar lite andra saker också, tyvärr så före-
kommer det fortfarande också, även om det är tydligt mindre. 

Ordning och reda kan alltså, enligt personen ovan, ses som ett uttryck för en struk-
tur som i grund och botten återspeglar säkerhetskultur. Säkerhetskulturen uttrycks 
i hur man har organiserat arbetsplatsen som en av de fackliga intervjupersonerna 
uttrycker det.  

6.2.8 Kommunikation och relationer 
Kommunikation är ett annat exempel på en struktur inom byggbranschen som 
intervjupersonerna talar om som något som speglar och uttrycker säkerhetskultur. 
På ett företag talar en av intervjupersonerna uppskattande om hur kommunikat-
ionsavdelningen fokuserade en fjärdedel av sin tid på just kulturbygge. Det var 
dock lite oklart vad som då avsågs och påståendet följdes tyvärr inte upp. En annan 
aspekt av kommunikation som också kopplades ihop med säkerhetskultur var hur 
man talade med varandra. Här avses inte bara en allmän kommunikationskultur, 
om det finns en respektfull ton i de samtal som förs på arbetsplatsen utan också om 
hur man kan tala om och påtala när man ser någon arbeta i riskfyllda situationer. 

Ja, hur pratar vi med varandra. När nån säger till dig om att, ja, du nu tycker 
jag det ser riskfyllt ut. Hur bemöter vi en sån person, kan vi vara tacksamma för 
att någon bryr sig istället för att fräsa. Eller känner man sig påhoppad. Varför 
gör vi saker mot varandra, kan vi liksom hitta de vägarna. Att få detta att bli 
kontinuerligt återkommande tror jag på, men det behövs en chef på arbetsplats i 
dialog om detta, för det handlar om relationer. Man skapar förtroende och relat-
ioner med varandra.  

Vi kan tolka detta uttalande som att chefen har ett ansvar för att initiera och upp-
rätthålla en dialog om säkerhet, men också att chefen behöver sätta en standard för 
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hur de kommunicerar säkerhet mellan varandra. Här kommer vi kanske också ned 
till grunden av hur säkerhetskultur enligt intervjupersonerna uppstår, nämligen i 
interaktionen och samtalet mellan varandra. Intervjupersonen konkretiserar i citatet 
säkerhetskultur till att handla om vilken typ av relation och karaktären av denna 
relation som finns i organisationen och på arbetsplatsen. Detta är en annan av de 
intervjuade från ett annat byggföretag också inne på: 

Så jag skulle nog säga att vi på vårt företag är lite grann kända i branschen för 
att jobba mycket med kulturbygge, som handlar om att bry oss om varandra, det 
är en av hörnstenarna i att bygga en bra säkerhetskultur. 

6.2.9 Machokulturer och jämställdhet 
Historiskt är måhända machokultur något som har varit mer sammankopplat med 
byggbranschen än vad säkerhetskultur har. En av intervjupersonerna från facket 
menade att byggbranschen på 70-talet var en hård, närmast brutal bransch. Detta 
resonemang utvecklas inte närmare mer än att det är flera saker som förändrats 
inom branschen sedan dess. Främst nämns då lagstiftning om säkerhet men också 
säkerhetsutrustning som något som har lett till att machokulturen fått träda tillbaka. 
Man kan då tänka sig att byggarbete tidigare var synonymt med att ta risker, som 
att inte använda sig av skyddsutrustning i samma utsträckning som nu eller som 
t.ex. också nämns inte använda fallskydd och liknande som numera är lagstadgade 
krav. Dessa generella förändringar bekräftas också av många andra av de intervju-
ade. En annan från facket menar att man inte ser så mycket av bevis på machokultur 
idag. Men det finns också andra uttryck för machokulturen. En av dessa handlar 
om arbetstider, att man jobbar mycket. En annan handlar om att ”man ska bara”. 
Detta menar en från ett byggföretag var ett tydligt uttryck för machobeteende, 
möjligen ett uttryck för ett mindre genomtänkt agerande, ett sista handtag innan 
vi går hem i full förtröstan på den egna förmågan och mest troligt utan assistans för 
att det skall gå snabbt. Men machokultur menar några, är inte något som måste 
finnas kvar utan här har ledarskapet samma ansvar som för säkerhetskultur, att fö-
regå med gott exempel och peka på de regler och förhållningssätt som gäller på 
arbetsplatsen. 

Även om machobeteende i strikt mening inte kan sägas vara motsatsen till jäm-
ställdhet associeras det ofta i vardagligt tal så. Intressant är att machokultur också 
uttrycks som en motsats till säkerhetskultur. Den naturliga slutsatsen av ett sådant 
resonemang blir därför att om vi får in fler kvinnor i branschen så kommer vi också 
att få en bättre säkerhetskultur. Detta är inte en fråga som tas upp i någon större 
omfattning vid intervjuerna men det får stå klart att ambitionen är hög, särskilt 
bland de större företagen att ändra på fördelningen mellan män och kvinnor i bran-
schen, i förståelsen att säkerhetskulturen förändras med fler kvinnor, som en kvinna 
från ett byggföretag menade. Någon ger också ett handgripligt exempel på hur 
denna ambition kan ta sig uttryck när en underentreprenör uppmanades att ett 
bygge på grund av sexistiska uttalanden om kvinnor. Det verkar med andra ord 
inte bara vara retorik.  



31 
 

för den ordning och reda som råder på arbetsplatsen. Inom organisationskultur-
forskningen talar man om att kulturen också uttrycks i artefakter, och här avses i 
huvudsak sådant som är skapat av människohand, något som i detta sammanhang 
kan tolkas som den ordning man har på sina saker. En person från Byggföretagen 
exemplifierade detta: 

…tar man av sig skorna när man går in i boden, då är det en bra arbetsmiljö, 
jag har tänkt på det när jag är ute, bara där sätter man en slags standard, hur 
man vill ha det där man byter om och där man äter, det är ju inte hela sanningen 
men det finns en poäng i det, men sen kan det ju vara så att det spelar ingen roll 
hur mycket skyltar och ordning och reda och om det finns på papper så kan ju 
kulturen vara annorlunda ändå, men oftast märks det ju på det sättet som de 
pratar med varandra, en annan sak, har de inte hjälm, jag tycker inte att det är 
så stort problem längre men förut var det mer så, att man hela tiden kommenterar 
det, man låter det inte gå, sen kan man märka om kulturen inte är bra och det 
hänger också ihop med kultur, det förekommer ibland fortfarande att man kommer 
man in och så har någon klottrat fula ord eller ritat könsorgan på någon vägg, och 
så låter man sånt finnas kvar, det speglar lite andra saker också, tyvärr så före-
kommer det fortfarande också, även om det är tydligt mindre. 

Ordning och reda kan alltså, enligt personen ovan, ses som ett uttryck för en struk-
tur som i grund och botten återspeglar säkerhetskultur. Säkerhetskulturen uttrycks 
i hur man har organiserat arbetsplatsen som en av de fackliga intervjupersonerna 
uttrycker det.  

6.2.8 Kommunikation och relationer 
Kommunikation är ett annat exempel på en struktur inom byggbranschen som 
intervjupersonerna talar om som något som speglar och uttrycker säkerhetskultur. 
På ett företag talar en av intervjupersonerna uppskattande om hur kommunikat-
ionsavdelningen fokuserade en fjärdedel av sin tid på just kulturbygge. Det var 
dock lite oklart vad som då avsågs och påståendet följdes tyvärr inte upp. En annan 
aspekt av kommunikation som också kopplades ihop med säkerhetskultur var hur 
man talade med varandra. Här avses inte bara en allmän kommunikationskultur, 
om det finns en respektfull ton i de samtal som förs på arbetsplatsen utan också om 
hur man kan tala om och påtala när man ser någon arbeta i riskfyllda situationer. 

Ja, hur pratar vi med varandra. När nån säger till dig om att, ja, du nu tycker 
jag det ser riskfyllt ut. Hur bemöter vi en sån person, kan vi vara tacksamma för 
att någon bryr sig istället för att fräsa. Eller känner man sig påhoppad. Varför 
gör vi saker mot varandra, kan vi liksom hitta de vägarna. Att få detta att bli 
kontinuerligt återkommande tror jag på, men det behövs en chef på arbetsplats i 
dialog om detta, för det handlar om relationer. Man skapar förtroende och relat-
ioner med varandra.  

Vi kan tolka detta uttalande som att chefen har ett ansvar för att initiera och upp-
rätthålla en dialog om säkerhet, men också att chefen behöver sätta en standard för 
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hur de kommunicerar säkerhet mellan varandra. Här kommer vi kanske också ned 
till grunden av hur säkerhetskultur enligt intervjupersonerna uppstår, nämligen i 
interaktionen och samtalet mellan varandra. Intervjupersonen konkretiserar i citatet 
säkerhetskultur till att handla om vilken typ av relation och karaktären av denna 
relation som finns i organisationen och på arbetsplatsen. Detta är en annan av de 
intervjuade från ett annat byggföretag också inne på: 

Så jag skulle nog säga att vi på vårt företag är lite grann kända i branschen för 
att jobba mycket med kulturbygge, som handlar om att bry oss om varandra, det 
är en av hörnstenarna i att bygga en bra säkerhetskultur. 

6.2.9 Machokulturer och jämställdhet 
Historiskt är måhända machokultur något som har varit mer sammankopplat med 
byggbranschen än vad säkerhetskultur har. En av intervjupersonerna från facket 
menade att byggbranschen på 70-talet var en hård, närmast brutal bransch. Detta 
resonemang utvecklas inte närmare mer än att det är flera saker som förändrats 
inom branschen sedan dess. Främst nämns då lagstiftning om säkerhet men också 
säkerhetsutrustning som något som har lett till att machokulturen fått träda tillbaka. 
Man kan då tänka sig att byggarbete tidigare var synonymt med att ta risker, som 
att inte använda sig av skyddsutrustning i samma utsträckning som nu eller som 
t.ex. också nämns inte använda fallskydd och liknande som numera är lagstadgade 
krav. Dessa generella förändringar bekräftas också av många andra av de intervju-
ade. En annan från facket menar att man inte ser så mycket av bevis på machokultur 
idag. Men det finns också andra uttryck för machokulturen. En av dessa handlar 
om arbetstider, att man jobbar mycket. En annan handlar om att ”man ska bara”. 
Detta menar en från ett byggföretag var ett tydligt uttryck för machobeteende, 
möjligen ett uttryck för ett mindre genomtänkt agerande, ett sista handtag innan 
vi går hem i full förtröstan på den egna förmågan och mest troligt utan assistans för 
att det skall gå snabbt. Men machokultur menar några, är inte något som måste 
finnas kvar utan här har ledarskapet samma ansvar som för säkerhetskultur, att fö-
regå med gott exempel och peka på de regler och förhållningssätt som gäller på 
arbetsplatsen. 

Även om machobeteende i strikt mening inte kan sägas vara motsatsen till jäm-
ställdhet associeras det ofta i vardagligt tal så. Intressant är att machokultur också 
uttrycks som en motsats till säkerhetskultur. Den naturliga slutsatsen av ett sådant 
resonemang blir därför att om vi får in fler kvinnor i branschen så kommer vi också 
att få en bättre säkerhetskultur. Detta är inte en fråga som tas upp i någon större 
omfattning vid intervjuerna men det får stå klart att ambitionen är hög, särskilt 
bland de större företagen att ändra på fördelningen mellan män och kvinnor i bran-
schen, i förståelsen att säkerhetskulturen förändras med fler kvinnor, som en kvinna 
från ett byggföretag menade. Någon ger också ett handgripligt exempel på hur 
denna ambition kan ta sig uttryck när en underentreprenör uppmanades att ett 
bygge på grund av sexistiska uttalanden om kvinnor. Det verkar med andra ord 
inte bara vara retorik.  
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Arbetet mot machobeteenden, ett arbete som verkar ha pågått under en längre tid, 
har främst uttryckts genom olika förändringar av strukturer som lagstiftning, an-
vändningen av skyddsutrustning, förbättringar av mer säkra fordon, maskiner och 
verktyg men kanske framförallt utbildning med samtal och reflektion. 

3.2.10 Säkerhetskulturens olika uttryck 
Det är inte alltid så lätt att skilja mellan det intervjupersonerna menar är strukturer 
som påverkar säkerhetskultur och det som kanske i direkt mening är explicita ut-
tryck för säkerhetskultur. Vi tolkar emellertid det så att det som intervjupersonerna 
tar upp på frågor som rör säkerhetskultur är också de saker som de associerar med 
säkerhetskultur. Det kan då vara både strukturer, som t.ex. organiseringen av en 
säker arbetsplats, säkerhetsutbildning och liknande och det som vi tolkar som ut-
tryck för säkerhetskultur, som t.ex. ordning och reda på arbetsplatsen, attityder och 
beteenden som uppfattas som fokuserade på säkerhet. Man skulle också kunna göra 
en annan uppdelning i vad som skapar eller utvecklar en god säkerhetskultur. Istäl-
let för att tala om strukturer skulle man kunna tala om insatser vars avsikt är att skapa 
en god säkerhetskultur och istället för att tala om uttryck för en säkerhetskultur 
skulle man kunna tala om synbara resultat av insatser som görs. När många av in-
tervjupersonerna talar om att det är möjligt att relativt snabbt bedöma säkerhets-
kulturens kvalitet genom att se om det råder ordning och reda på arbetsplatsen, 
skall detta inte tolkas som att intervjupersonerna menar att ordning och reda på 
arbetsplatsen är synonymt med en god säkerhetskultur. Det bör nog hellre ses som 
en av flera indikatorer på att det också görs insatser eller, om man så vill, att det 
finns strukturer för säkerhetskultur på den arbetsplatsen. Ordning och reda på ar-
betsplatsen ses med andra ord som ett resultat av dessa insatser.  

6.2.11 Attityder och beteenden 
Avseende uttryck för säkerhetskultur nämner många av intervjupersonerna attity-
der och beteenden, något som alltså verkar vara starkt associerat med säkerhetskul-
tur. En intervjuperson från ett byggföretag beskriver hur attityder hänger ihop med 
säkerhetskultur: 

Jag skulle säga att det handlar om attityder i hela platsorganisationen, från snick-
are till platschef, arbetschef också i vissa fall. Det är väldigt tydligt när man har 
en arbetschef eller platschef som tycker att det är viktigt med arbetsmiljö, hur det 
ser ut på bygget jämfört med någon som inte tycker att det där är så viktigt, att 
det bara är nåt som vi bara blivit pålagda. Det är viktigt att det är hela platsor-
ganisationens attityder. Det blir ju fantastiskt bra om man har rätt tänk uppifrån 
kring detta, för även den bästa snickaren som kommer dit och det har vi också 
sett, man har kommit från ett projekt med ordning och reda och väldigt högt 
säkerhetstänk, säkerhetskultur och så kommer man till ett ställe där det inte ser 
ut så i ledarskapet då har man liksom tappat det där på bara några veckor så är 
man liksom inne och jobbar fel. Så det hänger som sagt mycket på platschef och 
arbetsledarroller, vi försöker få upp ögonen mer, alltså vi vet att de vet men de gör 
inte det de vet liksom. 
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En annan intervjuperson från Byggföretagen menar: 

Det skiljer sig väldigt mycket från företag till företag hur mogen man är när det 
gäller det här området säkerhetskultur som vi pratade om tidigare … det kan man 
ju känna ganska fort när man träffar ett företag, är det förankrat fullt ut, är det 
liksom på riktigt de jobbar med de här frågorna eller är det en sådan där fråga som 
… måste fråga, är det sanktionsavgifter man är fokuserad på eller är det för att 
skapa en bra arbetsmiljö 

Attityderna till säkerhet utgör en viktig del av säkerhetskulturen. Det kan skilja sig 
mycket från företag till företag vilket förhållningssätt man har till säkerhet, hur vik-
tigt man tycker att det är med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Men attityder verkar 
de intervjuade också mena är något som uttrycks i de strukturer som utvecklar 
säkerhetskultur. Enkelt uttryckt verkar de mena att det finns ett starkt samband 
mellan hur viktigt någon i branschen tycker att det är med säkerhet, kommer till 
uttryck i vilken grad man är benägen att arbeta för säkerhet. Det finns fog att fo-
kusera på attityder. En person från ett byggföretag menar att vi har hjälpmedlen 
och kunskapen men om attityderna saknas så blir det ändå ingen höjd på säkerhets-
arbetet.   

Både förändrade attityder och beteenden verkar vara fokusområden i de utbild-
ningar och olika utvecklingsinsatser som företagen arbetar med. Fokus avseende 
detta ligger också på cheferna, det ses som centralt att cheferna föregår med gott 
exempel. Flera är också inne på att när attityder fokuseras så bör det handla om hur 
vi förhåller oss till varandra. Det är något som vi tillsammans kommer överens om 
och bestämmer oss för. 

6.2.12 Utvecklingen av säkerhetskultur 
Till sist, hur kan en bättre säkerhetskultur utvecklas i branschen? Här finns det flera 
saker som intervjupersonerna tar upp men en sak handlar om att se säkerhetskultur 
som en fråga som rör hela verksamheten, ”det är en del av produktionen, det är inget 
som ligger vid sidan om”, som en av de intervjuade från ett byggföretag menar. Detta 
framkommer också bland annat i hur en del företag har integrerat säkerhetsaspekter 
i chefsutbildningarnas alla moment, och inte har detta som en enskild punkt i pro-
grammet. En ytterligare aspekt av detta menar några är vikten av att cheferna också 
kontinuerligt besöker ”golvet”, kultur skapas alltid tillsammans, men ledningen har 
det huvudsakliga ansvaret att ta initiativ i frågan. En annan sak som tas upp är vikten 
av ett ständigt pågående arbete kring säkerhetskultur. Branschen behöver kontinu-
erligt tala om säkerhetskultur för att uppehålla vikten av det. En annan från ett 
annat byggföretag uttryckte det också som; ”det kommer inte av sig själv, man måste 
ständigt prata om det”. En ytterligare tanke som ett annat byggföretag talar om är 
katedralbygget, dvs ett långsiktigt, förebyggande arbete med säkerhet. Säkerhets-
kultur växer inte fram på en dag utan det tar lång tid att få den kultur man vill ha, 
man måste vara enträgen. En till sak som tas upp som kan ses som en viktig aspekt 
i utvecklingen av säkerhetskultur handlar om ett fokuserat arbete på vissa specifika 
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Arbetet mot machobeteenden, ett arbete som verkar ha pågått under en längre tid, 
har främst uttryckts genom olika förändringar av strukturer som lagstiftning, an-
vändningen av skyddsutrustning, förbättringar av mer säkra fordon, maskiner och 
verktyg men kanske framförallt utbildning med samtal och reflektion. 
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tar upp på frågor som rör säkerhetskultur är också de saker som de associerar med 
säkerhetskultur. Det kan då vara både strukturer, som t.ex. organiseringen av en 
säker arbetsplats, säkerhetsutbildning och liknande och det som vi tolkar som ut-
tryck för säkerhetskultur, som t.ex. ordning och reda på arbetsplatsen, attityder och 
beteenden som uppfattas som fokuserade på säkerhet. Man skulle också kunna göra 
en annan uppdelning i vad som skapar eller utvecklar en god säkerhetskultur. Istäl-
let för att tala om strukturer skulle man kunna tala om insatser vars avsikt är att skapa 
en god säkerhetskultur och istället för att tala om uttryck för en säkerhetskultur 
skulle man kunna tala om synbara resultat av insatser som görs. När många av in-
tervjupersonerna talar om att det är möjligt att relativt snabbt bedöma säkerhets-
kulturens kvalitet genom att se om det råder ordning och reda på arbetsplatsen, 
skall detta inte tolkas som att intervjupersonerna menar att ordning och reda på 
arbetsplatsen är synonymt med en god säkerhetskultur. Det bör nog hellre ses som 
en av flera indikatorer på att det också görs insatser eller, om man så vill, att det 
finns strukturer för säkerhetskultur på den arbetsplatsen. Ordning och reda på ar-
betsplatsen ses med andra ord som ett resultat av dessa insatser.  

6.2.11 Attityder och beteenden 
Avseende uttryck för säkerhetskultur nämner många av intervjupersonerna attity-
der och beteenden, något som alltså verkar vara starkt associerat med säkerhetskul-
tur. En intervjuperson från ett byggföretag beskriver hur attityder hänger ihop med 
säkerhetskultur: 

Jag skulle säga att det handlar om attityder i hela platsorganisationen, från snick-
are till platschef, arbetschef också i vissa fall. Det är väldigt tydligt när man har 
en arbetschef eller platschef som tycker att det är viktigt med arbetsmiljö, hur det 
ser ut på bygget jämfört med någon som inte tycker att det där är så viktigt, att 
det bara är nåt som vi bara blivit pålagda. Det är viktigt att det är hela platsor-
ganisationens attityder. Det blir ju fantastiskt bra om man har rätt tänk uppifrån 
kring detta, för även den bästa snickaren som kommer dit och det har vi också 
sett, man har kommit från ett projekt med ordning och reda och väldigt högt 
säkerhetstänk, säkerhetskultur och så kommer man till ett ställe där det inte ser 
ut så i ledarskapet då har man liksom tappat det där på bara några veckor så är 
man liksom inne och jobbar fel. Så det hänger som sagt mycket på platschef och 
arbetsledarroller, vi försöker få upp ögonen mer, alltså vi vet att de vet men de gör 
inte det de vet liksom. 
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En annan intervjuperson från Byggföretagen menar: 

Det skiljer sig väldigt mycket från företag till företag hur mogen man är när det 
gäller det här området säkerhetskultur som vi pratade om tidigare … det kan man 
ju känna ganska fort när man träffar ett företag, är det förankrat fullt ut, är det 
liksom på riktigt de jobbar med de här frågorna eller är det en sådan där fråga som 
… måste fråga, är det sanktionsavgifter man är fokuserad på eller är det för att 
skapa en bra arbetsmiljö 

Attityderna till säkerhet utgör en viktig del av säkerhetskulturen. Det kan skilja sig 
mycket från företag till företag vilket förhållningssätt man har till säkerhet, hur vik-
tigt man tycker att det är med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Men attityder verkar 
de intervjuade också mena är något som uttrycks i de strukturer som utvecklar 
säkerhetskultur. Enkelt uttryckt verkar de mena att det finns ett starkt samband 
mellan hur viktigt någon i branschen tycker att det är med säkerhet, kommer till 
uttryck i vilken grad man är benägen att arbeta för säkerhet. Det finns fog att fo-
kusera på attityder. En person från ett byggföretag menar att vi har hjälpmedlen 
och kunskapen men om attityderna saknas så blir det ändå ingen höjd på säkerhets-
arbetet.   

Både förändrade attityder och beteenden verkar vara fokusområden i de utbild-
ningar och olika utvecklingsinsatser som företagen arbetar med. Fokus avseende 
detta ligger också på cheferna, det ses som centralt att cheferna föregår med gott 
exempel. Flera är också inne på att när attityder fokuseras så bör det handla om hur 
vi förhåller oss till varandra. Det är något som vi tillsammans kommer överens om 
och bestämmer oss för. 

6.2.12 Utvecklingen av säkerhetskultur 
Till sist, hur kan en bättre säkerhetskultur utvecklas i branschen? Här finns det flera 
saker som intervjupersonerna tar upp men en sak handlar om att se säkerhetskultur 
som en fråga som rör hela verksamheten, ”det är en del av produktionen, det är inget 
som ligger vid sidan om”, som en av de intervjuade från ett byggföretag menar. Detta 
framkommer också bland annat i hur en del företag har integrerat säkerhetsaspekter 
i chefsutbildningarnas alla moment, och inte har detta som en enskild punkt i pro-
grammet. En ytterligare aspekt av detta menar några är vikten av att cheferna också 
kontinuerligt besöker ”golvet”, kultur skapas alltid tillsammans, men ledningen har 
det huvudsakliga ansvaret att ta initiativ i frågan. En annan sak som tas upp är vikten 
av ett ständigt pågående arbete kring säkerhetskultur. Branschen behöver kontinu-
erligt tala om säkerhetskultur för att uppehålla vikten av det. En annan från ett 
annat byggföretag uttryckte det också som; ”det kommer inte av sig själv, man måste 
ständigt prata om det”. En ytterligare tanke som ett annat byggföretag talar om är 
katedralbygget, dvs ett långsiktigt, förebyggande arbete med säkerhet. Säkerhets-
kultur växer inte fram på en dag utan det tar lång tid att få den kultur man vill ha, 
man måste vara enträgen. En till sak som tas upp som kan ses som en viktig aspekt 
i utvecklingen av säkerhetskultur handlar om ett fokuserat arbete på vissa specifika 
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och aktuella frågor. Det kan handla om att agera reaktivt på risker som särskilt 
uppmärksammats den senaste tiden som en från facket menade är särskilt viktigt. 
Det kan också handla om att fokusera på särskilda beteenden och utarbeta regler 
kring detta. Någon tar också upp detta som en punkt, att säkerhetskulturen också 
behöver bli uttryckt i observerbara beteenden, och då i specifika arbetsmoment. 
Det kan handla om att sätta nya standarder för hur vissa arbetsmoment skall utföras 
och besluta sig för överenskomna och stadfästa rutiner kring detta. 

Slutligen, det blir tydligt i analysen av samtliga intervjuer hur oerhört många 
aspekter branschen kopplar till säkerhetskultur, trots att definitionen av säkerhets-
kultur inte kan sägas vara en av dessa. Det blir ändå tydligt att säkerhetskultur är 
något som ständigt verkar omgärda branschens eget arbete med säkerhet och atti-
tyder och beteenden som rör säkerhet. Detta märks tydligast i de strukturer som 
man ändå menar medverkar till utvecklingen av en god säkerhetskultur men också 
de synbara uttryck som man menar kan ses som bevis för att det faktiskt finns en 
säkerhetskultur på arbetsplatsen. 
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7. Diskussion och slutsatser 
När vi analyserar vårt material ser vi att det råder stor enighet mellan alla inblandade 
parter om att arbetsmiljö, och särskilt de höga olycksfallstalen, är ett stort problem 
som måste åtgärdas. Det råder också enighet om att det mesta har sin förklaring i 
en bristande säkerhetskultur och nästan alla förbättringsförslag handlar om en ut-
vecklad säkerhetskultur. Arbetsmiljö är en arena för samarbete både mellan i övrigt 
konkurrerande företag och mellan parterna på arbetsmarknaden. Innan vi fördjupar 
oss i de säkerhetskulturella frågorna ska vi peka på några generella observationer 
från branschen vad det gäller arbetsmiljörelaterade strukturer och processer. Sam-
spelet mellan dessa aspekter kan förklaras via den s.k. organisatoriska triangeln (figur 
1). Enligt denna modell finns det ett samspel mellan kulturen inom en viss organi-
sation och dess organisatoriska strukturer och processer. Hur exempelvis arbetsmil-
jöarbete tar sig uttryck kommer att vara avhängigt vilka strukturer som finns inom 
organisationen i termer av t.ex. roll- och ansvarsfördelning, såväl som rådande kul-
turella mönster. Omvänt kan modellen även tolkas som att de kulturella mönstren, 
i sig, kan påverkas av vilka strukturer och processer som är rådande, osv. (Gulden-
mund, 2010). För en utförligare diskussion om säkerhetskultur hänvisar vi till Del-
rapport 1: Säkerhetskulturforskning inom byggindustrin (Berglund m.fl. 2020).  

 
Figur 1. Den organisatoriska tringeln (Guldenmund, 2010, förf. översättning). 

7.1 Arbetsmiljöarbete 
Enligt intervjupersonerna är arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete högt prioriterat och 
håller generellt en hög standard, vilket inte ska tolkas som att det saknas förbätt-
ringsområden. 
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Mycket av dagens arbetsmiljöarbete har sin grund i statistiska uppföljningar och 
avvikelserapportering. Det finns generellt en stor tilltro till avvikelserapportering 
och avvikelseanalyser där aktiviteter triggas av händelser, avvikelser från det nor-
mala. Det är givetvis bra och ska utgöra en grund för ett bra säkerhetsarbete, men 
det kan finnas en risk att företagen nöjer sig med att fokusera på avvikelser, att 
arbetsmiljöarbetet sker efter olyckan istället för före. 

En annan generell observation är att det enligt intervjupersonerna råder stor skill-
nad mellan små och stora företag, där de stora har ett mer organiserat och struktu-
rerat sätt att se på arbetsmiljö. Samma observation kan gälla entreprenörer och ent-
reprenörskedjor, där arbetsmiljöarbetet blir mindre transparent ju längre ut i ent-
reprenörskedjorna man kommer. Det finns samtidigt en stor tillförsikt att Safe Con-
struction Training (SCI) kommer att lösa problemet. 

En tredje generell observation är branschens komplexitet med tillfälliga arbetsplat-
ser med många yrkesgrupper från olika entreprenörer som ska logistiskt samordnas 
under tidspress. Det ställs stora krav på situationsanpassning, något som kan ses som 
ett problem, men också som en källa till berikande och utvecklande av arbetets 
innehåll. 

7.2 Arbetsmiljöutbildning 
Utbildning ses som ett viktigt medel, kanske det viktigaste, för att skapa en god 
och säker arbetsmiljö. Det finns många goda exempel på utbildningsinsatser ute hos 
de företag som är representerade i studien. Samtidigt har vi mött uppfattningen att 
det finns en obalans i utbildningsnivån mellan parterna där de fackliga företrädarna 
på arbetsplatsen i regel har mer utbildning än byggföretagens representanter. Grovt 
generaliserat anses ett skyddsombud och en platschef ligga på samma kunskapsnivå 
i arbetsmiljöfrågor, medan den lokala arbetsledningen ofta har ett kunskapsunder-
skott. Detta rimmar illa med både forskning om säkerhetskulturer (Biggs m.fl., 
2013; Dingsdag m.fl., 2008; Wu m.fl., 2016; se även Berglund m.fl., 2020) och 
företagens egna uttalanden som säger att chefsstrukturen är den som ska vara norm-
givande och visa vägen genom att vara goda förebilder.  

7.3 Säkerhetsparken 
En unik form av utbildning är säkerhetsparken där våra studerade företag funnits 
med sedan uppbyggnadsfasen och investerat både tid och pengar så att parken kun-
nat byggas. Allt har inte gått som det var tänkt, och alla har inte fått sin vilja igenom. 
Men överlag berättar intervjupersonerna om säkerhetsparken med stolthet och till-
tro till att den kommer att bidra på ett positivt sätt. Intervjumaterialet pekar på att 
det generellt finns en stark tilltro till konceptet ”se, höra, göra och reflektera” och 
för att möjligheter till gemensam diskussion och reflektion kommer att leda till 
förändrade attityder och beteenden – som i sin tur ses ha potential att göra bygg-
arbetsplatser säkrare. Detta beskrivs även i termer av att ”säkerhetskultur går som 
en röd tråd genom parken”. När säkerhetsparken beskrivs som unik är det till stor 
del själva konceptet som avses och det sätt som det skiljer sig från uppfattningar av 
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”traditionell utbildning”. I en del frågor avseende säkerhetsparken verkar dock in-
tervjupersonerna ha olika uppfattningar om i vilken riktning parken är på väg och 
vi menar att det behövs bättre samsyn i dessa frågor. Till exempel för vem (eller 
vilka) är parken till för? Är det chefer och företagsledning, yrkesarbetare eller gym-
nasieelever? Kanske alla? Är parken till för alla byggföretag eller främst företagen i 
Stockholmsområdet? Hur ska den användas? Det finns förhoppningar om att sä-
kerhetsparken kontinuerligt kommer att utvecklas efter de behov som uppstår, 
samtidigt reses farhågor om huruvida det engagemanget kommer att hålla i sig över 
tid.  

7.4 Säkerhetskultur 
Som vi nämnde ovan så är säkerhetskultur ett i viss mån samlande begrepp där 
säkerhetsarbete kan analyseras. Samtidigt är säkerhetskultur ett oklart begrepp i 
praktiken som behöver förtydligas. Begreppet definieras oftast genom sin omsätt-
ning i faktiskt handlande där vissa beteenden kan sägas uttrycka säkerhetskulturen 
på en arbetsplats.  

Företagens tolkning av begreppet säkerhetskultur har breddats över tid, från att 
undvika olyckor till att må bra. Man kanske ska tala om en arbetsplatskultur istället, 
som består av dels säkerhet och dels trivsel. Företagen betonar att ledarskapet är 
viktigt för att bestämma och sätta en säkerhetskultur, det är chefens ansvar att de-
finiera säkerhetskulturen i företag och på arbetsplatser. Med den komplexitet som 
finns i industrin betonas att huvudentreprenören spelar en viktig roll för säkerhets-
kulturen. Man bör dock vara observant på att det kan vara andra än chefer eller 
arbetsledare som kan bidra till säkerhetskulturen på enskilda arbetsplatser, både på 
gott och på ont. 

För att förstå vad en säkerhetskultur är kan det vara lättare att identifiera strukturer, 
processer, beteenden och handlingar. De är mer greppbara begrepp som är lättare 
att empiriskt undersöka. Attityder och beteenden ses t.ex. som indikatorer på kul-
turen, men samtidigt hänvisar nästan alla vi intervjuat till att ordning och reda fungerar 
som den verkliga indikatorn på en bra säkerhetskultur. 

Machokulturen ses fortfarande som ett problem. Exempelvis att man vill ha långa 
arbetsdagar eller att man chansar i säkerhetsfrågor. En allmän uppfattning är att fler 
kvinnor i branschen kan bidra till en bättre säkerhetskultur. 

7.4.1 Begreppet säkerhetskultur och dess praktik 
Det finns alltså en viss ambivalens kring begreppet säkerhetskultur i branschen. 
Rent definitionsmässigt efterfrågas klarhet och förtydliganden men begreppet som 
sådant verkar främst ha blivit omsatt i ett flertal olika praktiker. Som tidigare be-
skrivits handlar detta om alltifrån lagstiftning, program för säkerhet, teknik och 
utrustning, ordning och reda, kommunikation och relationer men framförallt le-
darskapets förhållningssätt och styrning. Även attityder, beteenden och de sätt som 
de anställda är med varandra inbegrips av flera i säkerhetskulturbegreppet. Denna 



37 
 

Mycket av dagens arbetsmiljöarbete har sin grund i statistiska uppföljningar och 
avvikelserapportering. Det finns generellt en stor tilltro till avvikelserapportering 
och avvikelseanalyser där aktiviteter triggas av händelser, avvikelser från det nor-
mala. Det är givetvis bra och ska utgöra en grund för ett bra säkerhetsarbete, men 
det kan finnas en risk att företagen nöjer sig med att fokusera på avvikelser, att 
arbetsmiljöarbetet sker efter olyckan istället för före. 

En annan generell observation är att det enligt intervjupersonerna råder stor skill-
nad mellan små och stora företag, där de stora har ett mer organiserat och struktu-
rerat sätt att se på arbetsmiljö. Samma observation kan gälla entreprenörer och ent-
reprenörskedjor, där arbetsmiljöarbetet blir mindre transparent ju längre ut i ent-
reprenörskedjorna man kommer. Det finns samtidigt en stor tillförsikt att Safe Con-
struction Training (SCI) kommer att lösa problemet. 

En tredje generell observation är branschens komplexitet med tillfälliga arbetsplat-
ser med många yrkesgrupper från olika entreprenörer som ska logistiskt samordnas 
under tidspress. Det ställs stora krav på situationsanpassning, något som kan ses som 
ett problem, men också som en källa till berikande och utvecklande av arbetets 
innehåll. 

7.2 Arbetsmiljöutbildning 
Utbildning ses som ett viktigt medel, kanske det viktigaste, för att skapa en god 
och säker arbetsmiljö. Det finns många goda exempel på utbildningsinsatser ute hos 
de företag som är representerade i studien. Samtidigt har vi mött uppfattningen att 
det finns en obalans i utbildningsnivån mellan parterna där de fackliga företrädarna 
på arbetsplatsen i regel har mer utbildning än byggföretagens representanter. Grovt 
generaliserat anses ett skyddsombud och en platschef ligga på samma kunskapsnivå 
i arbetsmiljöfrågor, medan den lokala arbetsledningen ofta har ett kunskapsunder-
skott. Detta rimmar illa med både forskning om säkerhetskulturer (Biggs m.fl., 
2013; Dingsdag m.fl., 2008; Wu m.fl., 2016; se även Berglund m.fl., 2020) och 
företagens egna uttalanden som säger att chefsstrukturen är den som ska vara norm-
givande och visa vägen genom att vara goda förebilder.  

7.3 Säkerhetsparken 
En unik form av utbildning är säkerhetsparken där våra studerade företag funnits 
med sedan uppbyggnadsfasen och investerat både tid och pengar så att parken kun-
nat byggas. Allt har inte gått som det var tänkt, och alla har inte fått sin vilja igenom. 
Men överlag berättar intervjupersonerna om säkerhetsparken med stolthet och till-
tro till att den kommer att bidra på ett positivt sätt. Intervjumaterialet pekar på att 
det generellt finns en stark tilltro till konceptet ”se, höra, göra och reflektera” och 
för att möjligheter till gemensam diskussion och reflektion kommer att leda till 
förändrade attityder och beteenden – som i sin tur ses ha potential att göra bygg-
arbetsplatser säkrare. Detta beskrivs även i termer av att ”säkerhetskultur går som 
en röd tråd genom parken”. När säkerhetsparken beskrivs som unik är det till stor 
del själva konceptet som avses och det sätt som det skiljer sig från uppfattningar av 

38 
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ambivalens kring säkerhetskulturbegreppet kan sägas ligger i sakens egen natur. Sä-
kerhetskultur kan i egentlig mening aldrig vara enkelt, just eftersom det handlar 
om kultur. Kultur skapas i sociala sammanhang, människor emellan men uttrycks 
sällan explicit och sätts än mindre på pränt utan kan ses som en implicit förståelse 
av hur saker och ting värderas och uttrycks på en arbetsplats eller organisation i en 
viss given fråga (se t.ex. Schein, 2017). Det kan ses som en osynlig, tyst överens-
kommelse som skapats tillsammans, som sedan kan användas som en tolknings-
nyckel för att på ett snabbt och enkelt sätt förstå hur vi skall handla i olika givna 
situationer.  

Den utmaning som kultur därför reser är att socialt skapade fenomen knappast på 
ett enkelt sätt kan styras utifrån eller för den delen uppifrån. Kulturen skapas ge-
mensamt i ofta outtalade, sociala processer och finner sin form i sin egen kontext 
utefter till synes givna resonemang (se Alvesson, 2015; Schein, 2017). Vi kan därför 
förstå att alla i någon mening har en förståelse av innehållet i den egna kulturen 
men få formulerar den, däremot kommer den alltid till uttryck. Det är det som är 
poängen med kultur, att den skall vägleda oss i hur vi skall handla i olika situationer 
där vi inte alltid har tydliga regler eller rutiner för hur vi skall handla. 

Denna inre del av kulturbegreppet har av teoretiker (se Guldenmund, 2010) liknats 
vid den innersta delen av en lök. De andra yttre skalen är de delar i organisationen 
där kulturen faktiskt kommer till synliga uttryck. Vi kan utifrån en sådan förståelse 
tänka att alla de exempel som getts i studien till stor del handlar om detta yttre lager 
av kultur. Detta handlar främst om strukturer, processer och beteenden som finns 
i den egna organisationen. På så sätt verkar detta förhållande vara enkelt, kulturer 
skapas i sociala processer och formar en slags handlingsberedskap för det vi tillsam-
mans anser vara viktigt, och dessa värderingar uttrycks sedan i vårt sätt att agera. 
Men det finns ändå kvar ett tvivel, som intervjupersonerna menar är ett viktigt 
behov av att tydliggöra och formulera vad säkerhetskultur egentligen är, och det är 
hur kan vi vara säkra på att de strukturer, processer eller beteenden som finns i 
organisationen eller väl på arbetsplatsen verkligen är ett uttryck för den säkerhets-
kultur som vi menar synliggjorts i vårt sätt att arbeta? Om vi har allt på plats, i våra 
utbildningar, i lagstiftning, i processer, utrustning och rutiner, vad är det då som 
ändå gör att människor inte verkar prioritera ett säkert beteende? Kan detta också 
vara ett uttryck för kultur, eller översatt, brister i denna inre del av det som utgör 
en gemensam säkerhetskultur? 

Ytterligare andra forskare flaggar för att frågan om en gemensam säkerhetskultur, i 
sig, bör problematiseras då studier påvisat att subkulturer inom exempelvis specifika 
arbetsgrupper kan ha större inverkan på säkerheten än eventuella övergripande sä-
kerhetskulturer inom ett företag (se t.ex. Richter & Koch, 2004). Detta kan vi 
även koppla till komplexiteten i byggindustrin som kan innefatta anställda från en 
mängd företag i olika projekt. Med utgångpunkt i tanken att kultur är avhängig en 
social kontext för dess tillblivelse, dvs. att människor verkar i sociala sammanhang 
som möjliggör utvecklingen av t.ex. gemensamma normer, så talar byggindustrins 
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ofta komplexa och fragmenterade arbetsorganisation och arbetsprocesser mot att 
fokus bör ligga på en gemensam säkerhetskultur inom branschen. Det betyder inte 
nödvändigtvis att det inte finns övergripande kulturella mönster som kan vara ge-
mensamma för olika företag eller t.o.m. en hel bransch. Alvesson (2015) talar ex-
empelvis om s.k. kulturtrafik på dessa bredare nivåer, dvs. att kulturella uttryck 
(exempelvis rörande säkerhet) är en komplicerad mix av t.ex. organisationskultur, 
yrkeskultur och bredare samhällskultur. I och med byggindustrins komplexa och 
ofta fragmenterade karaktär, såväl som det faktum att det överlag handlar om 
mindre företag som kan sakna resurser att se till att allt finns på plats (utbildning, 
rutiner, etc.), så anser vi att kulturanalys med fördel även kan fokusera på mikro-
nivåer av specifika mindre företag eller arbetsgrupper. Här håller vi med Richter 
och Koch (2004) som menar att kulturanalys- och förståelse bör ta hänsyn till spe-
cifika och lokala förutsättningar rörande strukturer, processer och sociala relationer. 

7.4.2 Top-down eller bottom-up? 
En annan fråga som vi menar bör ställas handlar om skapandet av en god säkerhets-
kultur skall ses som en top-down-process eller en bottom-up-process. Är skapandet 
av en god säkerhetskultur något som ledningen i huvudsak har ansvar för och bör 
styra eller bör säkerhetskultur mer ses som en produkt av sociala processer som 
kommer från golvet? Svaret är, som vi ser det, både och. Som fenomen bör vi utgå 
från att kultur är produkter av osynliga, sociala, gemensamma processer och sällan 
något som helt kan förstås och begreppsliggöras i det sammanhang man befinner 
sig i (Alvesson, 2015; Schein, 2017). I den meningen kan säkerhetskultur ses som 
något som skapas ”på golvet”. Samtidigt kan vi inte tänka att de omgivande struk-
turerna i form av lagstiftning, ledningsbeslut, arbetsprocesser, arbetsrutiner, säker-
hetsutrustning inte skulle ha betydelse i skapelseprocesserna av en god säkerhets-
kultur och enbart ses som uttryck för den säkerhetskultur som finns. Vi behöver 
också tänka att de omgivande strukturer och processer avseende säkerhet som finns 
i organisationen utgör en ram för säkerhetskulturen att reagera inom. De kan ses 
som ömsesidiga processer.  

I intervjuerna pekas gång på gång på ledningens ansvar för att en god säkerhetskul-
tur utvecklas såväl som i organisationen som på arbetsplatsen. Flera menar att led-
ningen särskilt behöver vara synliga på arbetsplatsen och delaktiga i de arbetspro-
cesser som pågår för att också kunna vara med och påverka säkerhetsarbetet. Detta 
kan vara ett tänkbart svar på den utmaning som vi pekat på, hur säkerhetskultur 
och uttryck för säkerhetskultur kan bli uttryck för samma sak.  

7.4.3 Ett förtydligande av säkerhetskulturbegreppet 
Den retoriska fråga som studien reste om det finns ett behov av att tydliggöra sä-
kerhetskulturbegreppet i byggbranschen menar vi i första hand att detta speglar 
karaktären av kulturbegreppet som sådant. Kultur går inte på ett enkelt sätt att 
formulera i ord i tron att detta är vad vi egentligen tycker och tänker här t.ex. 
avseende säkerhet. Men med det sagt finns det, menar vi, anledning att reflektera 
över på vilket sätt det dels kan förtydligas vad som i branschen ses som uttryck för 
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en god säkerhetskultur, dels att tydliggöra vad som anses vara viktiga aspekter av 
kulturskapande processer i organisationer.  

7.5 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kulturbegreppet är vagt och svårfångat i 
praktiken, men så ska det kanske också vara? Kulturbegreppet är ett dynamiskt 
begrepp som formas i mötet ute på arbetsplatser, ett möte där goda intentioner 
möter produktionens realiteter. Det finns med andra ord tydliga fördelar med att 
placera fenomenet säkerhetskultur i relation till en organisations strukturer och 
processer (se figur 1). Detta gör det möjligt att analysera och diskutera hur exem-
pelvis kulturella uttryck kan spela an på, och påverkas av, frågor som rör t.ex. for-
mella krav från arbetsmiljölagstiftningen eller arbetets organisering.   

Vad det gäller säkerhetsparken kan den bli den mötesplats som saknas för att minska 
skillnaderna mellan ett top-down- och ett bottom-up-kulturperspektiv. Här samlas 
erfarenheter från många företag och här möts olika intressen. En förutsättning är 
dock att företagen verkligen utnyttjar parken som en arena för kunskapsutveckling 
och sänder personal av olika kategorier till gemensamma utbildningar. 
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