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Sammanfattning
Entreprenörer är idag överrepresenterade i olycksstatistiken – de skadar sig oftare och olyckorna är allvarligare. Det finns många anledningar till detta. Bl.a. nämns att de får ta på sig
farligare arbetsuppgifter, att de i större utsträckning saknar utbildning inom hälsa och säkerhet, och att entreprenader bidrar till komplexa ansvarsnät, som bidragande faktorer till entreprenörers överrepresentation i olycksstatistiken.
SSG levererar den webbaserade säkerhetsutbildningen Entre för entreprenörer inom tillverkningsindustrin. Konceptet har som mål att förbättra entreprenörernas säkerhet. Över 130 anläggningar – inom bl.a. gruv-, verkstads-, och pappers- och massaindustrin – ställer idag krav
på Entre och totalt har runt 110 000 entreprenörer utfört utbildningen. I dagsläget är det dock
oklart exakt vilka effekter Entre har på faktorer såsom olyckor och kunskap. Syftet med detta
examensarbete är att undersöka den upplevda nyttan med Entre och hoppas kunna ge svar på
vilka faktorer som påverkas av utbildningen samt hur utbildningen vanligen utförs och hur
den kan förbättras.
Den teoretiska referensram som legat till grund för detta arbete tar upp teorier om varför entreprenörer idag är överrepresenterade i olycksstatistik. Utöver detta behandlas även teorier
kring kompetensutveckling; förväntade effekter av säkerhetsutbildningar och vilka faktorer
som påverkar dessa effekter; samt teorier kring datorbaserade utbildningar.
Data för utredningen samlades in genom intervjuer och en enkätundersökning. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes med respondenter från kravställande anläggningar och
entreprenadföretag som genomgått utbildningen. Respondenterna utgjordes av arbetsledare,
arbetsmiljöchefer och liknande. Varje intervju transkriberades och nyckelord och -fraser identifierades. Dessa nyckelord och -fraser delades in i olika teman, varefter ett resultat kunde
sammanställas och vidare analyseras.
Enkätundersökningen gick ut via mail till c:a 3000 personer och resulterade i c:a 400 svar.
Frågorna i enkäten var utformade för att ta reda hur olika faktorer förändrats av Entre – om
faktorerna blivit sämre, oförändrade, eller förbättrade. Databearbetningen bestod i en sammanfattning av alla svar i diagram. Även bakgrundsvariabler jämfördes med andra variabler i
korstabeller. X2-test utfördes för att fastställa eventuella statistiska signifikanser. Utöver detta
har även telefonsamtal med andra kravställande anläggningar samt en NKI-undersökning
(Nöjd Kund Index) utförd 2013 för SSG:s räkning, bidragit med data för examensarbetet.
Resultatet av undersökningen visade att faktorer som rör kunskap – t.ex. kunskap om ansvar
och risker i arbetet – påverkats mest. Andra faktorer som beteende och attityd har också påverkats, men i mindre utsträckning. Nyttan med Entre ansågs ligga i dess smidighet och enkelhet samt ha fördelar vad gäller tid och ekonomi. Till nackdelar med Entre hör fusk; en, för
vissa yrkesgrupper, upplevd irrelevans för utbildningstagarens arbetsuppgifter; risk för underbetoning för vissa risker; och bristen på möjlighet till kommunikation.
Entre som utbildningskrav ger upphov till komplexa situationer. Det kan dels tvinga fram en
positiv förändring i hälsa och säkerhet samt försäkra de beställande företagen om att deras
entreprenörer har en säkerhetsutbildning. Entre som krav kan också ha negativa konsekvenser
för lärandet och riskera att Entre inte ses som en utbildning.
SSG rekommenderas fortsätta undersöka Entres effekter med mer experimentella metoder.
Vidare bör vissa aspekter av utbildningens utformning ses över, såsom vidare utveckling av
kunskapskontroller och vilka yrkesgruppers arbetsmoment som bör inkluderas.
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Det har varit svårt att utröna Entres exakta effekter, men denna undersökning har kunnat ge en
inblick i utbildningens påverkan på olika faktorer och hur den upplevs i företagen. En viss
försiktighet bör iakttas vid betraktandet av resultaten från enkätundersökningen, då urvalet
inte nödvändigtvis varit representativ för hela populationen och en tämligen låg svarsfrekvens
erhölls.
Nyckelord: SSG Entre, säkerhetsutbildning, entreprenörer, datorbaserad utbildning
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Abstract
Today, contractors are overrepresented in accident statistics – they are more often hurt, and
the accidents are usually more serious. The reasons for this are plenty. Among them is the fact
that contractors often perform more dangerous work tasks. Furthermore they generally lack
health and safety training, and the usage of contracts often results in complex networks of
responsibility.
SSG provides Entre, a web-based health and safety training program for contractors. The goal
of the concept is to improve the contractor’s health and safety. As of today, more than 130
production plants require their contractors to have completed Entre for them to be allowed to
perform their work at the plant, and close to 110 000 contractors have completed the training.
However, there is to this date still no reliable data available on the actual effects of the training. The purpose of this master thesis is to study the perceived benefits of Entre. The thesis
also aims to determine what factors are affected by the training, how the training is usually
performed in the companies which use it, and how it can be improved.
The theoretical framework that has served as a foundation for the thesis includes theories concerning contractors’ overrepresentation in accident statistics. Furthermore, it also includes
theories regarding learning at the workplace, expected effects from health and safety training
and what factors influence these effects, and theories about computer-based training.
Data for the study was collected through interviews and a survey. Ten semi-structured interviews were carried out with respondents belonging to plants requiring Entre and contractor
firms using the training program. The respondents consisted of team leaders, health and safety
managers, and people with similar roles. Each interview was transcribed, followed by the
identification of keywords and phrases. These keywords and phrases were categorized into
different themes, upon which the results and analysis were based.
The survey was sent by email to a total of around 3000 individuals and resulted in about 400
responses. The survey questions were designed to investigate how different factors had been
affected by Entre, i.e. if the factors had been improved, worsened, or remained the same. The
data analysis consisted of summarizing the answers. Background variables were compared to
other variables using cross tables. With the help of X2-tests statistical significances were determined. Beyond above mentioned methods, data were also collected from telephone conversations with plants requiring Entre, and a NKI-survey (Customer Satisfaction Index, Swedish:
Nöjd Kund Index).
The results of the study showed that factors relating to knowledge – e.g. knowledge about
responsibility and risks at the workplace – showed most improvement. Other factors relating
to behavior and attitudes were affected, but not to the same extent. The benefit of Entre was
shown to be in it simplicity and adaptability, but also had advantages concerning time and
economy. Disadvantages included the occurrence of cheating; perceived irrelevance for some
occupational groups; the risk of some workplace hazards being underemphasized; and the
lack of possibility for communication.
Entre being a mandatory requirement results in some complex situations. On the one hand, it
can force a positive change concerning health and safety, and also provide plants with an assurance that the contractors have completed a health and safety training. On the other hand,
the requirement of Entre may have negative outcomes on factors relating to learning, and suffer a risk of the training being perceived as just a requirement.
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SSG is recommended to further investigate the effects of Entre using more experimental
methods. Furthermore, some aspects of the design of the training should be evaluated, such as
the expansion of the requirement of mastery of parts of Entre’s educational material. Which
occupational groups should be included in Entre, is also something that should be explored.
It has not been possible to fully determine the exact effects of Entre. This study should, however, provide the reader with some insights about the training’s effect on different factors, and
how it is perceived in the companies which use it. Caution should be exercised when considering the results of the study, as the sample isn’t necessary representative for the whole population and a relatively low response rate was acquired.
Keywords: SSG Entre, health and safety training, contractors, computer-based training
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1. Inledning
Detta examensarbete har genomförts som ett avslutande moment i utbildningen Teknisk design med inriktning produktionsdesign vid Luleå tekniska universitet (LTU). Examensarbetet
har utförts under 2013, mellan april och september. Arbetet har gått ut på att utreda nyttan
med säkerhetsutbildningen SSG Entre (Entre) som företaget SSG Standard Solutions Group
AB (SSG) levererar.

1.1. Bakgrund
Entreprenörer är idag överrepresenterade vad gäller olyckor (Arbetsmiljöverket, 2013; Blank,
et al., 1995; Manu, et al., 2012; Mayhew, et al., 1997; SveMin, 2013). Entreprenörer och temporärt anställda råkar ut för olyckor oftare och olyckorna är ofta allvarligare, jämfört med
fastanställda (Arbetmiljöverket, 2011, 2013; Blank, et al., 1995). Anledningen till entreprenörers förhöjda olycksrisk beror på olika faktorer; en faktor anses vara att entreprenörer i större
utsträckning än fast anställda får utföra mer riskfyllda arbetsuppgifter (Blank, et al., 1995), en
annan att hälsa och säkerhet är ett mindre prioriterat område inom entreprenörföretag
(Mayhew, et al., 1997). Entreprenörer och andra med en temporär anställning uppger i större
utsträckning än fastanställda att de har otillräcklig kunskap om säkerhet och arbetsmiljö samt
färre möjligheter till träning och upplärning inom området (Aronsson, et al., 2002; Järvholm,
1996).
SSG Entre är en webbaserad säkerhetsutbildning för entreprenörer inom tillverkningsindustrin
som levereras av SSG. Konceptet har växt fram ur branchorganisationen Skogsindustrierna.
Utbildningen finns i två utföranden: en grundutbildning och en påbyggnad av denna, kallad
lokal utbildning. Grundutbildningen är densamma för alla deltagande industrier, medan den
lokala tar upp aspekter som är unik för den anläggning arbetet genomförs på. Konceptets huvudsyfte är att öka säkerheten i entreprenadarbeten och är ett försök att standardisera säkerhetsutbildningar för entreprenörer. En genomförd grundutbildning leder till certifiering för
den utbildade i alla deltagande industrier – i de fall där en anläggning också kräver en lokal
utbildning måste även den lokala utbildningen genomföras. Grundutbildningens certifiering
gäller tre år medan den lokala utbildningens certifiering varierar mellan anläggningar. Detta
har till följd att ingen ny utbildning måste genomföras på tre år vid arbete på deltagande anläggningar. Vid certifiering erhålls också ett Entrepass. På så sätt kan deltagande industrier
försäkra sig om att anlitade entreprenörer besitter tillräcklig kunskap om säkerhet och arbetsmiljö.
Idag används SSG Entre på drygt 130 företag med ungefär 110 000 utbildade entreprenörer.
En återkommande fråga är huruvida SSG Entre ökar säkerheten och minskar olycksfall. I
dagsläget går detta inte att besvara då konkreta underlag för hur utbildningen påverkat entreprenörers hälsa och säkerhet, saknas. Detta examensarbete ämnar att ge en tydligare bild över
nyttan med SSG Entre och har utgått från frågeställningarna:
Vad är den upplevda nyttan med Entre?
Vilka faktorer påverkar upplevelsen av Entre?
Hur genomförs utbildningen på entreprenadföretag?
Hur kan Entre göras mer effektiv och anpassad för entreprenörernas lärande?
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1.2. Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att göra en uppföljning av Entre och undersöka hur den upplevs
i företagen som använder utbildningen. Vidare ska även undersökas hur Entre påverkar
olycksfall, kunskap, attityder och beteende. Målet med examensarbetet är att bidra SSG med:
(1) ökad förståelse om SSG Entres effekt på olyckor och tillbud, kunskap, attityd och beteende; (2) ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar Entres effekt; och (3) ökad förståelse
om hur utbildningen genomförs i entreprenadföretagen.

1.3. Definitioner och begrepp
Definitioner över vad som är en olycka och ett tillbud, och vad begrepp som hälsa och säkerhet är, kan variera mellan olika företag och institutioner. I detta arbete har relevanta begrepp
definierats på följande vis:
Hälsa och säkerhet: Hälsa och säkerhet är ett begrepp som används genomgående i denna
rapport. Begreppet syftar till engelskans Health and Safety och både inkluderar arbetsmiljö
och säkerhet. Begreppet kan ses som resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser ska inträffa (Nationalencyklopedin,
2013a).
Säkerhetsutbildning: Med säkerhetsutbildning menas en utbildning som ämnar att öka säkerheten hos utbildningstagaren. En säkerhetsutbildning kan anses resultera i förbättrad hälsa och
säkerhet.
Entreprenör: Med entreprenör avses i detta arbete endast en person som tar på sig en entreprenad (Nationalencyklopedin, 2013b). Med entreprenad avses följaktligen åtagandet av ett arbete för en beställare (Nationalencyklopedin, 2013c). Entreprenör motsvarar engelskans
”contractor”. Alltså inte en person som exempelvis startar nya företag eller utvecklar nya produkter.
Olyckor och tillbud: Olyckor, eller olycksfall, avser ett händelseförlopp som oavsiktligt leder
till skador på människor, material eller miljö, och kan ha flera olika orsaker
(Nationalencyklopedin, 2013d). I detta arbete syftar olyckor till händelseförlopp som leder till
skador på människor. Tillbud refererar till en händelse som kunde ha medfört en olycka
(Nationalencyklopedin, 2013e).

1.4. Avgränsningar
Examensarbete avgränsas till att undersöka Entre på anläggningar med geografisk plats i
norra Sverige. Effekten av utbildningen undersöks endast hos svenska entreprenörer. Avsatt
tid för examensarbetet är ungefär fyra månader.
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2. Teoretisk referensram
Detta avsnitt redogör för den teoretiska referensram som legat till grund för examensarbetet.
Teorier och forskning kring entreprenörers överrepresentation i olycksstatistik, säkerhetsutbildningar, kompetensutveckling, med mera, tas upp här.

2.1. Entreprenörers överrepresentation i olycksstatistik
Att använda sig av inhyrd personal i form av entreprenörer har visat sig ha en negativ påverkan på hälsa och säkerhet (Haslam, et al., 2005; Manu, et al., 2012). Entreprenörer och industrier som anställer entreprenörer har en förhöjd olycksrisk (Mayhew, et al., 1997), är involverade i olyckor mer frekvent och olyckorna är ofta allvarligare (Blank, et al., 1995). Flera faktorer ligger bakom denna överrepresentation.
I en studie från 1995 menar Blank, et al. att de arbeten entreprenörer anställs för att utföra
oftare kan betraktas som farligare jämfört med de arbeten fast anställda utför, och att entreprenörer därigenom råkar ut för fler olyckor. Här är det alltså inte nödvändigtvis anställningsformen (entreprenör) som i sig medför en förhöjd risk, utan att det utförda arbetet är farligt,
oavsett vem som utför det. I samma studie påpekas dock att då entreprenörer utför samma
arbeten och uppgifter som fast anställda, gör de det under andra förutsättningar. Detta stöds av
andra forskare som menar att entreprenörer (och framförallt egenföretagare) jobbar under
större ekonomisk press (Mayhew, et al., 1997).
Mayhew, et al. (1997) menar att den ekonomiska pressen ligger till grund för stora delar av
olycks- och tillbudsutvecklingen bland entreprenörer. Med betalning efter resultat ökar chansen att säkerhet förbises till fördel för ekonomisk vinning (Mayhew, et al., 1997; Blank, et al.,
1995; Haslam, et al., 2005). Även i de fall där betalning inte sker efter resultat återfinns den
ekonomiska påtryckningen; desto snabbare ett kontrakt kan genomföras, desto snabbare kan
nästa kontrakt påbörjas. Vidare har prioritering av ekonomiska fördelar indirekta effekter, så
som att fler jobbar övertid vilket kan leda till utmattning, som i sin tur ökar risken för olyckor
(Haslam, et al., 2005). Utöver detta är användandet av entreprenörer ett sätt att lägga ut ekonomiska risker och hälsorisker på entreprenad (Mayhew, et al., 1997); kostnaden för förlorad
arbetstid ligger inte nödvändigtvis hos det beställande företaget samt att pengar i lika stor utsträckning inte behöver spenderas på hälsa och säkerhet. Kort sagt prioriteras den ekonomiska
överlevnaden över hälsa och säkerhet.
En annan bidragande faktor är fragmenteringen av organisationen och arbetsstyrkan som uppstår då arbeten läggs ut på entreprenad (Mayhew, et al., 1997; Manu, et al., 2012). Olika företag har olika säkerhetskulturer och förhållande till hälsa och säkerhet. Om två eller fler olika
säkerhetskulturer möts i ett arbete finns det risk för att oklarheter kring hälsa och säkerhet
uppstår, som i sin tur kan leda till olyckor. En entreprenör som kommer till ett företag vet
nödvändigtvis inte vilken sorts kultur, eller vilka föreskrifter som gäller. Denna desorganisation har även inverkan på psykosociala aspekter. Mayhew, et al. (1997) menar att det kan finnas en ovilja att samarbeta med personer utanför det egna företaget, då de kan uppfattas som
utför ”familjen”.
Användandet av entreprenörer bidrar inte bara till en desorganisation, utan har även följder
vad gäller ansvar. Ofta, speciellt i kedjor av underentreprenörer, är det oklart hos vem ansvaret ligger. Detta bidrar också till att vidare försämra hälsan och säkerheten hos entreprenörer
(Haslam, et al., 2005; Manu, et al., 2012; Mayhew, et al., 1997).
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Vidare spelar bristen på och möjligheten till utbildning en viktig roll. Entreprenörer och personer i liknande typer av anställningar, har i mindre utsträckning genomgått säkerhetsutbildningar och har inte heller samma möjlighet till dem (Aronsson, et al., 2002; Järvholm, 1996;
Mayhew, et al., 1997). Brist på kunskap och utbildning bidrar till ökade olyckor (Haslam, et
al., 2005; Wilkins, 2011). Entreprenadföretag är ofta mindre eller enmansföretag (Blank, et
al., 1995; Mayhew, et al., 1997). I dessa mindre företag finns inte samma resurser och inte
heller nödvändigtvis samma vilja att tillägna sig kunskap om hälsa och säkerhet, jämfört med
större företag. Mayhew, et al. (1997) menar dessutom att information och utbildning som faktiskt tillägnas entreprenörer ofta har väldigt lite effekt.

2.2. Kompetensutveckling, utbildning och träning
Vad gäller utbildning och träning finns normalt sett fyra olika metoder för att göra detta: datorbaserade metoder; textböcker och manualer; workshops och föreläsningar; och ”en-moten”-träning (Johnson & Rubin, 2011). I och med att detta examensarbete behandlar en interaktiv datorbaserad utbildning kommer, i denna referensram, mest fokus läggas på just denna
kompetensutvecklingsmetod. Johnson & Rubin (2011) beskriver de olika egenskaperna för
ovanstående metoder som nedan.
För datorbaserade utbildningar görs skillnaden mellan datorbaserade utbildningar och interaktiva datorbaserade utbildning. Då användaren endast har möjligheten att kontrollera utbildningens takt och materialets sekvens räknas den som icke-interaktiv. Icke-interaktiva datorbaserade utbildningar kan liknas med en digitaliserad textbok. Interaktiva datorbaserade utbildningar tillåter användaren att interagera med materialet på olika sätt och kollar av att användaren förstår viktiga poänger i materialet.
Föreläsningar och workshops som utbildningsmetod kan ses som problematiska i det att de
vanligen riktas till en genomsnittlig person eller student. Det kan medföra att personer som
ligger över genomsnittet känner sig uttråkade, medan personer som ligger under genomsnittet
istället inte hänger med i det presenterade materialet.
Textböcker och manualer tillåter användaren, likt icke-interaktiva datorbaserade utbildningar,
att själv styra takt och den ordning materialet avverkas, men metoden har istället problem med
att säkerställa att materialet tagits in.
”En-mot-en”-träning är en hållbar metod som innebär att en tränare eller lärare endast tar sig
an en utbildningstagare åt gången. Metoden innebär att takt, ordning och kunskapskontroll
kan anpassas efter den enskilda personen. Tyvärr är metoden praktiskt svårare att genomföra
jämfört med ovan nämnda andra metoder, beroende bl.a. på kostnaden och resursuppknytningen det innebär. Alla ovan nämnda metoder kan användas till att utveckla kompetens.
2.2.1. Kompetensutveckling
Med kompetensutveckling används i detta arbete Ellströms (2005) definition:
En sammanfattande beteckning för de olika åtgärder som kan utnyttjas för
att påverka utbudet av kompetens på en verksamhets interna arbetsmarknad.
Begreppet är viktigt att ta upp i detta examensarbete då Entre i slutändan ändå är en form av
kompetensutveckling.
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I princip finns tre strategier för kompetensutveckling: ”lära-på-jobbet”, vilken innebär kurser
på arbetsstället, möten med personal, o.s.v.; ”lära-sig-själv”, som främst bygger på kurser
utanför arbetsstället; och ”lära-av-andra”, som sker via aktiviteter som studiebesök eller
benchmarking (Ellström, 2005). Av dessa strategier har studier citerade av Ellström (2005)
visat att ”lära-sig-själv” är den dominerande, men det är heller inte ovanligt att de olika strategierna kombineras.
Utöver detta finns även olika motiv bakom kompetensutveckling. Dessa inkluderar: teknologiskt funktionellt perspektiv, konflikt-kontroll perspektiv, och institutionellt perspektiv. Relevant för den kompetensutveckling Entre står för är det första och sista av de nämnda perspektiven. I det teknologiskt funktionella perspektivet ses kompetensutveckling som en rationell
process för att möta nya eller ökade kompetenskrav (som kan uppkomma via exempelvis nya
kundkrav). Kvantifierbara effekter sätts i relation till kostnaden att uppnå dessa (Ellström,
2005). Det institutionella perspektivet bygger på att företag strävar efter att åstadkomma legitimitet genom anpassning till varierande trender. Kompetensutveckling i detta perspektiv syftar till att förmedla värden som anses representera moderna och effektiva organisationer, både
internt och externt (Ellström, 2005). Även Røvik (2000) talar om motiv bakom implementeringen av olika koncept och menar att även perspektiven styrs av samhällstrender, men också
att de olika perspektiven ”flyter över” varandra – exempelvis kan en period dominerad av ett
teknologiskt funktionellt perspektiv innehålla inslag från ett institutionellt, och tvärt om.
Ellström (2005) gör en sammanfattning från en rad olika studier över vilka effekter en väl
genomförd kompetensutveckling kan medföra. På individnivå inkluderar detta, men är inte
begränsade till: motivation för fortsatt lärande, möjligheter till karriärutveckling, möjlighet till
psykosocial utveckling, ökat yrkeskunnande, ökad motivation till lärande, och bättre trivsel i
arbetet. Även effekter på organisationsnivå tas upp: ekonomiska och symboliska effekter samt
organisatoriskt lärande.
Faktorer som bidrar till en framgångsrik kompetensutveckling är något Ellström (2005) också
behandlar. Han menar att samspelet mellan följande faktorer krävs för lyckad kompetensutveckling: deltagarnas förutsättningar, såsom tidigare erfarenhet, motivation och kompetens;
programmets planering, innehåll, utformning och genomförande; verksamhetens inre kontext,
såsom ledning, organisation och kultur; och verksamhetens yttre kontext, såsom arbetsmarknad och konkurrenssituation. För att se långsiktiga effekter av kompetensutveckling är det inte
tillräckligt att bara förlita sig på kurser. För detta krävs förändring av både arbete och organisation. Vidare kan någon form av effekt endast förväntas om kunskapen faktiskt kan användas
(Ehneström, et al., 2012).
Det finns vidare olika sorters kompetens. De olika formerna av kompetens beskrivs av Ellström (1992). Formell kompetens är kompetens som förvärvats via en formell utbildning (t.ex.
gymnasium eller högskola). Faktisk kompetens är den kompetens som en person faktiskt besitter och kan använda i olika sammanhang (t.ex. för arbetsuppgifter). Efterfrågad kompetens
är kompetens som formellt eller informellt efterfrågas för att individen exempelvis ska få genomföra ett arbete. Kompetens som krävs är den kompetens som de facto är nödvändig för att
utföra ett arbete eller uppgift. Slutligen finns utnyttjad kompetens som är den kompetens en
individ besitter och utnyttjar.
2.2.2. Effekten av att använda säkerhetsutbildningar
Att utbilda personal inom hälsa och säkerhet är ett vedertaget sätt att positivt influera hälsa
och säkerhet. Effekterna av en utbildning är beroende av många faktorer så som typen av ut5
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bildning, utförande och frekvens. Säkerhetsutbildningar kan generellt sett sägas ha effekt på
fyra områden (Burke, et al., 2006; Robson, et al., 2012):
1) kunskap, såsom kunskap om risker i arbetet;
2) attityder och uppfattningar, detta inkluderar även hur risker uppfattas och beteendemässiga
intentioner;
3) beteende, såsom användandet av säkerhetsutrustning; och
4) hälsa, som inkluderar skador, sjukdomar, etc.
Vilka av dessa faktorer som påverkas är också styrt av målet med utbildningen och utformning av denna. De första tre områdena är dock de områden där säkerhetsutbildningar vanligen
anses ha störst effekt. Hur stor effekt en utbildning har på varje område beror på utbildningen
i sig och målet med denna. I vilken grad säkerhetsutbildningar påverkar antalet olyckor är inte
lika lätt att utröna. Att säkerhetsutbildningar kan minska olyckor är sant, men i och med att
det är ett tämligen lågfrekvent fenomen är det svårt att fastställa utbildningens inverkan. En
annan effekt av en väl genomförd säkerhetsutbildning är att utbildningstagaren i större utsträckning gör något åt upptäckta tillkortakommanden i säkerheten (Leiter, et al., 2009).
Det är i många fall svårt att fastställa exakt vilken effekt en säkerhetsutbildning har. Problemet härstammar dels i de skillnader som finns i hur effekten faktiskt mäts (d.v.s. avsaknaden
av standardiserade mått på t.ex. kunskap), och dels i att införandet av en säkerhetsutbildning
sällan är den enda interventionen för att förbättra hälsa och säkerhet (Cohen & Colligan,
1998; Burke, et al., 2006; Mukherjee, et al., 2000; Robson, et al., 2012). Detta medför svårigheter att utröna vilka effekter som är till följd av säkerhetsutbildningen och vilka som är effekter av övriga interventioner.
Det väsentliga, fastställer Cohen och Colligan (1998), är inte huruvida en säkerhetsutbildning
är givande, utan snarare de faktorer, både i och utanför utbildningen, som påverkar kunskapsöverföringen.
2.2.3. Faktorer som påverkar säkerhetsutbildningars effekt
En stor bidragande faktor till hur en säkerhetsutbildning mottags har att göra med utbildningens utförande och då främst hur engagerande utbildningen är. Förenklat kan sägas att ju mer
engagerande utbildningen är, desto bättre effekt erhålls från den. Säkerhetsutbildningar kan
delas in i tre nivåer vad gäller engagemang: lågt, måttligt och högt engagerande. Till de tre
nivåerna hör föreläsningar, filmer och videobaseradträning till den minst engagerande; programmerade instruktioner, så som datorbaserade utbildningar och återkopplingsmetoder till
den måttligt engagerande; och beteendemodellering, simulering och praktisk träning till de
mest engagerande. De mest engagerande utbildningssätten kan vara upp till tre gånger mer
effektiva jämfört med de minst engagerande vad gäller ökad medvetenhet och kunskapsförvärvning (Burke, et al., 2006). Mer engagerande utbildningssätt är, i genomsnitt, också bättre
på att reducera negativa utfall såsom olyckor. Däremot är det enligt Burke, et al. (2006) ingen
skillnad mellan de olika engagemangsnivåerna vad gäller förändring i beteende. En senare
studie av Robson, et al. (2012) ifrågasätter dock engagemangsnivåns påverkan på
utbildningens effekt, som i sin studie inte fann några statistiskt signifikanta samband mellan
engagemangnivå och utbildningens effekt.
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Nackdelen med mer engagerande utbildningar är att de är mer tidskrävande och kostar mer att
genomföra. Den ekonomiska aspekten kan dock enklare motiveras då förbättrad hälsa och
säkerhet på ett företag medför långsiktiga ekonomiska vinster (Burke, et al., 2006).
En annan viktig faktor, speciellt vad gäller kunskapsaspekten, beror på vad som händer efter
och utanför säkerhetsutbildningen. Företagets ledning och kultur har ett stort inflytande över
hur kunskap från en utbildning överförs till arbetsplatsen. Företag med policys som främjar
och ger möjlighet att applicera vunnen kunskap, eller förstärker ett inlärt beteende, får i större
utsträckning positiva resultat från utbildningar (Cohen & Colligan, 1998). Cohen och Colligan
(1998) menar också att vid grundläggande säkerhetsutbildningar är det i mindre utsträckning
undervisningsmetoden som spelar roll, istället är det i vilken utsträckning faktorerna som påverkar överföringen till arbetsplatsen som bör betonas. Ett annat sätt att uttrycka det på är: en
säkerhetsutbildnings framgång beror på arbetsstyrkans villighet att engagera sig i olycksprevention och arbetsmiljö (Wilkins, 2011).
Huruvida en utbildning utförs efter eget behag eller som ett krav från arbetsgivare påverkar
också den slutgiltiga effekten av en utbildning. Wilkins (2011) visar på att de som gör en säkerhetsutbildning frivilligt normalt sett gör bättre ifrån sig i utbildningens examination och att
de besitter kunskapen längre efter utbildningen, jämfört med de som utför utbildningen exempelvis som ett krav.
Vidare har även tidigare erfarenhet en roll. Studier har visat på att de som inte har någon tidigare erfarenhet visar på större förändring på faktorer som exempelvis kunskap, till följd av
säkerhetsutbildningar (Wright, et al., 1997).
2.2.4. Interaktiva datorbaserade utbildningar
Webb- och datorbaserade utbildningar hör, som nämns ovan, till de utbildningsmetoder som
räknas som måttligt engagerande (Burke, et al., 2006; Robson, et al., 2012). Att ta hjälp av
interaktiva datorbaserade utbildningar har både för- och nackdelar. Till fördelarna finns dels
ekonomiska fördelar. I fall där andra utbildningsmetoder använts, kan datorbaserade utbildningar innebära minskade kostnader då datorbaserade lösningar ofta är billigare än exempelvis föreläsningar. Även avsatt tid för utbildningen spelar en ekonomisk roll. En datorbaserad
utbildning kan göras när tiden tillåter och kan därigenom förhindra att arbetstid går förlorad
för att genomföra utbildningen. Genomförs utbildningen utanför arbetstid uppstår ingen kostnad p.g.a. förlorad arbetstid. I regel är datorbaserade utbildningar tidsmässigt upp till 30 %
kortare (Williams & Zahed, 1996), vilken också innebär ekonomiska fördelar. Utbildningstiden blir ofta kortare då utbildningstagaren själv kan styra i vilken hastighet han/hon tar sig
igenom materialet.
Användandet av datorbaserade utbildningar innebär också en ökad bekvämlighet för både
utbildningstagaren och arbetsgivaren. Bekvämlighet för utbildningstagaren består i att utbildningen inte är lika styrd av utbildningstillfällen. Utbildningen kan istället göras då tid finns,
när det passar utbildningstagaren. Även hur utbildningen utförs kan i regel styras av utbildningstagaren i större utsträckning än exempelvis en lärarledd utbildning. Bekvämligheten för
arbetsgivaren ligger i att administrativ belastning kan minskas, då utbildningstillfällen inte
behöver anordnas – arbetsgivarens ansvar blir mer att se till att varje utbildningstagare har
tillgång till och möjligheten att genomföra utbildningen. De behöver heller inte längre vänta
på att ett ekonomiskt försvarbart antal personer behöver utbildning, innan en utbildning kan
påbörjas (Johnson & Rubin, 2011).
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En datorbaserad utbildning ger också flexibilitet i framförandet i utbildningen. Flexibiliteten
består dels i att utbildningen kan utformas på en rad olika sätt och kan inkludera information i
form av text, bild och film. Flexibiliteten hos utbildningstagaren ligger i att denne själv kan
bestämma hur och i vilken ordning utbildningen ska genomföras. Möjligheten till att anpassa
inlärningssätt efter egen preferens och att utbildningstagaren kan interagera med materialet
har visat sig ha stora fördelar vad gäller inlärning (Johnson & Rubin, 2011; Williams &
Zahed, 1996). Dessutom har detta visat sig ha en inverkan på bevarande av kunskap. Jämfört
med föreläsningar bevaras kunskap längre med datorbaserade utbildningar (Williams &
Zahed, 1996). Den största anledningen till detta anges vara att utbildningstagaren måste bemästra delar av materialet innan hon/han får gå vidare – d.v.s. utbildningstagaren måste svara
rätt på ett antal frågor om materialet för att kunna gå vidare till nästa del.
Utöver ovan nämnda fördelar har datorbaserade utbildningar visat sig vara den metod de
flesta utbildningstagare föredrar (Johnson & Rubin, 2011) och upplevs som mer motiverande
(Harrington & Walker, 2002). Dessa faktorer kan också göra datorbaserade utbildningar mer
effektiva för lärande.
Vidare menar Wilkins (2011) att industrier som är beroende av entreprenörer kan ha extra stor
nytta av en digital utbildningslösning. P.g.a. arbetets egenskaper är det inte lika lätt att samla
entreprenörer vid ett givet tillfälle för att utföra en utbildning. Vidare innebär (inköpta) datorbaserade utbildningar ett mindre administrativt arbete, vilket gör de mer passande för mindre
företag, vilka majoriteten av entreprenadföretagen är (Mayhew, et al., 1997).
Datorbaserade utbildningar är inte helt utan nackdelar. Till dessa nackdelar hör: (1) avsaknad
av personlig kontakt mellan utbildningstagaren och lärare kan bidra till bristande förståelse;
(2) ökade problem med att upptäcka bristande kunskaper; och (3) ökad risk för att sökmotorer
används istället för förståelse av materialet för att klara av en examination – eller i värsta fall
fusk (Wilkins, 2011).
Avsaknaden av personlig kontakt mellan utbildningstagaren och lärare kan bidra till bristande
förståelse då inte samma möjligheter att ställa frågor och reda ut oklarheter finns som i en
lärarledd metod. Detta knyter också an till problemen med att upptäcka bristande kunskaper.
Bättre förståelse leder till bättre effekt.
Även den tredje nackdelen kan knytas an till detta. Om materialet inte förstås av utbildningstagaren och ingen finns tillgänglig att svara på frågor, används exempelvis sökmotorer för att
finns svar på frågorna. Detta kan dock också bero på en ointresserad utbildningstagare, vilket
är svårt att undvika oavsett metod.
Att endast tillgå en datorbaserad utbildning är dock sällan tillräckligt. För att få mest nytta av
datorbaserade utbildningar bör de kompletteras med andra typer av utbildningar eller vara en
del i ett kringliggande arbete med kompetensutveckling (Burke, et al., 2006; Ehneström, et al.,
2012; Harrington & Walker, 2002). Kompletterande utbildningsmetoder bör innehålla någon
form av aktivt deltagande, där utbildningstagaren får chansen att diskutera och tillämpa funna
kunskaper.
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3. Metod
Denna studie är av typen endast-efter (Robson, et al., 2001). Det innebär att effekten av en
förändring (i detta fall införandet av en säkerhetsutbildning) endast undersöks efter att den
genomförts, vid ett eller flera tillfällen. Alternativet till en endast-efter-studie är en före-efterstudie, där olika faktorer mäts före och efter införandet av interventionen. Entres utformning
och implementering är det som i första hand styrt studiens utformning. I och med att utbildningen är ett krav för att få utföra ett arbete på en anläggning, består problemen med att utföra
en före-efter-undersökning inte bara i att hitta ett företag som är i färd med att införa Entre,
utan även i att det givna företaget ska vara villigt att skjuta upp tidpunkten då arbete kan påbörjas på anläggningen (i och med att inget arbete kan påbörjas utan Entre).
En endast-efter-utformning har problem med intern validitet och kan inte på ett signifikant
sätt visa att en förändring faktiskt gett någon effekt jämfört med tidigare (Robson, et al.,
2001). Men som nämnts tidigare, är detta den enda utformning som praktiskt varit möjlig att
använda.

3.1. Datainsamling
Datainsamlingen har till största del bestått av intervjuer och en enkätundersökning, men data
har även hämtas från den NKI-undersökning som genomfördes för SSG:s räkning 2013 samt
kommentarer och synpunkter som uppgetts vid telefonsamtal med olika kravställande företag.
3.1.1. Intervju
Intervjuerna kom att stå för majoriteten av underlaget för arbetet. Intervjuernas syfte var att
undersöka hur Entre upplevs i praktiken. Dels söktes de kravställande anläggningarnas upplevelse och dels upplevelsen från de entreprenadföretag vars anställda genomfört utbildningen.
Detta gjordes för att fånga upp hur åsikterna kring utbildningen skiljer sig mellan de två typerna av företag.
Från SSG erhölls listor med entreprenadföretag och kravställande industrier. Entreprenadföretagen delades ursprungligen in i två kategorier: större och mindre entreprenadföretag. Klassificeringen gjordes enligt EU:s definition av mikroföretag samt små och medelstora företag,
SMF (engelska: small and medium sized entreprises, SME). Gränsen mellan kategorierna
drogs mellan SMF:s klassificering för små företag och medelstora företag – små företag sysselsätter färre än 50 personer och har en omsättning på mindre än 10 miljoner euro; medelstora företag sysselsätter färre än 250 personer och har en årsomsättning på mindre än 50 miljoner euro. Företagens omsättning inkluderades dock inte vid indelningen. Notera därmed att
mikroföretag också hamnat under små entreprenadföretag. Anledningen till indelningen grundar sig i forskning som visat att hälsa och säkerhet skiljer sig åt beroende på företagets storlek.
För att anses lämplig för intervju skulle minst 75 % av entreprenadföretagets anställda ha genomfört Entre. Siffror på företagens antal anställda hämtades från hemsidorna
http://www.121.nu/ och http://www.allabolag.se/. Dessa siffror jämfördes med SSG:s siffror
över hur många från ett givet företag utfört utbildningen. Utöver detta söktes företag som
fanns belägna i norra Sverige. De kravställande industrierna delades också in i två kategorier:
de med endast grundutbildning och de med både grundutbildning och lokal utbildning. Ett
bekvämlighetsurval gjordes bland de kvalificerade företagen. Främst var det tidsramen som
motiverade valet av urval, men även logistiska skäl spelade roll.
9
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Respondenterna utgjordes av personer inom respektive företag som hade någon form av ansvar för hälsa och säkerhet i företaget samt ofta kom i kontakt med Entre. Detta kom att inkludera bl.a. arbetsledare, arbetsmiljöingenjörer, och hälso- och säkerhetschefer. Även om
enskilda individers åsikter kring utbildningen är väldigt viktiga, lades huvudsakligt fokus på
att undersöka hur Entre fungerar i företaget, ur en mer övergripande synvinkel. Ovan nämnda
yrkeskategorier ansågs väl lämpade för att förmedla detta.
Formatet på intervjuerna var semi-strukturerade. Ett trettiotal frågor skulle besvaras vid varje
intervju, men hur och i vilken ordning de ställdes varierade beroende på hur intervjun förflöt
(Dahmström, 1996). Respondenten tilläts även att prata om kringliggande frågor.
Intervjumallens frågor behandlade dels frågor kring företaget och respondenten som inte direkt rörde frågeställningarna, såsom företagets bransch och hur länge respondenten jobbat
inom nuvarande område. Andra frågor berörde huruvida Entre påverkat aspekter som säkerhetsutbildningar – enligt bl.a. Burke, et al. (2006) och Robson, et al. (2012) – generellt har
effekt på. Detta inkluderade Entres påverkan på kunskap och medvetenhet, beteende, och syn
och attityd. Frågor formulerades också baserat på det material som tas upp i själva Entreutbildningen, så som effekt på ordning och reda, och agerande i nödsituation. Utöver detta
inkluderades frågor som specifikt berörde Entre, t.ex. förslag på förändringar och åsikter kring
en webbaserad lösning. Två mallar framställdes: en för entreprenadföretagen och en för de
kravställande anläggningarna. Mallarna skiljde sig åt endast på ett fåtal frågor – t.ex. ställdes
frågor om fusk endast till respondenter för anläggningarna, då frågan ansågs som känslig för
entreprenadföretagens respondenter. De två mallarna, i sin slutgiltiga version, återfinns i Bilaga 1 och 2.
Totalt genomfördes tio intervjuer. Sex av intervjuerna var besöksintervjuer, medan resterande
fyra var telefonintervjuer. Telefonintervjuer genomfördes när ingen möjlighet fanns till att
genomföra intervjun på plats hos respondenten. Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter, där telefonintervjuerna i regel tog mindre tid.
Av de tio respondenterna var fem från kravställande anläggningar, varav två endast använde
grundutbildningen. Ett av dessa företag ställde själva krav på Entre men utförde även arbeten
på en anläggning som också ställde krav på Entre. Resterande fem respondenter var från entreprenadföretag. Fyra av dessa var medelstora företag och ett (två om hänsyn tas till företaget
som räknas till både anläggning och entreprenadföretag) var ett litet företag. Två av entreprenadföretagen utgjordes av konsultföretag.
3.1.2. Enkät
En enkätundersökning genomfördes för att ge ett kvantitativt underlag till examensarbetet.
Likt intervjun baserades frågorna till viss del på den forskning som gjorts på hälso- och säkerhetsutbildningar – vilka faktorer som främst påverkas av en utbildning (se exempelvis Burke,
et al. (2006) och Robson, et al. (2012)). Andra frågor utformades för att undersöka effekten
utbildningen haft på de områden Entres material behandlar, exempelvis agerande i nödsituation, och ordning och reda. Övriga frågor var bakgrundsfrågor som bl.a. handlade om respondentens utbildningsbakgrund och arbetsuppgifter. Enkäten återfinns i Bilaga 3.
Enkätens utformning hämtade inspiration från en undersökning utförd av Mukherjee, et al.
(2000), där få svarsalternativ fanns tillgängliga för respondenten. Vidare hämtades förslag på
utformning från Eljertsson (1996) I de flesta fall presenterades respondenten med tre svarsalternativ: negativ förändring, oförändrat eller positiv förändring. Detta alternativ valdes framför en Likert-skala eftersom det viktiga ansågs vara att undersöka huruvida en faktor påver10
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kats, hellre än hur mycket den påverkats. Att på en exempelvis sjugradig skala svara hur
mycket kunskapen om risker i arbetet förändrats ansågs vara svårt att ge ett rättvisande svar
på. En Likert-skala skulle dessutom inte förmedla huruvida en faktor förblivit opåverkad av
Entre, och i och med att en endast-efter-utformning använts, ansågs detta tämligen viktigt att
undersöka. Utformningen av enkäten var ett försök att komma till rätta med vissa tillkortakommanden hos endast-efter-utformningen.
Enkäten skickades ut till 2980 personer via mail. Urvalet bestod av alla personer som genomfört utbildningen sedan februari 2013. Utbildningen reviderades under februari och att välja
de personer som gjort utbildningen efter detta datum ansågs kunna ge ett säkrare svar, då
skillnader i resultatet kunde uteslutas från att bero på en förändring i utbildningen. Dessutom
försäkrade urvalet att respondenten genomfört Entre nyligt och att denna bör ha bättre minne
av utbildningen jämfört med någon som genomfört den två år tidigare.

3.2. Databearbetning
Intervjuerna och enkätundersökningen analyserades först var för sig, där resultat och slutsatser sedan jämfördes.
3.2.1. Intervju

Intervjuerna behandlades hermeneutiskt (Fejes & Thornberg, 2009). Intervjuerna transkriberades efter att de spelats in. Efter transkriberingen genomarbetades varje manus var för sig.
Nyckelord och fraser identifierades och sammanfattades. Sammanfattningarna från alla intervjuer sammanställdes i ett dokument och gavs unika koder. Alla sammanfattningar blandades
slumpmässigt. Därefter lästes varje sammanfattning noggrant igenom och teman identifierades. Varje sammanfattning placerades under ett tema. Processen upprepades för varje identifierat tema där de vidare delades in i kategorier. Breda kategorier delades in i underkategorier
och ovan nämnda process upprepades igen (M, Nygren, personlig kommunikation, 01-072013).
Resultatet och analysen har till stora delar baserats på dessa sammanfattningar. De unika koderna gjorde det möjligt att jämföra påståenden med bakomliggande faktorer.
3.2.2. Enkätundersökning

Resultatet från enkäten sammanställdes och formaterades i ett kalkylbladsprogram. Svar av
fel format konverterades till rätt och dubbletter bland svaren raderades. Alla data importerades
till det statistiska analysprogrammet IBM SPSS Statistics 21 där statistiska analyser genomfördes. Bakgrundsvariabler ställdes upp och jämfördes med resterande variabler. Statistisk
signifikans undersöktes med hjälp av X2-tester (Eljertsson, 1996).
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4. Resultat
Detta avsnitt presenterar resultaten från intervjuerna och enkätundersökningen. Först behandlas intervjuerna, som sedan följs av resultatet från enkätundersökningen.

4.1. Intervju
Resultaten från intervjuerna presenteras efter intervjuernas identifierade teman. Temana är
Den upplevda nyttan, Hur utbildningen genomförs i entreprenadföretagen, Hur Entre kan
göras bättre, Fusk, och Olyckor – vilka till viss del är inspirerade av arbetets frågeställningar.
Varje tema är vidare indelat i kategorier. Vissa kategorier rör flera ämnen varför de delats in i
underkategorier.
4.1.1. Den upplevda nyttan
Temat Den upplevda nyttan är indelat i åtta kategorier. Kategorierna gäller Entres effekt på de
faktorer som enligt teorin påverkas av säkerhetsutbildningar; kunskap och medvetenhet, syn
och attityd, beteende, och antalet olyckor samt rapporteringen av dessa. Resterande fyra kategorier behandlar bl.a. allmänna för- och nackdelar, påverkan på ordning och reda, för- och
nackdelar med webbaserad utbildning, och vem som har nytta av Entre.
Påverkan på kunskap och medvetenhet
Åtta av de tio respondenterna gav utförliga svar på huruvida Entre påverkat kunskapen och
medvetenheten kring hälsa och säkerhet. Svaren har varierat mellan att inte ha någon större
påverkan till att ha haft en klar påverkan.
En respondent vid ett entreprenadföretag uppgav att ingen förändring i medvetenhet och kunskap skett. Anledning till detta uppgav respondenten var p.g.a. beställarföretagets tidigare
utbildningar. Dessa tidigare utbildningar ska ha bidragit till ökad kunskap och medvetenhet,
och är nu ersatt av Entre. Respondenten påpekade också att den tidigare utbildningen numera
är inbakad i Entre.
Två respondenter, en för ett entreprenadföretag och en för en anläggning, uppgav också att de
inte sett någon större effekt av Entre på medvetenhet och kunskap. Istället pekade respondenterna på företagets eget arbete och hur detta bidragit till ökad kunskap och medvetenhet. Entre
ska ha fungerat som ett komplement till det interna arbetet. Respondenten för anläggningen
uppgav också att Entres påverkan på kunskap och medvetenhet framförallt berott på att många
kan nås med hjälp av utbildningen.
Resterande företag uppgav att de upplevt en klar förbättring gällande medvetenhet och kunskap. Det företag som föll under både kategorierna kunde dock inte svara på om deras egna
anställdas medvetenhet och kunskap förändrats då de utför få arbeten på anläggningar, men
menade att Entre definitivt påverkat deras entreprenörers kunskap och medvetenhet. Ett företag tillhörande saneringsbranschen menade att Entres påverkan på kunskap och medvetenhet
hade en extra betydelse för dem, då branschen inte har någon specifik utbildning och att de
anställer personer från alla sorters branscher. Samma respondent och en respondent från en
anläggning menade att medvetenhet skapas genom att utbildningstagaren får en tankeställare,
att denne får en ”aha-upplevelse” – genom att utbildningen lyfter frågor uppnås en insikt.
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En respondent för ett entreprenadföretag ansåg att medvetenheten och kunskapen ökat, men
påpekade att samhällstrender spelat en stor roll – alla industrier jobbar mer mot säkerhet och
det är idag ett mer prioriterat område.
Entre verkar definitivt ha en inverkan på kunskap och medvetenhet, men är sällan den enda
bidragande faktorn och den exakta inverkan är svår att identifiera. De svarande respondenterna uppgav att deras eget arbete, tidigare utbildningar och samhällstrender stått för mycket av
förändringen, där Entre har haft en ”medverkaneffekt”.
Påverkan på synsätt och attityd
På frågor gällande hur Entre påverkat synen på och attityden till hälsa och säkerhet gav åtta av
tio respondenter definitiva svar. Två respondenter, båda för entreprenadföretag, uppgav att
Entre inte haft någon effekt på syn och attityd. En av dessa menade istället att det var företagets eget arbete med hälsa och säkerhet som bidragit till en förändring. Övriga sex respondenter menade att Entre påverkat synen på och attityden till hälsa och säkerhet positivt. En av
dessa respondenter gav svaret att Entre klart påverkat attityder och synsätt. Övriga respondenter kunde inte peka på att enbart Entre stått för förändringen.
Andra faktorer som nämndes ha haft inverkan var bl.a. samhällstrender och företagets egna
hälso- och säkerhetsarbete. En respondent för en anläggning menade att det skett en stor, allmän förändring i entreprenörers inställning till arbetsmiljö under 2000-talet. Respondenten
pratade också om hur omsättning av personal hjälper till att bidra till en förändrad attityd –
nyare och yngre personal är lättare att påverka och gjorde jämförelsen med bilbälteslagen,
som i början stötte på mycket motstånd, men som idag är accepterat. Uttalandet stöds av en
annan respondent som menade att säkerhet idag är mer accepterat. Två andra respondenter, en
från en anläggning och en från ett entreprenadföretag, menade att Entre har haft en ”medverkaneffekt” – att Entre varit en del i företagets arbete med att förändra attityder.
Påverkan på beteende
Fyra av de tio respondenterna uppgav att Entre har haft någon inverkan på beteende. Av dessa
fyra pekade en respondent klart på att detta skulle vara Entres förtjänst. Två respondenter,
båda från entreprenadföretag, menade att Entre hjälpt till att påverka medarbetarnas beteende
– bl.a. i hur arbetet utförs och i vilken grad skyddsutrustning används. En av dessa pekade på
den beställande kundens inverkan. Respondenten menade att allt fler krav ställs från kunden
att arbeten ska utföras säkert och att skyddsutrustning ska användas, och att detta haft drivit
på förändringen. Detta stöds av andra respondenter som menade att de beställande företagens
arbete med hälsa och säkerhet genomsyrar deras eget arbete.
Den fjärde respondenten menade att arbetet med att förändra beteende handlar om att väcka
tankar och att Entre hjälpt till att göra detta genom att lyfta frågor. Respondenten berättade
vidare att Entre också ger en insikt hos personal som inte nödvändigtvis befinner sig ute på
anläggningarna, så att även de kan sätta sig in i olika risker. Entre, menade respondenten, ger
då effekt från ”båda håll”, då mer personal kan involveras i arbetet att förändra beteende. Exempelvis kan alltså personal som arbetar med hälsa och säkerhet på en mer administrativ nivå
sätta sig in i de risker de anställda utsätts för, även om denna person inte vanligtvis vistas i de
riskfyllda miljöerna.
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Påverkan på antalet olyckor samt rapporteringen av olyckor och tillbud
Sex av tio respondenter kunde uttala sig om huruvida Entre påverkat antalet olyckor samt
rapporteringen av olyckor och tillbud. Ingen av respondenterna kunde säga att Entre direkt
påverkat antalet olyckor eller rapporteringen av dessa.
Två av respondenterna, en tillhörande ett entreprenadföretag och en tillhörande en anläggning,
uppgav att Entre har haft en del i arbetet att minska antalet olyckor och öka rapporteringen av
olyckor. Respondenten tillhörande anläggningen menade att antalet rapporterade olyckor
framförallt har med samhällstrender att göra, att företag blivit mer fokuserade på hälsa och
säkerhet, att man inte har råd med olyckor. Företagens eget intresse är en del och Entre en
annan. Den andra respondenten menade att påverkan på antalet, och rapporteringen av, olyckor handlar om att skapa en medvetenhet, men pekade också på att branschen är mansdominerad och att olyckor inte gärna talas om. Företaget jobbar mycket med att förändra detta och att
öka medvetenheten, och där har Entre varit en del. En tredje respondent menade att Entre kan
ha haft effekt på olyckor, men att det främst är p.g.a. riskbedömningarna de utför.
Tre av respondenterna kunde inte påstå att Entre skulle ha haft någon nämnvärd effekt på
olyckor och rapporteringen av olyckor och tillbud. En av respondenterna uppgav att fler
olyckor rapporterades, men kunde inte säga om detta var till följd av Entre eller de senaste
årens samhällsutveckling. En annan respondent menade att antalet olyckor ökat nationellt, och
så även hos respondentens företag, och kunde därav inte påstå att Entre haft någon effekt ur
den aspekten. En sista respondent påpekade att de har en konstant olycksfrekvens och att de
därav inte sett någon förändring, men påpekade också eventuella mörkertal för rapporteringen. Detta eventuella mörkertal menade respondenten kunde bero på att det inte alltid ligger i
det beställande företagets ansvar att göra något åt rapporterade incidenter och att entreprenörer därför inte ser nyttan i att rapportera.
Entre har alltså en tämligen liten inverkan på antalet olyckor som sker och rapporteringen av
dessa. Den effekt den har är i kombination med annat hälso- och säkerhetsarbete, som exempelvis riskbedömningar.
Påverkan på ordning och reda
Ordning och reda är ett område där Entre har en till synes liten effekt, eller ingen effekt alls.
Ingen av respondenterna kunde peka på att Entre skulle ha haft en tydlig effekt på området.
En respondent för ett entreprenadföretag uppgav att ordning och reda blivit bättre på anläggningarna – i varje fall att högre krav ställs från beställarna – men kunde inte nödvändigtvis se
Entres inverkan. Att högre krav ställs på ordning och reda och att detta har effekt stöds av en
respondent för en anläggning. Denna respondent menade också att ordning och reda blivit
bättre, men kunde inte peka på att Entre skulle ligga bakom förändringen. Istället menade
respondenten att det beror på de krav de ställer på sina entreprenörer. De stränga kraven, ansåg respondenten, sprider ringar på vattnet, vilket stämmer med ovan utsago.
Tre andra respondenter, en från entreprenadföretag och två anläggningar, uppgav att ordning
och reda var något som konstant måste påminnas om och arbetas med. Arbetet med detta hade
pågått både före och efter Entres införande och respondenterna kunde inte påstå att ordning
och reda blivit märkvärt bättre.
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För- och nackdelar med en webbaserad utbildning
Alla respondenter hade överlag en positiv inställning till det faktum att Entre är en webbaserad utbildning. En av respondenterna för ett entreprenadföretag såg det faktum att utbildningen är webbaserad som den största fördelen med Entre, då detta är ett sätt att spara både tid och
pengar – tid då utbildningstagaren själv kan välja när och var utbildningen ska utföras, och
pengar då arbetstids inte behöver läggas på utbildningen. Respondenten påpekade dock att
utbildningen i vissa fall skulle ge större utbyte om den vore lärarledd och att det finns risk för
att vissa risker underbetonas i webbaserad utbildning. Att risker skulle underbetonas till följd
av detta stöds av ett antal andra respondenter.
En annan respondent för en anläggning, som framförallt såg Entre som ett sätt att föra ut information, menade att en webbaserad utbildning fungerar bra då det gäller grundläggande
aspekter av hälsa och säkerhet. Respondenten såg vissa problem med avsaknaden av lärare,
men menade att fördelarna – som t.ex. möjligheten att nå ut till en större mängd entreprenörer
– övervägde nackdelarna.
Tre av respondenterna, varav två från anläggningar, påpekade att äldre kan ha ett visst motstånd till, eller ha svårt för, en webb- eller datorbaserad utbildning, men menade att det är en
generationsfråga som för eller senare kommer fasas ut.
Till andra fördelar som respondenterna uppgett hör utbildningens smidighet, tillgänglighet
och att svar erhålls snabbt; möjligheten att själv välja hur och när utbildningen ska utföras;
och att det underlättar för arbetsgivaren. Att det underlättar för arbetsgivaren har respondenterna uppgett bl.a. beror på att den administrativa tyngden läggs på entreprenadföretagen i
stället för det kravställande företagets egen administration.
Flertalet respondenter uppgav bristen på möjlighet till diskussion och dialog som en nackdel
med att Entre är webbaserat. Att ingen möjlighet till diskussion eller att ställa frågor finns,
kan ha konsekvenser för hur utbildningen tas emot och den effekt den får.
Allmänna för- och nackdelar
Kategorierna Allmänna för- och nackdelar och För- och nackdelar med en webbaserad utbildning nämner för- och nackdelar som kan uppfattas som snarlika. Skillnaden ligger i om
för- och nackdelarna direkt ackrediteras till att utbildningen är webbaserad eller inte.
Entre upplevs allmänt som positivt hos alla undersökta företag. Övergripande fungerar konceptet bra och flertalet respondenter påpekade även att utbildningen ständigt blivit bättre med
tiden – att man numera t.ex. måste söka kunskap i materialet och att provet inte går att klara
utan att ha gått igenom materialet. Till andra allmänna fördelar hör även att Entreutbildningen inkluderar industriernas intressen och att den ger en första inblick i arbetsmiljöområdet – det sistnämnda är något som kan vara särskilt viktigt för personal som är ny inom
arbetslivet och industrin. Entre innebär också enkelhet när det gäller att informera om hälsa
och säkerhet och kan ge upphov till diskussioner om området.
Till nackdelarna hör att vissa problem kan uppstå vid översättning från svenska till andra
språk. En annan uppmärksammad nackdel är att entreprenadföretag kan ha en övertro på
Entre, att utbildningen ensamt ska räcka som säkerhetsutbildning.
En aspekt som av en av respondenterna benämndes som både en fördel och nackdel är den
administrativa aspekten. Respondenten menade att den administrativa belastningen vid tidi15
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gare utbildningar inneburit en flaskhals. Fördelen med Entre är att den belastningen nu läggs
på entreprenadföretaget, vilket frigör mer resurser hos beställarföretaget. Nackdelen, å andra
sidan, är att oseriösa företag presenteras med en möjlighet att fuska.
Två respondenter från konsultföretag påpekade att utbildningen främst riktar sig till entreprenörer. Därav blir delar av materialet irrelevant för konsulter. Dock menade de båda att det inte
utgör något större problem.
Utöver ovanstående för- och nackdelar har följande för- och nackdelar kategoriserats:
Vetskap om utbildningens innehåll: Två av respondenterna för anläggningarna uppgav att de
ställde krav på att sin egen – eller delar av sin egen – personal ska ha gjort Entre. Orsakerna
bakom detta varierade men en gemensam anledning är att beställarföretagen vet vad de kan
förvänta sig av entreprenörerna i avseendet hälsa och säkerhet – beställaren kan försäkra sig
om att entreprenörerna har vetskap om exempelvis huruvida stegar får användas eller vad som
gäller vid ensamarbeten. Detta är också till fördel då diskussioner kring vem som har ansvaret
för ett felaktigt beteende kan avvärjas. Som illustrerat av citatet:
Vi slipper dom här diskussionerna om att ”Ja, men det där visste inte vi
om”, va. Och ”Hur ska vi veta det?” och ”Det står ju inte i eran, erat underlag”. […] Så det är väldigt tydligt att ”Det här vet vi att du borde veta”.
Upprepade utbildningar: Tre respondenter betonade att möjligheten att undgå upprepade utbildningar som en fördel. Flertalet respondenter, även utöver ovan nämnda, uppgav att, i de
fall en säkerhetsutbildning för entreprenörer använts innan Entre, ofta bestod av en slags föreläsning – entreprenörer samlades inför ett arbete vid en given tidpunkt och blev informerade
om lokala säkerhetsföreskrifter och risker, även om entreprenören nyligen varit på anläggningen. I och med införandet av Entre menade ovanstående tre respondenter att både tid och
pengar kunde sparas och att det innebar ett effektivare sätt att arbeta.
Symbolvärde: Två respondenter menade att Entre har betydelse utöver utbildningens praktiska tillämpning: nämligen som ett symbolvärde. Det är ett sätt att sätta säkerhet i fokus. Genom att ställa krav på säkerhetsutbildning, såsom Entre, menade respondenterna att det sände
en signal till entreprenörerna att hälsa och säkerhet var ett prioriterat område.
Försäkran om utbildning: Ett antal respondenter från anläggningarna har framfört att Entre
innebär en försäkran att anlitade entreprenörer har genomgått någon form av säkerhetsutbildning – att de fått en inblick i vad arbetsmiljöområdet innebär. I många fall är Entre den enda
säkerhetsutbildning entreprenörer får. Även om samma respondenter betonade att Entre ska
ses som ett komplement och inte en totallösning, menade de att en utbildning är bättre än ingen.
Priset: Två respondenter från entreprenadföretag kommenterade på priset på utbildningen och
att det skulle vara en nackdel. Även om det inte är någon större nackdel, menade de att det
skulle vara en fördel om utbildningen varit billigare. Uttalanden från respondenter för anläggningar visar att det är en återkommande kommentar från entreprenörer.
Två respondenter från anläggningarna försvarade priset på utbildningen – den ena menade att
kostnaden, på 800 kr för tre år, inte är särskilt dyrt, speciellt inte jämfört med kostnaden för
att ha en utbildning lärarledd; medan den andra menade att Entre kunde ses som en kompetensutveckling (och därav kan bokföras på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt) eller en investering.
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En annan respondent för en anläggning kommenterade också på priset på utbildningen. Denne
menade dock att Entre gått ifrån att ha varit en självfinansierad, säkerhetskommersiell utbildning, till att ha en mer kommersiell fokus – alltså inte nödvändigtvis att kostnaden på utbildningen är för hög, utan snarare att prioriteringarna inom eller motivationen bakom Entre är
mer kommersiell än tidigare. Respondenten menade vidare att industriernas intressen därav
frångåtts.
Specifikt lokala utbildningar: Vissa synpunkter har endast gällt lokala utbildningar. Dessa är
skilda från resten av för- och nackdelarna då det är de kravställande företagen själva som har
störst kontroll över utbildningens innehåll. Synpunkterna är dock fortfarande av vikt för att ge
en bild av hur utbildningen upplevs i företagen. Alla utom en av synpunkterna har kommit
från entreprenadföretag.
Alla undersökta entreprenadföretag uppgav att de genomfört en eller flera lokala utbildningar.
Fyra respondenter menade att de lokala utbildningarna ofta liknade varandra, att frågor är
liknande, att de i regel tog upp samma sak, eller att det ofta gäller små skillnader mellan anläggningarna. Ingen av dessa respondenter ansåg dock att detta var något större problem. De
menade att det inte nödvändigtvis är större skillnader mellan anläggningarna, men att de fortfarande var tillräckliga skilda för att rättfärdiga lokala utbildningar.
En femte respondent, även denna från ett entreprenadföretag, menade att antalet lokala utbildningar medförde problem. Medarbetarna på företaget ifråga hade genomfört ett tiotal lokala
utbildningar. Vissa av dessa utbildningar ska ha innefattat stora mängder material, som kan ta
upp mot en dag att ta sig igenom. Och detta, menade respondenten, ledde till problem: materialet tog så lång tid att ta sig igenom och då uppstod en risk att tålamodet brast och att utbildningstagaren istället gick direkt till provet och hoppades att detta kunde avklaras. Samma respondent menade också att mängden lokala kurser kunde bidra till ett bristande intresse att
utföra andra säkerhetsutbildningar eller fördjupa sig i området hälsa och säkerhet.
Respondenten från anläggningen uppgav att företaget valt att inte använda sig av en lokal
utbildning. Respondenten menade att entreprenörer – speciellt de som frekvent rör sig mellan
olika anläggningar – kan ha svårt att komma ihåg skillnader mellan olika anläggningar. Istället tillhandahåller anläggningen entreprenörer med lokala säkerhetsföreskrifter vid deras ankomst till platsen.
I de flesta fall menade respondenterna att de lokala utbildningarna var bra, att de kompletterade grundutbildningen och upplyste om risker som är unika för den kravställande anläggningen.
Vem har nytta av utbildningen?
Endast respondenter från anläggningar svarade på frågor kring vem de anser har störst nytta
av Entre. Alla fyra respondenter gav utförliga svar på frågan. Vem som anses ha störst nytta
av Entre skiljde sig åt mellan respondenterna. Ett visst samtycke fanns dock att mindre företag
kan ha större nytta av utbildning. Detta för att de kan sakna administrativa stödfunktioner och
ha mindre resurser att internutbilda sin personal, eller att arbetsmiljöområdet inte är ett prioriterat område i företag med några få anställda. Entre presenterar företagen med ett billigt alternativ och i och med kravet på utbildningen kan den inte prioriteras bort om företaget önskar
att knyta ett kontrakt med det beställande företaget.
Vidare menade en av respondenterna att de som redan är insatta i hälsa och säkerhet eller har
tidigare erfarenhet inom området inte har lika stor nytta av Entre. Istället är det t.ex. de som är
17
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nya inom arbetslivet och inte tidigare kommit i kontakt med hälso- och säkerhetsområdet som
drar störst nytta av utbildningen, då utbildningen ger en grundläggande insikt i området. Uttalandet stöds av en annan respondent som menade att många unga män ofta skadade sig på sitt
första arbete. Samma respondent menade att vissa yrkesgrupper redan ofta kom i kontakt med
hälsa och säkerhet och inte hade samma behov av en ytterligare säkerhetsutbildning. Dessa
yrkesgrupper innefattar bl.a. elektriker och ställningsbyggare.
De sista två respondenterna menade att nästan alla har nytta av utbildningen – den ena att alla
som ska in i komplicerade anläggningar, bl.a. elektriker, mekaniker och byggarbetare, medan
den andra även inkluderade kontorspersonal p.g.a. av ”aha-upplevelsen” Entre kan ge.
4.1.2. Hur utbildningen genomförs i entreprenadföretagen
Varje tillfrågad respondent uppgav att Entre genomfördes enskilt. En respondent uppgav att
lokala utbildningar ibland genomfördes i grupper om två. Att utbildningen genomförs enskilt
har olika orsaker. En av orsakerna är att entreprenadföretagets anställda inte samtidigt utför
arbeten på samma anläggning. Det samma gäller entreprenadföretag med Entre som anställningskrav. I och med att behovet av att genomföra en utbildning sällan sammanfaller finns
ingen anledning att genomföra utbildningarna på något annat sätt än enskilt. En annan orsak
är tid. När Entre görs enskilt kan utbildningen genomföras då tid finns. Vid t.ex. en gemensam
genomgång av materialet tas tid från de anställdas andra uppgifter.
Undantaget är det företag som uppgav att lokala utbildningar ibland genomfördes i grupper
om två. Detta görs om två anställda ska ut på en anläggning och båda saknar den krävda utbildningen. De går då igenom materialet tillsammans och gör sedan provet.
En viss variation fanns vad gäller när utbildningen utförs: under eller utanför arbetstid. I vissa
företag förekom båda. En återkommande fras var ”individens ansvar”; att det är upp till individen själv att se till att utbildningen blir gjord.
Fördelen med att genomföra utbildningen individuellt uppgavs ha att göra med tid, ekonomi
och individens preferens. Att göra utbildningen själv, utanför arbetstid har dels en klar fördel
vad gäller ekonomi – företaget behöver inte betala för arbetstid då utbildningen genomförs –
men även tidsmässigt då arbetstid inte behöver läggas på utbildningen. Dels finns även fördelar vad gäller individens preferens då hon/han kan göra utbildningen under omständigheter
som passas individen. Att göra utbildningen enskilt, på arbetstid, tillåter fortfarande företagen
att rätta sig efter egna tider, hellre än beställarföretagens. Vissa respondenter menade också att
motivationen att införa utbildningen ökar hos utbildningstagaren om han/hon fick betalt för att
genomföra den.
I de fall då utbildningen görs i grupper om två menade respondenten att fördelen ligger i att en
diskussion och dialog kan föras kring materialet. I provet resoneras svaret fram istället för att
gissas eller eftersökas på annat sätt. Den ursprungliga anledningen till metoden uppgavs dock
vara tid; om två anställda ska ut på en anläggning som kräver en lokal utbildning vilka de anställda saknar, går det snabbare om dessa kan göra utbildningen tillsammans.
4.1.3. Hur Entre kan göras bättre
Den ursprungliga frågeställningen var hur Entre kan göras bättre med avseende på entreprenörernas lärande och detta tema tar fortfarande upp detta. Många andra, generella förslag på
förbättringar uppdagades dock under intervjuerna varför temat bestämdes till Hur Entre kan
göras bättre. Dock ska tilläggas att dessa förslag endast baseras på de genomförda intervjuer18
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na och inte forskning. Förslag som baseras på forskning diskuteras i 6. Slutsatser och rekommendationer.
Hur Entre kan göras bättre med avseende på entreprenörers lärande
Vad gäller hur utbildningen bättre kan anpassas efter entreprenörernas lärande kan förslagen i
nästan alla fall delas upp i två kategorier, som båda härstammar från att Entre är webbaserat:
brist på möjligheten till diskussion och dialog samt avsaknaden av en lärare eller instruktör.
Diskussion och dialog: Fem respondenter, alla från kravställande anläggningar, menade att
bristen på möjlighet till att föra en diskussion eller en dialog och att frågor inte kan ställas var
ett problem. Om frågor inte kan ställas finns risk att utbildningstagaren inte förstår en fråga
eller en del av materialet. Utbildningstagaren går då miste om potentiellt viktig information.
En del respondenter ville se möjligheten till diskussion inbyggt i själva utbildningen, t.ex. att
kursdeltagare kan chatta med varandra. Andra menade att det i utbildningens nuvarande utförande var omöjligt att få med möjligheten till diskussion.
Lärarlett: Risken med att inte ha en utbildning lärarledd var, enligt vissa respondenter, att risker underskattades eller att utbildningen inte togs på lika stort allvar – att utbildningen inte
fick lika stor genomslagskraft. Däremot uttryckte ingen av respondenterna ett intresse att
hellre ha en lärarledd utbildning, ofta eftersom utbildningens nuvarande utformning legat till
grund för införandet. En respondent menade att en lärarledd utbildning skulle vara en direkt
nackdel då ännu mer tid skulle behövas för att genomföra utbildningen.
En respondent menade att utbildningen i dess nuvarande utformning gick att genomföra lärarledd. Framförallt ansågs det vara en möjlighet för mindre företag. De anställda skulle då samlas och materialet genomarbetas gemensamt med en lärare. Frågor och oklarheter skulle med
enkelhet kunna redas ut vid deras uppkomst. Provet skulle också kunna genomföras samtidigt
och frågor skulle på liknande sätt redas ut.
Utöver dessa två kategorier menade en respondent att utbildningsdeltagarnas ursprungliga
utbildning spelade roll. Respondentens företag kräver högskoleutbildning för alla sina anställda och menar att utbildningen fungerar bättre om den som tar utbildningen har en vana i
att lära sig och att läsa in material. Samma respondent uppgav också att företaget jobbade
kontinuerligt med att personalen ständigt skulle lära sig i arbetet, att det var ett krav från företagsledningens sida. Respondenten menade också att detta påverkade de anställdas lärande
positivt.
Allmänna förbättringar
Till allmänna förbättring har generella åsikter kring hur Entre kan förbättras samlats. De föreslagna förbättringarna kan i vissa fall ha en indirekt effekt på entreprenörernas lärande. Bland
de föreslagna förändringarna återfinns bl.a. språk, uppdatering av utdaterade delar och anpassning efter industri.
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Anpassning efter industri och yrkesgrupp: Två respondenter, en tillhörande ett entreprenadföretag och en tillhörande en anläggning, uppgav att de ville se ett alternativ till de lokala utbildningarna. Respondenten från anläggningen ville se Entre anpassat efter olika industrier: en
anpassad utbildning för papper- och massaindustrin, en för gruvindustrin, en för läkemedelsindustrin, o.s.v. Respondenten såg problem med lokala utbildningar, då skillnader mellan
olika anläggningar lätt kan glömmas och vara svåra att skilja åt – speciellt för entreprenörer
som ofta rör sig mellan olika anläggningar.
Den andra respondenten hade föredragit om Entre fanns anpassat efter bransch eller yrkesgrupper. Respondenten menade att Entre ständigt blir allt för allmän och försöker täcka in allt
mer. Istället skulle respondenten vilja se nyss nämnda förändring.
Att utbildningen är övergripande stödjs av ett antal uttalanden från andra respondenter, men
som inte nödvändigtvis såg det som något negativt. En respondent för ett konsultföretag sa:
Det är svårt i ett sånt där övergripande system som [Entre], att detaljera.
[...] Då skulle man göra [Entre] mer elentreprenör, mekentreprenör, ventilation, och styra det på så sätt. En allmänt hållen utbildning blir allmän.
Respondenten lade ingen negativ värdering i det faktum att utbildningen är allmän, men menade att ett sätt att göra den mer detaljerad och relevant vore att inrikta utbildningen mot specifika yrkesgrupper. Vidare nämnde respondenten att Entre som allmänt hållen utbildning
fungerade bra, men att material saknas sett från en konsults synvinkel.
Språk: Även om arbetet avgränsats till svenska entreprenörer har språket dykt upp som ett
problemområde vid ett antal intervjuer. Synpunkterna har tagits upp av ett entreprenadföretag
och en anläggning. Entreprenadföretaget tar vid behov in entreprenörer från koncernens andra
bolag. Dessa bolag är baserade i Portugal och underentreprenörerna måste även de genomföra
Entre, vilken inte finns tillgänglig på portugisiska. Valet står då mellan att utföra utbildningen
på engelska eller att materialet översätts av en tredje part, vilket kan leda till missförstånd.
Respondenten från anläggningen hade en liknande synpunkt, men menade mer på att det finns
svårigheter i att översätta svenska uttryck och framförallt redogöra för skillnaden mellan dem,
som t.ex. olycka och tillbud. Även detta kan leda till svårigheter för förståelse.
Överflödigt och daterat material: Företag som kommer i kontakt med kemi har kommenterat
att kemiavsnittet i Entre inte är aktuellt. Regler och lagar gällande kemikalier ska tydligen
förändras ofta, men detta är inte något som reflekteras i Entres material.
En respondent för en anläggning menade att det är onödigt att ta med allt för mycket kring
skyddsutrustning. Respondenten menade att lokala regler kring skyddsutrustning varierar
mycket mellan anläggningar – t.ex. huruvida hjälmkrav gäller, eller när varselväst ska användas. Respondenten såg inte mycket nytta i att inkludera detta i Entre.
Två andra respondenter, en från ett konsultföretag och en från en anläggning, ansåg att vissa
frågor är för detaljerade. De menade t.ex. att det är onödigt att känna till namnet på en specifik norm, utan att det viktiga är att kurstagaren vet att normen finns. De menade också att arbetslednings- och lagstiftningsfrågor är irrelevanta för entreprenören.
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4.1.4. Fusk
Frågor kring fusk ställdes endast till respondenterna hos kravställande anläggningar. Detta
avsnitt presenterar uppgivna orsaker till fusk, konsekvenserna av detta, och hur fusk kan förhindras.
Ingen av de intervjuade företagen upplevde fusk som något större problem i dagsläget. En del
av de kontaktpersoner mot SSG som kontaktades i början av projektet uttryckte dock oro över
förekomsten av fusk. Många av kommentarer har grundats i ryktet att svaren till Entres prov
finns tillgängligt på Internet. Detta har kunnat konfirmeras, dock gäller det en äldre upplaga
av provet från 2011, så det är oklart i vilken utsträckning detta fortfarande är ett problem. Förekomsten av detta material, eller rykten om det, uppges dock kunna påverka Entres anseende
negativt.
Orsaker
Alla respondenter var eniga om att fusk inte nödvändigtvis var ett direkt resultat av att Entre
är webbaserad. Att den är webbaserad kan ge möjligheten till fusk, men de flesta menade att
genvägar kan hittas oavsett utbildning. En anledning till fusk som delvis har att göra med att
utbildningen är webbaserad är motståndet till datorer som vissa personer kan ha – speciellt
vanlig hos äldre. Fusk kan då förekomma då kurstagaren anser sig oförmögen att använda en
dator. Detta menade dock de flesta respondenter framförallt var en generationsfråga som succesivt försvinner i och med att de äldre går i pension.
Vid Entre-utbildningens lansering gav enkla inloggningsuppgifter möjligheten för exempelvis
en administratör att genomföra andras utbildningar. Detta ska dock inte vara ett lika stort problem idag, då systemet har förändrats. Möjligheten till detta kvarstår dock, även om det gjorts
svårare.
En annan orsak nämndes vara att oseriösa företag inte vill ödsla tid och resurser på att genomföra en säkerhetsutbildning. Dessa företag uppges då ta till fusk, exempelvis i form av ovan
nämnda systematiska fusk.
Konsekvenser
Konsekvenserna av fusk kan delas in i två underkategorier: dels konsekvenserna för företaget
som upptäcks fuska och dels konsekvenserna gällande hälsa och säkerhet.
Konsekvenser för fuskande företag: Konsekvenser för ett företag som fuskat med Entre varierar mellan anläggningarna. En respondent menade att ett företag som fuskar inte uppfyller de
krav på kvalité som ställs och skulle i så fall stängas av. En annan respondent uppgav att fusk
är grund för kontraktsförhandling som kan sluta i att kontraktet sägs upp. En tredje respondent
uppgav att fusk resulterar i en leveransanmärkning. I vissa fall tillåts det påkomna företaget
utföra utbildningen igen.
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Konsekvenser för hälsa och säkerhet: Fusk uppgavs framförallt medföra att viktig information
inte nådde fram till entreprenören. De har inte heller den kunskap om hälsa och säkerhet som
det beställande företaget ställer krav på. Rykten kring fusk kan också påverka ett företags
hälso- och säkerhetsarbete negativt, då det inte tas seriöst. I värsta fall kan olyckor hända, som
annars kunnat förhindras med tillräcklig vetskap om exempelvis den lokala arbetsplatsen.
Förhindra fusk
Kontroll av huruvida utbildningen utförts på rätt sätt sker idag sporadiskt. Ofta är det i form
av stickprov där entreprenörerna får svara på frågor kring Entre. Genom att göra dessa stickprov kan fusk upptäckas och förhindras.
Kontroll av Entre-pass varierar mellan anläggningarna. En del kollar att alla inhyrda entreprenörer faktiskt är godkända, medan andra inte utför någon sådan kontroll. En respondent från
ett entreprenadföretag sade sig aldrig märkt av att kortet kontrollerats. Ingen av de intervjuade
respondenterna uppgav att de använder SSG:s inpasseringstjänst. Däremot fanns önskemål om
att ta tjänsten i bruk. Även detta skulle kunna hjälpa till att avvärja fusk.
Systemfusk har ibland upptäcks med SSG:s hjälp. I andra fall det upptäcks vid exempelvis
kontroll av attestering. Om attestering skett nära inpå provets slutförande och innan administratören meddelats om detta, tyder det på att fusk kan ha förekommit. De flesta respondenter
menade också att sådana typer av fusk blir allt lättare att upptäcka i och med fler och fler industrier ställer krav på Entre.
En respondent vars företag också ställer krav på Entre på sina egna anställda menade att personalen vet att utbildningen är för deras egen säkerhet och därav inte har någon anledning att
fuska.
En sista respondent menade också att det är viktigt att utbildningen är enkel att använda och
att användarvänligheten är hög för att förhindra fusk.
Som tidigare nämnts anses fusk idag inte vara något större problem. Systemfusk upptäcks
ofta, men andra typer av fusk, där en person exempelvis gjort en annan persons utbildning är
svårt att upptäcka och förebygga. Sammanfattat av en av respondenterna:
Svårt att förhindra fusk helt. Den som vill fuska hittar ett sätt.
4.1.5. Olyckor
Detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna som rört olyckor. Framförallt behandlar
avsnittet respondenternas syn på varför olyckor sker och hur de kan förhindras. Detta är viktigt för att förstå hur en hälso- och säkerhetsutbildning kan påverka olyckor.
Vidare ska nämnas att nästan alla respondenter uppgett att få allvarligare olyckor1 sker. Större
anläggningar har uppgett att det sker mellan tre och fem olyckor per år.

1

Vad som klassificeras som en allvarlig olycka skiljer sig mellan olika företag. I vissa fall avser en allvarlig
olycka en olycka som medför en allvarlig personskada. I de flesta påstötta fall i detta examensarbete klassificeras
en allvarlig olycka som en olycka som medför tre frånvarodagar (ibland uppgår dock denna siffra till fem).
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Orsaker
Angivna orsaker till olyckor höll till stor del liknande teman över alla intervjuer. ”Ska bara”
är en av dessa återkommande orsaker, som frekvent uppges grundas i att en mindre, snabbt
gjord uppgift ska utföras. I och med att uppgiften inte tar någon längre tid att utföra blir det
svårare att motivera användandet av skyddsutrustning – inte nödvändigtvis för att användandet i sig är speciellt krävande, utan hellre att skyddsutrustningen måste hämtas vid en annan
plats.
Viljan att få undan ett arbete snabbt uppgavs också frekvent som en orsak. Genvägar tas och
säkerhetsbarriärer förbises för små vinster, t.ex. en längre fikarast. Flertalet respondenter belyste att de tryckte på att de anställda har betalt för att göra ett bra, säkert arbete, men att säkerhet ändå förbisågs för dessa små vinster. Två respondenter påpekade att det nödvändigtvis
inte har att göra med tidspress, utan att det snarare är rotat i rådande normer och beteende. En
respondent menade att genvägar tas p.g.a. en överambition att göra ett bra jobb.
Machoattityd och att branschen är mansdominerad nämndes i en av intervjuerna. Respondenten menade att arbeta säkert inte ses som manligt och att det är djupt rotat beteende som tar
mycket arbete att förändra.
Utöver detta nämndes även trötthet och stress, en ledning som accepterar felaktiga beteenden,
och ekonomi – att produktion och bemanningen slimmas – som bidragande faktorer.
Förhindra och förebygga
De tre mest frekvent nämnda åtgärderna mot olyckor är ledningens intresse och engagemang,
medvetenhet om risker, och öppenhet kring olyckor. Utöver dessa nämns även vikten av
kommunikation, utbildning, och förändring av beteende och attityd.
Ledningens intresse: Ledningen måste visa ett intresse för att reducera olyckor; de måste föregå med ett gott exempel. En respondent drog paralleller till barnuppfostran:
Man kan inte ha en platschef eller en VD som säger att dom här frågorna
är viktiga, för att sen nästa minut gå ut och göra en skyddsrond och har
glömt skyddsglasögon. […] Det är samma sak som barnuppfostran.
Det är alltså av vikt att ledningen inte bara förespråkar ett säkert arbete utan även att de själva
lever som de lär. Respondenten förklarade vidare
[H]ar du inte ledningen med dig då kan du aldrig påverka det här. Ja, du
kan påverka det men [det kommer inte] lyckas bra så att säga.
En förändring i företaget – oavsett om det gäller specifikt olyckor eller ett övergripande hälsooch säkerhetsarbete – kan inte ske utan ledningens delaktighet.
En annan respondent menade att ledningen ständigt borde trycka på att uppmärksamma risker
och arbeta säkert, för att få in det i ”dagstänket”. Fler respondenter har också uppgett att de
ständigt uppmanar sina medarbetare att de har betalt för att arbeta säkert, att de ska ta sig de
extra sekunderna det tar att tänka efter om arbetet utförs på ett säkert sätt.
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Öppenhet och acceptans: Med öppenhet menas att företagets och dess anställda öppet talar om
olyckor och att de händer; att komma ifrån föreställningen att det är ens eget fel att olyckor
händer och att det är ”fult” att rapportera olyckor. Genom att prata om att olyckor händer eller
har hänt finns möjligheten att förhindra att de händer igen. Det handlar om att skapa en acceptans och föra ut ett enkelt budskap om vad hälsa och säkerhet innebär.
Medvetenhet kring risker: Medvetenhet kring risker handlar om att förstå vilka risker som
finns och kanske främst att de finns. Detta syftar till risker i arbetet måste kännas till för att
kunna undvikas.

4.2. Enkätundersökning
Totalt registrerades 400 svar under två veckor. Efter att dubbletter raderats fanns 398 unika
svar. Enkäten gick ut till 2980 personer vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 13 %. Könsfördelningen för enkäten var 85,7 % män, 12,6 % kvinnor. 0,8 % ville inte uppge kön och 1 %
svarade inte på frågan.
Alla frågor förutom Relevans, tidigare utbildningar har en hög svarsfrekvens. Anledning till
att Relevans, tidigare utbildningar har en låg svarsfrekvens har att göra med att frågan endast
besvarades om någon annan utbildning, utöver Entre, genomförts.
Vissa frågor har valts att inte inkluderas i resultatet. Detta beror bl.a. på att frågornas utformning lett till missförstånd över vad som faktiskt eftersöks eller att frågorna helt enkelt visat sig
vara irrelevanta. Frågor och variabler som använts i detta resultat är:







Ålder
Utbildningsbakgrund
Arbetsuppgift
Entres relevans för arbetsuppgifter
Ledningen och företagets intresse för hälsa och säkerhet.
Hur Entre påverkat:
o medvetenhet om risker
o intresset för hälsa och säkerhet
o kunskap om hur arbetet ska utföras på säkert sätt
o påverkat sättet att utföra arbetet
o antalet rapporterade olyckor och tillbud
o kunskap om roller och ansvar
o förståelse om vilka krav som ställs på respondenten
o kunskap om agerande i nödsituation
o ordning och reda

Figur 1 visar att majoriteten av respondenterna upplever att Entre är relevant eller något relevant för deras arbetsuppgifter, sammanlagt 84,9 %. 15,1 % har uppgett att Entre upplevs att
inte ha någon relevans alls eller en liten relevans.
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1,8%

13,3%
Inte relevant alls

40,0%

Inte särskilt relevant
Något relevant
Väldigt relevant
44,9%

Figur 1: Entres relevans för arbetsuppgifter

De faktorer Entre haft störst effekt på presenteras i Figur 2. Till de faktorerna på hör de frågor
där majoriteten av respondenterna angett att Entre haft en positiv inverkan.

Nödsituation

43,0%

0,8%

Förstålse, krav

52,7%
46,8%

0,5%

Medvetenhet, risker i arbetet

65,1%

34,9%

0,0%

Kunskap, arbete på säkert sätt

67,3%

32,7%

0,0%

Kunskap, roller och ansvar

56,2%

43,9%

0,5%
0%

55,6%

50%
Ökat

Oförändrad

100%

Minskat

Figur 2: Faktorer Entre har haft störst inverkan på.

Från Figur 2 framgår att det främst är faktorer som har att göra kunskap och medvetenhet som
påverkats mest av Entre; faktorer som påverkas av information. De två mest påverkade faktorerna är förståelse om de krav som ställs på entreprenören, och kunskap om vilka roller och
vilket ansvar dessa har ute på anläggningarna.
De faktorer som i mindre utsträckning påverkats av Entre presenteras i Figur 3.
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38,2%
Ordning och reda

61,8%
0,0%
4,5%

Rapporterade tillbud och olyckor

87,7%
7,9%
40,5%

Arbete på säkert sätt

59,0%
0,5%
38,2%

Intresse, hälsa och säkerhet

61,6%
0,3%
0%

50%
Ökat

Oförändrad

100%

Minskat

Figur 3: Faktorer Entre haft mindre inverkan på.

Respondenternas svar visar på att faktorer som har mer att göra med beteende och intresse har
påverkats av Entre i mindre grad. Framförallt är antalet rapporterade olyckor och tillbud, och
ordning och reda till stor del opåverkade.
Vidare har det även varit av vikt att undersöka ledningens upplevda engagemang för hälsa och
säkerhet. Resultaten av frågan presenteras i Figur 4.
1,8%

6,2%

De är inte engagerade alls

32,9%

De är inte särskilt
engagerade
De är något engagerade

59,1%
De är mycket engagerade

Figur 4: Upplevt intresse för hälsa och säkerhet från ledningens sida.

En majoritet uppger att ledningen är mycket engagerade inom hälsa och säkerhet (59,1 %).
32,9 % uppger att ledningen är något engagerade. Endast sammanlagt 9 % att ledningen har
ett bristande intresse.
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4.2.1. Svar efter bakgrundsvariabler
Vissa frågors relation till bakgrundsvariabler har varit av intresse att undersöka djupare. Vilka
variabler som valts är baserat på uttalanden i intervjuerna och den teoretiska bakgrunden. De
bakgrundsvariabler som undersökts är: utbildningsbakgrund, arbetsuppgift och upplevd relevans. Sammanfattningarna av de statistiska analyser som genomfördes på dessa variabler presenteras nedan. Utvalda korstabellerna återfinns i Bilaga 4.
Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrundens inverkan undersöktes p.g.a. uttalanden gjorda under intervjuerna och
teori som menar att olika utbildningsbakgrunder ger olika effekt av kompetensutveckling
(Ellström, 2005).
Även om observerade skillnader finns mellan utbildningsbakgrund och de svar som angetts, är
det endast frågan om huruvida Entre bidragit till förståelse om vilka krav som ställs på utbildningstagaren som haft en statistisk signifikans (p < 0,05). Analysen visade att för grundskoleutbildade bidrar Entre i mindre utsträckning till ökad förståelse över de krav som ställs på
utbildningstagaren.
Blue och white collar
Dessa analyser gjordes för att undersöka om Entres upplevda relevans och effekter på andra
faktorer var förknippade med typen av arbetsuppgiften. Uppdelningen är gjord efter de arbetsuppgifter respondenterna uppgivit. Till kategorin ”blue collar” tillhörde bl.a. svetsare,
montörer och vissa sorters tekniker. Till kategorin ”white collar” tillhörde bl.a. chefer, konsulter och administratörer. 44 % av respondenterna räknas till ”blue collar”, medan 49,5 % tillhörde ”white collar”. 6,5 % har inte angett en arbetsuppgift.
Vad gäller Entres relevans för arbetsuppgifter har respondenterna svarat på liknande sätt och
inga statistiska samband återfanns. Däremot återfanns ett samband mellan hur medvetenheten
om risker i arbetet förändrats till följd av Entre samt hur kunskapen om hur arbetet utförs på
ett säkert sätt. Här återfanns ett statistiskt samband mellan typ av arbetsuppgifter och Entres
upplevda påverkan. Respondenter tillhörande yrkeskategorier klassificerats som ”blue collar”
upplevde i större utsträckning att Entre påverkat deras medvetenhet om risker i arbetet (61,5
% jämfört med 49,7 %, p < 0,05) och kunskap om hur arbetet utförs på ett säkert sätt (58,4 %
jämfört med 47,2 %, p < 0,05). Ett liknande samband återfanns i frågan om hur Entre påverkat
respondentens intresse för hälsa och säkerhet (44,0 % jämfört med 30,5 %, p < 0,05), och
även om arbetet utförs på ett säkrare sätt (46,3 % jämfört med 33,7 %, p < 0,05). Även om
majoriteten svarat att intresset förblivit oförändrat upplever ”blue collar” i större utsträckning
att deras intresse genomgått en positiv förändring.
Relevans med avseende på arbetsuppgifter
Inga statistiska samband fanns mellan den upplevda relevansen för arbetsuppgifterna och de
olika variablerna, men i varje undersökt fall uppgav respondenterna i större utsträckning positiva utfall från Entre i takt med att de uppgett en högre relevans.
Med en grövre uppdelning – där ingen eller låg relevans delades in i en kategori och någon
eller hög relevans i en annan – syns klara samband mellan Entres påverkan och relevans. I alla
kategorier har respondenter som angivit en högre relevans i större utsträckning svarat att Entre
påverkat de olika faktorerna positivt. Bland dessa kategorier har påverkan på kunskap över
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roller och ansvar, förståelse över krav, och ordning och reda, påvisat statistisk signifikans (p <
0,05).
4.2.2. Kommentarer från enkätundersökningen
Respondenterna tilläts lämna kommentarer kring Entre som inte tagits upp i övriga enkäten.
Nedan presenteras en sammanfattning av de kommentarerna som bedömts relevanta för detta
examensarbete:


Verklighetsförankring saknas. Respondenten upplevde att det som tas upp i materialet inte
är representativt för verkligheten.



Respondenter med tidigare erfarenhet menade att Entre inte tillför mycket, då utbildningen tar upp grundläggande information.



Det är bra att veta vad medarbetarna lär sig i utbildningen. För de som redan har kunskap
menade respondenten att det är bra med repetition.



Grundutbildningen är överflödig. De viktiga utbildningarna är de lokala.



En bra och absolut nödvändig utbildning för att minska olyckor och öka medvetenheten
om eget och andras ansvar.



För att de lokala utbildningarna ska ha någon effekt borde de ha en kortare giltighetstid.



Utbildningen borde individanpassas så att det finns en försäkran att utbildningstagarens
arbetsmoment berörs.



Entre kan vara en larmklocka. Respondenten menade dock att de sedan tidigare varit väldigt aktiva i sitt säkerhetsarbete redan innan Entre och att utbildningen därav inte tillfört
mycket nytt. Respondenten menade också på att samhället blivit mer fokuserat på säkerhet.



En respondent med i huvudsak skrivbordsuppgifter ansåg att det fanns förtjänster med
Entre, men att mycket också är överkurs (t.ex. regler för svetsning i trånga utrymmen).



En respondent som arbetar som tjänsteman menade att det är bra att information kring hur
man bör bete sig inom fabriksområdet erhålls.



Entre är en bra plattform för att administrera utbildningar. Respondentens företag har krav
på många utbildningar och menade att det är svårt att administrera och hålla kolla på alla.
Ett system liknande Entre för alla utbildningar skulle underlätta.



De kravställande företagen anser att Entre räcker som säkerhetsarbete och att de nöjer sig
med det. Respondenten menade att det inte är tillräckligt och såg det som ett problem.



De kravställande företagen kan ha en övertro till utbildningstagarnas kunskap. Ingen information sker på plats då företagen tror att utbildningstagarna redan besitter tillräcklig
kunskap. En annan respondent menade på något liknande. Hon/han ansåg att avsaknaden
av information på plats är ett stort problem – att Entre är ett sterilt ”blindklickande”, med
information som glöms bort i samma ögonblick som provet är avklarat. De kravställande
företagen har en stark övertro till Entre och dess möjligheter.
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Kravet på Entre kan ställa till problem då specialister ska tas in. De är inte villiga att betala för eller genomföra en utbildning för att utföra ett kort jobb.



Många av respondenterna har uppgett att de tycker att utbildningen känns som sunt förnuft
och därav inte ser speciellt mycket nytta i den.



En respondent var tvungen att genomföra Entre för att komma till sin arbetsplats som ligger inom det kravställande företagets område men vars verksamhet inte kommer i kontakt
med det kravställande företagets verksamhet.

Från vissa, övriga kommentarer framgår det att det inte är helt klart hur förhållandet mellan
SSG och de kravställande företagen fungerar. Kommentarer som i slutändan handlar om klagomål över hur kraven på Entre ställs och lokala utbildningars infattning, riktas mot SSG.
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5. Analys
I detta avsnitt presenteras analysen. Analysen är främst baserad på de genomförda intervjuerna, men tar även stöd av resultaten från enkätundersökningen.

5.1. Den upplevda nyttan
Denna del av analysen ämnar analysera de delar av resultatet som rör den upplevda nyttan
med Entre.
5.1.1. Kunskap, attityd, beteende och överföring

Även om belägg finns för att påstå att Entre påverkar både beteende och attityd framgår det
från intervjuerna och enkätundersökningen att det framförallt är kunskapen och medvetenheten som påverkas. Två frågor från enkätundersökningen kan användas för att illustrera detta:
vid frågan om huruvida kunskap om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt påverkats, har
majoriteten svarat att en positiv påverkan skett, medan majoriteten av svaren på frågan om
arbetet faktiskt utförs på ett säkrare sätt, framförallt varit neutrala – att arbetets utförande förblivit oförändrat sedan tidigare.
Nu kan det förvisso handla om att respondenten redan anser att denne utför sitt arbete på ett
säkert sätt, men detta borde rimligen också förutsätta att respondenten vet hur arbetet utförs
på ett säkert sätt och borde således reflekteras i ovan nämnda frågor (alltså om respondenten
redan utför arbetet säkert bör kunskap om detta besittas och därav borde Entre inte påverka
kunskapen om hur arbetet utförs säkert).
Fenomenet kan ha sin grund i det Cohen & Colligan (1998) talar om – överföring till arbetsplatsen (transfer-to-jobsite) – eller huruvida faktisk kompetens (eller möjligtvis efterfrågad
kompetens) de facto utnyttjas (Ellström, 1992); förutsatt att kunskap om ett säkert arbete besitts är det inte nödvändigtvis sant att utbildningstagarens kunskaper har möjlighet att tillämpas. Det i sin tur kan ha sina orsaker i exempelvis att arbetsplatsen inte tillhandahåller de medel eller förutsättningar som krävs för att utföra arbetet säkert. Orsaken kan också ligga i att
kunskapen väljs att inte tillämpas trots att den finns, som kan ha med attityder till hälsa och
säkerhet att göra, eller andra rådande föreställningar. Det sistnämnda kan exemplifieras med
följande citat från intervjuerna:
[D]en här branschen är ju en mansdominerad bransch så vill man inte
gärna prata om att man har gjort illa sig.
Och även:
Och det är just den här machoattityden som alltid har funnits. Det ska vara
så […] häftigt. Och det är ju mycket beroende på att det är en mansdominerad bransch.
Från ovanstående citat skulle det alltså ha med en rådande machoattityd till följd av att branschen är mansdominerad, som bidrar till att arbeten inte utförs på säkrare sätt. Machoattityders negativa inverkan på hälsa och säkerhet stöds även av Abrahamsson och Somerville
(2007). Detta skulle förklara skillnaden mellan den kunskap som besitts och hur den tas i
bruk, i och med att huruvida kunskap om ett säkert arbete besitts eller inte, inte spelar roll om
rådande attityder driver på ett osäkert beteende. Det är dock svårt att fastställa hur utbrett
detta fenomen är, då endast en av respondenterna menat att machoattityder förekommer. Alla
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intervjuer har dock utförts på företag med mestadels manlig personal. Vidare är det även sant
att majoriteten (c:a 80 %) av alla som utfört Entre är män. Därav finns det viss grund att påstå
att machoattityden är mer utbredd än vad som påståtts och att detta därav ligger till grund till
den bristande överföringen.
En annan förklaring kan vara att den efterfrågade kompetensen inte stämmer överens med den
kompetens som arbetet faktiskt kräver (Ellström, 1992). Här kan omfattningen på kraven på
Entre spela roll. Entre är i första hand utformat för entreprenörer, men kravet på utbildningen
gäller även konsulter, transportörer, o.s.v. Det är inte säkert att de kompetenskrav som efterfrågas i och med Entre-kravet faktiskt är de som krävs för arbetet. Detta återspeglas i enkätsvaren. Här har respondenter tillhörande yrkeskategorierna som klassificerats som ”blue collar” i större utsträckning uppgett att Entre har haft positiv inverkan på kunskap om hur arbetet
utförs på ett säkert sätt, medvetenhet om risker, och hur arbetet utförs. Även utsagor från respondenter från konsultföretag stödjer detta.
En ytterligare förklaring till att kunskapen inte översätts till ett förändrat beteende uppdagas
genom att titta på angivna orsaker bakom olyckor. En ofta angiven anledning till olyckor är
att risker tas för små vinster, som t.ex. en lugnare arbetsdag eller längre raster. Om att arbeta
på ett mindre säkert sätt innebär en tidsvinst, skulle detta också kunna förklara varför kunskap
inte omvandlas till beteende – eller snarare de mindre, kortsiktiga vinster prioriteras över vad
som, till viss del, är en långsiktig vinst. Det blir således en fråga om attityd till hälsa och säkerhet.
Just attityd och intresse inför hälsa och säkerhet har inte genomgått någon större förändring.
Här är det dock viktigt att skilja på företagens och den enskilda individens intresse och attityd.
Ser man till företagsnivå har de intervjuade respondenterna alla uppgett att hälsa och säkerhet
är ett prioriterat område och att de flesta lägger ner både tid och resurser på det. Detta stöds
också till stor del av enkätundersökningen, där en majoritet (59,1 %) uppgett att det anställande företaget har ett stort intresse för hälsa och säkerhet. Detta går emot viss litteratur som
menar att motsatsen skulle vara sann – att ekonomiska faktorer prioriteras över exempelvis
hälsa och säkerhet (Mayhew, et al., 1997). Detta kan ha sin förklaring i att de flesta intervjuade entreprenadföretag (totalt fyra företag) är av storleksklassen medelstora, vilka besitter mer
resurser att arbeta med hälsa och säkerhet. Vilken storleksordning företagen enkäten gäller
tillhör har dock inte kunnat fastställas, varför korrektheten i denna förklaring inte går att fastställa.
Under antagandet att hälsa och säkerhet faktiskt är ett prioriterat område kan det utfallet från
enkäten – att kunskap påverkats i större utsträckning än attityd och beteende – förklaras med
att enkätrespondenten redan har ett stort intresse och en bra attityd till hälsa och säkerhet. Å
andra sidan säger företagens intresse inget om medarbetarnas intresse. Som också uppdagats i
intervjuerna, har företagen en positiv inställning till hälsa och säkerhet, men detta intresse
delas nödvändigtvis inte med medarbetarna – som även belyses med ovan nämnda orsaker till
olyckor. I och med att säkerhetsutbildningar har visat sig ha effekt på attityder (Burke, et al.,
2006; Robson, et al., 2012), kvarstår frågan om Entre begränsade effekt på området. En förklaring kan vara synen på Entre som en utbildning kontra ett krav (för ett vidare resonemang
kring detta, se avsnittet 5.1.5 Komplettering och Entre som utbildning kontra krav, nedan).
Andra anledningar kan inkludera att Entres utformning inte är adekvat nog att förändra attityder, eller att arbetet med förändring av attityder måste ske även utanför Entre. Belägg för det
sistnämnda finnes bl.a. hos Ellström (2005) och Ehneström, et al. (2012).
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En stor del av att förändra kunskap, attityd och beteende, ligger utanför säkerhetsutbildningen
i sig (Cohen & Colligan, 1998). Det handlar om att ge erhållna färdigheter möjlighet att tas i
bruk på arbetsplatsen och att dessa färdigheter faktiskt är relevanta för arbetsplatsen (Cohen &
Colligan, 1998; Ellström, 1992). Arbetet med detta faller dock på företagen som använder sig
av Entre och inte nödvändigtvis SSG. SSG har förvisso en möjlighet att propagera för detta,
men det stora arbetet måste ske ute i företagen.
Slutligen ska nämnas något om kunskapen om ansvar, roller och krav. Dessa faktorer är de
som påvisat störst förändring i enkätundersökningen. Detta är en väldigt viktig observation då
de komplexa nätverk av ansvar som uppstår vid användandet av entreprenörer visat sig bidra
till bristande hälsa och säkerhet (Haslam, et al., 2005; Mayhew, et al., 1997). Detta
förtydligande över ansvar, roller och krav kan bidra till att inte bara förbättra hälsa och
säkerhet, men i bästa fall på lång sikt även minska olyckor.
5.1.2. Påverkan på antal olyckor och rapporteringen av dessa
Ingen av de intervjuade respondenterna uppgav att Entre direkt bidragit till färre olyckor. Nationellt sett, menade flera av respondenterna, har arbetsrelaterade olycksfall ökat de senaste
åren. Detta stämmer överens med resultatet från studien av Burke, et al. (2006), som framhåller att hälso- och säkerhetsutbildningar inte har sin största effekt på antalet olyckor som sker.
Även om Entre skulle ha haft någon större effekt på olyckor är det något som är svårt att fastställa. Om avstamp tas i respondenternas angivna anledningar till varför olyckor sker, kan
orsaker till den oförändrade olycksfrekvensen undersökas. I exemplet då säkerhet åsidosätts
för små vinster – att någonting ska göras snabbt, ”ska bara” – handlar det om ett osäkert beteende. Från både intervjuerna och enkäten framgår att majoriteten anser att beteendet inte genomgått någon större förändring – beteende är ändå det som vanligen utlöser en olycka
(Wilkins, 2011), även om det inte nödvändigtvis är rotorsaken.
En annan, ofta uppmärksammad synpunkt har varit företagets och ledningens roll i att förhindra olyckor. Många respondenter har uppgett att ledningens roll i hälso- och säkerhetsarbete är väldigt viktig, om inte avgörande. Entre handlar inte om att förändra företags beteende, vilket också kan förklara varför antalet olyckor förblivit i princip opåverkat.
Rapporteringen verkar heller inte genomgått någon större förändring. Återigen är det svårt att
identifiera en enskild orsak till detta. De flesta intervjuade respondenter för anläggningarna
förmedlade att entreprenörerna ska rapportera alla olyckor och tillbud till anläggningen. Flera
respondenter har dock uppgett att detta inte alltid görs. En respondent menade att en bidragande orsak kan vara att entreprenören inte nödvändigtvis ser nyttan i att rapportera. Även om
alla olyckor och tillbud ska rapporteras in till beställarföretaget ligger det dock inte alltid i
beställarföretagets ansvar att göra något åt det, beroende på olyckans eller tillbudets karaktär.
Just att entreprenören inte ser effekten av rapportering kan sluta i att rapportering frångås.
5.1.3. Tid och ekonomi
En återkommande fördel med Entre ligger enligt intervjuerna i ekonomi. Fördelen finns både
hos entreprenadföretagen och de kravställande anläggningarna. Anläggningarna behöver inte
spendera pengar och tid på att anordna utbildningstillfällen och anlita personal att hålla i utbildningarna. Även den administrativa belastningen kan minskas. Dessutom slipper de upprepa samma utbildning flera gånger för samma entreprenörer – givetvis är det inget som säger
att samma utbildning måste utföras flera gånger för samma entreprenörer, men från intervjuerna har det framgått att det är det som ofta tidigare skett.
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Entreprenadföretagens ekonomiska förtjänst är inte alltid lika direkt. Utbildningen innebär en
kostnad2, så vid jämförelse med tidigare, gratis utbildningstillfällen vid anläggningarna innebär Entre en förlust. Den ekonomiska förtjänsten kan snarare räknas hem genom besparad tid.
Den exakta längden på en utbildning varierar givetvis – inte bara mellan företag, men även
mellan utbildningstillfällen – men någonstans mellan en halvtimme och två timmar är en
nämnd längd på utbildningarna. Entre tar några timmar att genomföra. Grundutbildningen är
tillräcklig för vissa anläggningar, men räcker inte för alla. Att komplettera med lokala utbildningar tar även det åtskilliga timmar och räcker vanligen i tre år. På så sätt undviks upprepade
utbildningstillfällen på specifika anläggningar. Dessutom styrs inte företaget av anläggningens utbildningstillfällen. Om Entre-utbildningen görs utanför arbetstid behöver företaget inte
heller betala för den tid utbildningen tar att göra.
Under antagandet att det bl.a. Mayhew, et al. (1997) talar om är sant – att ekonomi prioriteras
över hälsa och säkerhet – finns en viss nytta i att en av Entres ansedda fördelar är
ekonomiska. Om Entre ses som ett sätt att spara tid och pengar kan företag som annars är
ovilliga att satsa på hälsa och säker-het överväga att faktiskt införskaffa någon form av
säkerhetsutbildning. Dessutom, i och med att Entre är ett krav för att få uträtta arbeten på
många anläggningar, kan valet att inte använda Entre bidra till en förlust i och med att ett
kontrakt inte erhålls. Problemet är att endast en utbildning sällan är tillräckligt för att utveckla
kompetens (Ehneström, et al., 2012; Ellström, 2005) och att utbildningar som utförs på eget
bevåg ger bättre effekt (Wilkins, 2011) – men som nämnts tidigare är någon form av
säkerhetsutbildning bättre än ingen alls.
Certifieringstiden
En Entre-certifiering gäller i tre år för grundutbildningen. För lokala utbildningar har beställaren möjlighet att själv sätta certifieringstiden, men i regel är den också på tre år. Det faktumet
medför både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att Entre föredras framför vissa tidigare
använda metoder. Framförallt gäller det utföranden då entreprenörer samlats inför varje nytt
arbetstillfälle, vilket respondenter för både anläggningar och entreprenadföretag upplevt som
en mindre fördelaktig metod.
Nackdelen ligger främst i certifieringstiden hos de lokala utbildningarna. Till att börja med
har de lokala utbildningarna i alla undersökta fall (där en lokal utbildning används) ersatt tidigare informationer eller utbildningar. Med tidigare utförande – där entreprenörer samlades
inför varje nytt påbörjat arbetstillfälle och informerades om lokala risker och föreskrifter –
kunde entreprenörer få färsk information om nya risker o.d. inför varje arbete. Med Entre sker
detta vanligen bara vart tredje år. Framförallt uppstår två problem i och med detta: det förutsätter att arbetsplatsen inte förändras på dessa tre år; och att komma ihåg skillnader mellan
kravställande anläggningar i tre år kan vara en svår bedrift – särskilt för entreprenörer som gör
jobb på flera olika anläggningar som ställer krav på lokala utbildningar. Även om interaktiva
datorbaserade utbildningar visat sig vara bättre än andra metoder vad gäller bevarande av
kunskap (Williams & Zahed, 1996), kvarstår frågan om tre år är tillräckligt frekvent för att
försäkra sig om att kunskapen bevaras.
Å andra sidan säger detta inte att alternativet – att en information hålls inför varje nytt arbetstillfälle – nödvändigtvis är bättre. Att undkomma dessa utbildningstillfällen har varit motivat-

2

Vem som står för kostnaden för Entre varierar dock, men ofta är det entreprenören själv som måste betala för
utbildningen.
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ionen bakom att införa Entre hos flertalet anläggningar. Att behöva genomgå en utbildning
varje gång ett nytt arbete ska utföras har av respondenterna för entreprenadföretag ofta framhävts som en nackdel – att genomföra en föreläsning varje gång nya entreprenörers tas in är
tidskrävande, både för entreprenör och anläggning.
Även om det utbildningseffektsmässigt bästa vore att förkorta certifieringstiden, kan en sådan
förändring innebära en ökad motsättning till Entre. Detta kan i sin tur öka risken för att Entre
upplevs som ett krav som måste uppfyllas och inte en utbildning. Minskad tid mellan certifieringstillfällena kan bidra till ökad irritation som kan ha olika former av konsekvenser – som
t.ex. ökad risk för fusk eller att inlärningen försämras. Om en minskad certifieringstid även
innebär ökade kostnader (d.v.s. om kostnaden för varje certifiering förblir densamma) kan
ytterligare motsättningar skapas. Å andra sidan innebär Entre i sin egenskap som ett krav att
entreprenadföretagen inte nödvändigtvis har något val i frågan. Att förpassa ett potentiellt
kontrakt till fördel för en mindre, kortsiktig ekonomisk vinning är knappast aktuellt. De kravställande företagen bör inte se någon förlust i en förkortat certifieringstid då det inte skulle
innebära något ytterligare (administrativt) arbete eller kostnad.
5.1.4. Datorbaserad utbildning som lärosätt
Att Entre är datorbaserad har återkommande i intervjuerna belysts som en fördel. Utbildningen benämns bl.a. som tidseffektiv, smidig och enkel att använda, till följd av detta. Sett till
teorin (Johnson & Rubin, 2011) finns stöd för dessa utsagor: generellt sett föredras datorbaserade utbildningar framför andra sorters utbildningsmetoder. Även den NKI-undersökning utförd för SSG:s räkning 2013 visade på liknande resultat. Utan att säga något om vilken metod
som de facto är mest effektiv, verkar Entre vara den metod som föredras bland användarna.
Det är vidare också svårt att göra ett uttalande om huruvida Entre är bättre, effektmässigt, än
alla tidigare använda metoder ute på anläggningarna. Främst har det sin grund i att tidigare
metoder som använts skiljer kraftigt mellan olika anläggningar – allt från att inte ha haft någon form av utbildning ämnade för entreprenörer till egna interaktiva utbildningar. Däremot
går det att spekulera kring Entre i jämförelse med andra specifika metoder. I jämförelse med
de fall då ingen tidigare utbildning används, är Entre självklart en förbättring. I de fall då utbildning skett i form av pamfletter med lokala förhållningsregler och säkerhetsföreskrifter
borde Entre även där innebära en klar förbättring. Även i jämförelse med föreläsningar har
interaktiva datorbaserade utbildningar visat sig vara bättre (Johnson & Rubin, 2011). Fördelen
i föreläsningar ligger i möjligheten till att föra en dialog och ställe frågor.
I fall där en interaktiv datorbaserad utbildning använts redan innan Entre går det inte direkt att
uttala sig om huruvida Entre har bättre effekt (med avseende på lärande). Istället är det andra
orsaker som ligger bakom bytet. I det påstötta fallet handlade det bl.a. om att minska den interna administrativa belastningen som den tidigare utbildningen innebar. Motivationen är således av ekonomisk karaktär.
I teorin belyses vikten av att komplettera datorbaserade utbildningar (se exempelvis Burke, et
al., 2006; Harrington & Walker, 2002), helst med någon form av aktivt deltagande. Detta är
ett sätt att undkomma tillkortakommandet med dialog och diskussion. Det är dock inte alltid
entreprenadförtagen har möjlighet eller viljan för detta.
5.1.5. Komplettering och Entre som utbildning kontra krav
Entre som en webbaserad utbildning hör till kategorin måttligt engagerande utbildningsmetoder. Burke et al. (2006) menar att sådan utbildning bör kompletteras med annan säkerhets34
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utbildning för att få ut mest av utbildningen. Detta är en åsikt som ofta delas med de intervjuade respondenterna. Speciellt vanligt förekommande är den hos respondenter för de kravställande anläggningarna. En del av respondenterna har angivit att de kompletterar Entre på olika
sätt. Två företag kompletterade Entres material med lokala säkerhetsföreskrifter och förhållningssätt via pamfletter. I dessa fall fyllde pamfletterna en lokal utbildnings plats. Burke et al.
(2006) menar dock att kompletteringen bör innehålla någon form av aktivt deltagande.
I de flesta fall faller det dock på entreprenadföretagen själva att tillhandahålla denna komplettering. Och i och med det uppdagas ett problem. Många entreprenadföretag är ovilliga att införa ytterligare utbildningsinitiativ av eget bevåg. Som uttryckt av en av respondenterna:
[V]i gör ju ingenting för än vi så måste. Vi är av grunden lat, det är vi nog
alla. Så om [kraven] i den mån tvingar oss att visa att vi har […] ett kvalitetssystem, och har man inte det, och det är klart och tydligt framgår att då
får ni inget ramavtal med oss, så tvingar det ju oss, som leverantör, att ta
fram ett system.
Det är alltså i vissa fall kraven som driver på en utveckling eller ett arbete inom hälsa och
säkerhet. Med endast krav på en Entre-utbildning finns risk att hälso- och säkerhetsarbetet
stannar där, att enbart Entre anses som tillräckligt. En annan respondent uttrycker följande
kring detta:
Tyvärr kan det väl finnas företag som anser: ”Men vi har ju gjort en arbetsmiljöutbildning, vi har gjort en bra arbetsmiljöutbildning. Vi har gjort
SSG”. [Det] är ju egentligen inte så. […] [D]et är ett komplement.
Dilemmat belyses även med:
För att i [ISO-certifieringen] är en del att har vi en säkerhetsutbildning.
”Jo, vi går SSG Entre”.
På så sätt händer det att Entre fyller ett företags krav på säkerhetsutbildningar och att arbetet
helt enkelt stannar där.
Problematiken är inte unik för Entre. I intervjuerna, vid frågor om vilka andra hälso- och säkerhetsutbildningar som genomförts och varför, uppgavs ofta svaret att andra utbildningar är
sådana som ställs krav på av lagar eller som kunden ställer krav på. Dilemmat, med avseende
på Entre, kan ha sin orsak i synen på utbildningen. Anläggningarna ser Entre i större utsträckning som en utbildning för höja säkerheten hos sina entreprenörer, medan entreprenadföretagen i större utsträckning ser Entre som ett krav som måste uppfyllas. Detta kan innebära både
för- och nackdelar.
Å ena sidan kan kravet på Entre driva på en positiv förändring i hur företag förhåller sig till
hälsa och säkerhet. Entreprenadföretag som av olika anledningar inte tidigare spenderat varken tid eller pengar på hälsa och säkerhet tvingas genom Entre att genomgå åtminstone en typ
av hälso- och säkerhetsutbildning – och någon typ av säkerhetsutbildning är onekligen bättre
än ingen alls. I bästa fall blir Entre startskottet för vidare arbete inom området.
För de kravställande anläggningarnas räkning kan de försäkra sig att entreprenörerna åtminstone har en grundläggande förståelse om hälsa och säkerhet och även är medvetna om
vad som kan förväntas av dem. Anläggningarna kan genom Entre se till att entreprenörerna
har de efterfrågade kvalifikationerna – även om frågan kvarstår om dessa erhållna kvalifikat35
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ioner kan översättas till utnyttjade kvalifikationer (Ellström, 1992). Att uppfylla efterfrågade
kvalifikationer är givetvis möjligt även utan Entre, men de kravställande anläggningarna har
inget säkert sätt att kontrollera huruvida de faktiskt uppfylls. Entre ger – genom att vara en
sorts standardiserad utbildning – den möjligheten. Dessutom är det troligt att en kontroll utförd av företagen själva skulle medföra extra kostnader.
Å andra sidan finns risk, som nämnts ovan, att arbetet med kompetensutveckling inom hälsa
och säkerhet börjar och slutar i och med Entre. Som tidigare nämnts uppstår risken om Entre
ses som enbart ett krav istället för en utbildning. Företag, både entreprenader och anläggningar, kan ha en motsättning till – eller helt enkelt inte se nyttan i – att göra eller införskaffa något som inte krävs av kunden (i fallet med entreprenadföretag) eller inte ger någon direkt vinning (i fallet med anläggningar). I de genomförda intervjuerna har fall stötts på där Entre ersatt en egen, intern utbildning – ingen nytta ses i att utveckla eller införskaffa en säkerhetsutbildning utöver Entre, då det tomrummet till synes redan fyllts. Att utbildningen ses som ett
krav kan dock också ha konsekvenser för lärandet. En studie av Wilkins (2011) har visat att
de som genomför hälso- och säkerhetsutbildningar frivilligt, istället för att uppfylla ett krav
från en arbetsgivare, har större utbyte av utbildningen.
Att ställa krav kan också ha en sekundär effekt. Som nämnts av vissa respondenter finns ett
symbolvärde i Entre. Genom att ställa kravet på Entre sänder det signaler att hälsa och säkerhet är ett prioriterat område. Ett uttalande från två respondenter från entreprenadföretag stödjer detta. De menar att deras eget arbete med hälsa och säkerhet genomsyrats av vissa beställande företag.
5.1.6. Relevans för arbetsuppgifter
Som uppdagats i intervjuerna och i enkätundersökningen anser vissa att Entre inte är relevant
för utbildningstagarens arbetsuppgifter. Från intervjuerna och enkäten framgår det att det
främst gäller konsulter eller andra personer med arbetsuppgifter som sällan rör den riskfyllda
miljön Entre avser. Respondenterna för intervjun har sällan uttryckt detta som något större
problem, men från enkätundersökningen har det framgått att vissa faktiskt upplever det som
ett problem.
Problemet med relevans kan analyseras på två sätt. Ena sättet är att se på Entres implementation. Problemet ligger således inte nödvändigtvis i utbildningen utan i hur den implementeras,
och framförallt används, i företagen. Det blir då en fråga om vilka yrkeskategorier som bör ha
krav på att Entre genomförts. Ett fåtal respondenter uppgav att de inte ställer krav på att alla
yrkeskategorier ska ha genomfört Entre för att få vistas i anläggningen. Detta inkluderade
bl.a. transportörer, reparatörer för kontorsmaskiner och olika slags specialister. Ett sätt att lösa
dilemmat är alltså att endast kräva Entre av de yrkeskategorier som verkligen behöver utbildningen.
Det andra synsättet lägger problembilden hos utformningen av Entre. Problemet med ovan
beskrivna syn sätt är att det förutsätter att de som inte känner att Entre är relevant även inte
har nytta av den i sitt arbete, vilket inte alltid är fallet. En konsult som vistas i processen på en
anläggning har exempelvis inte så mycket nytta av att lära sig om arbeten i trånga utrymmen,
men andra delar av utbildningen kan mycket väl vara relevanta. Som en övergripande utbildning är dock detta något som är svårt att komma ifrån med nuvarande utformning. För att
undkomma problemet kan Entre kompletteras med material som mer rör exempelvis konsulter. Detta skulle dock leda till att Entre blir ännu mer övergripande, vilken i sin tur skulle
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kunna leda till andra problem. Ett annat alternativ är att ha Entre-utbildningar efter yrkesgrupp.
Sedan återstår frågan om problemen är tillräckligt stora för att rättfärdiga en större förändring
av Entre. Som tidigare nämnts är det ingen av intervjurespondenterna som uttryckt att en viss
irrelevans i materialet skulle vara ett problem. Förutsatt att endast delar av materialet anses
som irrelevant, vilket de aktuella respondenterna menade, och att övrigt material bidrar med
adekvat kunskap, finns inget incitament att förändra utbildningen vad gäller införandet av nytt
material. Däremot finns implikationer vad gäller utbildningens effekt. Ellström (2005) menar
att för att en kompetensutveckling ska vara effektiv, måste den kunna relateras till de egna
arbetsuppgifterna. Detta stöds av enkätundersökningen som visat att de respondenter som i
större grad upplever utbildningen som relevant uppgett en större påverkan på alla faktorer.
Även om inte alla påvisat statistisk signifikans, är detta något som är viktigt att ta i beaktning.
Dessutom har det en inverkan på hur Entre upplevs. Med en lägre relevans kan Entre uppfatttas som onödigt, vilket är något som bör undvikas.

5.2. Utbildningens genomförande
Två sätt att genomföra utbildningen har stötts på: enskilt eller i grupp om två. Av dessa är det
förstnämnda sättet det absolut vanligaste, då endast ett fall stötts på som tillämpar det sistnämnda sättet (och då inte uteslutande). Orsaken till att utföra utbildningen enskilt nämns
först och främst vara tid och ekonomi. Detta är inte bara i jämförelse med tidigare undervisningssätt (såsom föreläsningar), men även jämfört med exempelvis en gruppgenomgång av
Entres utbildningsmaterial. Tid sparas framförallt genom att aktuella personer inte måste samlas på en given tid och sedan tillsammans gå igenom angivet utbildningsmaterial. Möjligheten
att genomföra utbildningen själv är en av fördelarna med att Entre är datorbaserad, både enligt
respondenterna och teorin (Johnson & Rubin, 2011). Utbildningstagaren har möjligheten att
anpassa tempo och inlärningsordning samt, till viss del, även inlärningssätt. Utbildningstagaren har dessutom större möjlighet att välja en miljö som passar denne. Till nackdelarna hör –
som uppmärksammats i intervjuerna – främst bristen på möjlighet att ställa frågor och föra en
dialog. Även om en interaktiv datorbaserad utbildning har många läromässiga fördelar jämfört
med andra metoder är just bristen på möjlighet till kommunikation ett ofta uppmärksammat
tillkortakommande. Ett annat uppmärksammat tillkortakommande är risken att vissa risker
underbetonas. Respondenterna menade att det finns en risk att risker som tas upp i utbildningsmaterialet bara läses i förbifarten och att vikten av den inte framgår. Detta, menade de,
skulle vara ett mindre problem i lärarledda utbildningsmetoder. Däremot är det inget som säger att detta är något som är p.g.a. att utbildningen är datorbaserad. Det finns möjligheter att i
Entre undkomma detta. Ett sätt är genom att försäkra att utbildningstagaren är medveten om
särskilda risker, exempelvis genom att kräva bemästring av det givna materialet innan personen får fortsätta.
Det andra påträffade genomförandet – då Entre genomförs i grupper om två – har större möjligheter till kommunikation. I och med att utbildningen i de fallen görs i grupper om två finns
möjlighet att diskutera och resonera kring oklarheter. Dock sker dessa dialoger mellan två
utbildningstagare, så frågor kan fortfarande inte ställas till någon som med säkerhet vet. Det
ska också tilläggas att detta sätt att genomföra utbildningen också är motiverat av tid. I det
påträffade fallet gjordes utbildningen i grupper om två endast om två (eller flera) personer
saknade en lokal utbildning som krävs för att få genomföra ett arbete vid en anläggning.
Borde då utbildningen genomföras på andra sätt än individuellt? I slutändan handlar det om
vad som ger bäst effekt av utbildning och som samtidigt är företagen till lags – även om en
37

Nyttan med SSG Entre

viss metod skulle visa sig vara bättre, måste det fortfarande vara utformad på ett sådant sätt att
företagen är villiga att ta den i bruk. Som nämnts tidigare är det främst bristen på kommunikation som framstår som ett problem. I dagsläget är det något som är svårt att lösa med den
webbaserade utformningen. Förslag har uppdagats där utbildningens material – kanske framförallt i mindre företag – presenteras av en lärare, för alla samtidigt, där frågor och oklarheter
reds ut allt eftersom de dyker upp. Provet skulle också kunna genomföras på ett liknande sätt,
där alla gör det samtidigt och frågor hjälps till att lösas. Även om problem med kommunikation skulle kunna lösas, skulle metoden medföra ett av de problem som finns i föreläsningar –
nämligen att den riktar sig till den genomsnittliga utbildningstagaren (Johnson & Rubin,
2011). Givetvis kan varianter genomföras där läraren inte går igenom materialet, utan varje
utbildningstagare går igenom utbildningen själv och läraren finns där för att svara på frågor –
något som dock också medför större kostnader. Båda sätten borde vara praktiskt möjliga så
länge ökad effekt av utbildningen prioriteras över tidsvinning och ekonomiska fördelar.

5.3. Fusk
Fusk är något som i intervjuerna beskrivits som ett minskande problem; systemfusk upptäcks
i allt större grad och i allmänhet verkar möjligheten till ett systematiskt fuskande minska i takt
med att utbildningen uppdateras och att fler ställer krav på den. Dock kvarstår framförallt en
typ av fuskande som dessutom är svårt att komma åt, nämligen att någon gör en annan persons utbildning.
Det som gör det svårt att komma åt är det inte finns något tillförlitligt sätt att kontrollera det.
Systematiskt fuskande kan kommas åt genom att bl.a. kontrollera aspekter så som tiden mellan attestering och den tidpunkt då provet gjorts färdigt, eller tid mellan varje avslutat prov.
För att upptäcka fusk i form av att någon gör någon annans utbildning krävs i princip att personen i fråga blir påkommen på bar gärning eller att det upptäcks i en stickprovskontroll. Ett
sätt att förhindra detta vore att kräva att proven görs under uppsikt, men det är knappast praktiskt möjligt.
Även fuskande i form av att utbildningstagaren kollat upp svaren på Internet har uppmärksammats. Det fusket kan förekomma i två former. Den ena, och mer allvarliga av de två, består i att frågorna tillsammans med svaren letas upp på internet. Dock är det inte säkert i vilken grad detta fortfarande är möjligt, då utbildningen ständigt uppdaterats och de senaste hittade svaren var från 2011. Den andra formen av fusk är att svaren på provets frågor söks efter
på internet istället för via utbildningsmaterialet. Exempelvis: vid en fråga om vid vilka höjder
det är tillåtet att använda stegar, kan svaret letas upp via en sökmotor. Svaret står kanske inte i
klartext, men går likväl att hitta. Utbildningstagaren kan då få rätt information, även om inte
det avsedda materialet använts. Problemet ligger i att, även om den sökta informationen ger
rätt svar på frågan, är det inte säkert att kringliggande information tas upp eller är korrekt.
Vidare är provet inte representativ för hela materialet, utan täcker delar av det. Används sökmotorer som basen för all information finns även där risk att kunskap går till miste. Även
detta är väldigt svårt att komma åt.
För att förhindra fusk bör fokus läggas på grundorsakerna till fusk. I slutändan handlar det
ändå om att vinning i tid eller närliggande anledningar (t.ex. att utbildningstagaren inte orkar
göra utbildningen) prioriteras över personens egen säkerhet och följaktligen hälsa. Lösning i
detta fall blir således att framhäva att Entre görs för utbildningstagarens egen skull och inte
för någon annan. Fokus måste alltså läggas på att framföra detta meddelande. Återigen är
detta något som i större utsträckning faller på företagen, hellre än SSG.
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Fall kan även finnas där utbildningstagaren inte ser nyttan i Entre för hans/hennes arbetsuppgifter och därför väljer att fuska. Huruvida detta synsätt är rättfärdigat eller ej, styr hur problemet bör lösas. Är synsättet faktiskt rättfärdigat – att Entres innehåll inte är relevant för utbildningstagaren arbetsuppgifter – bör det kravställande förtaget överväga om kravet på Entre
bör vara så omfattande som det är. Vidare kan det, å ena sidan, argumenteras att om utbildningen inte håller någon relevans gör det knappast något om utbildningstagaren inte besitter
tillräcklig kunskap om Entres material. Å andra sidan innebär det inte att utbildningstagaren
inte är i behov av en säkerhetsutbildning, men då är det inte längre en fråga om fusk.
Är synsättet inte rättfärdigat – att Entre upplevs vara irrelevant, men ändå är relevant för att
säkerställa att utbildningstagaren utför sitt arbete på ett säkert sätt – handlar det om att ändra
attityder, något som även det mer ligger i företagens ansvar.
Slutligen finns även fallet där en motsättning till datorer bidrar till fuskandet. Detta torde vara
ett problem som minskar i takt med att befolkningen blir mer datorvana och inte håller samma
motsättning till datorer. Vidare menar Williams & Zahed (1996) att motsättning till datorer
inte har någon effekt vad gäller utbildningens effekt och mottagande.

39

Nyttan med SSG Entre

6. Slutsatser och rekommendationer
Som ofta påpekats i litteraturen innebär utvärderingen av en säkerhetsutbildning ett komplicerat arbete (Burke, et al., 2006; Cohen & Colligan, 1998; Mukherjee, et al., 2000; Robson, et
al., 2012). Det finns i dagsläget inget standardiserat sätt att mäta faktorer såsom kunskap och
förbättrad hälsa. Entres roll i industrin innebär ett ytterligare försvårande av utvärdering. Utbildningen riktar sig till ett brett antal yrkesgrupper som alla utför arbeten på de kravställande
företagen under olika förutsättningar, olika frekvent och av olika anledningar. Utbildningstagarens bakgrund varierar också lika kraftigt. Tidigare utbildningar, utbildningsbakgrund, det
anställande företagets arbete med hälsa och säkerhet, och dess lednings engagemang i frågan,
och så vidare, påverkar alla hur Entre upplevs och dess faktiska effekt. Att påvisa en generell
effekt är därmed svårt. Det har dock varit möjligt att ge en inblick i hur Entre fungerar och
upplevs i företagen samt vilka faktorer som kan förväntas genomgå förändring.
Faktorer som relaterar till kunskap och medvetenhet är de som påverkats mest. Från enkätundersökningen har framgått att störst förbättring återfinns i förståelse över krav, roller och ansvar. Detta är en viktig observation då komplexa ansvarsnät och bristande förståelse över
vilka krav som gäller nämns som en av de bidragande faktorerna till entreprenörers överrepresentation inom olycksstatistiken (Haslam, et al., 2005; Mayhew, et al., 1997). Även kunskapen om risker i arbetet anses ha ökat. Entre har dessutom en viss effekt på attityd och beteende,
men dessa faktorer har inte påverkats i lika stor utsträckning som de faktorer som relaterar till
kunskap. Här uppges Entre haft en medverkaneffekt, där utbildningen kompletterar företags
eget arbete med förändra beteende och attityder.
Generellt sett har Entre ett bra anseende hos både kravställande företag och de företag som
utför utbildningen. Utbildningen benämns som smidig, enkel, tids- och kostnadsbesparande,
och lättillgänglig. De flesta av dessa fördelar kan tillskrivas det faktum att Entre är en interaktiv datorbaserad utbildning.
En annan ofta framhållen fördel är att Entre försäkrar att entreprenörerna besitter någon form
av arbetsmiljöutbildning. Och det kan mycket väl vara där mycket av nyttan i Entre ligger.
Små och enmansföretag, som majoriteten av entreprenadföretagen utgörs av, har sällan
samma chanser till utbildning och besitter inte heller samma resurser att anordna utbildningar
(Aronsson, et al., 2002; Järvholm, 1996). Entre ger inte bara möjligheten, utan tvingar också i
viss mån företagen till att genomgå en säkerhetsutbildning. I och med att brist på utbildning
och kunskap räknas som en av orsakerna till att olyckor sker är detta en tämligen viktig egenskap hos Entre (Haslam, et al., 2005; Manu, et al., 2012).
Entre är dock inte utan nackdelar. Det finns en risk att Entre endast ses som ett krav istället
för en säkerhetsutbildning, att kunskap går förlorad mellan certifieringstillfällen, och att fusk
förekommer. Synen på Entre som endast ett krav kan ha konsekvenser vad gäller lärande men
också vilken roll den får i företaget. Istället för att användas som en utbildning som kan höja
säkerheten hos företagets anställda, får den istället rollen som ett krav som måste uppfyllas,
varför effekten av utbildningen kan gå förlorad.
Certifieringstiden kan främst vara ett problem i de lokala utbildningarna, då den ofta använda
certifieringstiden på tre år förutsätter att anläggningen inte förändras under den tiden. Certifieringstiden på tre år förutsätter även att den erhållna kunskapen bevaras under denna tid.
Fusk beskrivs som ett minskade problem. Systematiskt fusk minskar i takt med att Entre innefattar fler och fler företag. De fusk som kvarstår är även de som är allra svårast att göra något
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åt. Dessa fusk består i att en person gör någon annans prov eller att svaren till proven hämtas
via sökmotorer istället för utbildningsmaterialet.
Trots detta är det knappast troligt att ett företag går ifrån att använda vare sig en datorbaseradutbildning eller Entre. Även om nackdelar finns med Entre som utbildning och koncept
framgår, från intervjuerna, NKI-undersökningen och teorin (Johnson & Rubin, 2011;
Williams & Zahed, 1996), att det knappast är aktuellt att gå ifrån metoden. Utbildningssättet
föredras framför andra, tidigare använda metoder.
Entre har även rum för förbättringar. En uppenbar förändring av Entre som borde vara tämligen enkel att genomföra är kunskapskontroller. Med kunskapskontroller menas i denna kontext att utbildningstagaren i och med genomförandet av utbildningen vid upprepade tillfällen
kontrolleras att denna förstått nyligen presenterat material. Detta är något som i forskningen
visat förbättra effekterna av interaktiva datorbaserade utbildningar och möjligheten till detta
kan ses som en av de större fördelarna med den sortens utbildning (Johnson & Rubin, 2011). I
dagsläget görs sådana kontroller redan i Entre. Problemet är att majoriteten av dessa kontroller inte behöver genomföras för att fortsätta i materialet. Förändringen som i första hand bör
genomföras är alltså att dessa kontroller måste klaras innan användaren får fortsätta med
materialet.
I dagsläget är det även möjligt att påbörja kunskapsprovet innan materialet gåtts igenom. Att
inte ge användaren den möjligheten skulle enligt teorin förbättra effekten av utbildningen.
Även om nuvarande lösning i liten utsträckning i intervjuerna lyfts fram som en fördel, bör
nyss nämnda alternativ övervägas.
En annan, men inte fullt lika praktiskt möjlig förbättring är en förändring av kunskapsprovets
utformning. Återigen pekar teorin (Johnson & Rubin, 2011) på att komponerade svar teoretiskt sätt ger bättre effekt. Med detta menas att svaren anges i form av öppna svar, istället för
flervalsfrågor. Utbildningstagaren svarar med sina egna ord på frågorna som ställs. En sådan
förändring ökar dock det administrativa arbetet för SSG, då svaren inte längre kan kontrolleras och rättas automatiskt. Istället måste varje svar behandlas manuellt som leder till att tiden
innan ett prov kan godkännas ökas. Det kan uppstå vissa problem i och med detta då snabbheten hos Entre lyfts fram som en fördel hos de intervjuade respondenterna.
En god idé torde vara att uppmana entreprenadföretagen att utföra utbildningen på arbetstid.
Kompensutveckling – som Entre i slutändan ändå handlar om – bör ske i anknytning till arbetet (Ellström, 2005). Utöver detta bör kunderna uppmuntras att inte stanna arbetet hälsa och
säkerhet efter utbildningens genomförande. Utbildningen bör följas upp med en dialog eller
diskussion kring innehållet, där eventuella oklarheter kan redas ut eller vissa områden fördjupas.
En större förändring som djupare borde undersökas är i vilken grad Entre bör hållas allmän.
Vissa av de uppdagade problemen kan knytas an till huruvida Entre anses relevant för arbetsuppgifterna. Därav bör det övervägas om grundutbildningen bör kortas ner till att endast inkludera aspekter som rör alla typer av arbeten som Entre riktar sig till (exempelvis vilka krav
som ställs på entreprenören, samordning och systematiskt arbetsmiljöarbete). Därefter kan
moduler specifika för olika typer av arbeten läggas till. Exempelvis en modul för svetsare som
innehåller information om arbeten i trånga utrymmen, en annan för byggarbetare som i större
grad behandlar arbeten på höga höjder, och så vidare.
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6.1. Fortsatt arbete
För att utröna Entres exakta effekter på antal inträffade olyckor, kunskap, beteende och attityd, bör SSG överväga att genomföra en fallstudie av ett entreprenadföretag eller anläggning
som är i färd med att införa konceptet. Optimala resultat erhålls av en experimentell eller
kvasi-experimentell utformning av studien. En sådan utformning ter sig dock svår att genomföra, p.g.a. av Entres roll i industrierna. I och med att Entre är ett krav för att överhuvudtaget
få utföra ett arbete på många anläggningar är det rimligen inget eller ytterst få företag som är
villiga att avsätta en del av sin personalstyrka som kontrollgrupp, då detta utesluter dem från
att arbete på i bästa fall en anläggning och i värsta fall flera. Stora möjligheter finns dock att
genomföra en studie med en före-efter-utformning, där olika aspekter – så som attityd och
beteende – mäts med hjälp av enkäter och intervjuer före och efter införandet av Entre, ibland
vid upprepade tillfällen. Även om en före-efter-utformning har problem vad det gäller validitet jämfört med en experimentell utformning bör en sådan studie ge en tämligen klar bild över
Entres faktiska effekter.
Vidare bör man undersöka vilka som upplever Entre som irrelevant och varför. Detta är av
vikt då det både i teorin (Wilkins, 2011) och från enkätundersökningen framgår att en högre
relevans ökar effekten av utbildningen. Man bör fastställa om en upplevd irrelevans först och
främst är befogad (d.v.s. att det material Entre tar upp inte är relevant för utbildningstagaren)
och vad som kan göras för att åtgärda detta (exempelvis se över hur kraven ställs eller förändra materialet). En upplevd, men ej befogad irrelevans kan lösas genom att göra materialet
mer tilltalande, medan en befogad irrelevans kan lösas med kompletterande eller utökat utbildningsmaterial.
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7. Diskussion
I detta avsnitt diskuteras faktorer som kan ha haft inverkan på arbetets resultat.

7.1. Metoddiskussion
Utformningen på arbetet har varit av karaktären endast-efter. Metoden rekommenderas att
användas endast om andra tillgängliga metoder (exempelvis före-efter-utformning, eller en
experimentell eller kvasi-experimentell utformning) inte går att tillämpa (Robson, et al.,
2001). I detta fall har endast-efter varit den enda lämpliga utformningen. Detta har framförallt
att göra med hur Entre idag fungerar i industrin. I och med att Entre krävs för att överhuvudtaget få utföra ett arbete på en kravställande anläggning, är det – i fallet med någon form av
experimentell utformning – sällan aktuellt att inte tillåta alla att utföra Entre-utbildningen, då
detta i princip hindrar dem från att utföra ett arbete. I fallet med en före-efter-utformning kräver det att ett företag är i färd med att införa Entre, vilket inte var möjligt att anordna i denna
studie.
Den valda metoden har problem med intern validitet. Vissa av dessa hot mot validiteten skulle
kunna ha avvärjts med hjälp av en kontroll- eller jämförelsegrupp. Frånsett problemen med att
hitta en lämplig kontrollgrupp (företag liknande de intervjuade, utan Entre, som dessutom är
villiga att ställa upp på en undersökning), skulle detta ändå inte hjälpa till att bättre förklara
effekterna av Entre.
7.1.1. Enkätundersökningen
Enkätundersökningens resultat bör betraktas med en viss reservation. Ingen pilotstudie var
möjlig att genomföra p.g.a. den givna tidsramen. Detta har medfört att vissa frågor vid behandlingen av resultatet visat sig vara irrelevanta, medan andra upptäcks vara otydligt formulerade varför svaren inte nödvändigtvis ger en rättvis bild av verkligheten. Enkäten var inte
heller på något sätt standardiserad. Majoriteten av frågor gav respondenten tre alternativ att
förmedla hur utbildningen påverkat olika faktorer; negativt, oförändrat eller positivt. Som
förväntat gavs det negativa alternativet som svar vid ytterst få tillfällen. Motiveringen bakom
utformningen av alternativen var att få en bild över vilka faktorer som förändrats av Entre –
alltså huruvida utbildningen haft effekt på hur respondenten förhåller sig till hälsa- och säkerhet; om den är oförändrad sedan tidigare eller om den blivit bättre. Detta gjordes eftersom
arbetet varit av endast-efter-karaktär. Vid en sådan utformning är det svårt att få reda på förändringen på olika faktorer. Vid en före-efter-utformning undersöks vanligen kunskap o.d.
före och efter exempelvis en utbildnings införande, med hjälp av någon form av prov
(Robson, et al., 2001). Vald design av enkäten ansåg lämplig för att ge en viss insikt i hur
Entre haft påverkan.
Indelningen i ”white collar” och ”blue collar” baserades på respondenternas arbetsuppgifter.
Ibland har det inte klart framgått vilken typ av arbete arbetsuppgiften bör klassificeras under.
Därav finns risk att vissa respondenter klassificerats fel vilken kan ge en missvisande bild
över hur Entre upplevs baserad på typ av arbete. Det finns även fall då två arbetsuppgifter
angivits – exempelvis chef och montör. Då de två arbetsuppgifterna inkluderat båda grupperingarna har ”blue collar” valts.
I och med att urvalet endast har baserats på när utbildningen genomfördes är urvalet inte nödvändigtvis representativt för populationen. Vidare skickades enkäten ut till angivna mejladresser. Dessa adresser går i vissa fall till administratörer och inte till den person som faktiskt ge43
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nomfört utbildningen. Dessutom har enkäten besvarats av en förhållandevis stor andel personer som inte utför traditionella entreprenörarbeten (det är många som har svarat som uppgett
att de är konsult, säljare, eller liknande). De är inte den avsedda målgruppen vilken kan göra
att svaren mer speglar åsikterna hos en mindre representativ grupp.
Slutligen kvarstår problemet med att skilja mellan grundutbildningen och de lokala utbildningarna. Även om grundutbildningen i första hand är den utbildning som tar upp material
som påverkar undersökta variabler, är det i vissa fall inte helt klart vilken utbildning respondenten refererat till.
Ovan nämnda punkter har påverkat undersökningens validitet. Vissa problem finns även med
reliabiliteten, men i mindre utsträckning. Enkätundersökningen har gett en viss kvantitativ
grund för att jämföra påståenden från intervjuerna med, framförallt genom att jämföra avvikelser.
7.1.2. Intervjuer
Urvalet för intervjuerna har varit av typen bekvämlighetsurval (anledningarna bakom urvalet
tas upp i metodavsnittet). Detta har medfört att de utvalda företagen inte slumpats fram, utan
valts efter olika kriterier – såsom geografiskt läge och tillgänglighet. Huruvida respondenterna
uppfyller kraven har avgjorts av de tillfrågade företagen, vilken kan ha medfört att vissa kriterier inte levt upp till fullo. I och med att kriterierna för respondenterna främst gällt deras befattning och följande deras vetskap kring Entre, kan hända att vissa svar inte helt och hållet är
representativ för den verklighet som gäller – alltså finns ett visst problem med validiteten.
De använda intervjumallarna har dessutom genomgått flera iterationer under den period intervjuerna genomfördes. Detta kan medföra att de tidigare intervjuerna inte är lika uttömmande
och att vissa bakomliggande faktorer missats, jämfört med de senare. Detta kan ha haft en viss
inverkan på reliabiliteten.
Den ursprungliga ambitionen var att intervjua totalt femton respondenter – fem från kravställande anläggningar, fem från medelstora entreprenadföretag och fem från små (eller mindre)
entreprenadföretag. Det slutgiltiga antalet intervjuer hamnade på tio – fyra på anläggningar,
fem på entreprenadföretag, och ett tionde företag som både själva utförde arbeten på kravställande anläggningar och ställde krav på Entre på de entreprenörer de tog in. Antalet intervjuer
som genomförts beror tidsramen och att det under juli månad, p.g.a. industrisemestern, varit
svårt att få kontakt med företag.
Vad gäller uppdelningen i de två storlekskategorierna har detta heller inte kunnat uppfyllas till
fullo. Totalt intervjuades två små (eller mindre) entreprenadföretag och fyra medelstora företag. Problemet ligger delvis i att det är svårt att avgöra till vilken kategori varje företag hör
till. Ett företag kan klassas som medelstort, medan den lokala verksamheten räknas till små
företag. Vidare kan även ett mindre företag ingå i en större koncern vilket också försvårar
arbetet med att avgöra företagets storlekskategori. Frågan är huruvida detta påverkat resultatet. Framförallt finns en viss risk att effekter eller egenskaper hos Entre som är unikt för små
och mindre företag, inte uppmärksammats i samma grad som för större företag. Även frågan
huruvida dessa effekter och egenskaper faktiskt existerar kvarstår till en viss del.
Även om något få intervjuer genomförts, finns många likheter i svaren som getts under intervjuerna, trots revisionen av intervjumallarna under examensarbetets gång. Reliabiliteten borde
således ses som måttligt bra. Vad gäller validiteten är det svårare att avgöra. Upptäckta till-

44

Nyttan med SSG Entre

kortakommanden i intervjumallarna åtgärdades relativt tidigt. Validiteten bör vara tämligen
bra, speciellt i de senare intervjuerna.

7.2. Teori
Delar av den teori som legat till grund till detta examensarbete gäller byggindustrin. Frågan är
till vilken grad dessa kan generaliseras till att gälla även andra arbeten. I de aktuella refererade artiklarna har det gällt byggarbeten i egenskapen av entreprenadarbeten. I det avseendet
torde teorin utan större bekymmer kunna generaliseras. Problem som talar mot en generalisering består främst i två faktum. Det ena är att artiklarna sällan varit baserade i svensk byggindustri. Även om likheter finns, finns även områden där industrin, och kanske främst innebörden av entreprenader, skiljer sig åt – exempelvis att betalning sker via ackord, vilket är
föga vanligt i Sverige. Det andra faktumet är att byggindustrin är överrepresenterad vad gäller
olycksfall. I de fall då artikeln avser byggarbeten i form av entreprenader, kan vissa bidragande orsaker till den höga olycksstatistiken vara unik för byggindustrin.

7.3. Ursprungligt syfte
Examensarbetets ursprungliga syfte var att undersöka nyttan med Entre med hjälp av analys
av kravställande anläggningars olycksstatistik. Olycksstatistik före och efter Entres införande
var tänkt att jämföras. Detta tillvägagångssätt förkastades av två orsaker. Den första orsaken
var svårigheterna med att få tag i sagda olycksstatistik. Anledningarna bakom detta varierade
mellan företagen. I vissa fall fanns en ovilja att lämna ut olycksstatistik eller att dessa uppgifter varit sekretessbelagda. I andra fall fördes inte statistik över de olyckor entreprenörer råkade ut för. I de fall där olycksstatistik faktiskt samlats in, är problemet att de endast tar hänsyn till antal inträffade olyckor. Detta utelämnar avgörande faktorer som antalet anlitade entreprenörer och antalet timmar arbete utfört av entreprenörer. SCB:s standard för olycksstatistik är antal inträffade olyckor per miljonerarbetade timmar. Utan denna information ter det
sig tämligen svårt att göra jämförelser.
Den andra orsaken till att den ursprungliga metoden förkastades var svårigheterna med att
påvisa effekter endast medhjälp av olycksstatistik. Även denna orsak har flera bakomliggande
anledningar. Vissa av de kontaktade anläggningarna menade att det endast skedde ett fåtal
olyckor per år (ofta mindre än tio). Med en låg olycksfrekvens är det svårt att påvisa att eventuella förändringar i antal olyckor faktiskt beror på Entre och inte bara slumpmässig variation.
Vidare menade även många av de kontaktade företagen att entreprenörers olycksstatistik är
föremål för mörkertal. I och med att det är svårt att uppskatta hur utbrett mörkertalen är och
huruvida de är konstanta skulle det innebära problem med att påvisa en faktisk effekt. Tillvägagångssättet förutsätter även, till viss del, att antalet entreprenörer är någorlunda konstant
och att samma uppgifter utförs, då båda dessa faktorer kan komma att påverka antalet olyckor.
Utöver detta är, som nämnts flitigt i arbetet, Entre sällan det enda hälso- och säkerhetsinitiativ
som införts. Även om Entre och övriga initiativ inrättats vid olika tidpunkter kvarstår problem
då det inte går att fastställa när ett initiativ börjar ge effekter. Dessutom förutsätter tillvägagångssättet att Entre har en klar effekt på antalet olyckor. Viss teori kring säkerhetsutbildningar visar att så nödvändigtvis inte är fallet (Burke, et al., 2006). Från intervjuerna har även
framgått att Entre inte har sin största effekt på just olyckor. Vissa respondenter menade också
att olycksfrekvenser hänger ihop olika samhällstrender och att antalet olyckor på senaste tid
gått upp igen, vilket skulle göra det svårt att peka på Entres effekt.
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Vidare innebär även bristen på tillförlitlig olycksstatistik problem för framtida projekt och
forskning (Blank, et al., 1995). Med syftet att öka säkerheten hos en viss yrkesgrupp och vidare att minska deras olycksfall och sjukfrånvaro, är det mest meningsfulla mätvärdet ändå
just antalet olyckor och sjukfrånvarodagar. Sett ur en ekonomisk synpunkt är det dessa företeelser som kostar pengar, och om motivationen till en förbättrad hälsa och säkerhet är ekonomisk grundad är det dessa som påvisar en positiv förändring.

7.4. Något om motiv bakom införandet av Entre
Även om följande inte direkt rör frågeställningarna, kan djupare förståelse kring Entres funktion erhållas genom att resonera kring bakomliggande motivationer för införandet av Entre.
Görs antagandet att motivationen bakom införandet av Entre hos anläggningarna är teknisktrationellt och vidare att: (1) att företaget i fråga vill öka säkerheten hos de entreprenörer de tar
in; och (2) att företagen vill göra någon form av besparing genom införandet av Entre (t.ex.
minska kostnader för utbildning eller frigöra resurser).
Om hänsyn bara tas till det första antagandet finns det ingen uppenbar anledning att införa
Entre utöver utlovade effekter av utbildningen. Dessa effekter torde inte vara unika Entre,
utan borde rimligen återfinnas i andra säkerhetsutbildningar. Nu bör det förvisso inte uteslutas
att Entres effekter skulle ligga bakom införandet i vissa företag, men det förklarar inte konceptets popularitet till fullo. Med det andra antagandet kan bilden göras tydligare. För att på
något sätt bespara företagets resurser är ett sätt att åstadkomma detta att lägga ansvaret för att
en säkerhetsutbildning genomförts hos entreprenadföretagen – något Mayhew, et al. (1997)
menar är en av orsakerna till att använda entreprenörer.
Fortfarande finns ingen klar fördel med Entre – andra utbildningar kan fortfarande användas
för att åstadkomma liknande effekter. Förklaringen börjar ta form först i nästa steg. Om företagen endast haft kravet att en adekvat säkerhetsutbildning måste ha genomförts innan arbete
får påbörjas lämnar det fortfarande arbetet med att kontrollera detta hos de beställande företagen. Således undkommer företagen inte det andra antagandet – att göra en besparing – då arbetet med kontroll knappast är av det enklare slaget. Om den andra utbildningen inte har något kunskapsprov, hur vet det beställande företaget att entreprenören tagit till sig tillräckligt
mycket? Hur vet det beställande företaget att den andra utbildningen motsvarar deras egna
krav? Och så vidare. Med detta perspektiv är det här motivationen till att använda Entre återfinns. Direkta kostnader för utbildning minskas genom att lägga den hos entreprenadföretagen. Företagen kan försäkra sig om att de krav de ställer faktiskt uppfylls. Den administrativa
belastningen kan minskas. Och så vidare.
Givetvis är detta inte det enda perspektivet som kan användas. Om ett institutionellt perspektiv istället används ser förklaringen något annorlunda ut. Motivationen har mer att göra med
samhällsvärderingar och auktoritära figurer (Røvik, 2000). Som många respondenter uppgett
går samhällstrenden inom industrin idag mer och mer mot säkerhet. Stora och respekterade
företag – som kan ses som just auktoritära figurer – ställer idag krav på Entre. Det institutionella perspektivet går ut på att uppfylla de värderingar företaget representerar – både internt,
mot den egna personalen, men även externt. Detta knyter an med det som sagts om Entre som
en symbol. Att ställa krav på Entre kan vara ett sätt att visa att säkerhet är någonting företaget
sätter i fokus. Det förmedlar en bild de vill att de själva och inhyrda entreprenörer ska uppfylla. Således är det nödvändigtvis inte innehållet i utbildningen, utan snarare vad utbildningen representerar, som är det väsentliga.
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Att säga vilket av dessa perspektiv som dominerar i industrin är inte en lätt uppgift, åtminstone inte med de genomförda intervjuerna som utgångspunkt. I sin enkelhet kan dilemmat uttryckas enligt följande. Även om ett företag motiverats av mer institutionella anledningar är det inget som kan utrönas ur intervjuerna. Att vilja höja sin säkerhet kan på papperet
låta som ett teknologiskt funktionellt, men skulle lika gärna kunna vara institutionellt, ty höja
säkerheten kan lika gärna syfta till den bild företaget vill förmedla.
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Sida 1av 2

Intervjumall – Entreprenadföretag (revision 5)
Vad är Din arbetsroll?
Hur länge har Du haft Din nuvarande roll?
Hur kommer Du vanligen i kontakt med SSG Entre?
Hur länge har Ni använt SSG Entre?
Vilken bransch är Ni framförallt verksamma inom?
Vilken typ av arbetsuppgifter genomför Ni vanligen på de företag där Ni hyrs in?
Använder Ni Er av underentreprenörer?
Om ja:
1.1. Vilken typ av uppgifter utför vanligen underentreprenörerna?
Vilken typ av utbildning har Ni genomfört (grundutbildning eller även lokal)?
Ungefär hur många anläggningar arbetar Ni på som ställer krav på SSG Entre?
1.2. Har Ni utfört flera lokala varianter av SSG Entre?
Om ja:
1.2.1. Anser Du att de olika lokala utbildningarna tillför något? Är de lokala
varianterna tillräckligt olika varandra för att de ska tillföra något?
Har Ni genomfört andra säkerhetsutbildningar?
1.3. Genomfördes säkerhetsutbildningen p.g.a. krav från en kund eller är det på
företagets egna initiativ?
1.4. Genomfördes utbildningen innan SSG Entre?
1.5. Anser Du att SSG Entre har relevans trots andra utbildningar?
Anser Du att SSG Entre är relevant m.a.p. de arbetsuppgifter Ni utför?
Hur tycker Du, i stora drag, att SSG Entre har fungerat?
1.6. Kan Du ge exempel? Tillfällen där det har fungerat bra/dåligt?
Vad anser Du är de största fördelarna med SSG Entre?
Vad anser Du är de största nackdelarna med SSG Entre?
Hur anser Du att SSG Entre har påverkat kunskapen och medvetenheten om hälsa och säkerhet, samt de risker som finns i arbetet, hos de som genomfört utbildningen?
Hur anser Du att SSG Entre har påverkat synen på, och attityden till, hälsa och säkerhet, hos
de som genomfört utbildningen?
Anser Du att arbetet utförs på ett säkrare sätt efter SSG Entre? Används t.ex. skyddsutrustning i större utsträckning än tidigare?
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Sida 2av 2

Anser Du att SSG Entre har haft någon inverkan på ordning och reda?
Upplever Du att hälsa och säkerhet tas upp i dagliga samtal till följd av SSG Entre? Pratar
man om hälsa och säkerhet på t.ex. fikaraster?
Upplever Du att det finns ett intresse att lära sig mer om hälsa och säkerhet efter SSG Entre?
T.ex. fler, längre kurser?
Hur ser företaget på hälsa och säkerhet och hur arbetar de med det?
Har nya rutiner (t.ex. nya policys) skapats till följd av SSG Entre?
Anser Du att SSG Entre har påverkat tillbuds- och olycksrapporteringen?
Anser Du att antalet olyckor har förändrats sedan införandet av SSG Entre?
Vad anser Du är de största anledningarna till att olyckor och tillbud sker?
Vad anser Du är de bästa åtgärderna för att förhindra att olyckor och tillbud sker?
Vad anser Du är de vanligaste tillbuden och olyckor?
Varför tror Du att angivna olyckor och tillbud är de vanligaste?
Anser Du att SSG Entre bidragit till att reducera förekomsten av en viss sorts olycka eller tillbud?
Anser Du att det finns en viss sorts olycka eller tillbud SSG Entre inte bidragit till att reducera?
Anser Du att det finns användning för SSG Entre utöver kravet från kunderna?
Hur genomförs SSG Entre-utbildningen på Ert företag?
Om i grupp:
1.7. Hur stor grupp?
Varför har Ni valt att utföra utbildningen på angivet sätt?
Vad anser Du är fördelarna respektive nackdelarna med utföra utbildning på angivet sätt?
Vad anser Du om en webbaserad utbildning som lärosätt? Anser Du att en annan metod hade
fungerat bättre? Varför?
Finns det någon förutsättning Du anser bidrar till att SSG Entre fungerar? Tror du t.ex. att
utbildningen fungerar bättre om ledningen har ett uttrycks intresse för hälsa och säkerhet?
Finns det något Du tycker saknas i SSG Entre-utbildningen? Vad?
Finns det något Du tycker är överflödigt i SSG Entre-utbildningen? Vad?

Bilaga 2: Intervjumall – Anläggningar (revision 4)

Sida 1av 2

Intervjumall – Anläggningar (revision 4)
2. Vad är Din arbetsroll?
3. Hur länge har Du haft Din nuvarande roll?
4. Hur kommer Du vanligen i kontakt med SSG Entre?
5. Hur länge har Ni använt SSG Entre?
6. Använder Ni endast grundutbildningen eller även en lokal utbildning?
7. Hur länge har Ni ställt krav på att entreprenörer ska ha utfört SSG Entre-utbildningen?
8. Använde Ni tidigare en annan säkerhetsutbildning?
Om ja:
8.1. Varför bytte Ni utbildning?
Om nej:
8.2. Varför valde Ni att använda er av Entre?
9. Vilken bransch är Ni verksamma inom?
10. Vilka arbetsuppgifter utför vanligen de entreprenörer Ni hyr in?
11. I vilken utsträckning använder Ni Er av samma entreprenörer?
12. Hur tycker Du, i stora drag, att SSG Entre har fungerat?
12.1. Kan du ge exempel? Tillfällen där det har fungerat bra/dåligt.
13. Vad anser Du är de största fördelarna med SSG Entre?
14. Vad anser Du är de största nackdelarna med SSG Entre?
15. I vilken utsträckning tror Du fusk förekommer i utbildningen och anser Du att det är ett
problem?
16. Vad tror Du är de största anledningarna till att fusk förekommer?
17. I vilken utsträckning tror Du att fusk är ett direkt resultat av att utbildningen är webbaserad?
18. Vad finns det för konsekvenser när det gäller fusk och är entreprenörerna medvetna om
dessa?
19. Hur anser Du att SSG Entre har påverkat kunskapen och medvetenheten om arbetsmiljö
och säkerhet, samt de risker som finns i arbetet, hos de som genomfört utbildningen?
20. Hur anser Du att SSG Entre har påverkat synen på, och attityden till, arbetsmiljö och säkerhet, hos de som genomfört utbildningen?
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21. Anser Du att SSG Entre har påverkat tillbuds- och olycksrapporteringen?
22. Anser Du att SSG Entre har förändrat beteendet, vad gäller säkerhet, hos de som utfört
utbildningen?
23. Anser Du att SSG Entre har haft någon inverkan på ordning och reda?
24. Upplever Du att arbetsmiljö och säkerhet tas upp i dagliga samtal till följd av SSG Entre?
25. Vilken typ av arbete anser Du har störst nytta av SSG Entre?
26. Anser Du att antalet olyckor och tillbud har förändrats sedan införandet av SSG Entre?
27. Vad anser Du är de största anledningarna till att olyckor och tillbud sker?
28. Vad anser Du är de bästa åtgärderna för att förhindra att olyckor och tillbud sker?
29. Vad anser Du är de vanligaste tillbuden och olyckor?
30. Varför tror Du att angivna olyckor och tillbud är de vanligaste?
31. Anser Du att SSG Entre bidragit till att reducera förekomsten av en viss sorts olycka eller
tillbud?
32. Anser Du att det finns en viss sorts olycka eller tillbud SSG Entre inte bidragit till att reducera?
33. Vad anser Du om en webbaserad utbildning som lärosätt? Anser Du att en annan metod
hade fungerat bättre? Varför?
34. Finns det någon förutsättning Du anser bidrar till att SSG Entre fungerar bättre (t.ex.
ledaskap, eller struktur i företaget)?
35. Finns det något Du tycker saknar i SSG Entre-utbildningen? Vad?
36. Finns det något Du tycker är överflödigt i SSG Entre-utbildningen? Vad?

Bilaga 3: Enkät

Sida 1av 4

Din upplevelse av SSG Entre

1. Ange ditt kön
Man
Kvinna
Vill ej uppge
2. Vilket år är Du född?

3. Vad har Du för utbildningsbakgrund?
Grundskola
Gymnasie
Yrkesutbildning
Högskola/universitet
Övrigt:
4. På vilket företag är Du anställd?

5. Vad har Du för anställningsform?
Tillsvidareanställning
Vikariat
Allmän visstidsanställning
Provanställning
Övrigt:
6. Vad är Din huvudsakliga arbetsuppgift?

7. Hur länge har Du arbetat inom Ditt nuvarande arbetsområde?
Ange svaret i antal hela år avrundat uppåt. Om du arbetat inom området 0-1 år, skriv 1; 1-2 år, skriv 2,
o.s.v.
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8. Hur länge sedan var det Du utförde SSG Entre?
Ange svaret i antal månader avrundat uppåt. Om det var 0-1 månad sedan, skriv 1; 1-2 månader sedan,
skriv 2; o.s.v.

9. Var detta första gången Du utförde SSG Entre?
Ja
Nej
10. Anser Du att SSG Entre är relevant för Dina arbetsuppgifter?
Väldigt relevant
Något relevant
Inte särskilt relevant
Inte relevant alls
11. Hur ser Du på ledningens/företagets engagemang i hälso- och säkerhetsfrågor?
De är mycket engagerade
De är något engagerade
De är inte särskilt engagerade
De är inte engagerade alls
12. Har Du utfört någon säkerhetsutbildning utöver SSG Entre?
Ja
Nej
13. Vad heter den andra säkerhetsutbildningen?
Svara endast på denna fråga om Du svarat "Ja" på fråga 12. Det går bra att ange flera utbildningar, om Du
utfört mer än en.

14. Utförde Du den andra säkerhetsutbildningen innan Du utförde SSG Entre?
Svara endast på denna fråga om Du svarat "Ja" på fråga 12.
Ja
Nej
15. Anser Du att SSG Entre är relevant även om Du utfört en annan säkerhetsutbildning?
Svara endast på denna fråga om Du svarat "Ja" på fråga 12.
Väldigt relevant
Något relevant
Inte särskilt relevant
Inte relevant alls
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Effekten av SSG Entre
I följande del kommer Du få svara på frågor som handlar om vad Du anser SSG Entre har haft för effekt på
Dig. Frågorna är utformade så att Du svarar hur Du anser att SSG Entre påverkat din syn på och förhållande till olika säkerhetsaspekter.
16. Hur har SSG Entre påverkat Din medvetenhet om risker i Ditt arbete?
Den har ökat
Den är oförändrad
Den har minskat
17. Hur har SSG Entre påverkat Ditt intresse för hälsa och säkerhet?
Det har ökat
Det är oförändrat
Det har minskat
18. Hur har SSG Entre påverkat Din kunskap om hur Du utför ditt arbete på ett säkert sätt?
Ökat jämfört med tidigare
Oförändrat jämfört med tidigare
Minskat jämfört med tidigare
19. Hur har SSG Entre påverkat Ditt sätt att genomföra Ditt arbete på?
Jag utför mitt arbete på ett säkrare sätt än tidigare
Oförändrat jämfört med tidigare
Jag utför mitt arbete på ett osäkrare sätt än tidigare
20. I vilken utsträckning upplever Du att hälsa och säkerhet talas om i vardagliga samtal efter att ha genomfört SSG Entre?
Det pratas mer om arbetsmiljö och säkerhet
Det pratas om arbetsmijlö och säkerhet i samma utsträckning som tidigare
Det pratas mindre om arbetsmiljö och säkerhet
21. Hur har SSG Entre påverkat antalet olyckor och tillbud Du rapporterar?
Fler än tidigare
Lika många som tidigare
Färre än tidigare
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22. Hur anser Du att SSG Entre har påverkat Din kunskap om när Du ska använda skyddsutrustning?
Den har ökat
Den är oförändrad
Den har minskat
Jag använder inte skyddsutrustning i Mitt arbete.
23. Hur anser Du att SSG Entre har påverkat din kunskap om roller och ansvar?
Med detta menas vem som är kontaktperson och samordnare, och vilket ansvar dessa, samt anläggningen,
entreprenadföretaget och entreprenören, har.
Den har ökat jämfört med tidigare
Den är oförändrad jämfört med tidigare
Den har minskat jämfört med tidigare
24. Upplever du att SSG Entre bidragit till Din förståelse över vilka krav som ställs på Dig när Du utför ett
arbete på anläggningen?
Den har ökat
Den är oförändrad
Den har minskat
25. Hur upplever Du att SSG Entre har påverkat ordning och reda?
Med detta menas att arbetsplatsen hålls städad och att verktyg och dylikt är på rätt plats.
Det har blivit bättre
Det är oförändrat
Det har blivit sämre
26. Hur anser Du att SSG Entre har påverkat Din kunskap om hur Du agerar i en nödsituation?
Den har ökat
Den är oförändrad
Den har minskat
27. Är det något annat Du skulle vilja tillägga?

28. Vad är din mejladress?
Din mejladress kommer endast att användas för att hindra att Du får påminnelser om att genomföra enkäten,
inget annat. Den är förstås helt frivillig att fylla i, men om Du vill slippa påminnelser kan det vara bra att
göra.

Bilaga 4: Utvalda korstabeller
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Relevans, arbetsuppgifter

Pearson Chi-Square = 0,564

Inte relevant alls

Inte särskilt rele-

Total

Något relevant

Väldigt relevant

vant
Count

1

3

7

15

26

3,8%

11,5%

26,9%

57,7%

100,0%

4

23

72

60

159

2,5%

14,5%

45,3%

37,7%

100,0%

0

11

45

34

90

0,0%

12,2%

50,0%

37,8%

100,0%

2

15

51

44

112

1,8%

13,4%

45,5%

39,3%

100,0%

7

52

175

153

387

1,8%

13,4%

45,2%

39,5%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund

Pearson Chi-Square = 0,575

Medvetenhet, risker i arbete
Den har minskat

Count

Den är oförändrad

Total

Den har ökat

0

12

15

27

0,0%

44,4%

55,6%

100,0%

1

69

90

160

0,6%

43,1%

56,3%

100,0%

0

34

57

91

0,0%

37,4%

62,6%

100,0%

1

57

55

113

0,9%

50,4%

48,7%

100,0%

2

172

217

391

0,5%

44,0%

55,5%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund
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Pearson Chi-Square = 0,181

Intresse, hälsa och säkerhet
Den har minskat

Count

Den är oförändrad

Total

Den har ökat

0

17

10

27

0,0%

63,0%

37,0%

100,0%

1

89

71

161

0,6%

55,3%

44,1%

100,0%

0

55

37

92

0,0%

59,8%

40,2%

100,0%

0

81

32

113

0,0%

71,7%

28,3%

100,0%

1

242

150

393

0,3%

61,6%

38,2%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund

Kunskap, arbete på säkert sätt

Total

Pearson Chi-Square = 0,762

Count

Minskat jämfört

Oförändrat jämfört

Ökat jämfört med

med tidigare

med tidigare

tidigare

0

14

13

27

0,0%

51,9%

48,1%

100,0%

1

70

88

159

0,6%

44,0%

55,3%

100,0%

0

42

50

92

0,0%

45,7%

54,3%

100,0%

1

59

52

112

0,9%

52,7%

46,4%

100,0%

2

185

203

390

0,5%

47,4%

52,1%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund
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Arbete på säkert sätt

Total

Pearson Chi-Square = 0,172
Arbete osäkrare

Oförändrat jämfört Arbete säkrare än

än tidigare
Count

med tidigare

tidigare

0

16

11

27

0,0%

59,3%

40,7%

100,0%

1

88

72

161

0,6%

54,7%

44,7%

100,0%

0

50

41

91

0,0%

54,9%

45,1%

100,0%

1

78

32

111

0,9%

70,3%

28,8%

100,0%

2

232

156

390

0,5%

59,5%

40,0%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund

Rapporterade tillbud och olyckor

Total

Pearson Chi-Square = 0,963
Färre än tidigare

Lika många som

Fler än tidigare

tidigare
Count

3

21

1

25

12,0%

84,0%

4,0%

100,0%

11

137

6

154

7,1%

89,0%

3,9%

100,0%

8

76

5

89

9,0%

85,4%

5,6%

100,0%

8

96

4

108

7,4%

88,9%

3,7%

100,0%

30

330

16

376

8,0%

87,8%

4,3%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 4av 18
Kunskap, roller och ansvar

Pearson Chi-Square = 0,515

Total

Den är oförändrad Den har ökat jämjämfört med tidi-

fört med tidigare

gare
Count

13

14

27

48,1%

51,9%

100,0%

53

107

160

33,1%

66,9%

100,0%

32

58

90

35,6%

64,4%

100,0%

39

72

111

35,1%

64,9%

100,0%

137

251

388

35,3%

64,7%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund

Pearson Chi-Square = 0,026

Förståelse, krav
Den är oförändrad

Count

Total

Den har ökat

14

13

27

51,9%

48,1%

100,0%

45

113

158

28,5%

71,5%

100,0%

25

66

91

27,5%

72,5%

100,0%

44

67

111

39,6%

60,4%

100,0%

128

259

387

33,1%

66,9%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 5av 18

Pearson Chi-Square = 0,101

Ordning och reda

Total

Det är oförändrat Det har blivit bättre
Count

13

13

26

50,0%

50,0%

100,0%

98

60

158

62,0%

38,0%

100,0%

52

40

92

56,5%

43,5%

100,0%

79

33

112

70,5%

29,5%

100,0%

242

146

388

62,4%

37,6%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund

Nödsituation

Pearson Chi-Square = 0,316
Den har minskat
Count

Total

Den är oförändrad

Den har ökat

0

10

17

27

0,0%

37,0%

63,0%

100,0%

2

62

95

159

1,3%

39,0%

59,7%

100,0%

0

37

54

91

0,0%

40,7%

59,3%

100,0%

1

59

53

113

0,9%

52,2%

46,9%

100,0%

3

168

219

390

0,8%

43,1%

56,2%

100,0%

Grundskola
% within Utbildningsbakgrund
Count
Gymnasie
% within Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund
Count
Yrkesutbildning
% within Utbildningsbakgrund
Count
Högskola/universitet
% within Utbildningsbakgrund
Count
Total
% within Utbildningsbakgrund

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 6av 18
Relevans, arbetsuppgifter

Total

Pearson Chi-Square = 0,152
Inte relevant alls

Inte särskilt rele-

Något relevant

Väldigt relevant

vant
Count

4

21

80

69

174

2,3%

12,1%

46,0%

39,7%

100,0%

0

30

86

78

194

0,0%

15,5%

44,3%

40,2%

100,0%

4

51

166

147

368

1,1%

13,9%

45,1%

39,9%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white
Pearson Chi-Square = 0,023

Medvetenhet, risker i arbete
Den är oförändrad

Count

Total

Den har ökat

67

107

174

38,5%

61,5%

100,0%

99

98

197

50,3%

49,7%

100,0%

166

205

371

44,7%

55,3%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Pearson Chi-Square = 0,007

Intresse, hälsa och säkerhet
Den är oförändrad

Count

Total

Den har ökat

98

77

175

56,0%

44,0%

100,0%

137

60

197

69,5%

30,5%

100,0%

235

137

372

63,2%

36,8%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 7av 18
Kunskap, arbete på säkert sätt

Total

Pearson Chi-Square = 0,032
Oförändrat jämfört Ökat jämfört med
med tidigare
Count

tidigare
72

101

173

41,6%

58,4%

100,0%

104

93

197

52,8%

47,2%

100,0%

176

194

370

47,6%

52,4%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Arbete på säkert sätt
Pearson Chi-Square = 0,013

Total

Oförändrat jämfört

Jag utför mitt ar-

med tidigare

bete på ett säkrare
sätt än tidigare

Count

94

81

175

53,7%

46,3%

100,0%

130

66

196

66,3%

33,7%

100,0%

224

147

371

60,4%

39,6%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 8av 18
Rapporterade tillbud och olyckor

Total

Pearson Chi-Square = 0,008
Färre än tidigare

Lika många som

Fler än tidigare

tidigare
Count

17

139

10

166

10,2%

83,7%

6,0%

100,0%

9

179

3

191

4,7%

93,7%

1,6%

100,0%

26

318

13

357

7,3%

89,1%

3,6%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Kunskap, roller och ansvar
Pearson Chi-Square = 0,167

Total

Den är oförändrad Den har ökat jämjämfört med tidi-

fört med tidigare

gare
Count

66

107

173

38,2%

61,8%

100,0%

61

134

195

31,3%

68,7%

100,0%

127

241

368

34,5%

65,5%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 9av 18

Pearson Chi-Square = 0,610

Förståelse, krav
Den är oförändrad

Count

Total

Den har ökat

59

113

172

34,3%

65,7%

100,0%

62

133

195

31,8%

68,2%

100,0%

121

246

367

33,0%

67,0%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Pearson Chi-Square = 0,742

Ordning och reda

Total

Det är oförändrat Det har blivit bättre
Count

108

66

174

62,1%

37,9%

100,0%

123

70

193

63,7%

36,3%

100,0%

231

136

367

62,9%

37,1%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Nödsituation

Pearson Chi-Square = 0,508
Den har minskat
Count

Total

Den är oförändrad

Den har ökat

1

77

95

173

0,6%

44,5%

54,9%

100,0%

0

83

113

196

0,0%

42,3%

57,7%

100,0%

1

160

208

369

0,3%

43,4%

56,4%

100,0%

Blue collar
% within Blue_white
Blue_white
Count
White collar
% within Blue_white
Count
Total
% within Blue_white

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 10av 18
Pearson Chi-Square = -

Medvetenhet, risker i arbete
Den har minskat

Count

Den är oförändrad

Total

Den har ökat

1

5

1

7

14,3%

71,4%

14,3%

100,0%

1

41

10

52

1,9%

78,8%

19,2%

100,0%

0

74

100

174

0,0%

42,5%

57,5%

100,0%

0

50

106

156

0,0%

32,1%

67,9%

100,0%

2

170

217

389

0,5%

43,7%

55,8%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Pearson Chi-Square = -

Intresse, hälsa och säkerhet
Den har minskat

Count

Den är oförändrad

Total

Den har ökat

1

5

1

7

14,3%

71,4%

14,3%

100,0%

0

45

7

52

0,0%

86,5%

13,5%

100,0%

0

116

59

175

0,0%

66,3%

33,7%

100,0%

0

74

82

156

0,0%

47,4%

52,6%

100,0%

1

240

149

390

0,3%

61,5%

38,2%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 11av 18
Kunskap, arbete på säkert sätt

Total

Pearson Chi-Square = Minskat jämfört

Oförändrat jämfört Ökat jämfört med

med tidigare
Count

med tidigare

tidigare

1

5

0

6

16,7%

83,3%

0,0%

100,0%

1

42

9

52

1,9%

80,8%

17,3%

100,0%

0

85

89

174

0,0%

48,9%

51,1%

100,0%

0

50

106

156

0,0%

32,1%

67,9%

100,0%

2

182

204

388

0,5%

46,9%

52,6%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Arbete på säkert sätt

Total

Pearson Chi-Square = Arbete osäkrare

Oförändrat jämfört Arbete säkrare än

än tidigare
Count

med tidigare

tidigare

1

6

0

7

14,3%

85,7%

0,0%

100,0%

1

47

3

51

2,0%

92,2%

5,9%

100,0%

0

109

66

175

0,0%

62,3%

37,7%

100,0%

0

66

90

156

0,0%

42,3%

57,7%

100,0%

2

228

159

389

0,5%

58,6%

40,9%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 12av 18
Rapporterade tillbud och olyckor

Total

Pearson Chi-Square = 0,002
Färre än tidigare

Lika många som

Fler än tidigare

tidigare
Count

0

6

0

6

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0

50

0

50

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

9

154

5

168

5,4%

91,7%

3,0%

100,0%

20

119

11

150

13,3%

79,3%

7,3%

100,0%

29

329

16

374

7,8%

88,0%

4,3%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Kunskap, roller och ansvar

Total

Pearson Chi-Square = Oförändrad jämfört Ökat jämfört med
med tidigare
Count

tidigare
7

0

7

100,0%

0,0%

100,0%

25

26

51

49,0%

51,0%

100,0%

58

117

175

33,1%

66,9%

100,0%

44

109

153

28,8%

71,2%

100,0%

134

252

386

34,7%

65,3%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 13av 18
Pearson Chi-Square = -

Förståelse, krav
Den är oförändrad

Count

Total

Den har ökat

6

1

7

85,7%

14,3%

100,0%

25

25

50

50,0%

50,0%

100,0%

53

120

173

30,6%

69,4%

100,0%

41

114

155

26,5%

73,5%

100,0%

125

260

385

32,5%

67,5%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Pearson Chi-Square = -

Ordning och reda

Total

Det är oförändrat Det har blivit bättre
Count

7

0

7

100,0%

0,0%

100,0%

37

13

50

74,0%

26,0%

100,0%

116

58

174

66,7%

33,3%

100,0%

78

76

154

50,6%

49,4%

100,0%

238

147

385

61,8%

38,2%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 14av 18
Nödsituation

Pearson Chi-Square = Den har minskat
Count

Total

Den är oförändrad

Den har ökat

1

4

2

7

14,3%

57,1%

28,6%

100,0%

1

25

25

51

2,0%

49,0%

49,0%

100,0%

0

81

93

174

0,0%

46,6%

53,4%

100,0%

1

56

98

155

0,6%

36,1%

63,2%

100,0%

3

166

218

387

0,8%

42,9%

56,3%

100,0%

Inte relevant alls
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Inte särskilt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Relevans, arbetsuppgifter
Count
Något relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Väldigt relevant
% within Relevans, arbetsuppgifter
Count
Total
% within Relevans, arbetsuppgifter

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 15av 18

Pearson Chi-Square = -

Medvetenhet, risker i arbete
Den har minskat

Count

Den är oförändrad

Total

Den har ökat

2

46

11

59

3,4%

78,0%

18,6%

100,0%

0

124

206

330

0,0%

37,6%

62,4%

100,0%

2

170

217

389

0,5%

43,7%

55,8%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

Pearson Chi-Square = -

Intresse, hälsa och säkerhet
Den har minskat

Count

Den är oförändrad

Total

Den har ökat

1

50

8

59

1,7%

84,7%

13,6%

100,0%

0

190

141

331

0,0%

57,4%

42,6%

100,0%

1

240

149

390

0,3%

61,5%

38,2%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

Kunskap, arbete på säkert sätt

Total

Pearson Chi-Square = -

Count

Minskat jämfört

Oförändrat jämfört

Ökat jämfört med

med tidigare

med tidigare

tidigare

2

47

9

58

3,4%

81,0%

15,5%

100,0%

0

135

195

330

0,0%

40,9%

59,1%

100,0%

2

182

204

388

0,5%

46,9%

52,6%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 16av 18
Arbete på säkert sätt

Total

Pearson Chi-Square = Arbete osäkrare

Oförändrat jämfört Arbete säkrare än

än tidigare
Count

med tidigare

tidigare

2

53

3

58

3,4%

91,4%

5,2%

100,0%

0

175

156

331

0,0%

52,9%

47,1%

100,0%

2

228

159

389

0,5%

58,6%

40,9%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

Rapporterade tillbud och olyckor
Pearson Chi-Square = -

Färre än tidigare

Lika många som

Total

Fler än tidigare

tidigare
Count

0

56

0

56

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

29

273

16

318

9,1%

85,8%

5,0%

100,0%

29

329

16

374

7,8%

88,0%

4,3%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 17av 18

Kunskap, roller och ansvar
Pearson Chi-Square = 0

Oförändrad jämfört Ökat jämfört med
med tidigare

Count

Total

tidigare
32

26

58

55,2%

44,8%

100,0%

102

226

328

31,1%

68,9%

100,0%

134

252

386

34,7%

65,3%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

Pearson Chi-Square = 0

Förståelse, krav
Den är oförändrad

Count

Total

Den har ökat

31

26

57

54,4%

45,6%

100,0%

94

234

328

28,7%

71,3%

100,0%

125

260

385

32,5%

67,5%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

Pearson Chi-Square = 0,010

Ordning och reda

Total

Det är oförändrat Det har blivit bättre
Count

44

13

57

77,2%

22,8%

100,0%

194

134

328

59,1%

40,9%

100,0%

238

147

385

61,8%

38,2%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

Bilaga 4: Utvalda korstabeller

Sida 18av 18
Nödsituation

Pearson Chi-Square = Den har minskat
Count

Total

Den är oförändrad

Den har ökat

2

29

27

58

3,4%

50,0%

46,6%

100,0%

1

137

191

329

0,3%

41,6%

58,1%

100,0%

3

166

218

387

0,8%

42,9%

56,3%

100,0%

Ingen/liten relevans
% within BinärRelevans
BinärRelevans
Count
Relevans
% within BinärRelevans
Count
Total
% within BinärRelevans

