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Sammanfattning 
Trots att många insatser genomförs är fortfarande anställda på byggarbetsplatser överrepresen-
terade i arbetsskadestatistiken. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till kunskap om 
varför byggarbetsplatser fortsätter att drabbas av en hög andel arbetsskador. Det görs genom 
att undersöka hur byggarbetare och platschefer tolkar och förstår arbetsmiljö och säkerhet på 
byggarbetsplatser samt hur arbetsmiljöchefer, arbetsgivar- och arbetstagarparter, företagshälsor 
och en arbetsmiljöinspektör tänker och resonerar om densamma. Byggbranschen har en lång 
tradition av samarbete med företagshälsor. Detta samarbete formades inom den dåtida Bygg-
hälsan som, vilket ett av resultaten pekar på, fanns nära det praktiska arbetet och sågs som 
kompetenta partners i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Efter Bygghälsans nedläggning har 
byggbranschens samarbete med företagshälsor fortsatt, men nu med ett flertal aktörer. 

Forskningen har en kvalitativ ansats och delades upp i tre delstudier. Den första delstudien, 
”Litteraturstudien” var en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar om risker och sä-
kerhetsarbete i byggbranschen. Inom den andra delstudien ”Intervjustudien”, genomfördes 22 
semistrukturerade intervjuer med aktörer kopplade till arbetsmiljön och säkerheten på svenska 
byggarbetsplatser. Den tredje delstudien, ”Korpusstudien”, utgjordes av analyser av internet-
texter i en undersökning om språket som används om kvinnor i byggbranschen. De forsk-
ningsfrågor som har varit vägledande är: Vilka utmaningar avseende arbetsmiljö och säkerhet 
beskrivs och vad ses som lösningar på dessa? Hur omsätts arbetsmiljö och säkerhet i praktiken 
på byggarbetsplatser av byggarbetare och platschefer? Vilken roll har praktikgemenskaper för 
både motstånd och förbättringar i arbetsmiljö och säkerhet? Vilken betydelse har machokultur 
för motstånd mot förändring och förbättringar i arbetsmiljö och säkerhet? De teoretiska fälten 
utgörs av hur nya medlemmar socialiseras in i existerande normer och värderingar inom prak-
tikgemenskaper där de lär sig att göra sina arbetsuppgifter samt hur byggarbetsplatser genom-
syras av könade processer. 

Ett resultat är att resonemang om möjliga lösningar på brister i arbetsmiljö och säkerhet ten-
derar att cirkulera tillbaka till att individen (byggarbetaren) borde ha ett större eget ansvar för 
att agera i enlighet med regler och riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet. De intervjuade 
byggarbetarna följer inte alltid säkerhetsrutinerna och en av utmaningarna är att det upplevs 
svårt för dem att genomföra de förändringar i säkerhetsbeteende som efterfrågas. Istället lyfts 
förhoppningar om att de kvinnor som förväntas anställas kommer att bidra till god arbetsmiljö 
och säkerhet. Ett annat resultat är att avståndet mellan företagshälsorna och det praktiska ar-
betet på byggarbetsplatserna har ökat och att företagshälsorna inte deltar i byggarbetsplatsernas 
praktikgemenskaper. Det tyder på att deras möjligheter att bidra till arbetsmiljö och säkerhet 
på byggarbetsplatserna är lägre nu än tidigare. Det är främst företagshälsors kompetens avse-
ende både arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser, samt arbetet som genomförs på bygg-
arbetsplatser mer generellt som ifrågasätts vilket leder till vad som beskrivs som en brist på 
tillit. Det kan leda till att byggarbetsplatserna går miste om kompetens inom arbetsmiljö- och 
säkerhetsområdet. Ett resultat indikerar att machokulturen stabiliseras och återskapas genom 
att arbetet tenderar att utföras på samma sätt som tidigare och det skapar utmaningar för indi-
vider att välja andra uttryck för maskulinitet. Samtidigt reproduceras idealen om den kapable 



 
 

byggarbetaren, mannen, som under alla omständigheter kommer se till att arbetet blir genom-
fört på utsatt tid i praktikgemenskaper vilket skapar motstånd mot förändring, även om det 
inte är varje individs önskan.  

Den övergripande slutsatsen är att det är svårt att genomföra förändringar som leder till god 
arbetsmiljö och säkerhet om för mycket ansvar läggs på enskilda byggarbetare. Det är viktigt 
att komma närmare praktiken där arbetet utförs för att förstå vad som händer i praktikgemen-
skaperna på byggarbetsplatserna, samt att rikta mer uppmärksamhet till att förändra hur arbetet 
organiseras. 

 

Nyckelord: arbetsmiljö och säkerhet, byggarbetsplatser, Bygghälsan, företagshälsor, företags-
hälsovård, kön, maskulinitet, praktikgemenskaper 

 

    



 
 

Summary 
Despite much effort, employees at construction sites are still overrepresented in work injury 
statistics. This dissertation examines why construction sites continue to suffer a high propor-
tion of workplace injuries by examining how trade workers and site managers understand and 
interpret health and safety at construction sites, and how health and safety managers, social 
partners, occupational health services and a health and safety inspector think and reason about 
the same. The construction industry has a long tradition of cooperation with occupational 
health services. This collaboration was formed within Bygghälsan, which, as one of the results 
points out, was close to the practical work and was seen as a competent partner in health and 
safety. Following the closure of Bygghälsan, the construction industry’s cooperation with oc-
cupational health services has continued, but now with a number of new actors. 

The research has a qualitative approach and was divided into three sub-studies. The first sub-
study, ‘The Literature Study’, was a literature review based on scientific articles on risks and 
safety in the construction industry. The second sub-study, ‘The Interview Study’, included 
22 semi-structured interviews conducted with actors linked to health and safety at Swedish 
construction sites. The third sub-study, ‘The Corpus Study’, consisted of analyses of internet 
texts of the language used about women in the construction industry. The following research 
questions were formed: What health and safety challenges are described and what are seen as 
solutions to these? In what way is health and safety at construction sites practiced by trade 
workers and site managers? What significance do communities of practices have for both 
resistance against, and for improvements in health and safety? What does ‘macho culture’ 
mean for resistance to change and for health and safety improvements? The theoretical fields 
consist of how new members are socialized into existing norms and values in communities of 
practices where they learn to do their tasks as well as how construction work is permeated by 
gendered processes. 

One result is that reasoning about possible solutions to deficiencies in health and safety tends 
to circulate back to the fact that the individual (i.e., the construction worker) should have a 
greater responsibility for acting in accordance with rules and guidelines. However, the inter-
viewed construction workers indicated that they did not always follow the safety routines. 
Moreover, one of the challenges is that it is difficult for construction workers to implement 
the required safety behaviours. Instead, hopes are raised that the women who are expected to 
be employed will influence the men to improve their health and safety practices. Another 
result is that the distance between the occupational health services and the practical work at 
the construction sites has increased and that they no longer participate in the communities of 
practices at construction workplaces. This indicates that their opportunities to contribute to 
health and safety at the construction sites are lower now than before. It is mainly their 
knowledge regarding both health and safety at construction sites and the work that is carried 
out at construction sites more generally that is questioned, which leads to what is described 
as a lack of trust. This lack of trust can lead to the construction sites losing out on competence 
in the area of health and safety. An additional result indicates that the ‘macho culture’ is 



 
 

reproduced by not changing the way in which the work is carried out, which creates chal-
lenges for individuals to choose other expressions of masculinities. At the same time, the ideal 
of the capable construction worker is reproduced in communities of practices, which creates 
resistance to change even if this is not the intention of every worker.  

The overall conclusion is that it is difficult to implement changes that lead to good health and 
safety if too much responsibility is placed on individual construction workers. It is important 
to get closer to the work practices at the construction sites in order to understand what hap-
pens in the communities of practices, as well as to pay more attention to changing how work 
is organized. 

 
Keywords: Bygghälsan, health and safety, construction sites, occupational health services, 
gender, masculinity, communities of practice   



 
 

Förord 
Märkligt nog är det ofta det som skrivs sist som kommer att läsas först och så är det även i 
detta fall. I och med förordet avslutar jag doktorandstudierna som jag påbörjade för 4,5 år 
sedan. Samtidigt som det känns som att tiden gått väldigt fort så upplever jag också att jag 
funnits på plats i Arbetsvetenskaps-korridoren på Luleå tekniska universitet ganska länge. Jag 
har haft turen att få forska om ett område som jag tycker är väldigt viktigt och vill börja med 
att tacka alla personer som i intervjuerna delat med sig av sina tankar och erfarenheter, utan 
er hade det inte blivit någon avhandling. 

Sedan vill jag tacka min huvudhandledare Lena Abrahamsson för handledning och stöd genom 
åren, jag uppskattar särskilt det lugn du utstrålat i situationer där jag inte alls känt mig lugn. 
Leif Berglund, tack för ditt oändliga tålamod under den här tiden där du ömsom pushat och 
ömsom stöttat mig genom doktorandprocessen. Jag är väldigt tacksam! Björn Samuelson, tack 
för dina positiva kommentarer på mina texter och den expertis du bidragit med. Jag vill även 
passa på att tacka Ylva Fältholm som var min huvudhandledare under mitt första år som dok-
torand samt Carin Håkansta och Annika Vänje som bidragit med värdefulla kommentarer om 
mina texter vid mitt- och slutseminariet. 

Jag vill också tacka alla kollegor på Arbetsvetenskap, och närliggande ämnen, för alla lärorika 
möten och samarbeten i arbetssammanhang och för skratt och prat i andra lättsammare sociala 
sammanhang som fikaraster och dylikt. Ett särskilt tack till Cathrine Norberg, Kristina Johans-
son, Fredrik Sjögren, Magnus Nygren, Jan Johansson, Magnus Stenberg och Kjell Rask. Vår 
doktorandgrupp har delvis förändrats genom åren eftersom några blivit färdiga med sina dok-
torandstudier och nya doktorander har kommit in, men vi har alltid haft väldigt trevligt till-
sammans tycker jag. Vi har umgåtts på både dagtid och kvällstid där vi diskuterat texter, ätit 
och fikat, stöttat varandra i motgångar och tillsammans firat våra framgångar. Eugenia Se-
gerstedt, Maria Johansson (jo, vi är två stycken), Lisa Ringblom, Sanna Lohilathi Bladfäldt, 
Joel Lööw, Felix Lundmark, Therese Sehlstedt, Erik Sundström och Niklas Pekkari. Tack 
allihop! Jag vill särskilt tacka Eugenia, Maria och Magnus som korrekturläst delar av manuset 
till avhandlingen. 

Det är en tidvis krävande process att skriva en avhandling och det är möjligt att det inte bara 
är ansträngande för doktoranden som skriver den utan även för de personer som dagligen 
vistas i dennes sällskap. Tack Rasmus, Dennis och David för ert tålamod och era uppmunt-
rande ord under den här tiden! Jag vill även tacka min mamma och pappa, Britt och Kjell, 
som hela tiden stöttat mig och trott på min förmåga att ”ro avhandlingen i land”. Tack! 

 

Luleå, maj 2020 
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Varför är det så svårt att 
bygga säkert? 

 

Från mitt kontorsfönster ser jag hur en ny byggarbetsplats tar form. Den omgärdas 
av ett högt stängsel och består än så länge endast av en stor grop, men övertäckt 
byggmaterial i ena hörnet skvallrar om att något kommer att uppföras på platsen. 
Byggprojekt är förstås sinsemellan olika men det är troligt att när det drar igång på 
allvar så kommer byggarbetare och platschefer att trängas med byggkranar, trakto-
rer och grävare på det begränsade utrymmet. Dessa män, det är nämligen nästan 
uteslutande män som arbetar på byggarbetsplatserna, kommer bland annat att gjuta 
betongblock och armera, resa väggar, sätta in fönster och lägga tak. Under tiden de 
arbetar hanterar de även arbetsmiljörisker som uppkommer allt eftersom arbets-
uppgifterna utförs. Min förhoppning är att ingen kommer att skada sig under den 
tid arbetet pågår, men det är inte så säkert. Det finns uttalade och långvariga pro-
blem med arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser där särskilt fysiska risker 
och tunga lyft leder till arbetsskador (AFA Försäkring, 2017; Arbetsmiljöverket, 
2018). Mellan 2013-2017 dog 37 anställda på sitt arbete i byggbranschen vilket 
innebär att det är en av de branscher som drabbas av flest dödsolyckor i Sverige 
(Arbetsmiljöverket, 2018). Trots att det finns mycket kunskap om orsaker har det 
visat sig svårt att lösa problemen och förebygga arbetsskador i praktiken (Swuste, 
2012). I den här avhandlingen riktar jag uppmärksamheten mot byggarbetsplatser 
för att bidra med kunskap om varför det är så svårt att bygga säkert.  

Det kan tänkas att byggarbetsplatsen som växer fram utanför mitt fönster kommer 
att få besök av en inspektör från Arbetsmiljöverket som informerar om arbetsmil-
jöreglerna och undersöker om de följs, men många byggarbetsplatser får inget så-
dant besök. Det är dock sannolikt att flera av byggarbetarna och även platschefen 
kommer att besöka den företagshälsa som arbetsgivaren har skrivit avtal med för att 
genomföra en hälsoundersökning. De erbjuds troligen fler tjänster, men den van-
ligast köpta tjänsten är just individuellt inriktade hälsoundersökningar. Det är an-
norlunda nu än förr när det fanns en företagshälsa som specialiserat sig på arbets-
miljö och säkerhet särskilt på byggarbetsplatser och hälsoundersökningarna genom-
fördes på plats i Bygghälsans bussar. Nu finns istället ett flertal företagshälsor som 
erbjuder sina tjänster till organisationer inom flera branscher där byggföretagens 
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roll är att efterfråga de tjänster de behöver. Det är när goda relationer och samar-
beten uppnås som företagshälsor bidrar som mest till bättre arbetsmiljö och säkerhet 
(se Halonen et al., 2017; Schmidt et al., 2012), men det har visat sig finnas utma-
ningar med att forma nya samarbeten och utveckla goda relationer mellan företag 
och företagshälsor (se Schmidt et al., 2016). När kontrakten dem emellan endast 
avser ett fåtal år är det svårt att skapa långvariga relationer (Ståhl et al. 2015). 

Det är även viktigt med goda relationer och samarbeten internt på byggarbetsplat-
serna. Till skillnad från många andra arbetsplatser sker arbetet i lag vars medlemmar 
i hög utsträckning är beroende av varandras prestationer. Lagarbete kan bidra till 
en känsla av gemenskap, men det kan även upplevas som stressande genom att 
förväntningarna på arbetsinsatsen kan vara höga, särskilt när arbetet sker under tids-
press. Det kan tänkas att platschefen och vissa av byggarbetarna som kommer att 
arbeta på byggarbetsplatsen utanför mitt fönster känner varandra sedan tidigare. De 
kan ha arbetat tillsammans vid andra byggprojekt och upparbetat sätt att genomföra 
arbetet som de trivs med. Det är även troligt att byggarbetarna under projektets 
gång kommer att forma flera nya relationer med personer anställda i andra organi-
sationer som kanske har en annan utbildningsbakgrund än de själva och eventuellt 
inte pratar svenska. Vissa personer kommer att finnas på plats under hela byggpro-
jektet medan andra kommer att vistas där under kortare perioder för att genomföra 
vissa arbetsmoment. Här blandas organisationers rutiner för arbetsmiljö och säker-
het med informella sätt att agera som arbetats fram inom arbetslagen över tid och 
dessa överensstämmer inte nödvändigtvis. Byggchefernas enkätundersökning visar 
exempelvis att byggarbetare tenderar att slarva med att använda personlig skydds-
utrustning och med att följa säkerhetsregler (Byggcheferna, 2019). Den typen av 
agerande härleds många gånger till uppfattningen att byggarbetsplatser präglas av 
en machokultur som kännetecknas av en stereotyp bild av den manliga byggarbe-
taren som modig, fysiskt stark och villig att ta risker (se Iacuone, 2005; Jensen et 
al., 2014). Detta ideal beskrivs leda till en tendens att inte följa arbetsmiljö- och 
säkerhetsrutiner vilket gör det än mer utmanande att skapa god arbetsmiljö och 
säkerhet (Jensen et al., 2014). Andra följder av machokulturen ses vara ett motstånd 
mot förändringar och en ovilja att implementera kunskap som formats utanför 
branschen (se Byggkommissionen, 2002).  

Jag undersöker hur byggarbetare, platschefer, arbetsmiljöchefer, arbetsgivar- och 
arbetstagarparter, företagshälsor och en arbetsmiljöinspektör förstår och resonerar 
om arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna. Jag använder teorier som utgår 
från att kön görs genom sociala interaktioner mellan människor (se West och Zim-
merman, 1987) och att organisationer genomsyras av könade processer (Acker, 
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1990). Jag utgår från teorin om praktikgemenskaper (se Lave och Wenger, 2019; 
Wenger, 2019) för att förstå de förutsättningar på arbetsplatsen som påverkar age-
rande och handling. Det vill säga hur det sociala och relationella skapar motstånd 
och eventuellt nya möjligheter för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna. 

 

Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet är bidra till kunskap om varför byggarbetsplatser fortsätter 
att drabbas av en hög andel arbetsskador och detta gör jag genom att undersöka 
hur byggarbetare och platschefer tolkar och förstår arbetsmiljö och säkerhet på 
byggarbetsplatser samt hur arbetsmiljöchefer, arbetsgivar- och arbetstagarparter, fö-
retagshälsor och en arbetsmiljöinspektör tänker och resonerar om densamma. 

Följande forskningsfrågor har varit vägledande: 

1. Vilka utmaningar avseende arbetsmiljö och säkerhet beskrivs och vad ses 
som lösningar på dessa? Hur omsätts arbetsmiljö och säkerhet i praktiken 
på byggarbetsplatser av byggarbetare och platschefer?  

2. Vilken roll har praktikgemenskaper för både motstånd och förbättringar i 
arbetsmiljö och säkerhet? 

3. Vilken betydelse har machokultur för motstånd mot förändring och för-
bättringar i arbetsmiljö och säkerhet? 

Dessa forskningsfrågor undersöks i olika utsträckning i artiklarna. Frågan om vilka 
arbetsmiljö- och säkerhetsutmaningar som beskrivs behandlas i artikel 1-3 och hur 
arbetsmiljö och säkerhet omsätts i praktiken främst i artikel 3. Forskningsfråga 3 
om praktikgemenskapers roll undersöks i artikel 2. Den sista forskningsfrågan om 
machokulturens betydelse behandlas i artikel 3 och 4.  

 

Begrepp 
Byggarbetsplatser är de platser där byggprojekt pågår vid nybyggnation eller vid re-
novering. Vid dessa arbetsplatser sker platsbyggande, det vill säga att byggnaden 
byggs på den plats där den ska stå (Enochsson och Andersson, 2016:72). I det in-
ternationella säkerhetsforskningsfältet är ”safety”, ”(occupational) health and sa-
fety” och (occupational) safety and health vanliga begrepp som används. Många 
gånger används dessa begrepp synonymt med varandra, utan att tydligt avgränsas 
och definieras. Säkerhet definieras enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin 
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som ”resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att 
olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa” (Nationalencyklopedin, 
2020). I definitionen framkommer att det är avsaknaden av olyckor som avses, i en 
bredare bemärkelse. Delvis i linje med Nationalencyklopedin föreslår Beus et al. 
(2016:353) att säkerhet är ”an attribute of work systems reflecting the (low) likeli-
hood of physical harm – whether immediate or delayed – to persons, property, or 
the environment during the performance of work”. Även i den definitionen inne-
bär säkerhet en avsaknad av, eller låg sannolikhet för skador. Men det är inte bara 
situationer som leder till omedelbara skador som inkluderas utan även situationer 
som leder till skador över tid. Här förtydligas även att det avser personer, fast egen-
dom och miljön där arbetet utförs, något som inte framgår i Nationalencyklopedins 
definition. I min avhandling innebär säkerhet sannolikheten för att en person råkar 
ut för en skada. Begreppet arbetsmiljö är brett och ett förslag till definition är ”att 
arbetsmiljö avser de förhållanden som de som arbetar på ett arbetsställe exponeras 
för” (Lindberg och Vingård, 2012:7). Det innefattar med andra ord både den fy-
siska arbetsmiljön och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Med begreppet 
arbetsmiljö och säkerhet menar jag förhållanden på arbetsplatsen som har betydelse för 
sannolikheten att en person råkar ut för en skada. Jag använder arbetsmiljö och 
säkerhet som ett begrepp för att tydliggöra att det är säkerhet inom arbetsmiljöom-
rådet som studerats. Säkerhet kan annars även innefatta andra områden som inte 
hör till arbetsmiljöområdet, som exempelvis IT-säkerhet. Samtidigt är arbetsmiljö 
ett vitt begrepp och där blir istället säkerhet en avgränsning inom begreppet arbets-
miljö. Med begreppet arbetsmiljö- och säkerhetsarbete menar jag det som görs, både 
formellt och informellt, för att upprätta god arbetsmiljö och säkerhet i det dagliga 
arbetet. Begreppet säkerhetsbeteende använder jag för att beskriva hur individen själv 
tänker och agerar i relation till arbetsmiljö och säkerhet. En god arbetsmiljö och sä-
kerhet är sund och säker där varken den fysiska miljön eller arbetets innehåll medför 
att arbetstagaren drabbas av ohälsa eller olycksfall (se SFS 1977:1160 kap 2). 

 

Disposition 
I nästa kapitel presenteras tidigare forskning om varför byggarbetsplatser är olycksdrab-
bade. Nästkommande kapitel inleds med byggorganisationers nuvarande arbete 
med arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser. I kapitlet redogörs för branschens 
övergripande kontext och det arbete som sker på byggarbetsplatser. Därtill beskrivs 
insatser för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet genom branschens egna satsningar, 
samarbetet med företagshälsor samt en översiktlig genomgång av arbetsmiljölag-
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stiftning.  I det tredje kapitlet, Gemensamma praktiker på könade arbetsplatser presen-
teras den teoretiska referensramen om praktikgemenskaper och om hur kön görs 
på mansdominerade arbetsplatser. Metod och material behandlas i det fjärde kapitlet 
varefter avhandlingens artiklar sammanfattas i det femte kapitlet. I det sjätte kapitlet 
diskuteras resultatet under rubrikerna ”Individen som både lösning och problem”, 
”Innanför och utanför praktikgemenskaper” samt ”Machokultur och motstånd 
mot förändring”. Kapitlet avslutas med en kortfattad redogörelse av slutsatserna 
under rubriken ”Sammanfattande slutsatser”. 
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Byggarbetsplatser är  
olycksdrabbade – vad säger 

tidigare forskning? 
 

Byggarbetsplatser beskrivs ofta som olycksdrabbade och det finns ett flertal risker i 
den fysiska arbetsmiljön som kan leda till arbetsskador. De vanligaste är risker för 
att falla eller snubbla, förlora kontrollen över handverktyg, lyfta för tungt, bli träffad 
av fallande material, kollidera med fordon, bli exponerad för hälsoskadliga ämnen 
eller att bli utsatt för skadliga nivåer av buller och vibrationer (AFA, 2017; Arbets-
miljöverket, 2018; Berglund et al., 2019). Enligt AFA (2017) är byggbranschens 
yrkesgrupper överrepresenterade när det kommer till godkända arbetssjukdomar 
och för byggarbetarna innefattar det främst vibrationsskador. Däremot handlar 
merparten av de anmälda arbetssjukdomarna om belastningsskador. I en studie med 
utgångspunkt i arbetsolycksstatistik i den svenska byggindustrin jämför Berglund et 
al. (2019) vilka typer av anmälda arbetsolyckor som är vanligast i olika byggyrken. 
Resultatet visar på skillnader mellan olika yrken gällande vilka typer av arbetso-
lyckor som sker vilket leder till slutsatsen att det är viktigt att förstå mer om vad 
som händer i respektive yrke. I en enkätstudie undersöker Stenberg (2016) orsaker 
bakom allvarliga arbetsolycksfall i den svenska byggindustrin och kommer fram till 
att personfaktorer som ålder, utbildningsnivå och inställning till säkerhet har bety-
delse för att drabbas av allvarliga olycksfall. Trots längre erfarenhet av yrket drab-
bades äldre av fler allvarliga olycksfall jämfört med de yngre, men riskerna för de 
yngre påverkades av deras inställning till säkerhet. Arbetsledning och den säker-
hetskultur som finns på arbetsplatsen visade sig även ha betydelse för allvarliga 
olycksfall. Även i internationell forskning påtalas personfaktorer, kompetens och 
ledarskap vara viktiga för säkerhetsutfallet. Utbildning och arbetsplatslärande är 
områden som pekats ut som viktiga för att förebygga arbetsolyckor med hänvisning 
till att individens förmåga att identifiera risker ökar genom utbildning (Rodriguez 
et al., 2015). I linje med Stenberg (2016) visar Dumrak et al. (2013) och Schwatka 
et al. (2012) studier om arbetsolyckors allvarlighetsgrad i den australienska bygg-
branschen respektive ålderns betydelse för risken att drabbas av arbetsolyckor i den 
amerikanska byggbranschen att det är vanligare att yngre personer drabbas av 
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olyckor jämfört med äldre personer. Däremot tenderar de olyckor som äldre per-
soner drabbas av att vara allvarligare.  Det finns många studier som visar på ledar-
skapets betydelse för att minska arbetsolyckor på byggarbetsplatser. Med säkerhets-
klimat som utgångspunkt undersöker Grill (2018) viktiga delar av säkerhetsledar-
skap i svensk och dansk byggkontext. Grills slutsats är att det regelorienterade och 
deltagande ledarskapet som tillämpades av platschefer i Sverige kan vara bidragande 
till att arbetsolycksfallen är färre i svensk byggkontext jämfört med den danska. 
Forskning om säkerhetskultur och säkerhetsklimat handlar ofta om hur medarbe-
tare och/eller chefer värderar säkerheten inom sin organisation. Säkerhetsklimat 
innefattar medarbetarnas uppfattning av sin sociala kontext medan säkerhetskultur 
handlar om skapandet av denna sociala kontext (se Törner, 2010). För att skapa 
säkerhet inom organisationer i byggbranschen visar Törner och Pousette (2009) att 
kommunikation mellan olika funktioner både vertikalt och horisontellt i byggor-
ganisationer är viktigt. Wadick (2010) undersökte underleverantörers attityder till 
arbetsmiljö och säkerhet inom husbyggande i Australien. Resultatet visade att in-
satser för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet inte kommer fungera i önskad ut-
sträckning om hänsyn inte tas till de normer och värderingar som finns i byggbran-
schen (jfr Törner och Pousette, 2009). Dessa studier har bidragit med värdefulla 
insikter om vikten av ledare som prioriterar arbetsmiljö och säkerhet samt byggar-
betare som har goda kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet. Vidare visar resultaten 
på vikten av kommunikation mellan olika nivåer i organisationer och att gemen-
samma normer och värderingar är viktiga för att uppnå god arbetsmiljö och säker-
het.  

Enligt Chen et al. (2016) beror över 70 procent av arbetsolyckorna på byggarbets-
platser på individuella faktorer. En allt vanligare utgångspunkt hos arbetsgivare, 
generellt, som kritiseras av Hopkins (2006) är ́ safe behaviour programs´ med fokus 
på att undersöka och sedan förändra anställdas icke-säkra beteende i syfte att minska 
andelen olyckor. Hopkins (2006) menar att denna ansats bland annat kan öka risken 
för att de som råkar ut för en arbetsolycka skuldbeläggs, samt att interventionerna 
oftast avser arbetstagarna istället för cheferna trots att cheferna har stor inverkan på 
säkerheten på arbetsplatsen. Dekker (2014) redogör för två olika synsätt på den roll 
de anställda har när gäller att inte följa säkerhetsrutiner på arbetsplatsen. Enligt det 
ena synsättet ses individen som orsak till problemen med arbetsmiljö och säkerhet 
och lösningen blir därför att försöka påverka individen genom regler och kontroll 
för att denne ska anpassa sig till det övergripande säkerhetssystemet. Det andra syn-
sättet innebär att teknologiska- och organisatoriska förutsättningar förändras för att 
minska risken för olyckor, exempelvis genom att förändra hur arbetsuppgifterna 
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utförs. Här ses det som att individen är utsatt för arbetsmiljöproblem i sin omgiv-
ning på arbetsplatsen och att det är omgivningen som behöver anpassas till indivi-
den. Dekker (2014) beskriver ett ökat behov av regler och kontroll över säkerhets-
arbetet dels eftersom vi på samhällelig nivå antagit en 0-vision om att ingen ska 
avlida på sitt arbete, och dels på grund av mer komplicerade strukturer på arbets-
marknaden där flera led av underentreprenörer medför mer komplicerade nätverk 
att hålla reda på. Det leder många gånger till en syn på de anställda som problem 
som ska styras och kontrolleras med bieffekten att det i organisationen utvecklas en 
oförmåga att förutse oväntade händelser samt att de anställda får mindre frihet. Det 
bästa, enligt Dekker (2014), är att hitta en balans mellan båda synsätten.  

Sammantaget finns mycket kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på byggarbets-
platser, både inom Sverige och internationellt. Många studier är kvantitativa och 
undersöker olycksfall från ett makroperspektiv, medan andra lyfter vikten av att 
utgå från arbetsplatsnivå och undersöka hur arbetstagarna upplever det som händer 
i det praktiska arbetet och varför (se Flynn och Sampson, 2012). Studier som un-
dersökt byggbranschen med fokus på att den är mansdominerad har visat att det 
finns utmaningar med maskulina uttryck där risktagande uppmuntras vilket mot-
verkar arbetet för att skapa god arbetsmiljö och säkerhet i branschen (Iacuone, 
2005; Jensen et al., 2014). Flera studier visar även att det finns ett behov av forsk-
ning med ett könsperspektiv inom arbetsmiljö- och säkerhetsfältet (Jensen et al., 
2014; Johansson et al., 2019b; Stergiou-Kita et al., 2015). 
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Arbetsmiljö och säkerhet på 
byggarbetsplatser 

 

Hög andel byggarbetare som är män 
I den här avhandlingen är det byggarbetsplatserna som står i fokus men dessa är en 
del av en större kontext som brukar beskrivas i termer av industri, bransch eller 
sektor. Dessa begrepp tenderar att användas synonymt i olika studier, och även i 
min avhandling. Till byggindustrin räknas vanligen verksamheter som sker inom 
bygg- och anläggningsarbeten vilket bland annat innefattar byggande, underhåll 
och reparationer av byggnader (Samuelsson, 2018). Ett vidare begrepp är byggsek-
torn som innefattar byggindustrin men även fastighetsbolag, byggmaterialindustrier, 
arkitektkontor och tekniska konsulter (Enochsson och Andersson, 2016). Bygg-
sektorn kallas även för byggbranschen. De byggyrken som finns representerade i in-
tervjumaterialet är snickare, murare, markarbetare och betongarbetare. De som ar-
betar inom byggbranschen brukar kallas byggarbetare, hantverkare eller yrkesarbe-
tare och jag har valt att använda begreppet byggarbetare. 

Inom byggindustrin arbetar cirka 344 000 anställda fördelat på 105 749 företag vil-
ket gör industrin till en av de största i Sverige. Det finns ett fåtal stora företag, en 
del medelstora företag och en stor andel små/mikroföretag. De största företagen 
Peab, NCC och Skanska har mer än 1 000 anställda men de flesta, 87 procent, är 
små företag med upp till fyra anställda. Branschen kännetecknas av en hög andel 
byggarbetare med yrkesutbildning, 57 procent 2018, varav merparten är svensk-
födda män. Vidare är 23 procent tjänstemän och 20 procent egenföretagare (Bygg-
företagen, 2019a, 2019b; Koch och Sederblad, 2019; Sveriges Byggindustrier, 
2015). 

De stora företagen har ofta en egen organisation för arbetsmiljö- och säkerhetsar-
betet med egna anställda arbetsmiljöexperter som med egen kunskap om regelver-
ket formar både det strategiska- samt det operativa arbetet inom respektive företag. 
Anställda i de små företagen beskrivs ofta vara mer utsatta för arbetsmiljörisker 
jämfört med anställda i de större företagen (Berglund et al., 2019; Dumrak et al., 
2013). Det beror på att resurserna är färre jämfört med de stora organisationerna 
vilket leder till sämre möjligheter att utbilda nyanställda i arbetsmiljö- och säker-
hetsfrågor. De små företagen har generellt inga anställda arbetsmiljöexperter och 



20 
 

har därför många gånger mindre kunskap och är mer beroende av ägarens intresse 
för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet (Holte och Kjestveit, 2012; Hasle et al., 2012).  

Branschen är sedan länge starkt mansdominerad med cirka 92 procent män och 
endast 8 procent kvinnor, men det finns uttalade ambitioner om att sträva efter en 
mer jämn könsfördelning. Detta uttrycks i regeringens uppsatta mål där det framgår 
att det senast år 2030 ska vara 25 procent kvinnor i byggbranschen (Regerings-
kansliet, 2018). Inom byggarbeten är andelen kvinnor allra lägst, mellan 1-1,5 pro-
cent (Byggföretagen, 2017; Sveriges Byggindustrier, 2015,) vilket stämmer överens 
med hur könsfördelningen ser ut även internationellt (Navarro-Astor et al., 2017).  
Däremot är andelen kvinnor högre inom andra typer av arbeten. Inom lednings-
arbete uppgår andelen kvinnor till en tiondel och inom yrken som kräver specia-
listkompetens såsom civilingenjörer och lantmätare drygt en tredjedel. Den högsta 
andelen kvinnor finns inom kontors-, service- och försäljningsarbete där andelen 
är nästan hälften. Men det är inte bara typ av yrken som skiljer män och kvinnor 
åt, andelen kvinnor är även högre i stora företag jämfört med medelstora- och 
mindre företag vilket förklaras av att stora företag har högre andel tjänstemän me-
dan de medelstora och mindre företagen har en högre andel byggarbetare (Bygg-
företagen, 2017). På byggarbetsplatserna finns det med andra ord endast ett fåtal 
kvinnor som arbetar som byggarbetare och på många av dessa arbetsplatser är samt-
liga anställda män. 

I Sverige utbildar sig fler yngre kvinnor än förut inom byggyrken vilket antyder 
att andelen kvinnor kommer att öka med tiden, men det är förstås svårt att veta 
hur utvecklingen kommer att se ut i verkligheten. Eftersom andelen kvinnor som 
antagits till byggprogrammet på gymnasiet uppgått till 9 procent under 10 års tid 
utan att det medfört någon större synbar förändring i könsfördelningen på byggar-
betsplatserna finns det anledning att ifrågasätta om utvecklingen går åt rätt håll (se 
Byggföretagen, 2017). Det kan ses som en indikation om att något sker på bygg-
arbetsplatserna som gör att förändring tar lång tid. 

 

Personalbrist och behov av kompetensutveckling 
I sin statliga utredning om kompetensbehovet i byggbranschen kommer Enochsson 
och Andersson (2016) fram till att det råder brist på arbetskraft inom nästan alla 
byggyrken och att det därför finns ett stort behov av rekrytering. Resultatet i ut-
redningen visar även att kompetenskraven inom yrkena håller på att förändras med 
exempelvis ökade krav på kunskap om hållbart byggande och digitalisering. Det 
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förändrar kompetenskraven både för de som utbildas och för de som redan arbetar 
i dessa yrken och leder till ett större behov av lärande på arbetet (Enochsson och 
Andersson, 2016). Behovet av kompetensutveckling och förnyelsearbete fram-
kommer även i andra studier (se Johansson och Stenberg, 2008; Byggkommiss-
ionen, 2002; Statskontoret, 2009), men samtidigt påtalas bristande incitament för 
att implementera ny kunskap samt ett motstånd mot förändring (Byggkommiss-
ionen, 2002).  

Men bristen på personal får även negativa konsekvenser för arbetsmiljön och sä-
kerheten på byggarbetsplatserna.  Enligt Enochsson och Andersson (2016) är pro-
duktionen av bostäder högre än vad som kan förväntas under rådande personalbrist 
vilket enligt deras utredning bland annat möjliggörs genom att ”man går på knäna”, 
det vill säga genom att personalen har en alltför hög arbetsbelastning. Enochsson 
och Andersson (2016) beskriver således ansträngda arbetsförhållanden i branschen 
och varnar för att det leder till en ökning av antalet sjukskrivningar samt högre 
personalomsättning. 

Det föreslås att arbetsbelastningen för de anställda kan minskas genom insatser för 
att öka andelen sökande till byggutbildningarna på gymnasienivå, men även genom 
insatser för att nå vuxna som vill byta arbete. En annan viktig del av lösningen på 
den höga arbetsbelastningen ses vara att arbetsgivare avsätter mer tid för utbildning 
av handledare ute på byggarbetsplatserna vilket medför att fler nyutexaminerade, 
lärlingar och nyanlända kan utbildas. Det möjliggör i sin tur att fler kan anställas. 
Personalbristen och den höga arbetsbelastningen hanteras genom en ökning av an-
delen utländsk arbetskraft som även många gånger har sämre arbetsvillkor och en 
mer osäker arbetsmiljö i jämförelse med övrig personal (Enochsson och Andersson, 
2016; Koch och Sederblad, 2019). Detta är ett viktigt område, men har inte un-
dersökts i den här avhandlingen. Enochsson och Andersson (2016) menar att det 
behövs en fortsatt ökning av andelen utländsk arbetskraft fram till år 2025 för att 
nå målen om hur mycket som ska byggas.  Det gör det än viktigare att jobba med 
att förbättra förutsättningarna för en god arbetsmiljö och säkerhet för alla på bygg-
arbetsplatserna. 
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Arbetet på byggarbetsplatser 
Ungefär 90 procent av de bostäder som byggs produceras på den plats där byggna-
den ska stå, det vill säga via platsbyggande. Produktionsmetoden tenderar att med-
föra en del tidsspill i väntan på material alternativt i väntan på att andra personer 
behöver genomföra vissa arbetsuppgifter innan arbetet kan tas upp igen. Det med-
för att det också behövs mer arbetskraft jämfört med prefabricerade produktions-
metoder som sker industriellt (Enochsson och Andersson, 2016).  

Det finns ett flertal byggyrken representerade på byggarbetsplatser, till exempel 
betongarbetare som armerar och gjuter betong till husgrunder, murare som arbetar 
med tegel och lättbetongblock för att bygga husväggar och husfasader samt träar-
betare som är den största yrkesgruppen. De kallas vanligen för ”snickare” i vardag-
ligt tal och har varierade arbetsuppgifter som innefattar allt från att lägga takpannor 
till att inreda skåp. För att vara byggarbetare behövs ett yrkesbevis och ett sådant 
erhålls antingen via gymnasieutbildning, vuxenutbildning alternativt genom lär-
lingsutbildning (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, 2020). Oavsett utbildningsväg 
innehåller utbildningen både teori och praktik och sker med andra ord både på 
byggarbetsplatserna och ”i skolbänken”. Personalen på byggarbetsplatser har alltså 
en vana av att ta emot lärlingar och elever och handleda dem i deras utbildning på 
plats. Genom att handledarna på byggarbetsplatserna utbildar lärlingarna menar jag 
att även normer och värderingar kring arbetsmiljö och säkerhetsarbete förs vidare 
från handledare till lärling.  

Som ordet antyder så är platschefer de som arbetar som chefer för byggprojekt på 
byggarbetsplatserna. De har olika utbildningsbakgrund med allt mellan 2-årig yr-
kesskola och 5-årig universitetsutbildning. Arbetsuppgifterna är mångfacetterade 
och innefattar både byggtekniska frågor, administration, juridik och personrelate-
rade frågor. Arbetsbelastningen tenderar att vara hög för platschefer som många 
gånger arbetar mycket övertid (Styhre och Josephson, 2007). I intervjumaterialet i 
den här avhandlingen beskrevs platschefens inställning till arbetsmiljö och säkerhet 
som mer tongivande för utfallet på byggarbetsplatsen än byggorganisationens ar-
betsmiljö- och säkerhetsarbete. Byggarbetarna berättade att de upplevde en högre 
känsla av samhörighet till platschefen än till organisationen där de var anställda. 

Byggprocessen kännetecknas av flexibilitet, snabba anpassningar och improvisation 
och är därigenom svår att planera och styra vilket ställer höga krav på byggherre, 
arkitekter, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer som deltar i 
processen med att planera arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015; Choe och Leite, 2017; 
Kronlund, 1982; Larsson Tholén et al., 2013; Pousette och Törner, 2016; Swuste, 
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2012). Eftersom byggprojekt sätts upp på den plats där byggnaden ska uppföras så 
tenderar byggarbetare att vara geografiskt rörliga och vana att samarbeta med olika 
människor. En del byggarbetare arbetar i projektet från början till slut medan andra, 
ofta specialiserade inom vissa uppgifter, endast arbetar i projektet under kortare 
perioder (Koch och Sederblad, 2019; Kronlund, 1982). I citatet nedan beskrivs 
arbetet på en byggarbetsplats av en av platscheferna som intervjuats i den här stu-
dien. 

Man börjar med en tidplan som startar när bygget startar och så har 
man en sluttid när man ska vara klar och då ritar man upp aktiviteterna 
och efter det så vet man // allt som ska göras då. // Säg att jag har 10 
snickare. Två ska göra det och två ska göra det och så gör man en 
fördelning vilka som ska göra vad och sedan pratar man med installa-
törerna att elen måste upp då och då. Så gör man först en stor typ 
[schema] och sedan gör man en rullande typ [schema] på kanske tre 
veckor så man vet vad som händer. Och utifrån det så tillsätter man ett 
lag av en arbetsledare, ibland två, som styr upp från den här tidplanen 
jag har gjort och ser till att gubbarna har material, att de har grejorna 
och att de vet vad de ska göra. Så att egentligen är det ju att man… de 
följer ju vår arbetsinstruktion, vi talar ju om att det här ska göras på det 
här sättet och med den säkerheten. Så det gäller att man följer order så 
att säga. Det är kanske fel ord men man följer arbetsinstruktioner och 
så är man ju ett lag tillsammans som samverkar // Det som är, det är 
ju att få med alla. Om vi bara kör på och bygger och elarna inte hänger 
med då… de måste ju få in sina el dosor innan vi slår igen väggen och 
när vi gjuter måste man sätta in de här VVS-rören så att de är ju med 
hela tiden på bygget fast de är ju lite mindre folk än vad vi är. // vi 
håller ju på med allt möjligt. Vi gjuter, vi kör tak, vi kör mellanväggar 
och vi gör allting samtidigt. (Platschef) 

Ur platschefens perspektiv är planering huvudfokus. Behovet av flexibilitet och 
anpassningar framkommer också där flera anställda med olika uppgifter arbetar i 
samma fysiska utrymme med uppgifter som måste göras i rätt ordning. Även om 
en snickare har tid att göra färdigt en vägg måste de vänta tills elektrikerna är klara 
med sitt arbete inuti väggen och så vidare. Citatet synliggör dessutom hierarkin, 
liksom vikten av kommunikation mellan hierarkiska nivåer, som behövs för att 
behålla kontrollen över byggprojektet där platschefen organiserar arbetet och sedan 
delegerar uppgifter till arbetsledare som i sin tur instruerar byggarbetarna. Citatet 
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belyser också vikten av att byggarbetare följer instruktioner och samarbetar med 
varandra så att alla gör sin del av arbetet under den angivna tiden. 

På grund av flexibiliteten i arbetsstyrkan, den föränderliga fysiska miljön samt att 
projekt utvecklas över tid och därför är svåra att planera i förväg är planering, in-
formation och kommunikation viktigt för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom 
byggprojekten (Arbetsmiljöverket, 2015; Arbetsmiljöverket 2018; Larsson Tholén 
et al., 2013; Pousette och Törner, 2016). 

 

Branschinsatser för arbetsmiljö och säkerhet på  
byggarbetsplatser 

Det görs ett flertal insatser avseende arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på byggar-
betsplatserna, både på strategisk nivå och på operativ nivå. Dessa sker genom före-
tagens interna arbete, genom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas egna 
och gemensamma arbete och genom samarbeten mellan företag, arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer samt myndigheter. I texten nedan ges några exempel på 
dessa insatser i syfte att ge en bild av det arbete som sker. 

Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) erbjuder arbetsmiljörådgivning 
till företag, de arbetar med projekt som exempelvis Bortom noll och Säkerhetsdagen 
och har även arbetsmiljöexperter som arbetar regionalt. Byggföretagen, Byggnads, 
Seko, och Ledarna samverkar inom Byggbranschens centrala arbetsmiljöråd (BCA) 
inom frågor som rör utbildning för skyddsombud, forskning och utveckling samt 
företagshälsovård (Byggföretagen, 2018).  

Fackförbundet för byggarbetare, Byggnads, organiserar en hög andel av de anställda 
byggarbetarna på byggarbetsplatserna. En av förbundets viktiga insatser för arbets-
miljö och säkerhet är att de utbildar skyddsombud som har till uppgift att ”företräda 
de anställda” i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet lokalt på arbetsplatserna samt att 
”verka för en tillfredsställande arbetsmiljö” (SFS 1977:1160 kap 6 §4). Där det inte 
finns lokala skyddsombud finns regionala skyddsombud som alltså inte är kopplade 
till respektive arbetsplats utan företräder flera arbetsplatser inom en region. Bygg-
nads och Byggcheferna jobbar tillsammans i projektet Stoppa machokulturen. Ut-
gångspunkten i projektet är att det i byggbranschen finns en utbredd kultur som 
kännetecknas av värderingar som påverkar arbetsmiljön och säkerheten negativt, 
och syftet med projektet är att förändra kulturen till det bättre (Byggnads, 2018; 
Byggnads och Byggcheferna, 2020). 
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Galaxen Bygg AB är ett unikt samarbete som bara finns i byggindustrin och har 
funnits sedan 1986. Galaxen kan beskrivas som spindeln i nätet mellan individen, 
byggföretag, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Aktiebolaget ägs av Bra-
vida, Byggföretagen, JM, NCC, Peab, Skanska och Måleriföretagen i Sverige. Men 
det är inte endast medlemmar som har möjlighet att ta del av deras tjänster utan de 
är till för alla. Arbetet inom Galaxen bygg AB inriktar sig på tre områden; rehabi-
litering och omplacering av bygganställda som är sjukskrivna, information och ut-
bildning om arbetsmiljö och hälsa för landets gymnasieutbildningar inom bygg samt 
att ordna anställningar till nyanlända (Galaxen, 2020). 

Hösten 2019 invigdes även byggbranschens säkerhetspark som är ett utbild-
ningscenter där deltagarna får träna praktiskt på säkerhet och reflektera över både 
attityder och beteenden i grupp och individuellt. Målen med träningen i säkerhets-
parken är att deltagarna ska få verktyg med sig som de kan använda på sina respek-
tive arbetsplatser för att skapa en säkerhetskultur och därigenom minska andelen 
tillbud och olyckor (Byggbranschens utbildningscenter, 2020). 

 

Arbetsmiljölagstiftning 
Arbetsmiljölagstiftningen syftar till att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna fri 
från ohälsosam fysisk och psykisk belastning genom samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Arbetsmiljöarbetet i Sverige struktureras främst genom arbetsmil-
jölagen, SFS 1977:1160, vars syfte både är att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
att uppnå en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen lyfts arbetsgivarens ansvar för att 
leda och planera arbetsmiljöarbetet för att förebygga och eliminera risker och skapa 
förutsättningar för en god arbetsmiljö. Arbetstagarna är skyldiga att samarbeta med 
arbetsgivaren i detta arbete, exempelvis genom att bära skyddsutrustning. I tillägg 
till arbetsmiljölagen finns föreskriften AFS 2001:1 som handlar om systematiskt ar-
betsmiljöarbete (SAM). I föreskriften tydliggörs att arbetsgivaren kontinuerligt ska 
arbeta för att förebygga både olyckor och ohälsa genom att systematiskt undersöka, 
genomföra och följa upp sin verksamhet (AFS 2001:1).  Den nyaste föreskriften 
inom arbetsmiljöområdet är AFS 2015:4 om social och organisatorisk arbetsmiljö.  
Föreskriften trädde i kraft 2016 och syftar både till att ”främja en god arbetsmiljö” 
samt att förebygga att ohälsa uppkommer på grund av organisatoriska- eller sociala 
förhållanden som innefattar bland annat arbetsbelastning och kränkande särbehand-
ling (AFS 2015:4 1§).  
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Samma arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter som gäller på övriga arbetsmark-
naden gäller förstås även på byggarbetsplatser, men för byggbranschen finns ytter-
ligare föreskrifter att förhålla sig till. En av dem är Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
och allmänna råd om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, som omfattar 
planering och utförande av byggnads- eller anläggningsarbete. Unikt för byggbran-
schen så har, förutom arbetsgivaren, även byggherren, projektörer och arbetsmil-
jösamordnarna ett arbetsmiljöansvar (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsgivarna har 
fortfarande huvudansvaret för arbetsmiljön för sina anställda på byggarbetsplatsen 
och ska samverka med dem och ta fram de rutiner som behövs för att skapa en god 
arbetsmiljö. Men byggherren har ett samordnande ansvar för arbetsmiljöfrågorna 
under hela projekttiden och även under bruksskedet. En arbetsmiljöplan upprättas 
inför projektet som beskriver de aktuella arbetsmiljöreglerna, hur arbetsmiljöarbe-
tet kommer att organiseras under byggprojektet och vilka arbetsmiljöåtgärder som 
kommer att användas vid specifika riskfyllda arbetsmoment. Byggherren utser även 
två byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P som har hand om planerings- och projekte-
ringsfasen och Bas-U som ansvarar för arbetsmiljön under tiden arbete utförs. Ar-
betsgivaren ska även göra egna riskbedömningar som sedan lämnas över till Bas-U 
som samordnar arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2020).  

På uppdrag av regeringen informerar Arbetsmiljöverket om reglerna samt under-
söker hur implementeringen av regelverket fungerar, exempelvis via inspektioner 
på byggarbetsplatser. Vid dessa besök träffar inspektören både ledningen och de 
anställda och gör en bedömning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Frick 2014; 
Ståhl, 2016). Om arbetsmiljölagstiftningen inte följts åläggs projektet att betala 
sanktionsavgift. Mer komplicerade anställningsförhållanden och ett utökat regel-
verk att hålla reda på, har medfört att inspektörerna behöver annan typ av kompe-
tens jämfört med tidigare. Trots det har tillsynsverksamheten utvecklats mot att 
inspektörer många gånger utövar inspektioner inom flera branscher jämfört med 
tidigare då inspektörer ofta var specialister inom en viss bransch (se Riksrevisionen, 
2016). Lagstiftningen om arbetsmiljö kritiseras bland annat för en bristande anpass-
ning till dagens arbetsliv där stora företag tecknar kontrakt med underentreprenörer 
i olika led vilket tenderar att medföra utmaningar att avgöra vem som har arbets-
miljöansvar på arbetsplatsen (jfr Riksrevisionen, 2016). 

Sammanfattningsvis är det mycket som görs för att förbättra arbetsmiljön och sä-
kerheten på byggarbetsplatser men speciella förutsättningar leder till att arbetet för-
svåras. Den fysiska miljön på byggarbetsplatser förändras kontinuerligt vilket gör 
det svårare för personerna som vistas där att veta var riskerna finns. Därtill är det 
många gånger inte samma personer som vistas på arbetsplatsen under hela projektet 
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utan det varierar över projektets olika faser. Eftersom ”allt görs samtidigt” som 
platschefen beskrev i citatet ovan och anpassningar vanligen sker under projektets 
gång är dessa även svåra att planera. Samtidigt finns en given sluttid när projektet 
ska vara klart och tidspressen tenderar att vara stark. Förutom arbetsmiljölagstift-
ningen och föreskrifterna finns det särskilda regelverk just för arbetsmiljö och sä-
kerhetsarbete på byggarbetsplatser. Inspektörer från Arbetsmiljöverket gör inspekt-
ioner på byggarbetsplatser för att informera och kontrollera att regelverket följs. 
Inspektörernas kompetens beskrivs dock skifta från specialistkunskap inom en 
bransch till generell kunskap inom flera branscher vilket potentiellt kan påverka 
informationsinsatserna negativt.  
 

Samarbete med företagshälsor 
Företagshälsor är också en samarbetspartner i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på 
byggarbetsplatserna, även om de många gånger har mer generell kunskap om ar-
betsmiljö snarare än specialistkunskap om just arbetsmiljö och säkerhet på byggar-
betsplatserna. Redan på 1950-talet när begreppet företagshälsovård blev vanligt i 
vardagligt tal var arbetsgivar- och arbetstagarsidan av den uppfattningen att de 
skulle arbeta förebyggande så arbetsskadorna helt enkelt aldrig skulle uppstå. Ar-
betstagarna ville däremot helst att de skulle erbjuda hälsoundersökningar och sjuk-
vård. På den tiden var företagshälsovård organiserad i tre olika former; inbyggda 
hälsor, centraler och branschhälsor. De inbyggda hälsorna fanns på större arbets-
platser och det finns fortfarande några sådana kvar, sedan fanns det centraler där 
flera kundföretag hörde till en central hälsa. Inom vissa branscher där det identifi-
erats särskilda arbetsmiljöproblem utvecklades anpassade branschhälsor såsom 
Bygghälsan och Statshälsan (Arbetsmarknadsdepartementet, 2004). Statsbidrag in-
fördes för att öka anslutningsgraden till företagshälsovård vilket resulterade i att 80 
procent av arbetstagarna hade tillgång till dess tjänster år 1988 (Isacsson och Söder-
lind, 1995).  

Från 1968-1992 fanns den byggbranschanpassade Bygghälsan som hade kompetens 
avseende arbetsmiljö och säkerhet i just byggbranschen. De nådde cirka 80 procent 
av alla medarbetare i branschen genom de centraler som fanns på större orter och 
den uppsökande verksamhet som fanns i de glesare befolkade delarna av Sverige. 
Den uppsökande verksamheten bestod av bussar där hälsoundersökningar genom-
fördes (Bygghälsan, 1972; 1987; 1989). Sjuksköterskor och företagsläkare under-
sökte individernas hälsa vilket följdes upp över tid och teknisk personal gav hand-
fasta tips och råd om utformning av arbetsplatserna och bästa sättet att använda 
maskiner och verktyg. Under mer än tjugo år arbetade Bygghälsans personal med 
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att undersöka och förbättra arbetsmiljö och säkerhet i branschen. I en databas sam-
lades information om individers hälsoutveckling över tid, vilken fortfarande an-
vänds för att generera kunskap om arbetsmiljöns påverkan på individen (Bygghäl-
san, 1972; Engholm och Holmström, 2004). I Johansson och Johansson (1990) 
fallstudie som inkluderande små företag i bland annat byggbranschen framkom att 
företag som hade kontakt med företagshälsornas skyddsingenjörer generellt var av 
åsikten att de hade för lite kunskap om produktionsprocessen för att hitta bra lös-
ningar. Dock beskrevs branschhälsorna, som Bygghälsan, ha god kännedom om de 
små företagens produktionsprocesser jämfört med andra företagshälsor. Däremot 
tenderade de att ta över så mycket av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet att små 
företag inte motiverades att skapa ett eget intresse för dessa frågor. På liknande sätt 
beskrevs rehabilitering direkt överföras till Galaxen Bygg AB med påföljden att de 
enskilda företagen inte motiverades att engagera sig i frågor rörande rehabilitering. 

1993 drogs statsbidragen för företagshälsovård in och Bygghälsan kom därför att 
avvecklas. Företagshälsovård avreglerades vilket medförde att företagshälsor började 
konkurrera med varandra och har efter det utvecklats till att ha bred kunskap om 
flera branscher istället för att specialisera sig på en enskild bransch (Westerholm och 
Bostedt, 2004; Isacsson och Söderlind, 1995). Trenden idag är att det blir färre men 
större företagshälsor. I början av 1990-talet fanns det cirka 1 000 hälsor med unge-
fär 10 000 anställda. I början av 2000-talet hade det sjunkit till ungefär 650 enheter 
med omkring 6 000 anställda. I nuläget finns det ungefär 150 enheter i Sverige 
med sammanlagt ungefär 4 000 anställda varav en tredjedel är företagssjuksköters-
kor. Det innebär att det är många av de anställda som arbetar med sjukvård vilket 
indikerar att det främst är sådana tjänster som säljs. Övriga anställda arbetar som 
beteendevetare, ergonomer, läkare, arbetsmiljöingenjörer, hälsovetare och admi-
nistratörer. Det beräknas att arbetsgivare investerar i snitt 1 300 kr/arbetstagare/år 
(Sveriges Företagshälsor, 2015). 

Vad som menas med företagshälsovård beskrivs i Arbetsmiljölagen:  
 

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områ-
dena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt 
arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt 
ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbets-
miljö, organisation, produktivitet och hälsa (SFS 1977:1160, 3 kap 2c 
§).  
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Det unika med företagshälsor som erbjuder företagshälsovård beskrivs vara deras 
bredd av kompetens inom alla aspekter av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet vilket 
medför att deras anställda tillsammans har stor kunskap om arbetets och arbetsmil-
jöns effekter på individen (Sveriges Företagshälsor, 2015). Enligt Frick och Johans-
son (2013) var företagshälsovård tänkt vara den tredje stora aktören för ett effektivt 
systematiskt arbetsmiljöarbete, efter arbetsgivaren och skyddsombud, men de me-
nar att avregleringen på 1990-talet har medfört ett fokus på individinriktade insatser 
vilket enligt dem inte bidrar till företagens systematiska arbetsmiljöarbete. En åter-
kommande kritik som riktats mot företagshälsor är just tendensen att behandla in-
divider istället för organisationer vilket argumenteras inte följa intentionen i arbets-
miljölagstiftningen samt att tjänsterna många gånger är alltför statiska och därmed 
inte anpassas till varje kundföretags behov (Schmidt et al., 2017; Ståhl et al., 2015). 
 
Enligt kollektivavtalet (bygg) är arbetsgivare i byggbranschen skyldiga att teckna 
avtal med en företagshälsa och skicka sina anställda på hälsokontroll minst vart 
tredje år, och om den anställde är över 50 år så ska de erbjudas hälsokontroll varje 
år (Byggavtalet, 2017). Det medför att en stor andel av de anställda på byggarbets-
platserna har tillgång till företagshälsovård. Byggnads har även en policy beträffande 
samarbetet mellan företagshälsor och byggföretag där vikten av att företagshälsan 
bidrar till att förebygga hälsorisker och säkerhetsrisker framhävs. Vidare beskrivs att 
de måste anpassa sina tjänster efter byggföretagens behov vilket medför att de be-
höver goda kunskaper om byggbranschen (Byggnads, 2019). 
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Gemensamma praktiker på 
könade arbetsplatser 

 

Praktikgemenskaper på arbetsplatser 
I det här avsnittet redogörs för de aspekter av teorin om praktikgemenskaper som 
varit viktiga i analysarbetet. I Jean Lave och Etienne Wengers klassiska bidrag Situ-
ated Learning som första gången trycktes 1991 och Etienne Wengers Communities of 
Practice: Learning, Meaning, and identity som trycktes första gången 1998 formas te-
orin om ”communities of practice” som översatts till praktikgemenskaper.  

Lave och Wenger redogör för hur nykomlingar successivt går från legitimt perifert 
deltagande till fullt deltagande där de lärt sig det som är viktigt inom praktikge-
menskapen. Genom empiriska exempel från bland annat skräddarlärlingar och 
barnmorskor beskrivs hur dessa steg för steg lär sig både yrkets färdigheter, men 
även de symboler och det tänkande som utmärker yrket. Genom det aktiva delta-
gandet beskrivs hur individen både blir en del av praktikgemenskapen samt gör 
praktikgemenskapen till sin egen, vilket medför att individen sedan lär ut praktik-
gemenskapen till andra. Det innefattar både språk, sätt att interagera både inom 
gruppen och externt, beteenden och tankesätt (Lave och Wenger, 2019). Enligt 
denna förklaringsmodell lär sig bygglärlingar hur arbetsmiljö och säkerhet görs ge-
nom att delta i det dagliga arbetet på byggarbetsplatserna. Praktikgemenskaper de-
finieras som  

A community of practice is a set of relations among persons, activity, 
and world, over time and in relation with other tangential and over-
lapping communities of practice (Lave och Wenger, 2019:98) 

Praktikgemenskaper definieras med andra ord som de relationer, som växer fram 
över tid, som människor har till varandra, till de aktiviteter som de genomför och 
till sin omgivning. 

I en praktikgemenskap, som kan utgöras av exempelvis ett arbetslag på en byggar-
betsplats, menar Wenger (2019) att det utvecklas ett gemensamt sätt att tänka och 
göra sina arbetsuppgifter. Ett sätt att vara, tänka och agera i enlighet med gruppen. 
Det påverkar även individernas identitet i takt med att de socialiseras in i praktik-
gemenskapen. Det sker med andra ord ett kollektivt lärande som uttrycks i den 
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sociala kontexten. Inom praktikgemenskaperna bedöms i vilken utsträckning for-
mella riktlinjer ska införlivas och i vilka situationer de i så fall ska användas i prak-
tiken (Wenger, 2019). På byggarbetsplatserna finns tydliga exempel genom att 
handledare utbildar lärlingar som kommer ut på byggarbetsplatserna. Men praktik-
gemenskaper är under ständig omvandling genom att det kommer nya medlem-
mar. På byggarbetsplatser sker det i form av nyanställda, elever och lärlingar. Enligt 
Lave och Wenger (2019) socialiseras de in i praktikgemenskapen genom att de lär 
sig det praktiska arbetet och bit för bit går mot att bli fullvärdiga medlemmar där 
de själva internaliserat praktikgemenskapen och handleder andra nya. Nya med-
lemmar kommer också in med annan kunskap och andra sätt att tänka och göra 
saker på, vilket kan leda till förändringar om gruppen är villig till omförhandling.  

Det är viktigt att inkluderas i praktikgemenskapen (Wenger, 2019) och det kan 
därför tolkas finnas ett socialt tryck till att anpassa sig och för att ”passa in”. Om 
gränserna runt praktikgemenskapen blir för starka ökar även risken för att kun-
skapen stannar kvar inom praktikgemenskapen istället för att spridas inom organi-
sationen (Wenger, 2019). Det i sin tur kan i så fall göra det svårare att samarbeta 
med exempelvis externa arbetsmiljöexperter eftersom ett bra samarbete kräver att 
det finns ett flöde av kommunikation fram och tillbaka. Ett exempel på när kunskap 
stannar kvar i praktikgemenskapen framkommer i Sjöström (2013) avhandling som 
handlar om hur operatörer på ett pappersbruk deltar i arbetsmiljöarbetet i prakti-
ken. Resultatet visar att operatörerna hanterar arbetsmiljörisker inom praktikge-
menskapen snarare än i dialog med arbetsgivaren vilket innebär att riskhantering 
utvecklas mellan de anställda istället för mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det 
formella arbetsmiljöarbetet uppfattades av operatörerna som arbetsgivarens domän 
tillhörande en annan praktikgemenskap med andra praktiker. Därmed hölls kun-
skap om risker kvar inom praktikgemenskaperna.  

Som nämnts tidigare finns det ett behov av kontinuerligt arbetsplatslärande inom 
byggyrkena (se Enochsson och Andersson, 2016). Lärandet beskrivs medföra för-
ändringar av individens kunskaper, attityder eller sociala färdigheter. En definition 
av lärande är ”relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av in-
dividens samspel med sin omgivning” (Ellström, 1992:67). Yrkeskunnande, kom-
petens och kvalifikationer används ofta synonymt enligt Ellström (1992). Gemen-
samt för samtliga begrepp är att de relateras till en specifik uppgift, situation eller 
kontext. Det kan vara exempelvis kompetens om arbetet som sker på byggarbets-
platser. Kompetens definieras som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relat-
ion till en viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 1992:21). Det handlar 
med andra ord om hur individen genomför sitt arbete. Till skillnad från kompetens 
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så innefattar begreppet kvalifikation de krav som arbetet ställer på individen. Ell-
ström (1992: 29) föreslår följande definition: ”// den kompetens som, objektivt 
krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller infor-
mellt efterfrågas av arbetsgivaren”. Kompetens härleds således till individens för-
mågor i relation till en viss uppgift medan kvalifikationer innefattar arbetets krav på 
individens kompetens. I en artikel utforskar Gherardi och Nicolini (2000) lärandet 
av säkerhet i praktikgemenskaper i byggbranschen. De slutsatser som dras är att 
praktikgemenskaper kan ses som ett nätverk av relationer där kompetens cirkulerar 
som konstruerar säkerhet genom kultur, artefakter, regler och motstånd som de 
möter både inom och utom organisationen. Enligt Gherardi och Nicolini (2000) 
kan inte säkerheten förbättras endast genom påtryckningar utifrån eftersom detta 
inte förändrar praktikerna. 

Kunskap är en del av kompetensbegreppet som Ellström (1992) delar upp i explicit 
och implicit kunskap. Explicit kunskap innefattar exempelvis regler, normer eller 
föremåls egenskaper. Det innefattar den teoretiska kunskap som oftast går att for-
mulera i ord. Mycket av den kunskap individer har menar Ellström (1992) dock 
består av implicit kunskap, eller ”tacit knowledge” tyst kunskap (se även Polanyi, 
1962). Den tysta kunskapen är kunskap som används i arbetet, men som inte är 
verbaliserat. Medan explicit kunskap härleds till ”vetande”, så kopplas implicit kun-
skap till ”görande” (Ellström, 1992). Enligt Wenger (2019) behöver det finnas ett 
handlingsutrymme i praktikgemenskaperna gentemot övriga organisationen och 
det pågår även ständigt förhandlingar dem emellan. Somerville och Abrahamsson 
(2003) undersöker hur gruvarbetare och säkerhetsinstruktörer (safety trainers) i Au-
stralien interagerar i praktikgemenskaper när hur de lär sig säkerhet i praktiken i en 
maskulin kultur. Kulturen i gruvan beskrivs kännetecknas av att vara smutsig och 
farlig, omgärdas av risker, konkurrens, aggression och en tendens att vara villig att 
offra sin fysiska hälsa. De slutsatser som dras är att gruvarbetarnas lärande och prak-
tiserande av säkerhet sker i den specifika kontexten och kulturen där de jobbar. 
Där skedde lärandet både informellt och formellt genom relationen mellan mentor 
och adept, men den praktiska kunskapen stämde många gånger inte med den for-
mella säkerhetsträningen. I de fallen litade de anställda mer på sin common-sense 
kunskap än på vad som lärdes ut i säkerhetsträning. 

Enligt Wenger (2019) ska lärande inte ske bortkopplat från praktiken eftersom det 
är genom praktiken som lärandet sker. Wenger (2019) återger en anekdot om hur 
ett arbetslag som var missnöjda med sina arbetsvillkor men som av nationella sä-
kerhetsskäl inte kunde gå ut i strejk istället valde att protestera genom att genomföra 
sitt arbete till punkt och pricka enligt protokollet. Det innebär att de inte använde 
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den tysta kunskap de utvecklat om hur arbetet ska genomföras och det beskrivs hur 
detta agerande snabbt resulterade i kaos på arbetsplatsen. Detta lyfts som ett exem-
pel på den tysta kunskap som utvecklas i praktikgemenskaper och hur viktig den 
är för organisationernas förmåga att bland annat hantera oförutsedda händelser. På 
liknande sätt förklarar Dekker (2014) att för mycket regler kring arbetsmiljö och 
säkerhet kan leda till att för lite handlingsutrymme ges för de anställdas praktiska 
erfarenhet av yrket. Med utgångspunkt i det synsättet menar jag att nya sätt att 
utöva arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på byggarbetsplatser tydligt bör integreras i 
praktikgemenskapernas dagliga praktiker.  

Utifrån denna redogörelse för vissa aspekter av teorin om praktikgemenskaper an-
vänder jag mig av följande teoretiska grepp. Jag ser möjligheter för både utveckling 
och förändringsmotstånd inom praktikgemenskaper beroende på de förhandlingar 
som pågår i praktikgemenskaperna. Individer beskrivs lära sig tillsammans genom 
att aktivt delta i utförandet av arbetsuppgifterna där lärandet sker genom interaktion 
mellan individer i en specifik kontext, och inte endast innefattar det ”handgripliga” 
utan även sättet att tänka och resonera i olika situationer. Enligt Lave och Wenger 
(2019) jämför sig individen med det denne möter i den befintliga praktikgemen-
skapen och med tiden både anpassar sig till ageranden och tankesätt som uppfattas 
som fördelaktiga inom praktikgemenskapen samt påverkar denne genom att föra 
vidare sina egna tankesätt. Den tysta kunskapen som utvecklas beskrivs vara viktig 
för sättet att hantera snabba förändringar inom organisationer vilket jag uppfattar 
tydliggör att praktikgemenskaper är viktiga för organisationers överlevnad (se 
Dekker, 2014; Wenger, 2019). Teorin om praktikgemenskaper öppnade upp nya 
perspektiv och idéer om lärande och om social interaktivitet men har även kritise-
rats genom åren (Cairns, 2011). En del av den kritik som lyfts är att det finns för 
liten betoning på hur kön påverkar relationerna och lärandet inom praktikgemen-
skaper. I sin artikel Situating gender in situated learning menar Salminen-Karlsson 
(2006) att praktikgemenskaper bör kombineras med ´doing gender´-perspektivet 
för att kunna lyfta utmaningar som kan uppkomma för nykomlingar, som exem-
pelvis kvinnor, på mansdominerade arbetsplatser och för att kunna förstå vad fullt 
deltagande egentligen innebär. Jag följer Salminen-Karlssons rekommendation och 
använder teorier om kön och maskuliniteter för att förstå hur vissa värderingar och 
normer tenderar att spridas inom praktikgemenskaper på byggarbetsplatser och 
inom byggorganisationer vilket tydliggör utmaningar med byggarbetsplatsers höga 
andel arbetsskador. I avsnittet nedan redogörs för de delar av görandet av kön med 
fokus på mansdominerade arbetsplatser, främst byggarbetsplatser, som används i 
analysen. 
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Könade organisationer och arbetsplatser  
Förståelsen av kön i den här avhandlingen utgår från ´doing gender´ perspektivet 
som myntades av West och Zimmerman (1987) och som bidrog med en förståelse 
av kön som ett görande, med andra ord att görs i den sociala kontext där människor 
vistas genom att de interagerar med varandra vilket innebär att kön görs genom 
individens tolkningar av vad som händer runtomkring denne.  Jag har valt att över-
sätta begreppet ´doing gender´ till ´att göra kön´. Enligt West och Zimmerman 
(1987) görs kön i sin kontext genom att individer anpassar sitt beteende efter vad 
som bedöms passande i olika situationer. Kön beskrivs som en social kompetens 
där individen anpassar sig till uppfattningar av sociala koder som sker genom inter-
aktioner och aktiviteter i individens kontext och som sedan uttrycks som maskulin 
och feminin ”natur”. För att beskriva hur kön görs skiljer West och Zimmerman 
(1987) mellan tre olika nivåer; sex, sex category och gender vilka jag valt att över-
sätta till biologiskt kön, könskategori och kön. Biologiskt kön innefattar den biologiska 
uppdelningen mellan man och kvinna som ofta görs vid födseln. Könskategori, å 
andra sidan, handlar om hur individen framställer sin könstillhörighet i det vardag-
liga livet såsom uppfattningar och tolkningar av vilka sociala förväntningar som 
finns kopplade till respektive könskategori, man eller kvinna, avseende exempelvis 
klädstil och frisyr. Det kan förstås som en roll som individen spelar, men där rollens 
innehåll uppfattats av individen själv i relation till dennes kontext istället för att det 
finns ett färdigt manus.  

Enligt West och Zimmerman (1987) hänger inte nödvändigtvis nivåerna biologiskt 
kön och könskategori ihop, exempelvis kan en person vars biologiska kön katego-
riserats som kvinna ändå själv identifiera sig tillhöra könskategorin man och kom-
mer då att anta den rollen. Men de olika rollerna tillskrivs olika egenskaper, vilket 
kan leda till att kvinnor och män ses tillföra olika egenskaper till en arbetsplats. 
Vilka egenskaper som räknas som fördelaktiga inom dessa kategorier varierar med 
tiden och i olika kulturer, men de beskrivs samtidigt som svåra att förändra.  De 
förväntningar som uppfattas inom varje kategori påverkar språk, tankar och känslor. 
Exempelvis kan kategorin kvinnor tillskrivas egenskaper som omhändertagande, 
känsliga och irrationella medan kategorin män kan associeras med fysisk styrka, 
aggressivitet och logiskt tänkande. Den tredje nivån kön handlar om hur individen 
hanterar föreställningar om lämpliga attityder och aktiviteter i förhållande till till-
hörigheten till könskategori. West och Zimmerman (1987:127) definierar kön 
som: 
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The activity of managing situated conduct in light of normative con-
ceptions of attitudes and activities appropriate for one’s sex category.  

West och Zimmerman (1987) menar att kön görs genom hur individen hanterar 
specifika situationer genom hur denne tolkar de normativa föreställningar och at-
tityder som upplevs lämpliga för den aktuella könskategorin. Att göra kön beskrivs 
som ett görande av skillnader mellan manligt och kvinnligt. Synen på skillnader 
mellan de två könskategorierna menar West and Zimmerman (1987) innebär en 
tendens att återskapa samma sätt att göra kön genom att sådana förväntningar re-
flekterar normer och värderingar som återskapas genom interaktioner mellan män-
niskor. Det innebär att när risktagande uppfattas som ett uttryck för maskulinitet 
på en byggarbetsplats så kommer personerna som arbetar där och vill uttrycka mas-
kulinitet att vara benägna att ta risker.  

Connell (2008) ser maskulinitet som konstruktioner och menar att män väljer, be-
roende på situation, ur en ”pott” av maskulint beteende. Connell vill visa på kom-
plexiteten i de många uttrycken för maskulint beteende som finns vilka även för-
ändras över tid och därmed inte är statiska. Eftersom kön och maskulinitet ses som 
situerade praktiker, det vill säga att de görs i sin specifika kontext, så kan de ut-
tryckas på olika sätt av samma person exempelvis beroende på om personen befin-
ner sig i en specifik arbetssituation eller hemma med familjen. Det jag använder i 
min analys är att maskulinitet förändras och omförhandlas med tiden och att mas-
kulinitet är flera olika saker samtidigt. Däremot kan maskulinitet på arbetsplatser 
vara svåra att upptäcka eftersom männen ofta representerar normen vilket medför 
att de inte uppmärksammas (se Abrahamsson, 2000:114). En dominant form av 
maskulinitet beskrivs vara den hegemoniska maskuliniteten vilket är det mest nor-
merande sättet att göra manlighet på i en given tid och på en given plats vilket alla 
beskrivs behöva förhålla sig till. Det hegemoniska idealet i västvärlden idag att vara 
självständig, risktagande, aggressiv, heterosexuell och rationell. Även då olika, och 
ibland motstridiga, beteenden kan definieras som ´maskulina beteenden´ finns det 
ett hegemoniskt ideal som väger tyngre (Connell, 2008). I sin avhandling om hur 
maskulinitet upprätthålls i en gruvarbetarkontext visade Andersson (2012) hur både 
motstånd mot förändring och önskan om förändring pågick samtidigt. Andersson 
menar att ett machoideal om den praktiskt kompetente och fysiskt starka mannen 
fortsätter att känneteckna uppfattningen om riktiga gruvarbetare. Men den här ty-
pen av machomanlighet problematiserades även av vissa i gruvkollektivet som me-
nade att det ledde till ett ökat risktagande och exkludering av kvinnor. 
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Medan West och Zimmerman (1987) utgick från individens upplevelser av sin 
sociala kontext så introducerade Kanter (1993), tio år tidigare, synen på organisat-
ionens betydelse för individers beteende. Kanter (1993) kritiserade synen på orga-
nisationer som könsneutrala platser som endast genom individers närvaro fylls med 
normer och värderingar. I sin studie av ett stort mansdominerat företag, Indsco, 
undersökte hon hur individer påverkas av organisationers struktur och kultur. Stu-
dien öppnade upp för att förstå organisationer som skapande och återskapande av 
vissa beteenden, istället för en förståelse av organisationer som neutrala. Studiens 
resultat visade att en individs beteende inte är helt avhängigt individen och att 
organiseringen av arbetet har betydelse för människors attityder, beteenden och 
ageranden. Men Kanter (1993) fokuserade inte på kön utan på organisationens 
struktur och kultur. En förklaringsmodell för att förstå mäns och kvinnors olika 
förutsättningar är Hirdmans teori om genussystemet som utgår från aspekterna isär-
hållning och social överordning/underordning.  Hirdman menar att män och kvin-
nor hålls isär genom ett fokus på skillnader mellan könen vilket leder till att män 
och kvinnor befinner sig på olika ställen i samhället och i arbetslivet (Hirdman, 
1988). Från de teoretiska perspektiven ovan använder jag mig utav sättet att se på 
organisationer som formande av strukturella förutsättningar för individers prakti-
ker. 

Jag fokuserar på de aspekter av de strukturella förutsättningarna i organisationerna 
som (åter)skapar könade sociala strukturer. I detta synsätt tar jag spjärn mot Ackers 
(1990) teoretiska bidrag. I sin artikel Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered 
Organizations lyfte in organisationer, och därmed även arbetsplatser som könade. 
Det nya i Ackers (1990) perspektiv var att organisationer beskrevs utgöras av kö-
nade processer där föreställningar om skillnader mellan man och kvinna, manligt 
och kvinnligt finns inbäddat i dess strukturer. Sådana könade sociala strukturer 
skapas enligt Acker (1990) genom följande fem organisationsprocesser 1) Rådande 
strukturer i organisationerna som återskapar att män befinner sig högst upp i hie-
rarkin 2) Organisationen genomsyras av symboler som förstärker, återskapar eller 
tar motstånd mot strukturerna vilket innefattar språk, media och ideologier som 
exempelvis sätt att klä sig. 3) Interaktioner återskapas där män många gånger står 
för det praktiska utförandet av arbetsuppgifter medan kvinnor ses som emotionellt 
stödjande (se även Hirdman, 1988) 4) Dessa tre processer beskrivs påverka forman-
det av individers identitet som har betydelse för val av yrke, sätt att uttrycka sig 
och sätt att presentera sig i organisationskontexten. 5) Slutligen framhåller Acker 
(1990) att organisationer formas genom underliggande föreställningar om kön som 
återskapas genom organisationens vardagliga praktiker och att uppfattningen om 
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att organisationer är könsneutrala medför att könade processer återskapas (Acker, 
1990). I Johansson (2015) avhandling med ett könsperspektiv på arbetsplatser inom 
dagligvaruhandeln undersöktes hur införandet av arbetsrotation påverkade tradit-
ionella könsmönster.  Övergripande osynliggjordes kön som en icke-fråga vilket 
medförde att könade gränsdragningar kunde fortsätta, exempelvis befästes synen på 
kassan som ett arbete endast för kvinnor. Vidare gjordes vissa undantag från arbets-
rotationen som medförde att det även fortsättningsvis fanns områden där kvinnor 
hade styrda arbetsuppgifter medan männen fick tillgång till mer varierade arbets-
uppgifter.  

Hur könade processer och könsrelationer omförhandlas och förändras alternativt 
återskapas på mansdominerade arbetsplatser har undersökts i ett flertal studier. Ab-
rahamsson (2000) avhandling om hur arbetsorganisation och könsordning förändras 
vid organisationsförändringar visade att återställare där könsordningen återskapades 
enligt gamla mönster tenderade att hindra att förändringarna genomfördes. Abra-
hamsson menar att organisationer behöver kunskap om kön och könsordningens 
betydelse för förändringsarbete när de genomför organisationsförändringar. Vänje 
(2005) undersökte förändringsprocesser med fokus på organisationspraktiker som 
möjliggör alternativt blir hinder för ingenjörer och chefer som är kvinnor inom ett 
verkstadsindustriföretag och påtalar vikten av att identifiera praktiker för att kunna 
genomföra förändringsarbete. Bland annat var det endast männen som var efterfrå-
gade på den internationella arenan. I sin avhandling undersökte Ringblom (2019) 
hur kön och jämställdhetsarbete förhandlas i en gruvkontext.  Den övergripande 
slutsatsen är att ny teknik, nya arbetssätt och den ökande andelen kvinnor har öpp-
nat upp för omförhandling av könsrelationerna i gruvan vilket potentiellt kan leda 
till förändringar av den maskulina kulturen. Samtidigt fortsätter den sexuella jargo-
nen att bidra till stabilitet och motstånd. 

 

Manlighet och motstånd mot arbetsmiljö och säkerhet på 
byggarbetsplatser 

Jag analyserar arbetsplatser som könskodade vilket synliggör könade aspekter av 
motståndet mot förändringar som syftar till att skapa god arbetsmiljö och säkerhet. 
Enligt Acker (2006) påverkas organisationers rekryteringsprocesser av föreställ-
ningar om att vissa arbeten passar för kvinnor medan andra är mest lämpade för 
män. I de fall den ideala arbetaren är kvinna är det många gånger baserat på upp-
fattningar om att hon genom sin medgörlighet är villig att acceptera sämre arbets-
villkor som exempelvis låg lön och deltidsarbete. När den ideala arbetaren är en 
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man så är det oftast en vit man som avses, som är lojal mot arbetsgivaren och inte 
har något ansvar för hem och familj vilket medför att han kan arbeta långa arbets-
dagar. Kanter (1993) menar att det finns en särskild typ av maskulinitet i mansdo-
minerade branscher såsom byggbranschen där (männens) fysiska styrka värderas 
högt och risktagande ses som ett tecken på manlighet (se även Andersson, 2012; 
Iacuone, 2005; Ness, 2012; Stergiou-Kita, 2015). Den ideala arbetaren på byggar-
betsplatser kan beskrivas vara en vit man som är lojal mot sin arbetsgivare och 
arbetar hårt under långa arbetsdagar i ett riskfyllt arbete som kräver fysisk styrka. 

Det finns flera studier som visat på en diskrepans mellan maskuliniteter i mansdo-
minerade organisationer och en god arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser 
(se Iacuone, 2005; Ness, 2012) och på andra mansdominerade arbetsplatser (So-
merville och Abrahamsson, 2003; Stergiou-Kita et al., 2015). När teorier om kön 
och maskulinitet används i studier om byggarbetsplatser handlar de ofta om den 
maskulina kulturen i branschen (Fielden et al., 2000; Lu och Sexton, 2010; 
Iacuone, 2005; Ness, 2012). Dessa studier har visat att det finns en könshierarki där 
individens plats i hierarkin till stor del definieras genom att vara stark och ta risker. 
Men det ges även andra exempel på bärande normer som att kvinnor ses som objekt 
och en positiv inställning till förmågan att konsumera stora mängder alkohol 
(Iacuone, 2005; Wright, 2013). I Iacuone (2005) studie av kopplingen mellan mas-
kulinitetsideal och arbetsmiljö och säkerhet i den australiensiska byggbranschen vi-
sar resultatet till exempel att hegemoniska könsstrukturer leder till att arbetare ten-
derar att bry sig mindre om sin egen och andra arbetares säkerhet och välbefin-
nande. Liknande resultat framkom i en studie av danska byggarbetare där Ajslev et 
al. (2016) beskriver hur byggarbetarnas förmåga att arbeta hårt och uthärda smärta 
var ett sätt för dem att skapa en positiv (maskulin) yrkesidentitet. Även Gherardi 
och Nicolini (2002) studie visar att byggarbetarna tenderade att inte ta sin egen 
säkerhet på allvar och att det också påverkades av platschefernas tendens att ifråga-
sätta manligheten hos byggarbetare som efterfrågade säkerhetsutrustning eller verk-
tyg för att minska den fysiska belastningen i deras arbete. Studier har också visat att 
arbetare har hindrat utvecklingen av välfärd i branschen, exempelvis rätten till se-
mester, på grund av idealet att riktiga byggarbetare tolererar hårda arbetsvillkor 
(Hayes, 2002). Studierna pekar på olika former av motstånd för att upprätthålla 
maskulina ideal. 

Den maskulina kulturen beskrivs främst motverka god arbetsmiljö och säkerhet, 
men det finns även studier där nya uttryck för maskulinitet identifierats. I Hannas 
et al. (2020) artikel om hälsa och välmående på byggarbetsplatser i England visades 
maskuliniteter både främja och hindra hälsa. Kamratskap och respekt för praktisk 
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erfarenhet lyftes bidra till hälsa medan machoattityder och traditionella former av 
maskuliniteter tenderade att motverka hälsa och välmående. Yngre generationer 
beskrivs komma in på byggarbetsplatser med andra värderingar kring hälsa och sin 
egen kropp vilket Hanna et al. (2020) tolkar som nya former av hybridmaskulini-
teter som kan leda till positiva förändringar på byggarbetsplatserna. Enligt Hanna 
et al. (2020) borde organisationer rikta inventioner på kultur och struktur för att 
göra mer plats för andra former av maskuliniteter som främjar hälsa och välmående. 

 

 

 

   



40 
 

Metod och material 
 

Materialet i avhandlingen skapades genom tre delstudier; Litteraturstudien, Intervju-
studien och Korpusstudien. Delstudierna som genomfördes under åren 2016-2019 
utgick från olika metoder och forskningsfrågor, men den vägledande frågeställ-
ningen genom avhandlingsarbetet var varför det fortsätter vara en hög andel arbets-
skador på byggarbetsplatser trots att det finns så mycket kunskap. Jag utgick från 
ett (bygg)arbetsplatsperspektiv och intervjuade personer som pratade om arbets-
miljö och säkerhet på dessa arbetsplatser utifrån sina egna perspektiv.  

Delstudie A, Litteraturstudien, var en litteraturöversikt baserad på 146 vetenskapliga 
artiklar om risker och säkerhetsarbete i byggbranschen vilka analyserades inom ra-
men för ett uppdrag från Arbetsmiljöverket och redovisas i artikel 1. Litteraturstu-
dien bestod av internationella vetenskapliga artiklar, men avgränsningarna var ut-
formade i syfte att i hög utsträckning vara överförbara till förhållanden på svenska 
byggarbetsplatser. Delstudien bidrog med en övergripande bild av forskningsfältet 
om säkerhetsarbete generellt och arbetsskadeforskning specifikt vilket blev ledande 
för de andra delstudierna. Delstudie B, Intervjustudien, genomfördes inom ramen 
för två forskningsprojekt om externa arbetsmiljötjänster i byggbranschen där 22 
intervjuer genomfördes med aktörer kopplade till arbetsmiljön och säkerheten på 
svenska byggarbetsplatser. Utgångspunkten för intervjuerna var att jag ville under-
söka deras förståelse av utmaningar och möjligheter för arbetsmiljö och säkerhet 
och deras tankar om lösningar på utmaningarna. I artikel 2 undersöktes utmaningar 
med att bygga relationer och samarbete mellan byggföretag och företagshälsor samt 
hur detta upplevdes ha förändrats över tid. Resultatet pekade på upplevelser av att 
företagshälsorna kommit allt längre bort från det praktiska arbetsmiljö- och säker-
hetsarbetet och för att få mer förståelse över hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 
omsätts i praktiken undersöktes platschefers och byggarbetares resonemang om 
detta i artikel 3. Resultatet indikerade att kvinnor som inte anställts ännu förvän-
tades genomföra förändringsarbete som gör arbetsmiljön och säkerheten bättre på 
byggarbetsplatserna.  

För att få en bredare bild av föreställningar om, och förväntningar på kvinnor som 
anställs så utformades delstudie C, Korpusstudien. Här analyserades 131 internettex-
ter i en undersökning om språket som används om kvinnor i byggbranschen. I 
avhandlingen användes studien för att belysa att det finns föreställningar om kvin-
nor som verkar medföra att de förväntas förändra branschen, men inte alltid kunna 
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jobba i den. Jag menar att om detta inte lyfts, problematiseras och ändras blir det 
problematiskt för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Resultatet av denna delstudie 
återfinns i artikel 4. 

Tabell 1: Material i artiklarna 

Artikel Titel Material Delstudie och 
projekt 

Artikel 1 Johansson, J., Berglund, L., Jo-
hansson, M., Nygren, M., Rask, 
K., Samuelsson, B. & Stenberg, 
M. (2019). Occupational 
safety in the construction in-
dustry. WORK: A Journal of 
Prevention, Assessment & Rehabili-
tation, 64(1), 21-32. 

146 granskade artiklar om 
risker och säkerhetsarbete i 
byggbranschen. 

Delstudie A: Littera-
turstudien 

Uppdrag från Arbets-
miljöverket 

Artikel 2 Johansson, M., Nygren, M., & 
Berglund, L. (accepted). The 
Changed Relations between 
the Construction Industry 
and Occupational Health 
Services. WORK: A Journal of 
Prevention, Assessment & Rehabili-
tation 

Intervjuer med 22 inter-
vjupersoner varav fyra från 
företagshälsor, en från Sve-
riges Företagshälsor, en 
från Byggnads, en från 
Byggföretagen, en inspek-
tör från Arbetsmiljöverket, 
en forskare, två arbetsmil-
jöansvariga, åtta byggarbe-
tare och tre platschefer. 

Delstudie B: Intervju-
studien 
En företagshälsovård 
för byggbranschen 
(SBUF) 
Byggbranschens be-
hov av externa arbets-
miljötjänster (AFA) 

Artikel 3 Johansson, M., & Johansson, K. 
(submitted). New Masculinities 
in Old Organizations? Health 
and Safety Precautions at 
construction sites. Inskickad 
till International Journal of Con-
struction Management. 

Intervjuer med åtta byggar-
betare och tre platschefer. 

Delstudie B: Intervju-
studien 
En företagshälsovård 
för byggbranschen 
(SBUF) 
Byggbranschens be-
hov av externa arbets-
miljötjänster (AFA) 

Artikel 4 Norberg, C., & Johansson, M. 
(accepted). “Women and 
“ideal” women” – The rep-
resentation of women in the 
construction industry. Gender 
Issues 

Ett korpus bestående av 
131 dokument på 3-35 si-
dor styck. 

Delstudie C: Kor-
pusstudien 
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I texten som följer ges en mer utförlig beskrivning av de tre delstudierna vilket följs 
av reflektioner över metoder och etik. 

 

Delstudie A: Litteraturstudien 
Delstudie A, litteraturstudien, syftade till att undersöka kunskapsläget om risker och 
säkerhet i byggbranschen. Mitt intresse låg främst på hur det i artiklarna resonerades 
om mellanmänskliga relationer och interaktioner i relation till bättre säkerhet, men 
jag läste artiklar inom flertalet områden som exempelvis ledarskap och organisation 
och kostnadskalkyler. Under skrivandet av artikel 1 var jag aktiv i både planering 
och genomförande av arbetet på kontinuerliga möten där bland annat sökfraser och 
urval utformades och artiklarna delades upp för läsning samt diskuterades. 

Inledningsvis utformades sökkriterier för att ringa in artiklar som handlade om ar-
betsmiljö och säkerhet samt om arbetsolyckor i byggbranschen vilket resulterade i 
följande sökfras: (“Construction work” OR “Construction industr*”) AND (“he-
alth and safety” OR “safety and health” OR accident*) NOT (China OR Taiwan 
OR “Hong Kong” OR India OR Africa OR Singapore). Sökningarna avgränsades 
till vetenskapligt granskade artiklar publicerade från år 2000 och framåt, inom ett 
västerländskt sammanhang för att materialet skulle vara jämförbart med den svenska 
kontexten.  Sökningarna utfördes i två databaser, Web of Science och Scopus, vil-
ket inledningsvis resulterade i 737 artiklar. Dessa delades upp mellan projektdelta-
garna och efter genomläsning av titel och abstrakt exkluderades 411 artiklar på 
grund av att de avsåg andra geografiska områden än den västerländska, inte hand-
lade om säkerhet eller arbetsolyckor i byggbranschen eller för att de var publicerade 
på andra språk än engelska. De återstående 326 artiklarna lästes i sin helhet och 
reducerades slutligen till 146 stycken baserat på samma avgränsningar som ovan. 
Det var inte förrän vid genomläsning av de fullständiga artiklarna som det framkom 
att artiklarna inte motsvarade kriterierna för inkludering. Artiklarna var huvudsak-
ligen från Europa, Kanada, USA, Australien och Japan.  

Med utgångspunkt i artiklarnas huvudfokus så sorterades de in under elva olika 
områden som visade på den bredd som finns i forskningsområdet. Dessa områden 
var: 1, artiklar som jämförde olika utfall med utgångspunkt i olycksfallsstatistik. 2, 
artiklar som undersökte attityder och beteende och andra individuella faktorer som 
ålder, kön och kompetens. 3, artiklar som undersökte eller utvärderade lagstiftning-
ens effekter på säkerhet. 4, artiklar med fokus på byggbranschens samhällsansvar. 5, 
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artiklar som fokuserade på riskhantering. 6, artiklar som fokuserade på ledarskapets 
och organisationens inverkan på säkerhet. 7, artiklar med fokus på kompetens och ut-
bildning i relation till säkerhet. 8, artiklar med fokus på projektens designprocess. 9, 
artiklar som fokuserade på säkerhetsarbetets lönsamhet. 10, artiklar där effekten av 
program och modeller för att förbättra säkerheten utvärderades och slutligen 11, där 
tekniska lösningar för att förbättra säkerheten undersöktes. 

I analysen extraherades de elva kategorierna ytterligare i fyra större kategorier för 
att beskriva forskningsområdet från ett större perspektiv och också identifiera 
luckor med behov av mer forskning. Dessa fyra kategorier var; olycksstatistik, före-
byggande säkerhetsarbete, tekniska lösningar samt program, modeller och metoder. I resul-
tatet framkom att byggbranschen lyftes som en av de branscher som har störst ut-
maningar med säkerhetsarbetet. Vidare knöt resultatet an till tidigare forskning som 
visade att det genomförs många aktiviteter för att förbättra säkerheten i byggbran-
schen men att problemen är komplexa. Litteraturstudien visade även ett behov av 
kvalitativ forskning och studier med ett könsperspektiv vilket jag tog med mig in i 
Intervjustudien och Korpusstudien. 

Litteraturstudien baserades på ett uppdragsprojekt från Arbetsmiljöverket om risker 
och säkerhetsarbete i byggbranschen.  Projektet genomfördes 2016-2017 av sju 
personer från Arbetsvetenskap vid LTU med professor Jan Johansson som projekt-
ledare. Arbetet fördelades jämnt mellan projektdeltagarna. En utförligare beskriv-
ning av projektet finns i kunskapssammanställningen ”Risker och säkerhetsarbete i 
byggbranschen” (Berglund et al., 2017).  

 

Delstudie B: Intervjustudien 
I delstudie B ingick 22 semistrukturerade intervjuer som jag genomförde inom 
ramen för två projekt vilka analyserades i artikel 2 och 3. I artikel 2 analyserades de 
22 genomförda intervjuerna huvudsakligen gällande hur intervjupersonerna be-
skrev och förstod hur relationerna mellan byggföretag och företagshälsor förändrats 
från tiden då byggbranschen hade en egen branschhälsa, Bygghälsan, till upplevelser 
av externa företagshälsor numera. I artikel 3 analyserades 11 intervjuer med plats-
chefer och byggarbetare om hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet omsätts i prak-
tiken på byggarbetsplatserna.  

Jag genomförde intervjuer med sammanlagt två arbetsmiljöchefer, tre platschefer 
och åtta byggarbetare på ett stort och ett medelstort byggföretag i Sverige gällande 
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hur de tänkte om- samt hur de upplevde att de gjorde arbetsmiljö- och säkerhets-
arbete på sina respektive arbetsplatser. Vidare beskrev och reflekterade intervjuper-
sonerna över deras samarbete med andra företag och experter gällande arbetsmil-
jöfrågor. Slutligen beskrev intervjupersonerna sin syn på sin arbetsplats som exem-
pelvis vilka som sågs passa att arbeta där och varför. Jag intervjuade varsin repre-
sentant från arbetsgivarorganisationen Byggföretagen samt från arbetstagarorgani-
sationen Byggnads avseende liknande frågeställningar, men deras svar reflekterade 
deras syn på branschen snarare än synen på specifika företag. Detsamma gällde för 
intervjupersonen som vid tillfället för intervjun var inspektör på Arbetsmiljöverket.  

Därtill intervjuades fyra intervjupersoner från tre olika företagshälsor, två av dessa 
hade tidigare arbetat på Bygghälsan, avseende sitt samarbete med företag i bygg-
branschen både förr och nu. Intervjufrågorna kretsade främst kring upplevelser av 
samarbetet, vilka typer av tjänster som efterfrågades, vad de hade för uppfattning 
om arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i branschen och vilka behov av förbättringar 
som de såg. En representant från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor 
samt en forskare inom fältet gav en mer övergripande bild av liknande frågeställ-
ningar.  

Materialet i artikel 2 och 3 skapades inom ramen för två forskningsprojekt som 
handlade om att undersöka byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster. 
Det första projektet, som pågick under 2016, hette ”En företagshälsovård för bygg-
branschen – En kartläggning och analys av behov och förutsättningar” och finan-
sierades av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Det övergripande 
syftet med projektet var att kartlägga byggbranschens behov av professionell kom-
petens från företagshälsor samt undersöka den branschspecifika kompetens de hade 
för att möta detta behov. Det andra projektet som finansierades av AFA-försäkring, 
hette ”Byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster” och pågick mellan 
2016-2019. Det huvudsakliga syftet med det projektet var att undersöka byggbran-
schens behov av externt stöd gällande hälsa, arbetsmiljö och säkerhet, samt även att 
undersöka det utbud av tjänster samt kompetens som erbjuds till byggbranschen. 
Jag genomförde projekten under ledning av projektledaren Leif Berglund. 

Sammanfattningsvis är det ett brett intervjumaterial som speglar uppfattningar och 
förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna från företags-
hälsors, forskares, arbetsmiljöchefers, platschefers, byggarbetares, arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationers samt från en representant från Arbetsmiljöverkets per-
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spektiv (se tabell 4). Ett sådant brett material menar jag passar bra för den explora-
tiva ansatsen som fanns i projekten eftersom utmaningarna med arbetsskador kunde 
belysas från olika personers perspektiv och expertis. 

Tabell 2: Intervjupersoner 

Intervjupersoner Antal Fördelning 
kvinnor och 
män 

Arbetsmarknadens parter    

Representanter från Byggföretagen och Sveriges Företags-
hälsor 

2 2 Män 

Representant från Byggnads 1 1 Man 

Byggföretag    

Arbetsmiljöansvariga 2 1 Kvinna 
1 Man 

Platschef 3 3 Män 

Byggarbetare 8 8 Män 

Arbetsmiljötjänster    

Företagshälsor 4 2 Kvinnor, 2 
Män 

Inspektör Arbetsmiljöverket 1 1 Kvinna 

Forskare 1 1 Kvinna 

Summa 22 5 kvinnor och 17 
män 

 

Intervjuerna varade mellan 40-90 minuter var och genomfördes mellan 2016 och 
2019. Av dessa skedde 14 intervjuer på intervjupersonernas arbetsplatser medan 
resterande 8 intervjuer utfördes över telefon. Vid en intervju medverkade två in-
tervjupersoner eftersom de helst ville intervjuas samtidigt. En av platscheferna in-
tervjuades två gånger. Vidare deltog även projektledare Leif Berglund vid två in-
tervjuer. 

Intervjupersoner som var centrala inom sina respektive områden lokaliserades ge-
nom existerande kontakter, en form av urval som Esaiasson et al. (2007) kallar 
´centralitet´ och som används när det redan finns en uppfattning av vilka personer 
som är centrala för området. Där denna form av urval inte bedömdes ringa in cen-
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trala intervjupersoner så tillämpades ett snöbollsurval där intervjupersoner tillfråga-
des om rekommendationer för ytterligare centrala personer inom området (se Esa-
iasson et al., 2007). Vid några tillfällen identifierades intervjupersonen genom in-
ternetsökningar. Via existerande kontakter gavs förslag på personer från Byggföre-
tagen, Byggnads, Bygghälsan samt de två byggföretagen varpå jag kontaktade dessa 
och antingen bokade intervjuer eller lotsades vidare till personer som sågs som mer 
kunniga inom området. Övriga intervjupersoner lokaliserades via internet eller 
kontaktades efter tips från andra intervjupersoner.  

På det medelstora företaget bistod en av platscheferna med hjälp att boka in inter-
vjuer på de två byggarbetsplatserna. Här intervjuades två platschefer, tre betongar-
betare och en markarbetare. På det stora företaget hjälpte arbetsmiljöchefen till att 
boka intervjuer med ett arbetslag på en byggarbetsplats. Där intervjuades en plats-
chef, tre snickare och en murare. Urvalskriterierna var att det skulle vara byggar-
betare från olika yrkesgrupper, gärna med olika lång yrkeserfarenhet samt gärna 
även skyddsombud, vilket mestadels uppnåddes. Två av intervjupersonerna var ar-
betsledare och ett var skyddsombud, men på den sistnämnda byggarbetsplatsen 
fanns inget skyddsombud tillgänglig vid tiden för intervjuerna. Byggarbetarna var 
yrkesutbildade och merparten av dem, förutom två lärlingar, hade mellan 10-30 
års yrkeserfarenhet medan platscheferna var utbildade ingenjörer med mellan 15-
30 års yrkeserfarenhet. Av arbetsmiljöcheferna hade den ena mer än 20 års erfaren-
het av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete medan den andra hade ett fåtal års erfaren-
het. Representanterna från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna hade mer 
än 15 års erfarenhet och inspektören från Arbetsmiljöverket hade 20 års erfarenhet 
som inspektör varav de senaste 10 åren på byggarbetsplatser.  

Det finns fördelar med att ha en kontaktperson som anordnar intervjuer eftersom 
det kan vara svårt att få tillgång till intervjupersoner på en arbetsplats. En kontakt-
person på plats har även mer insyn i både verksamhet och personal och kan därför 
bidra med att hitta de intervjupersoner som är mest relevanta att intervjua. Det 
finns dock också utmaningar genom att intervjupersonerna kan uppleva att de be-
ordrats att ställa upp på intervju vilket kan medföra att de är omotiverade till att 
delta. Det finns även en risk att kontaktpersonen kan ha en egen agenda och väljer 
ut intervjupersoner baserat på den (se Ahrne och Svensson, 2011). För att inte det 
skulle ske fick kontaktpersonerna information om urvalskriterierna inför att de an-
ordnade intervjuerna och jag inledde varje intervju med en genomgång av de etiska 
riktlinjerna för att tydliggöra att deltagandet var frivilligt. Jag upplevde inte att in-
tervjupersonerna kände sig tvingade att vara med eller att de gav tillrättalagda svar.  



47 
 

Urvalskriteriet för företagshälsorna var att de sålde sina tjänster till byggföretag. Två 
av intervjupersonerna hade tidigare arbetat hos Bygghälsan och efter dess nedlägg-
ning gått över och arbetade för en stor företagshälsa. Av de övriga två arbetade en 
intervjuperson för en stor företagshälsa och den andra för en medelstor. De hade 
från ett fåtal års erfarenhet till 30 års erfarenhet. 

Jag utarbetade fem separata intervjuguider med utgångspunkt både i projektens 
syfte och mål samt i inläsningar av artiklar och rapporter om företagshälsovård i 
Sverige samt arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser. Intervjuguiderna bygg-
des upp med teman som jag förhöll mig till under varje intervju. Det fanns inter-
vjufrågor kopplade till varje tema men jag ställde inte exakt samma frågor till varje 
intervjuperson utan strävade istället efter att ha ett löpande samtal där jag guidade 
intervjupersonen inom de teman som fanns. Det fanns alltså utrymme för rörelser 
i olika riktningar beroende på intervjupersonens svar. Det var intervjupersonernas 
berättelser som var i fokus under intervjuerna, inom ramen för förutbestämda te-
man (se Bryman, 2002). Jag ställde öppna frågor, men följdfrågorna var mer speci-
fika eftersom de syftade till att få ett fullständigt svar på ett tema (se Flick, 2014). 
Intervjupersonerna tillfrågades via telefon eller e-post om de ville medverka i stu-
dien och de fick även översiktlig information om projektet. Intervjutillfällena in-
leddes med ett samtal kring de etiska riktlinjerna för god forskningssed (Veten-
skapsrådet, 2017). Intervjuerna tog mellan 40 och 90 minuter och samtliga inter-
vjuer spelades in och transkriberades. Intervjupersonerna erbjöds att läsa intervju-
utskrifterna vilket tre personer valde att göra, dock utan att påtala några föränd-
ringar. 

 

Analys 
Jag använde tematisk analys vilket innebar att jag identifierade och analyserade 
mönster (teman) i mitt dataset (se Braun och Clarke, 2006). Två begrepp som 
vanligen används för att beskriva ett analytiskt angreppssätt är induktion respektive 
deduktion. Ett deduktivt angreppssätt innebär att hypoteser eller forskningsfrågor 
formuleras med utgångspunkt i teori vilka sedan prövas genom empirin och leder 
till att slutsatser dras. Det induktiva angreppssättet utgår istället från empirin och 
går sedan till teori vilket leder fram till slutsatser (Esaiasson, 2007). Analysarbetet 
var främst induktivt och därmed empiridrivet men jag växlade samtidigt kontinu-
erligt mellan tolkning av datamaterialet, genererande av data och inläsning av teori 
vilket medför att det även funnits deduktiva inslag. Tillvägagångssättet stämmer 
överens med hur kvalitativ forskning och den tematiska analysprocessen beskrivs 
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som en cirkulär snarare än en linjär process där alla delar pågår samtidigt (se Flick, 
2014).  

Jag menar, i linje med Bryman (2002), att inspelning och transkribering av inter-
vjuer är viktigt för möjligheten att genomföra analyser av materialet. Om intervju-
aren för anteckningar istället för att spela in riskerar intervjupersonens egna formu-
leringar att försvinna vilket ökar risken för feltolkningar (Bryman, 2002). Jag tran-
skriberade intervjuerna själv vilket jag menar ökat min förståelse för vad som sagts. 
En utmaning med transkriberingen var dock att bestämma hur detaljerade utskrif-
terna skulle vara. Flick (2014) menar att sociologisk forskning sällan kräver exakt 
precision i utskrifterna, vilket gör att graden av detaljer bestäms genom vad som 
krävs av forskningsfrågan. Jag skrev ner varje ord som intervjupersonerna sa och 
noterade pauser med prickar (...), men skrev inte ut intonationer. Jag valde även 
att skriva en sammanfattning efter varje intervju och detta material bidrog med 
vägledning i det tidiga analysarbetet. 

Tematisk analys kan appliceras oberoende av teoretiskt perspektiv och denna flex-
ibilitet menar Braun och Clarke (2006) gör tematisk analys till ett användbart verk-
tyg. Med utgångspunkt i Braun och Clarke (2006) resonemang menar jag att den 
tematiska analysmetoden var lämplig i den här avhandlingen eftersom den gav möj-
lighet till att delar av samma intervjumaterial kunde analyseras i artiklarna. Efter att 
ha bestämt vilka intervjuer som var föremål för analys i respektive artikel läste jag 
intervjuutskrifterna flera gånger och noterade begrepp i utskrifternas marginal. Jag 
läste först några utskrifter och noterade begrepp i marginalen för dessa och läste 
sedan övriga utskrifter efter samma mönster. Där nya mönster framkom gick jag 
tillbaka och läste om de tidigare utskrifterna. Därefter har jag satt samman de olika 
utsagorna i underteman och i nästa steg sorterat dessa mönster under mer övergri-
pande teman (se Flick, 2014). 

Enligt min uppfattning är en av styrkorna med semistrukturerade intervjuer och 
det här sättet att leta efter mönster och tolkning av data att slutresultatet blir något 
mer än dess delar. I analyserna har jag strävat efter att undersöka hur delarna passar 
ihop, hur de är delar av en större helhet. Grundtanken med den hermeneutiska 
cirkeln är att varje del är en del av en helhet och att helheten även består av flera 
delar. Intervjuaren påbörjar således första varvet i den förförståelse denne har, men 
när ”andra varvet” påbörjas och mer information inhämtats från delarna så har för-
förståelsen ändrats och intervjuaren kan tolka helheten annorlunda jämfört med 
utgångsläget (se Backman et al., 2012). Jag menar att varje intervju är en del som 
representerar en helhet. Men min syn på helheten förändrades även i takt med att 
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jag fick mer information från intervjupersonerna. Exempelvis upptäcktes i den 
första intervjuomgången att intervjupersonerna inte uttryckte ett behov av externt 
stöd i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, men vid tolkning av svaren utvecklades ett 
mönster som visar på ett eventuellt behov av stöd. Jag menar därmed att mönstren 
och tolkningen bidrar till kunskap som inte skulle vara synligt om bara utskrifterna 
publicerades. Med mer kunskap kunde jag allt eftersom formulera frågorna på ett 
sätt som intervjupersonerna kände igen från sin egen kontext och därigenom kunde 
de berätta mer i sina svar. I och med denna nya information förändrades också min 
förförståelse för helheten igen. 

Det var särskilt relationerna och samarbeten mellan människor och hur dessa besk-
revs i relation till arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser som intresserade 
mig. Skildringar av machokultur, förändringsmotstånd och ett begränsat intresse av 
att implementera kunskap som genererats utanför byggbranschen hade betydelse 
för att jag valde att inrikta på detta område inom arbetsmiljö- och säkerhet (se 
Byggkommissionen, 2002). Jag undrade hur jag kunde förstå upplevelserna av dessa 
relationer och samarbeten och om de kunde generera kunskap om varför det fort-
sätter vara en hög andel arbetsskador på byggarbetsplatserna. Genom att förstå kön 
som socialt konstruerat och även organisationer och arbetsplatser som könade 
kunde empirin förstås genom underliggande faktorer som påverkar både ageran-
den, strukturer och tankesätt (se Acker, 1990; West och Zimmerman, 1987). För 
att öka förståelsen för olika grupperingars ”inre liv” i förhållande till arbetsplatsen 
men även i förhållande till företagshälsorna valde jag att i kappan analysera empirin 
med utgångspunkt i praktikgemenskaper (se Lave och Wenger, 2019; Wenger 
2019). 

 

Delstudie C: Korpusstudien 
I arbetet inför artikel 3, framkom att kvinnors ökade deltagande på byggarbetsplat-
ser omtalades som viktiga för de förändringar som förväntas leda till bättre arbets-
miljö och säkerhet och jag intresserade mig för att förstå mer om den tendensen. 
Jag ville veta mer om hur det pratades om att anställa kvinnor inom byggbranschen, 
men jag ville fortfarande att männens röster skulle framgå. Därför valde jag och 
professor Cathrine Norberg att genomföra en korpuslingvistisk analys av de ord 
och begrepp som används om kvinnor i byggbranschen. En fördel med en sådan 
ansats är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att en analys av språket genererar en 
rikare mening åt innehållet i texten och därför är ett sätt att höja kvaliteten på 
samhällsvetenskaplig forskning. 
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En korpus är en samling av text som används för att undersöka språkanvändning. 
Efter att sökfraserna formulerats gjordes sökningar WebCorpLive som är en sökmo-
tor som utvecklades år 2000 med syftet att underlätta för lingvistiska studier av 
textmaterial från internet (WebCorp Live, 2020). Inledningsvis användes även sök-
fraserna ”gender in construction” och ”gender in the construction industry”, men 
resultaten av dessa sökningar rörde främst forskningsresultat vilket inte var den form 
av texter som eftersöktes vilket ledde till att dessa sökfraser exkluderades. 

Tabell 3: Sökfraser, antal träffar och antal dokument 

Sökfraser Antal träffar Antal dokument 

Woman/women builder(s) 12/23 4/6 

Woman/women in construction 6/74 3/19 

Woman/women in the construc-
tion industry 

2/15 2/28 

Diversity in construction 17 7 

Diversity in the construction in-
dustry 

14 8 

Female builder/builders 66/41 9/5 

Female construction worker/s 149/76 22/18 

Total 505 131 

Källa: Norberg, C., & Johansson, M. (Accepted 2020-05-08). “Women and “ideal” 

women” – The representation of women in the construction industry. Gender Issues. 

Sökningarna gjordes i april och september 2017. Webverktyget identifierade sök-
frasen i texter på internet och sammanställde en lista där sökfrasen framgick i dess 
omedelbara kontext kopplad till en länk till de fullständiga texterna. Det fanns dock 
en maxgräns på 120 internetsidor. Sökverktyget sammanställde även en tabell för 
varje sökfras där det framgick hur många gånger olika ord förekom. Sammanlagt 
identifierades 131 dokument som var mellan 3 och 35 sidor långa. Det var olika 
typer av texter som publicerats av internettidsskrifter, byggtidningar, byggföretag, 
arbetsgivar- och arbetstagarparter, regeringar, bloggar och kvinnliga nätverk.  Tex-
terna, som var skrivna på engelska, var producerade mellan 2006 och 2017 och de 
härstammade främst ifrån Storbritannien och USA.  De omfattade till övervägande 
del kvinnor i administrativa positioner eller chefspositioner och handlade inte lika 
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ofta om byggarbetare. Det kan bero på att andelen byggarbetare som är kvinnor är 
låg, både i Sverige och internationellt och att merparten av byggbranschens an-
ställda kvinnor därför arbetar inom andra områden.  

Även då analysprocessen av korpusmaterialet främst var kvalitativ så fanns även 
kvantitativa inslag. För att få en övergripande bild av inom vilka kontexter som 
kvinnor främst omnämndes undersöktes de tabeller där frekvensen för varje ord 
framgick. Tabellerna tolkades efter vilka de mest förekommande orden var vilket 
pekade mot att kvinnor efterfrågades i byggbranschen, mest unga kvinnor, och att 
de var prisbelönade för sina insatser i branschen. Men tabellerna indikerade även 
att det fanns utmaningar för kvinnor i branschen. Den inledande analysen pekade 
alltså mot att det fanns både möjligheter och utmaningar för kvinnor i byggbran-
schen vilket togs med kommande del i analysen där texterna skrevs ut och lästes 
flera gånger för att identifiera vilka egenskaper och kunskaper som kopplades till 
kvinnor och vilka idéer som framkom när kvinnor pratade om sin arbetsplats. 

 

Kvalitativ metod och hermeneutik 
Jag använde främst kvalitativa metoder där jag utgick från empirin som jag tolkade 
för att nå djupare insikt och förståelse för intervjupersonernas upplevelser och syn 
på arbetsmiljö och säkerhet. I likhet med Kvale och Brinkmann (2009) ser jag 
kvalitativa forskningsmetoder som kunskapsproducerande. Kvale och Brinkmann 
(2009) beskriver två olika metaforer som illustrerar idealtyper av den kunskap som 
produceras genom intervjuer. Medan den första, malmletaren, samlar in kunskap så 
konstruerar resenären istället kunskap. Malmletaren samlar in kunskap som förväntas 
finnas under ytan och därigenom kunna bli upptäckt. Den kunskap som samlas in 
förändras inte under tiden den inhämtas utan har en tydlig form. Resenären å andra 
sidan konstruerar kunskap genom att resa till okända platser och lära sig nya saker 
genom nya upplevelser och samtal med lokalbefolkningen. Jag känner främst igen 
mig i den senare metaforen om resenären vilket innebär att jag uppfattar kunskapen 
som formad i dess kontext. 

En sådan ansats överensstämmer inte med en positivistisk syn på kunskap och fö-
respråkare för den positivistiska traditionen menar att vetenskapliga studier inte ska 
påverkas av den forskare som genomför den. I den positivistiska traditionen form-
uleras hypoteser för att kunna göra förutsägelser om orsak och verkan och kunskap 
som genereras genom studier med en positivistisk ansats har fortfarande stort ge-
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nomslag i samhället (Kvale och Brinkmann, 2009). Som sociolog ligger mitt in-
tresse på att studera samhället och försöka förstå hur andra människor förstår sin 
kontext eller ett särskilt fenomen, hur de ger mening till den kontext där de befin-
ner sig och vad de gör eller inte gör där och varför. Jag menar att det finns en 
objektiv verklighet, men att det även finns något mer än det vi kan se med blotta 
ögat. Min bild är att det är föreställningar av vad den objektiva verkligheten är som 
formar människors upplevelser av sin livsvärld. Dessa föreställningar om verklig-
heten behöver inte nödvändigtvis vara ”sanna”, men särskilt när flera personer 
inom samma kontext delar liknande föreställningar och problemformuleringar om 
samma fenomen får den en verkan som om det vore sant (jfr Berger och Luck-
mann, 1998). Jag menar att den kunskap som konstruerats i den här avhandlingen 
visar på föreställningar som ger mening till hur personer tänker och resonerar om 
arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser.  

Jag hade ett hermeneutiskt förhållningssätt där mitt mål var att försöka förstå hur 
de olika aktörerna förstod arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på byggarbetsplatser. 
Föllesdal (1979:320) definierar hermeneutik, fritt översatt, ”som en metod för tolk-
ningar av mänskligt agerande och alla produkter av sådant agerande”. Hermeneutik 
handlar med andra ord, enligt Föllesdal, om hur det som andra människor uttrycker 
i exempelvis ord eller text kan tolkas. Jag menar att det i intervjusituationen även 
har betydelse vilka uppfattningar som båda parter har om varandra och hur väl vi 
kunnat förstå varandra (se Backman et al., 2012). En utmaning med intervjuerna 
var att ställa frågor så att intervjupersonerna förstod vad jag menade och därmed 
kunde ge ett svar. Jag menar att intervjupersonerna bara kan svara om de förstår 
vad jag frågar om, och i sin tur kan jag bara formulera frågor som de kan svara om 
jag förstår mer om hur de ser på deras verklighet. Med resonemanget menar jag att 
intervjumaterialet är beroende av hur väl vi kunnat kommunicera och förstå den 
andre och att det formats tillsammans av mig och intervjupersonerna. Under resans 
gång upptäckte jag att när jag använde ordet byggbranschen så menade jag främst 
byggarbetsplatser, det hade jag gemensamt med de flesta av intervjupersonerna. 
Därför har frågorna i intervjuerna handlat om byggbranschen, medan svaret främst 
kretsat kring byggarbetsplatser med fokus på platschefers och byggarbetares arbets-
miljö och säkerhetsarbete. 

Eftersom metoden innebär kommunikation mellan (minst) två personer och en 
efterföljande tolkning av intervjupersoners utsagor finns även en risk för missför-
stånd och feltolkningar. Jag har inte arbetat på någon byggarbetsplats och hade inte 
kommit i direkt kontakt med byggarbetsplatser innan avhandlingsprojektet star-
tade. Jag menar att en av fördelarna med att undersöka ett område som är nytt för 
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den som undersöker det är att det medför möjligheter att upptäcka sådant som man 
lätt blir ”hemmablind” för i välbekanta sammanhang. Detta menar jag exempelvis 
påverkade intervjufrågorna som ställdes genom att jag även ställde frågor som möj-
ligen kan ha uppfattats som självklara. Exempelvis ställde jag många följdfrågor när 
intervjupersonerna beskrev vad som ingick i deras arbetsuppgifter. Det berodde på 
att jag inte alltid på en gång förstod vad intervjupersonerna menade. Då behövde 
även intervjupersonerna förtydliga sina svar för att vi skulle förstå varandra vilket 
medförde ett lärande för mig och i flera fall fördjupade reflektioner från intervju-
personerna om hur de utförde sitt arbete och varför. Om jag däremot hade haft 
erfarenhet av arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser sedan tidigare hade jag 
möjligen redan identifierat specifika problemområden som jag ville undersöka vil-
ket hade medfört en hypotesprövande studie istället för den induktiva och explo-
rativa ansatsen som denna avhandling genomsyrades av. Inspelning och transkribe-
ring av intervjuer var i den här avhandlingen viktiga för att minska risken för miss-
förstånd och feltolkningar. 

Något jag tidigt kom till insikt om var att face-to-face intervjuer och telefoninter-
vjuer ställer olika krav på intervjuaren, särskilt avseende användandet av tystnad. 
Jag upplevde att tystnad var ett bra sätt att låta intervjupersonerna hinna tänka klart 
och prata färdigt innan jag ställde nästa fråga, det var hjälpsamt med en stunds tyst-
nad. Detta fungerade inte vid telefonintervjuerna då det lätt upplevdes som att 
samtalet hade brutits. I dessa intervjuer blev istället följdfrågor och sammanfatt-
ningar från min sida ännu viktigare verktyg för att undvika missförstånd och för att 
intervjupersonerna skulle få säga allt de ville säga kopplat till intervjuernas teman. 

Under intervjuerna var det vanligt att intervjupersonerna relaterade till skillnader 
mellan min och deras utbildningsbakgrund. Däremot var det endast vid ett tillfälle 
som jag reagerade över att en intervjuperson gjorde kopplingen mellan mig som 
kvinna, och i det här fallet fysiskt svag, och byggarbete. En av fördelarna med att 
från en minoritetsposition intervjua personer i majoritetsposition är att intervju-
personerna kan ha upplevt en större frihet att uttrycka sig jämfört med om de hade 
blivit intervjuade av en like (jfr Kanter, 1993). Exempelvis upplevde kvinnor i en 
studie inom den svenska skogsnäringen att männen hade lättare för att prata med 
minoritetsgruppen kvinnor jämfört med varandra (Johansson et al., 2019a). 

Inledningsvis var jag även osäker på hur jag skulle kommunicera med mina inter-
vjupersoner och kontaktpersoner. Jag valde främst att kommunicera via e-post och 
upplevde att det fungerade bra för att få kontakt med företagshälsorna, men jag 
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upplevde det svårt att få gensvar från intervjupersonerna från byggbranschen. Ef-
terhand upptäckte jag att de jag kontaktade hellre ville kommunicera via telefon 
och efter att jag ändrade medium för kontakt var det inte något problem längre. 

 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Bryman (2002) påpekar att med en kunskapssyn som innebär att det finns flera olika 
skildringar av upplevda sociala verkligheter så är det viktigt att den beskrivning av 
verkligheten som forskaren gör är tillförlitlig.  

I avhandlingen analyserades datamaterial som formades i syfte att representera flera 
olika perspektiv på arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser. Jag menar att det 
gör resultatet mer trovärdigt eftersom mångfalden av perspektiv möjliggjorde dju-
pare kunskap om deras sociala verkligheter i förhållande till byggarbetsplatser, jäm-
fört med om endast en yrkesgrupp intervjuats. För att få möjlighet att prata med 
personer med mycket kunskap inom området strävade jag efter att kontakta inter-
vjupersoner som identifierades som nyckelpersoner för arbetsmiljö och säkerhet 
inom de organisationer där de verkade och som hade lång erfarenhet på deras re-
spektive positioner. Studien tillför ett brett perspektiv på arbetsmiljö och säkerhet 
på byggarbetsplatser som bidrar till den gemensamma kunskapen om varför bygg-
arbetsplatser fortsätter drabbas av en hög andel arbetsskador. 

I kvalitativa studier rekommenderas den vetenskapliga processen kommuniceras på 
ett sätt som gör det lätt att följa hur forskningsprocessen gått till. Det har jag efter-
strävat genom den detaljerade beskrivningen av hur datamaterialet formats och 
analyserats i det här kapitlet som syftar till att öka pålitligheten. Eftersom jag ser den 
kunskap som producerats i avhandlingen som situerad och därmed kontextspecifik 
så är kunskapen svår att generalisera till andra arbetsplatser. Jag menar att resultatet 
främst är överförbart till andra byggarbetsplatser.  

 

Etiska överväganden 
I intervjuerna utgick jag från Vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Två viktiga aspekter av forskningsetik 
rör information och samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). För att intervjupersonerna 
skulle få information om intervjustudien beskrev jag den både vid bokningen av 
intervjuerna och berättade om den igen vid respektive intervjutillfälle. I de fall där 
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intervjuerna bokades via e-post så bifogades ett dokument med en beskrivning av 
studien. 

Vid intervjutillfällena informerades även intervjupersonerna om att det var frivilligt 
att delta, att de själva valde vilka frågor de ville besvara samt att de kunde kontakta 
mig i efterhand om de ville ändra eller dra tillbaka sin medverkan. Som tidigare 
nämnts valde tre intervjupersoner att läsa intervjuutskrifterna i efterhand, dock utan 
att göra några förändringar. Vidare samtyckte även intervjupersonerna till att inter-
vjuerna spelades in. 

En annan viktig aspekt är konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002) vilket innebär att 
intervjupersonerna inte ska kunna identifieras av utomstående, detta för att svaren 
inte ska kunna ha någon negativ inverkan för dem och för att det ska kännas tryggt 
för intervjupersonerna att medverka. De intervjupersoner som deltog hade dock 
olika syn på konfidentialitet där de flesta menade att det inte hade någon större 
betydelse om deras namn skrevs ut i anknytning till att deras utsagor citerades i 
texter, eller inte. Några av intervjupersonerna påtalade tydligt att de ansåg att deras 
fullständiga namn skulle skrivas ut vilket de menade skulle öka trovärdigheten för 
resultatet. Jag valde ändå att inte skriva ut intervjupersonernas namn vare sig i in-
tervjuutskrifterna eller i publikationerna för att säkerställa intervjupersonernas rätt 
till konfidentialitet. 
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Sammanfattningar av  
artiklarna 

 

Artikel 1: Säkerhet i byggbranschen 
Johansson, J., Berglund, L., Johansson, M., Nygren, M., Rask, K., Samuelsson, 
B. & Stenberg, M. (2019). Occupational safety in the construction industry. 
WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 64(1), 21-32. Doi: 
10.3233/WOR-192976 

Inledningsvis beskrivs att Byggbranschen, även ur ett internationellt perspektiv, 
ligger högt i arbetsskadestatistiken i jämförelse med många andra branscher. Arti-
keln syftar till att presentera forskning om säkerhet och riskhantering i byggbran-
schen och att identifiera områden där det behövs mer forskning. I litteraturstudien 
ingår 146 vetenskapliga artiklar som handlar om säkerhet och riskhantering i bygg-
branschen. De flesta artiklar kommer från Europa, Kanada, USA, Australien och 
Japan.  

De artiklar som inkluderades i studien hade genomgått en peer-review process och 
var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Söksträngen i Web of Science och 
Scopus utarbetades för att fånga artiklar om säkerhet och riskhantering eller olyckor 
i byggbranschen. Artiklarna är från ”västvärlden” och publicerades år 2000 eller 
senare. Litteratursökningen resulterade i 737 träffar som sedan reducerades till 326 
och sedan slutligen till 146 efter att artiklar som inte mötte sökkriterierna sorterats 
bort. Med utgångspunkt i artiklarnas huvudfokus sorterades de in under elva om-
råden. I analysen sorterades de elva områdena in i fyra större områden i syfte att 
beskriva forskningsfältet från ett bredare perspektiv och därmed peka på var det 
finns behov av mer forskning. 

Resultatet visade att forskning om säkerhet och riskhantering i byggbranschen ofta 
utgår från att det skett en olycka. De stora mönstren som identifierades var olycks-
fallsstatistik, säkerhetsarbete och prevention, tekniska lösningar samt program, modeller och 
metoder. Ett flertal artiklar handlade om olycksfallsstatistik där det konstaterades att 
olycksfallsfrekvensen är hög i byggbranschen och att fall är den vanligaste orsaken 
till arbetsolyckor. Samtidigt rapporterades en minskning av antalet dödsolyckor. 
Vidare framkom att mindre allvarliga olyckor beror på andra orsaker jämfört med 
allvarliga olyckor. Artiklarna handlade exempelvis om jämförelser mellan 
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branscher, om orsaker till att olyckor inträffar eller om att identifiera riskområden. 
Inom området säkerhetsarbete och prevention lyftes individuella faktorer, ledarskap och 
kompetens fram som viktiga för bättre säkerhet. Dessa studier utgick vanligen från 
ett organisationsperspektiv. Ett flertal artiklar fokuserade på individuella faktorer 
där länken mellan individens egenskaper och olycksfallsrisken alternativt olycks-
fallsutfallet undersöktes. Inom detta område framkom att män var mer drabbade av 
arbetsolyckor jämfört med kvinnor, däremot tog studierna inte tagit hänsyn till att 
kvinnor i högre utsträckning är anställda inom administrativa tjänster inom bygg-
branschen och sällan som byggarbetare. Vidare visade studierna att yngre anställda 
oftare drabbades av arbetsolyckor, men att de äldre anställda oftare drabbas av all-
varliga arbetsolyckor. Utbildning och träning lyftes som en nyckelfaktor för att 
individen skulle få en bättre förståelse för sitt eget ansvar för säkerheten. Dock 
rapporterades anställda inom byggbranschen tendera att ha låg motivation för att 
delta i utbildningsinsatser. Flynn och Sampson (2012) argumenterar dock att orga-
nisationen, gruppdynamik, kultur och klimat även har stor inverkan på hur indi-
vider gör säkerhetsarbetet. Ledarskap rapporterades ha stor inverkan på organisat-
ioners säkerhetsarbete. 

Program, modeller och metoder innefattade större interventionsstudier som genomför-
des på stora byggföretag och som initierades av myndigheter eller arbetsmarknadens 
parter. Programmen inkluderade många gånger flera nivåer inom organisationerna 
och mätningar skedde både före och efter att interventionen genomfördes. Sats-
ningar på säkerhetsarbete beskrevs ha positiva ekonomiska effekter, men olika 
bonussystem rapporterades endast ha effekt på kort sikt och således inte på lång 
sikt. Tekniska lösningar är ett växande fält inom säkerhetsforskningen. Ny teknik 
som VR, AR och RFI-taggar testas och utvärderas i syfte att öka säkerheten. Dessa 
kopplades antingen till maskiner eller till individer som befinner sig på byggarbets-
platserna men användes även inom utbildning och träning. En annan viktig aspekt 
för bättre säkerhet beskrevs vara att säkerhetsfrågorna hanterades redan på design-
stadiet. Det rapporterades dock att byggarbetares säkerhet inte tagits med i beräk-
ningarna när normer och standarder för byggande utarbetades. 

Sammanfattningsvis framkom att byggbranschen, oavsett land, har utmaningar med 
säkerhet och riskhantering. Vidare rapporterades att initiativen som togs för att 
förbättra säkerheten ofta ledde till förbättringar, i alla fall tillfälligt, men att proble-
men är komplexa och därför svåra att lösa. Resultatet visade att det behövs kvali-
tativ forskning om säkerhet och riskhantering i byggbranschen samt studier från ett 
könsteoretiskt perspektiv vilket jag tog med mig in i de övriga studierna. 
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Artikel 2: Förändrade relationer mellan byggbranschen 
och företagshälsor 

Johansson, M., Nygren, M & Berglund, L. (Accepted 2019-12-17). The 
Changed Relations between the Construction Industry and Occupational Health 
Services. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 

Genom intervjuer med 22 intervjupersoner på olika sätt kopplade till arbetsmiljö- 
och säkerhet på byggarbetsplatser undersöktes hur relationerna mellan byggbran-
schen och företagshälsor upplevs ha förändrats från Bygghälsans tid till nutid. Bygg-
hälsan var en nationell byggbranschspecifik företagshälsa som under mer än 20 år 
arbetade med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på byggarbetsplatser. I bör-
jan av 1990-talet omorganiserades företagshälsovård i Sverige och Bygghälsan till-
sammans med andra branschspecifika enheter lades ner och lämnade plats åt före-
tagshälsor som utvecklade generell kompetens om arbetsmiljö och säkerhet riktat 
till flera branscher. I och med det förändrades förutsättningarna för relationsskap-
ande dem emellan. Enligt arbetsmiljölagen ska företag som erbjuder företagshälso-
vård ha den kompetens som krävs för att genom samarbete med företag förbättra 
deras arbetsmiljö samt för att erbjuda preventiva tjänster till företag som anlitar dem 
(SFS 1977:1160). Dock indikerar tidigare forskning att det finns utmaningar med 
att utveckla väl fungerande relationer och samarbeten och kritik har lyfts kring 
företagshälsornas kompetens. 

Syftet med studien var att undersöka hur relationerna mellan byggbranschen och 
företagshälsor har förändrats över tid, från 1968-1992 när Bygghälsan var aktiv 
jämfört med externa företagshälsor i nutid, för att om möjligt förstå varför det idag 
finns utmaningar med att skapa goda relationer som leder till samarbete. 

Tidigare forskning som identifierat aspekter som är viktiga för att skapa väl funge-
rande relationer och samarbeten mellan företagshälsor och deras kundföretag i visar 
på vikten av ett tjänsteutbud som anpassas efter varje kundföretag (Ståhl et al., 
2015). Vidare behöver båda parter ha ett intresse av att samarbeta och företagshäl-
sorna behöver, utifrån arbetsmiljölagstiftningen, fokusera på organisationen och 
inte endast på individen (Schmidt et al., 2012; Schmidt et al., 2015). Grunden för 
väl fungerande relationer är ett ömsesidigt samarbete vilket skapas genom teck-
nande av flexibla kontrakt som gäller för en längre tid och baseras på geografisk 
närhet och kontinuerlig dialog (Halonen et al., 2017; Schmidt et al., 2012). Det är 
även viktigt att kundföretaget ser företagshälsans personal som experter som har 
den kompetens och det kunnande som behövs för att förbättra arbetsmiljön och 
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säkerhet samt att de får möjlighet att kommunicera med alla nivåer hos kundföre-
tagen (Schmidt et al., 2017). En annan viktig faktor som ökar chansen till väl fun-
gerande relationer är att kundföretaget redan har ett fungerande systematiskt ar-
betsmiljöarbete (Schmidt et al., 2012).  

Av intervjupersonerna var åtta byggarbetare, tre platschefer, två arbetsmiljöchefer, 
en representant från arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och en representant 
från fackförbundet Byggnads. Vidare intervjuades fyra representanter från externa 
företagshälsor varav två tidigare arbetat på Bygghälsan samt en representant från 
arbetsgivarorganisationen Sveriges Företagshälsor. Det var åtta av intervjuperso-
nerna som hade erfarenhet från Bygghälsan och övriga intervjupersoner pratade 
således endast utifrån den nutida organiseringen av företagshälsovård. Fjorton av 
intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplatser och res-
terande åtta genomfördes över telefon, samtliga spelades in och transkriberades or-
dagrant. Genom en empiridriven tematisk analys identifierades återkommande 
mönster i datamaterialet. Utifrån analysen kunde fyra teman av betydelse för ut-
vecklingen av relationer urskiljas; Övergripande uppfattningar om relationerna, Skillna-
der i hur tjänster säljs och köps, Skillnader i arbetspraktiker samt Skillnader i uppfattningen 
om kunskap och kompetens.  

Resultatet pekade mot att Bygghälsan tog aktiv del både i planeringen av vilka 
arbetsmiljö- säkerhetsområden som det skulle fokuseras på samt i byggföretagens 
praktiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Den förändring som skedde i början på 
1990-talet innebar att både planerandet och utförandet av arbetsmiljö- och säker-
hetsarbetet överfördes tillbaka till byggföretagen som istället förväntades börja ef-
terfråga tjänster. Medan den fysiska arbetsmiljön och säkerheten stod i fokus när 
Bygghälsan var aktiv så förväntas företagshälsorna numera att anta ett mer strate-
giskt- och organisatoriskt perspektiv vilket även beskrev leda bort från det praktiska 
arbetet. Detta förändrade sättet att relatera till varandra. 

Medan företagshälsorna beskrev sin höga kompetens avseende arbetsmiljö och sä-
kerhet så menade byggbransch-intervjupersonerna att deras kompetens var alltför 
generell och de efterfrågade mer specifik kunskap om byggarbetares arbetsmiljö 
och säkerhet. Kritiken som lyftes handlade både om upplevelsen av företagshälsors 
bristande kunskap om arbetets art men även om hur de inte sågs motsvara norma-
tiva förväntningar på personer som vanligen finns på en byggarbetsplats. Personer 
som har den kompetens som efterfrågades beskrevs ”passa in” på byggarbetsplatsen 
vilket märktes genom att de kan prata som en snickare med en snickare och kan prata 
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med en målare som en målare. Bygghälsan beskrevs ha hög kompetens, expertkom-
petens, både gällande de specifika arbetsförhållanden som fanns i byggbranschen 
samt att de ”passade in” genom att de pratade samma språk som byggarbetarna.  

Bygghälsan lyftes således som ett positivt exempel på väl fungerande relationer 
grundade i kunskap om byggarbetsplatsers specifika arbetsmiljö och säkerhet, ar-
betssätt och arbetsförhållanden. Men det är en utmaning att jämföra de två olika 
systemen eftersom även samhället runt omkring förändras med tiden. Företagens 
generellt sett lägre kunskap om arbetsmiljö och säkerhet lyftes upp vilket beskrevs 
ha medfört att Bygghälsans personal upplevdes som extra kunniga. Den här studien 
indikerade även att byggföretagen inte alltid var så intresserade av att Bygghälsans 
personal kom ut till byggarbetsplatserna då heller. Vidare återgavs betalningssättet 
ha varit otydligare då och det beskrivs att byggföretag inte alltid visste att de beta-
lade pengar till Bygghälsan, och därför trodde att deras tjänster var gratis, vilket kan 
göra att de var mer positiva. 

Sammanfattningsvis visade studien att det finns flera aspekter som tillsammans med-
för att byggföretag kan uppleva det allt svårare att köpa relevanta tjänster. Företags-
hälsorna har gått från att vara en aktiv part i det praktiska arbetsmiljö- och säker-
hetsarbetet till att anta ett allt mer strategiskt förhållningssätt till byggarbetsplatser. 
Kompetensen som tidigare avsåg byggarbetsplatserna specifikt riktades numera mot 
flera branscher. Tjänsterna tenderar att vara utspridda på fler aktörer och resultatet 
antyder att det till viss del är andra typer av tjänster än de som byggföretagen skulle 
vilja köpa. Bygghälsans minne finns varmt bevarat och efterfrågas fortfarande. En-
ligt den här studien beror det dels på att de upplevdes kunniga och kompetenta 
gällande arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna. De fanns tillgängliga över 
hela landet och hade 20 år på sig att bygga goda relationer med byggföretagen. 
Men att kostnaden inte syntes på samma sätt samt att kunskapen om arbetsmiljö 
och säkerhet generellt beskrivs varit lägre på den tiden verkar bidra till en överdrift 
av deras popularitet. 
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Artikel 3: Nya maskuliniteter i gamla organisationer? Ar-
betsmiljö- och säkerhetsarbete på byggarbetsplatser 

Johansson, M. & Johansson, K. (Submitted). New Masculinities in Old Organi-
zations? Health and Safety Precautions at Construction Sites. International Journal of 
Construction Management. 

Artikeln inleds med en beskrivning av att byggbranschen är olycksdrabbad och i 
behov av bättre arbetsmiljö och säkerhet som dock visat sig vara svårt att uppnå 
trots att mycket är känt om vilka risker som finns. Därefter beskrivs hur tidigare 
studier som analyserats könsteoretiskt visat på ett sammanhang mellan den macho-
maskulinitet som kännetecknar branschen och sämre arbetsmiljö- och säkerhetsar-
bete. Denna typ av studier har även kritiserats för att ha fastnat i att undersöka 
maskulinitet och att det blivit både inledningen och slutsatserna i artiklarna. För att 
inte ”fastna i maskulinitet” lyftes här hur de intervjuade männen förstod sitt eget 
agerande. Syftet med artikeln var att undersöka hur platschefer och byggarbetare 
beskriver och tolkar utmaningarna med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. 

Den teoretiska ansatsen utgår från tidigare forskning om maskulina normer inom 
mansdominerade branscher och dess effekter på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. 
Huvudtesen i tidigare studier är att det finns motsättningar mellan en typ av mas-
kulinitet som identifierats inom mansdominerade branscher och arbetsmiljö och 
säkerhet vilket tolkas medföra att dessa uttryck för maskulinitet hindrar skapandet 
av säkra arbetsplatser. Typen av maskulinitet kännetecknas av att det värderas högt 
att ta risker, lyfta tungt och utstå fysisk smärta (Iacuone, 2005; Ness, 2012). Att 
bryta mot säkerhetsföreskrifterna blir därför ett sätt att uttrycka manlighet (Gherardi 
och Nicolini, 2002; Ness, 2012).  

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med åtta byggarbetare och tre plats-
chefer på ett stort och ett medelstort byggföretag i Sverige. Samtliga intervjuper-
soner var män med en yrkesutbildning som var födda och uppvuxna i Sverige. 
Merparten av intervjupersonerna, förutom två lärlingar, hade mellan 10-30 år yr-
keserfarenhet i yrken som snickare, markarbetare, murare och betongarbetare. 
Platscheferna var utbildade ingenjörer med mellan 15-30 års yrkeserfarenhet. In-
tervjuerna genomfördes på byggarbetsplatserna och pågick mellan 40-60 minuter 
där intervjupersonerna berättade om hur det är att vara byggarbetare eller platschef, 
hur de upplevde arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på arbetsplatsen, erfarenheter av 
externt stöd och reflektioner kring den numerära manliga dominansen. Data-
materialet analyserades tematiskt och två mönster som utkristalliserade sig var att 
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intervjupersonerna tenderade att dela upp sina utsagor genom att dels beskriva ar-
betsmiljö och säkerhet på ett mer teoretiskt, abstrakt plan och dels beskriva arbets-
miljö och säkerhet i praktiken. Arbetsmiljö och säkerhet i teorin beskrevs i positiva 
ordalag där vikten av att arbeta säkert lyftes medan arbetsmiljö och säkerhet i prak-
tiken beskrevs mer kopplat till problem som uppstod i det dagliga arbetet. Vidare 
framträdde även en åsikt om att det borde vara en ökat individuellt ansvar. 

Det första temat Health and safety as a problem relating to the behavior of individual trade 
workers visade att organisationerna beskrevs ha tagit sitt ansvar för arbetsmiljön och 
säkerheten genom att hålla utbildningar samt se till att det fanns säkerhetsutrustning 
tillgängligt. Byggarbetarna å andra sidan beskrevs inte arbeta på ett korrekt sätt ur 
säkerhetssynpunkt, en upplevelse som beskrevs av både platschefer och byggarbe-
tare. Anledningen till att byggarbetarna inte arbetade på det sätt de beskrev att de 
skulle var svår att beskriva och ringa in för byggarbetarna, men de angav anled-
ningar som att ”spara tid”, ”det har alltid fungerar förut” såväl som ekonomiska 
incitament. Det andra temat How to prioritize between health and safety and keeping 
deadlines visade att trots att organisationen tillhandahöll säkerhetsutrustning så var 
det inte alltid så att den gick att använda i de utrymmen där arbetet utfördes. Ut-
rymmet beskrevs ibland vara för trångt, alternativt att det inte fanns hiss och då 
valde byggarbetarna istället mindre säkra arbetsmetoder vilket de refererade hörde 
samman med att de ”har en hög moral”. Den höga moralen som kopplades samman 
med tendensen att fortsätta ”köra på” beskrevs även i relation till ”tighta deadlines” 
där säkra arbetssätt nedprioriterades till förmån för att hinna klart i tid. Att det ”körs 
på” för hårt så att byggarbetarna fick ont i kroppen verkade ses som en del av att 
vara byggarbetare och ifrågasattes inte. Däremot beskrevs kvinnors deltagande som 
en möjlighet för en minskad arbetsbelastning då föreställningar om kvinnor som 
inte tillräckligt fysiskt starka reflekterades kunna bidra till tekniska lösningar som 
gör arbetet mindre fysiskt tungt.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att även fast arbetsmiljö och säkerhet beskrevs 
som viktigt av både platschefer och byggarbetare så var den generella uppfattningen 
att byggarbetare tenderade att inte följa de uppsatta reglerna. Det ansågs dock, av 
både platschefer och byggarbetare, vara ”dumt” att inte agera i enlighet med sä-
kerhetsföreskrifterna. Föreställningar om kön fanns snarare implicit inbäddade i 
tolkningarna av arbetspraktikerna än att de uttrycktes explicit. Maskulina symboler 
kopplades till ”hög moral” och ”köra på” vilket försvårade för byggarbetarna att 
välja säkra arbetsmetoder. Det verkade även finnas strukturer i organisationerna 
som tidspressen och planeringen, som indirekt medförde att byggarbetarna be-
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hövde ”köra på”. Resultatet pekade på att nya rutiner kring arbetsmiljö och säker-
het för in en annan typ av en ideal byggarbetare, där andra värden lyfts jämfört med 
det redan existerande idealet. Snarare än att fokusera på byggarbetarnas beteenden 
rekommenderas att fokus även riktas mot hur arbetsmiljö och säkerhetsarbetet kan 
krocka med de värderingar som formar arbetsplatserna. 

 

Artikel 4: Representationer av kvinnor och ”ideala”  
kvinnor i byggbranschen 

Norberg, C. & Johansson, M. (Accepted 2020-05-08). “Women and “ideal” 
women” – The representation of women in the construction industry. Gender Is-
sues. 

Med utgångspunkt från ett internet-corpus undersöktes hur det pratas om kvinnors 
roll som anställda inom byggbranschen internationellt genom en analys av språket. 
Artikeln inleds med en beskrivning av den låga andelen kvinnor i branschen trots 
att ett ökat kvinnligt deltagande i byggandet beskrivs ha blivit uppmärksammat som 
nödvändigt för att fylla arbetskraftsbrist, samt för att främja jämställdhet och effek-
tivitet. Trots en rad initiativ för att rekrytera kvinnor beskrivs byggbranschen fort-
farande som en av de mest könssegregerade branscherna i världen. Oberoende av 
land är ungefär mellan 8-13% av de anställda kvinnor och då främst inom admi-
nistrativa uppgifter. Även då regeringar har satsat på policies och regelverk för att 
öka andelen kvinnor, så har resultaten uteblivit. För att förändringar ska kunna ske 
argumenteras det behövas mer kunskap om könsstereotypa normer och attityder 
(se Clarke et al., 2005). Syftet med studien är att undersöka varför det fortsätter 
vara så låg andel kvinnor i byggbranschen samt att visa på språkets påverkan i att 
både skapa och återskapa könsstereotypa strukturer och attityder. 

Den teoretiska ansatsen utgår från språket som analyseras i syfte att kunna identifiera 
könsstereotypa attityder om hur kvinnor beskrivs i byggbranschen (se Baker, 2006). 
För att illustrera den kontext där språket äger rum beskrivs hur den maskulina kul-
turen i byggbranschen utgörs av uppfattningar om att ”riktiga” män ska kunna 
hantera en tuff arbetsmiljö och ska vara villiga att ta risker (Fielden et al., 2000; 
Iacuone, 2005; Lu and Sexton, 2010; Ness, 2012). Kulturen beskrivs innehålla ste-
reotypa föreställningar om kön där män ses som bättre ämnade för byggarbete och 
kvinnor istället ses som ett komplement med andra egenskaper och färdigheter 
såsom duktiga lyssnare och att vara artiga (English and Hay, 2015). Den kultur som 
vuxit fram försvaras även av både kvinnor och män genom beskrivningar av att 
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kvinnor som inte kan hantera en viss diskriminering inte bör befinna sig på bygg-
arbetsplatserna (Agapiou, 2002; Madizikela och Haupt, 2010) samt att en uppfatt-
ning om att män inte kommer att förändras utan att kvinnorna istället behöver 
förändras för att passa in (English and Hay, 2015). 

Utifrån sökningar i ett corpus, i det här fallet WebCorpLive som är en sökmotor 
(likt Google) anpassat för vetenskapliga analyser analyserades det språk som används 
om kvinnor. Sökningar gjordes på olika sökfraser kopplade till kvinnor i byggbran-
schen, exempelvis ”women in construction” i webverktyget. I webverktyget 
skapas ”collocational profiles” vilket är tabeller där antalet gånger olika ord före-
kommer i sökningarna finns med. Det visar vilka ord som används i anslutning till 
”women in construction” exempelvis. Texterna skrevs sedan ut texterna och lästes 
flera gånger. Det var sammanlagt 131 dokument som varierade mellan 3-35 sidor 
vardera. Fokus var att sortera ord som hörde ihop och räkna hur många gånger de 
förekom i texten. Metoden innebar också letande efter mönster i texterna och 
funderingar kring vad som beskrevs och inte och var således både kvantitativ och 
kvalitativ. I analysen letades mönster i de olika texterna med utgångspunkt i språk 
och uttryck vilka sedan sattes ihop till teman; Den övergripande diskursen, Kvali-
teter/förmågor associerade till kvinnor samt Kvinnor och diskriminering. 

Det övergripande resultatet visade att kvinnor beskrevs ha många möjligheter i 
byggbranschen. En djupare analys visade på stereotypa föreställningar om både män 
och kvinnor där kvinnor beskrevs ha egenskaper och kunskaper som inte riktigt 
passar i byggbranschen, vilket formade två underteman Qualities/behaviours indirectly 
associated with women och Qualities/abilities ascribed to women role models. I det första 
temat beskrevs egenskaper som kvinnor inte ses ha men bör skaffa sig (tex pro-
blemlösningsförmåga och förmågan att behålla lugnet). I det andra temat beskrevs 
kvinnor som hittat en plats i branschen. Dessa kvinnor omnämndes i positiva or-
dalag som förebilder för (unga) kvinnor och deras uppgift sågs vara, förutom att de 
var högst framgångsrika i sitt arbete, att bidra till bättre arbetsmiljö och säkerhet, 
förändra organisationskulturen, förändra branschen och i vissa fall även bidra till en 
bättre värld. När kvinnor beskrev sin arbetsplats var dock ordvalen mer negativa. 
Ord kopplade till trakasserier och diskriminering var vanligt förekommande, vilket 
formade det tredje temat i artikeln Women in construction are harassed and not taken 
seriously.  Kvinnor beskrev exempelvis att de fick lägre lön, att de blev utskrattade, 
hotade om våldtäkt, isolerade och exkluderade.  
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Sammanfattningsvis visade studien att även om det övergripande budskapet i 
materialet var att det finns många möjligheter för kvinnor i branschen, visade när-
mare analys att kvinnor som kommer in i branschen riskerar att mötas av både 
diskriminering och orealistiska krav vilket kan vara en del av förklaringen till varför 
andelen kvinnor i byggbranschen fortsätter att vara låg. Vidare visade resultatet att 
det finns höga förväntningar på de kvinnor som anställs, både avseende deras arbete 
men även att de förväntas anta en roll som förebild samt genomföra förändringar. 
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Utmaningar relaterade till  
individens ansvar, macho-

kultur och avståndet till 
praktiken 

 

I det här kapitlet diskuteras avhandlingens huvudresultat under följande tre teman; 
Individen som både lösning och problem, Innanför och utanför praktikgemenskaper samt 
Machokultur och förändringsmotstånd. Kapitlet avslutas med avhandlingens slutsatser. 

 

Individen som både problem och lösning 
Tidigare forskning om arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen pekar på att bygg-
arbetsplatser är unika och svårmanövrerade när det kommer till arbetsmiljö och 
säkerhet beroende på att den fysiska miljön kontinuerligt förändras vilket gör att 
risker ständigt förflyttar sig, alternativt att det uppkommer nya risker medan andra 
försvinner. En annan utmaning beskrivs vara att även personalen på plats varierar 
och medan vissa arbetar på byggarbetsplatsen under hela projektet kommer andra 
in under kortare perioder. Personalen på byggarbetsplatser tillhör ett flertal olika 
yrkesgrupper och är ofta anställda inom olika företag och det är därför inte säkert 
att de känner övrig personal på plats. Deras kunskap och kompetens om arbetsmiljö 
och säkerhet varierar genom att vissa gått kurser inom området medan andra inte 
har gjort det. Dessa olika yrkesgrupper behöver dessutom samsas om utrymmet för 
att genomföra sina respektive arbetsuppgifter. Det ställer höga krav på planering 
vilket även beskrivs som en utmaning eftersom byggprojekt tenderar att förändras 
genom att de utvecklas över tid (se Arbetsmiljöverket, 2015; Arbetsmiljöverket 
2018; Pousette and Törner 2016). Utmaningarna som framkommer i tidigare 
forskning stämmer väl överens med resultatet i avhandlingen där den dynamiska 
fysiska miljön och utmaningarna att planera verksamheten lyfts som en kontext 
som gör det svårt att lösa problemen. De arbetsmiljörisker som samtliga intervju-
personer främst resonerar kring är fysiska risker som exempelvis risker för fall och 
förekomsten av kemikalier och damm, men de upplever även stress som en stor 
och växande utmaning på byggarbetsplatserna.  
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Ett resultat från intervjustudien indikerar att organisationerna bidrar med både sä-
kerhetsutrustning samt information och utbildning om att arbeta säkert för att de 
vill att personalen på byggarbetsplatserna ska arbeta på det sättet. Däremot berättas 
det även om hur förutsättningar utanför byggarbetarnas och platschefernas kontroll 
medför fler utmaningar att utföra arbetet på ett säkert sätt. Ett enkelt men tydligt 
exempel på detta är att storleken på fönster har förändrats. En av intervjupersonerna 
förklarar att eftersom det är modernt med stora fönster så ritar arkitekterna större 
fönster än tidigare som förstås även är tyngre. När dessa fönster sedan ska sättas in 
medför det tyngre lyft och därför större risker för arbetsskador för byggarbetarna. 
Det kan ses som indikationer på att organisationernas insatser främst riktas mot att 
ge personalen möjligheter att lära sig att hantera den kontext de vistas i snarare än 
på att förändra själva kontexten vilket vore en tänkbar riktning för god arbetsmiljö 
och säkerhet. 

Ett av de mest framträdande mönstren i intervjupersonernas berättelser är en för-
ståelse av att lösningen på arbetsmiljö- och säkerhetsutmaningarna handlar om att 
förändra individers säkerhetsbeteende. En tendens som även märks i samhället i 
stort (jfr Hopkins, 2006). En av de intervjuade företagshälsorna har även sett att det 
finns en efterfrågan inom området och därför utvecklat en kurs att sälja. I vilken 
utsträckning detta är en bra strategi kan dock diskuteras. Det finns studier som visar 
att de flesta arbetsolyckor som sker på byggarbetsplatserna beror på enskilda indi-
vider (se Chen et al., 2016). Det varnas även för att för stort fokus på individen 
kan medföra att arbetsmiljöarbetet blir lidande (Sjöström et al., 2019). I litteratur-
studien presenteras en modell innehållande fyra, delvis överlappande, aspekter som 
tidigare forskningsresultat visat påverka arbetsolyckor på byggarbetsplatser. Över-
gripande visar modellen att det är mer framgångsrikt att göra flera saker hellre än 
att göra ett fåtal saker för att skapa god arbetsmiljö och säkerhet. Två vanliga synsätt 
på de anställdas roll i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet som lyfts av Dekker (2014) 
är att organisationen antingen utgår från att individen är orsaken till problemen och 
därför behöver förändras, alternativt att individen är utsatt för arbetsmiljöproblem 
i sin omgivning på arbetsplatsen och att det är omgivningen som behöver anpassas 
till individen. Med utgångspunkt på individen blir lösningen många gånger att, 
genom regler och kontroll, försöka påverka individen för att denne ska anpassa sig 
till det övergripande säkerhetssystemet. Om utgångspunkten istället är kontexten 
tenderar de förändringar som initieras att omfatta teknologiska- och organisatoriska 
förutsättningar för att minska risken för olyckor, exempelvis att förändra arbets-
uppgifterna (Dekker, 2014). Med tanke på den tydliga inriktningen på individens 
säkerhetsbeteende som framkommer kan det tolkas som att det är genom regler 
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och kontroll, snarare än genom att förändra teknologiska- och organisatoriska för-
utsättningar som organisationerna arbetar med att förbättra arbetsmiljön och säker-
heten på byggarbetsplatserna. I linje med Sjöström et al. (2019) riskerar en sådan 
inriktning att leda till sämre arbetsmiljö och säkerhet genom att för lite fokus riktas 
mot processer och stöd för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. En balans mellan 
bägge synsätten menar Dekker (2014) ger de bästa möjligheterna för god arbets-
miljö och säkerhet.  

Ett resultat av intervjustudien visar att när arbetsmiljö och säkerhet omtalas av plats-
chefer, byggarbetare, arbetsmiljöchefer och fackliga företrädare så framställs det 
som ett viktigt och högt prioriterat område. Men när det kommer till det praktiska 
utförandet beskriver byggarbetarna och platscheferna att byggarbetarna har en ten-
dens till att slarva med arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, exempelvis genom att inte 
använda säkerhetsutrustning. De flesta intervjupersonerna menar att det beror på 
hård tidspress i byggprojekten vilket medför att när tiden blir knapp bortprioriteras 
städning och användning av säkerhetsutrustning i högre grad än annars. Men ge-
nerellt har de intervjuade byggarbetarna svårt att sätta ord på orsaker till att de inte 
följer säkerhetsrutinerna. ”Det har alltid gått förr, så det går nog nu också” är ett 
tankesätt som resoneras ha med saken att göra, men det verkar som att de själva har 
svårt att förstå sitt eget agerande när de tänker efter. Ett sätt att förklara tendensen 
att inte följa säkerhetsrutinerna är att förstå agerandet som ett uttryck för en macho-
kultur som innefattar normer om risktagande som de anställda, även om de inte är 
medvetna om det, behöver förhålla sig till. Sådana normer kopplade till utmaningar 
i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet har framkommit i ett flertal andra studier (se 
Iacuone, 2005; Jensen et al., 2014; Ness, 2012; Stergiou-Kita et al., 2015).  

Om arbetslaget förstås som en praktikgemenskap kan beteendet förklaras av med-
lemmarnas behov av att vara en del av den sociala gemenskapen vilket leder till en 
anpassning till befintliga normer för att kunna accepteras som fullvärdiga medlem-
mar (Lave och Wenger, 2019). Platscheferna däremot efterfrågar ett bättre säker-
hetsbeteende från byggarbetarna och har svårt att förstå varför byggarbetarna inte 
visar mer intresse för säkerhetsarbetet. Det kan tolkas som att det informella läran-
det i den maskulina kulturen inom de praktikgemenskaper byggarbetarna är med-
lemmar i inte förändrats genom den formella utbildning de fått i arbetsmiljö och 
säkerhet, dvs. praktiserandet är fortfarande detsamma vilket tyder på att kulturen 
där praktiserandet formas inte har omförhandlats trots att annan information och 
krav på annat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete tillkommit. Platscheferna verkar 
däremot delta i en praktikgemenskap där omförhandling skett och nya tolkningar 
av verkligheten gjorts som lett till att de förväntar sig andra ageranden (se Lave och 
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Wenger, 2019, Wenger, 2019).  Min tolkning är att det kommer vara en utmaning 
att genomföra förändringar som leder till god arbetsmiljö och säkerhet innan om-
förhandlingar skett även inom byggarbetarnas praktikgemenskaper, innan detta 
skett torde det även vara problematiskt för enskilda byggarbetare att förändra sitt 
säkerhetsbeteende. 

I anknytning till förväntningar på individens kapacitet att förändra sitt säkerhetsbe-
teende och därigenom bidra till bättre arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplat-
serna framkom även förväntningar på att kvinnors intåg kommer att bidra, direkt 
eller indirekt till densamma. Kvinnornas blivande förändringsansvar relateras till 
byggbranschens arbetsplatser i stort där de ses kunna medverka till att förändra kul-
turen till det bättre, men även till byggarbetsplatser där kvinnors deltagande spe-
kuleras kunna tillföra bättre arbetsmiljö och säkerhet för de män som arbetar där. 
Det förväntas främst ske genom att fler hjälpmedel spås utvecklas för att göra arbetet 
mindre fysiskt tungt. Det kan förstås som att resonemanget bottnar i uppfattningar 
om att kvinnor saknar tillräcklig fysisk styrka för att kunna genomföra de arbets-
uppgifter som finns på byggarbetsplatser idag (jfr Ness, 2012). Men istället för att 
lyfta detta som en ”brist” som förklarar och motiverar varför nästan enbart män 
arbetar på byggarbetsplatserna så ses det istället kunna leda till att arbetet förändras 
och blir mindre fysiskt tungt genom nya tekniska lösningar som potentiellt bidrar 
till att männens arbetsbörda lättas (se även Ringblom, 2019). En av de utmaningar 
som jag menar förstärks är det ambivalenta i att byggarbetare och platschefer uppger 
att de gärna vill att kvinnor kommer in på arbetsplatsen och bidrar med positiva 
förändringar, men samtidigt kan det tolkas som att de inte riktigt vet vad kvinnorna 
ska arbeta med eftersom det inte ses som att arbetsuppgifterna passar för kvinnornas 
kroppar (se English and Hay, 2015; Ness, 2012). Det kan även tolkas som att de 
intervjuade byggarbetarna och platscheferna tenderar att sätta sitt hopp till att kvin-
nor ska komma in och skapa de förändringar i arbetssituationen som byggarbetarna 
själva upplever att de inte har möjlighet att göra något åt.  

Närheten till reflektioner om personers kroppar i förhållande till arbetsmiljö och 
säkerhet märks även i byggarbetarnas beskrivningar av att byggyrkena inte ses som 
en långsiktig karriärplan. Intervjupersonerna beskriver att de flesta inte arbetar till 
pension utan byter arbetsuppgifter alternativt byter jobb när ”kroppen börjar säga 
ifrån”. Därmed menar jag att det kan ifrågasättas om arbetet i dess nuvarande form 
är lämpligt för kvinnor eller män? 

Som korpusstudien indikerar så kan det samtidigt ifrågasättas hur välkomnande 
byggbranschen, internationellt, är eftersom det rapporteras om hur kvinnor som 
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arbetar där trakasseras, blir misstrodda, utsätts för nedlåtande kommentarer och ex-
kluderas (se Fielden et al., 2000; Navarro-Astor et al., 2017). Med utgångspunkt i 
Lave och Wenger (2019) och Wenger (2019) praktikgemenskaper kommer kvin-
norna, när de anställs, att socialiseras in en befintlig gemenskap där de samtidigt 
som de lär sig hur arbetsuppgifterna utförs också lär sig hur de ska tänka och reso-
nera om arbetsmiljö och säkerhet. Däremot lyfts en tendens att det oftast är perso-
ner som uppfattas som lika som bjuds in i praktikgemenskaper, om kvinnor då 
uppfattas bära med sig något annat jämfört med männen (jfr English and Hay, 2015) 
kommer de då att bjudas in? Jag menar att det väcker frågor om hur dessa nya 
medlemmar kommer läras upp till fullvärdiga medlemmar? I nuläget indikerar re-
sultat av korpusstudien att det verkar vara delvis under andra förutsättningar som 
kvinnor ska arbeta i byggbranschen jämfört med män. 

 

Innanför och utanför praktikgemenskaper 
När samarbetet mellan kundföretag och företagshälsor kännetecknas av långvariga 
tillitsfulla relationer genereras de bästa effekterna av samarbetet (se Halonen et al., 
2017; Schmidt et al. 2012). Ett av resultaten i intervjustudien tyder på att den 
formen av relationer fanns mellan byggföretag och Bygghälsan. Det kan tolkas som 
att Bygghälsan deltog i en praktikgemenskap på byggarbetsplatser vilket exempli-
fieras genom känslan av ett ”vi” där personal från Bygghälsan deltog i uppstarter av 
byggprojekt, de beskrivs ha haft god kännedom om arbetet som utförs på byggar-
betsplatser samt ha haft hög kompetens avseende arbetsmiljö och säkerhet. Därtill 
beskrivs dess personal även kunnat kommunicera på samma sätt som personalen på 
byggarbetsplatserna vilket sammanlagt medfört en tillit som fortfarande omtalas när 
den här avhandlingen skrivs. 

Företagshälsorna i nutid har övergått till att arbeta allt mer strategiskt, vilket varit 
nödvändigt eftersom regelverket kring arbetsmiljö och säkerhet utökats.  Det har 
även medfört att mindre tid investeras i det praktiska arbetet. Intervjustudiens re-
sultat visar att det finns en uppfattning om att företagshälsor många gånger har för 
lite kompetens om både arbetet samt arbetsmiljön och säkerheten på byggarbets-
platser för att kunna bidra till förbättringar. Det beskrivs leda till brister i trovärdig-
het. En viktig del i denna utveckling förstås vara nedläggningen av Bygghälsan och 
den efterkommande utvecklingen av att företagshälsorna har allt mindre bransch-
anpassad kompetens. Eftersom närheten till praktiken minskat kan det tolkas som 
att de har svårare att ha en ingång till byggarbetsplatsernas praktikgemenskaper. 
Den minskade kontakten mellan byggarbetsplatserna och företagshälsorna kan 
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medföra att deras bidrag till arbetsmiljö och säkerhet får svårare att nå fram till 
byggarbetsplatserna vilket potentiellt kan leda till att byggarbetsplatserna går minste 
om kompetens inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet.  

 

Machokultur och motstånd mot förändring 
Begreppet machokultur används främst av intervjupersonerna för att förklara hur 
det var förr när vad som räknades som eftersträvansvärt exempelvis var att lyfta 
tungt och att inte använda säkerhetsutrustning. En del av machokulturen beskrivs 
även ha varit en särskild jargong där sådana värderingar framhävdes. Kortfattat sagt 
begripliggörs begreppet machokultur, av intervjupersonerna, som något som mot-
verkar god arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna. Flera av intervjuperso-
nerna berättar hur normer och värderingar kring byggarbete förändrats under åren 
vilket de menar haft positiv inverkan på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, som 
beskrivs blivit mindre macho. Bilden som ges av nutida byggarbetsplatser skiljer sig 
åt mellan intervjupersonerna. Medan vissa menar att byggarbetsplatser förändrats så 
mycket att kulturen inte längre kan beskrivas som macho, menar merparten att det 
visst blivit bättre men att det fortfarande finns en machokultur. Machokultur pro-
blematiseras även mer övergripande i Byggbranschen, särskilt genom fackförbundet 
Byggnads och Byggchefernas gemensamma projekt ”Stoppa machokulturen” där 
vissa uttryck för maskulinitet problematiseras och argumenteras leda till sämre ar-
betsmiljö och säkerhet (Byggnads och Byggcheferna, 2020). Syftet med projektet 
är att genom information och reflektion bidra till att machokulturen försvinner. 

Resultatet i intervjustudien indikerar att det inte längre ses som positivt att vara 
risktagande, men att arbetet många gånger utförs som att normen fortfarande är 
aktuell. Det kan förstås som att risktagande är en del av ett hegemoniskt ideal på 
byggarbetsplatser och även om det inte är önskvärt så fortsätter idealet att påverka 
individens handlingar (Connell, 2008; Iacuone, 2005). Utifrån förklaringsmodellen 
att både arbetsplatser och organisationer är könade (Acker, 1990; Acker, 2006) kan 
det förstås som att det risktagande idealet återskapas exempelvis genom hur arbets-
uppgifter genomförs och genom den tidspress som ofta finns i byggprojekt. Utan 
att idealet förhandlats och förändrats inom praktikgemenskaperna kan det ses som 
att samma ideal fortsätter att reproduceras även om de enskilda individerna har en 
önskan om att göra saker annorlunda (se Lave och Wenger, 2019; Wenger, 2019). 

Resultatet i intervjustudien pekar på att det finns ett begränsat utrymme för de 
anställda att uttrycka nya former av maskuliniteter på byggarbetsplatserna vilket 
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också kan vara en del av förklaringen varför byggarbetarna inte tycker sig ha möj-
lighet att följa säkerhetsrutinerna i sin kontext. Ett exempel som tyder på det är en 
intervjuperson på en av byggarbetsplatserna som funderade över hur det kunde 
komma sig att han hade en uppsättning värderingar hemma och en annan uppsätt-
ning värderingar när han kom till jobbet. Byggarbetarens fundering kan förstås som 
att han hemmavid har möjlighet att uttrycka andra maskuliniteter jämfört med på 
arbetsplatsen. Det kan tyda på att andra uttryck för maskulinitet har svårt att få 
utrymme att utvecklas på byggarbetsplatserna (jfr Connell, 2008; Hanna et al., 
2020). Med stöd i Hanna et al. (2020) pekar resultatet på ett behov av att underlätta 
för nya maskulinitetsuttryck som främjar arbetsmiljö och säkerhet på byggarbets-
platser.  

När förändringar sker så förhandlas de i kontexter där det redan finns utarbetade 
sätt att tänka och agera gällande arbetsmiljöarbetet. Personerna som arbetar på 
byggarbetsplatserna har sin egen förståelse av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet och 
för hur förändringar påverkar deras egen kontext vilket medför att de intentioner 
som förs in inte nödvändigtvis framkommer i säkerhetsbeteendet som visar sig i 
andra änden. I praktikgemenskaperna sker förhandlingar och tolkningar av arbets-
uppgifter som inte framgår i de formella arbetsmiljö- och säkerhetsrutinerna men 
som även är viktiga för organisationerna (se Dekker, 2014; Lave och Wenger, 
2019; Wenger, 2019). Så för att förstå vad som händer i praktikgemenskaperna är 
det samtidigt viktigt att komma närmare praktiken där arbetet utförs på byggar-
betsplatserna. 
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Sammanfattande slutsatser 
Nu när jag återigen tittar ut på byggarbetsplatsen utanför mitt fönster så har verk-
samheten dragit igång. Jag öppnar fönstret och hör (o)ljuden från lastbilen som står 
på tomgång tjugo meter bort och från grävmaskinen som äter sig ner genom något 
som jag, av ljudet att döma, misstänker är sten och grus snarare än jord. I andra 
änden av schaktet skymtar jag några byggarbetare. De står på botten av schaktet så 
jag ser bara deras huvuden ovanför marklinjen och deras spadar som skottar upp 
grus med jämna mellanrum. De har skyddshjälm, hörselkåpor och skyddsglasögon 
på sig. Jag ser inte riktigt härifrån, men det är möjligt att en av dem är kvinna. Efter 
en stund stannar arbetet upp och förarna från lastbilen och grävmaskinen samlas 
tillsammans med de övriga runt schaktet, de pratar och gestikulerar men jag hör 
inte vad som sägs. Jag misstänker att de pratar om hur de ska genomföra nästa 
arbetsmoment, kanske resonerar de även över vilka arbetsmiljö- och säkerhetsrisker 
det momentet innebär.  

Jag har undersökt hur byggarbetare och platschefer tolkar och förstår arbetsmiljö 
och säkerhet på byggarbetsplatser samt hur arbetsmiljöchefer, arbetsgivar- och ar-
betstagarparter, företagshälsor och en arbetsmiljöinspektör tänker och resonerar om 
det. Min ambition har varit att bidra med kunskap om varför byggarbetsplatser 
fortsätter att drabbas av arbetsskador. Arbetsmiljö och säkerhet omtalas som ett vik-
tigt och prioriterat område på byggarbetsplatser och de utmaningar avseende ar-
betsmiljö och säkerhet som framkommer omfattar främst den dynamiska fysiska 
miljön på byggarbetsplatser och den flexibilitet som krävs i planering och utförande 
av byggprojekt. Det beskrivs som en kontext där det är svårt att uppnå god arbets-
miljö och säkerhet. I det praktiska arbetet är det främst risker i den fysiska arbets-
miljön, exempelvis risk för fall, som det resoneras kring men stress upplevs också 
som en utmaning. När arbetsmiljö och säkerhet omsätts i praktiken tenderar dock 
byggarbetarna inte följa de rutiner som bestämts innan och exempelvis inte använda 
skyddsutrustning, särskilt när tidspressen ökar. Lösningen ses främst vara att för-
ändra individens säkerhetsbeteende samt uppfattningen att individen bör ha större 
eget ansvar för arbetsmiljö och säkerhet. När detta upplevs svårt att genomföra 
riktas förväntningar på att de kvinnor som förväntas anställas kommer att bidra till 
god arbetsmiljö och säkerhet. 

Bygghälsan kan ses ha varit en del av praktikgemenskapen på byggarbetsplatser ge-
nom den ömsesidiga upplevelsen av att ha varit en del av ett ”vi” som förstod 
varandra och pratade samma språk. Som en del av praktikgemenskapen fanns större 
möjligheter att påverka arbetsmiljön och säkerheten. Nu beskrivs avståndet mellan 
företagshälsor och byggarbetsplatser ha ökat och företagshälsan inkluderas inte i 
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beskrivningen av ett ”vi”. Istället ifrågasätts företagshälsors kompetens om arbets-
miljö och säkerhet på byggarbetsplatser. Det tyder på att företagshälsornas möjlig-
heter att bidra till arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna är lägre nu än 
tidigare. 

Eftersom arbetet på byggarbetsplatserna till stora delar beskrivs genomföras på 
samma sätt som tidigare stabiliseras snarare än förändras den uttalade machokul-
turen vilket skapar utmaningar för individer att välja andra uttryck för maskulinitet. 
Samtidigt reproduceras idealen om den kapable byggarbetaren som under alla om-
ständigheter kommer se till att arbetet blir genomfört på utsagd tid i praktikgemen-
skaper. Det skapar ett motstånd mot förändring, även om det inte är varje individs 
önskan. Min sammanfattande slutsats är att det är svårt att genomföra förändringar 
som leder till god arbetsmiljö och säkerhet om för mycket ansvar läggs på enskilda 
byggarbetare. Det är viktigt att komma närmare praktiken där arbetet utförs för att 
förstå vad som händer i praktikgemenskaperna på byggarbetsplatserna, samt att rikta 
mer uppmärksamhet till att förändra hur arbetet organiseras. 
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Abstract.
BACKGROUND: The paper is a research review focusing on occupational safety in the construction industry.
OBJECTIVE: The purpose is to present research that highlights the areas of occupational safety and risks and to identify
areas where research is lacking.
METHODS: 146 articles from scientific journals, mainly covering the construction industry in Europe, Canada, USA,
Australia and Japan have been studied. The findings are presented under 11 categories: accident statistics; individual factors;
legislation and regulations; ethical considerations; risk management; leadership, management, organization; competence;
safety design; cost-benefit calculations; programs and models; and technical solutions.
RESULTS: The research is dominated by initiatives from researchers and government authorities, while the construction
industry only appears as the object for the research. There is a scarcity of research on integrated systems encompassing
subcontractors, as well as a lack of research with sociological perspectives on accidents. Furthermore, only a few studies
have applied a gender perspective on safety in construction, i.e. there is a need of further research in this particular area.
CONCLUSIONS: A range of initiatives have been taken to increase safety in the construction industry and the initiatives
are mainly reported to be successful. There are some cultural differences, but basically researchers present similar results
regardless of country.

Keywords: Accidents, risk management, safety design, technical solutions, safety interventions and prevention

1. Background

The construction industry has over the last decades
shown a positive trend in terms of occupational acci-
dents. At the same time, we note that many workers
are still injured at work. In comparison with other
industrial activities, the sector has high accident
rates. There are different views about the causes of
these shortcomings, something that might impede the
implementation of effective solutions.
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The purpose of this research review is

• to present research that highlights the areas of
occupational safety and risks in the construction
industry and

• to identify areas where research is lacking.

2. Method and selection of articles

Our research review is based on scientifically
significant literature, i.e. such articles that have under-
gone a review process in internationally recognized
scientific journals. We chose to use two bibliographic
databases, Web of Science and Scopus, for searching
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and specific criteria were designed to capture arti-
cles that dealt with health and safety or accidents in
the construction industry. This ultimately resulted in
the following search key: (“Construction work” OR
“Construction industr*”) AND (“health and safety”
OR “safety and health” OR accident*) NOT (China
OR Taiwan OR “Hong Kong” OR India OR Africa
OR Singapore). The search field was limited to
“Topic” in Web of Science and “Article or Review”
in Scopus.

The material is limited to a Western context and
consists mainly of articles from Europe, Canada,
USA, Australia and Japan, and a few additional arti-
cles with different geographic origin. We concluded
that the most relevant research in the area is writ-
ten after 2000, and that the main findings of earlier
research are incorporated into later published mate-
rial. A test showed that we reached 80 percent of
published material, despite the limitation to the year
2000 and later.

The result of the literature search consisted of
737 unique articles. Out of these, 411 articles were
excluded due to reasons like geographical areas out-
side the ones selected for the study; not about health
and safety or accidents; not about the building and
construction industry as well as language other than
English. The remaining 326 articles from the litera-
ture search were subject for further reading, and were
eventually reduced to 146.

In a first step the articles were categorized based
on their main approach and content. This resulted in
11 categories as listed below (23 of the articles were
sorted under two categories):

1. Accident statistics - articles that mainly have
their focus on different aspects of acci-
dent statistics and in different ways compare
development over time or between different
categories analysing the causes and possible
suggestions for improvements. (72 articles)

2. Individual factors - articles that specifically
examines person-related factors in accidents,
such as age, experience, gender, language, psy-
chosocial aspects, etc. (25 articles)

3. Legislation and regulations - articles that exam-
ines the impact of law and regulations on health
and safety in the construction industry. (24 arti-
cles)

4. Ethical considerations - articles that mainly
have their focus on the construction industry’s
social responsibility, such as CSR. (8 articles)

5. Risk management - articles that focus on risk
management in the construction industry, such
as procedures, checklists, risk assessment, etc.
(40 articles)

6. Leadership, management, organization - arti-
cles where leadership and management systems
is examined in relation to accidents and safety.
(47 articles)

7. Competence - articles where educational activ-
ities, training tools and skills development
initiatives are evaluated and analysed. (19 arti-
cles)

8. Safety design - articles that in various ways
are focusing on the design process before the
project starts. (17 articles)

9. Cost-benefit calculations - articles that focus on
different aspects of costs in relations to health
and safety. (15 articles)

10. Programs and models - articles that examines
and evaluates the consequences of major safety
programs often initiated by government agen-
cies and industry associations. There are also
articles with focus on models, tools or other
measures for increased safety. (47 articles)

11. Technical solutions - articles of varying charac-
ter with its focus on technology and technical
solutions for increased safety developed within,
or applied to, the construction industry. (21 arti-
cles)

In our analysis, the eleven categories are fur-
ther extracted into four larger categories in order to
describe the research field from a wider perspective
and also identify gaps where more research is needed.
These four categories are; accident statistics, safety
work- and prevention, technical solutions, and pro-
grams, models and methods.

3. Results

In the following section, we summarize the results
of the literature review. The presentation follows the
categorization in 11 groups presented above.

3.1. Accident statistics

The major part of the high-quality research comes
from England [1], USA [2–9], Australia [10] and to
some extent Spain [11–14].

Almost all the research on accidents use statis-
tics in one way or another, at least to show that the
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research is justified (e.g. accident frequencies). There
are a number of large general quantitative studies
on accidents in different countries that are basically
designed in similar ways, but any comparison of
statistics from different countries must be made with
caution because there are no uniform methods for
the collection and classification of data [1]. With this
reservation in mind, we can see that:

• The accident rate is high in the construction
industry, regardless of the country being studied.
Mining and agriculture are other industries with
high accident rates.

• Fall accidents peak the statistics for serious acci-
dents.

• Minor accidents without absence from work has
other reasons (cuts or damage to the lumbar spine,
eyes or shoulder/arms/hands) compared to fatali-
ties, which usually are caused by falls from height,
electric shocks, crushing, or that the worker is hit
by an object.

• Generally, the studies show a decrease in the num-
ber of fatalities.

The question of where, when and how is central to
almost all research based on accident statistics.

• The risk for accidents with serious consequences
is higher in small companies [11, 15].

• The risk for accidents is higher among subcon-
tractors [16].

• Slips and trips accidents constitute a large part of
the number of accidents [17].

• Environmental conditions like dust, snow, ice,
mud and weather are identified as important con-
tributing factors for accidents [7, 8, 11].

We can see some similarities and differences
between countries when it comes to accident occur-
rence during the course of a work day. In Sweden most
accidents occur between 10 a.m. and 12 p.m., which
is roughly the same as in the Spanish construction
industry (between 10 a.m. and 11 a.m.). The proba-
bility of an accident having serious consequences,
however, is greater after the lunch break in Spain,
which takes place between 2 p.m. and 3 p.m. This may
be related to what workers consume at these occa-
sions (e.g. alcohol), [in cases of a genuine siesta or
rest break being observed, it could also be drowsiness
due to nascent awakeness] although there is a need of
further studies on the underlying problems [11].

3.2. Individual factors

A number of studies are based on individual fac-
tors, i.e. the link between individual characteristics
and the risk of accidents, alternatively the accident
rate. Gender, age and language skills are the most
common factors discussed [10, 11, 18–25].

A recurring result is that men are at greater risk
of injury than women [10, 26–29] but all of these
studies neglect to take into account what type of
tasks women and men performed. Several studies
show that women have administrative tasks to a
much higher degree than men [26–28]. We also note
that there is no real gender analysis in the sense of
gender as a social construction in the construction
industry.

The impact of age varies slightly between studies.
In most countries, the younger age groups are over-
represented in the general accident statistics [10, 18,
30]. However, there is a consensus that the sever-
ity of accidents increases with age [10, 24, 30]. The
increased experience that comes with age cannot fully
compensate for the age factor’s impact.

Workers with poor language skills tend to run into
more and more serious accidents than others [21].
There are also studies showing that psychosocial fac-
tors [31] and problems such as lack of sleep [32]
contribute to fatigue, which in turn can have signifi-
cant effects on individuals’ well-being, performance
and safety [33].

3.3. Legislation and regulations

As a result of the EU’s Directive 92/57/EEC -
temporary or mobile construction sites there are a
number of studies that illustrate how the directive
has been implemented in different countries and its
effects [34–39].

Martı́nez-Aires et al. [37] shows in a study that in
2005, i.e. between 5 and 10 years after the introduc-
tion of the EU Directive, the accident rate had dropped
in 11 of the 15 countries studied. Greece and Belgium
showed the most marked reductions with 65,7 percent
and 42 percent respectively. In a follow-up case study,
Martı́nez-Aires et al. [39] explores how the directive
was introduced in two specific countries, Spain and
the United Kingdom, and how this interacts with the
established practices in “Prevention through Design”
(PTD). The results show that PTD works better in
the British context, since the regulatory demands for
coordination already at the planning and design stag
are clearer than in the Spanish.
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Oversight and inspection is problematic in a sector
with temporary workplaces that constantly change.
According to Weil [40], US authorities have tradition-
ally focused a large part of its inspection resources on
larger construction companies, which meant that the
really problematic areas - usually the work carried
out by smaller subcontractors in smaller construction
projects - ended up in the background. One conclu-
sion from the study is that the government authorities
should reallocate its resources to some extent, to also
cover these more problematic sectors of the industry.
Similar conclusions are also drawn in both a Danish
[15] and an Australian [41] study.

3.4. Ethical considerations

An interesting proposal is to incorporate safety
issues as part of a company’s corporate social respon-
sibility (CSR) program [42, 43]. Here, the work is at
the very beginning and may require, among others
things, a mapping of ethical considerations vis-á-vis
different stakeholders [44]. It is important to include
the developer, the general contractors and the general
project planner to achieve a well-functioning safety
management system [45].

3.5. Risk management

There is a long tradition of incident analysis in
operations where the consequences could be large,
such as aviation and the nuclear industry. In the
construction industry, we cannot find the same inter-
est, although several studies show the benefits that
come with having a well-developed system of inci-
dent reporting and risk analysis. A well-functioning
system requires procedures that are integrated into
the safety culture and for the results to be dis-
tributed throughout the organization in question there
must be a clear division of roles and responsibili-
ties [46]. Probst et al. [47] show in a major study
that in companies with a poor safety culture it
was more common with underreporting of injuries
with as much as 81 percent of the injuries not
being reported. In companies with a more positive
safety culture, the figure for underreporting was only
47 percent.

There is much research focusing on models and
methods for risk management, risk analysis and risk
assessment [48–52]. The studies usually have an
applied nature where different models are tested in
existing construction projects and then evaluated by
health and safety experts. Risk assessments are often

based on simple tools, like checklists, which can
be practical to use but at the same time could lead
to a limited and insufficient basis for deciding on
measures [53]. Fung et al. [54] stresses that the
responsible actors in the construction industry tend
to rely on previous experience when assessing risks,
leading to subjective assessments that not always cap-
ture the whole problem. Risk perception may also
vary depending on what role the person has in the
construction process [55]. In order to avoid this prob-
lem, there are new risk assessment models based on
the mathematical theory, known as “fuzzy sets” tech-
niques [56]. Another common approach is to focus on
risk assessments already in the early stages of con-
struction projects, i.e. the planning and design phase
[51, 57, 59].

A seemingly controversial issue is whether the
safety measures can be prioritized based on their eco-
nomic outcomes. Sousa et al. [60] have developed
a quantitative risk assessment model, “Occupational
Safety and Health Potential Risk Model” (OSH-
PRM), with a cost-benefit analysis incorporated in the
risk assessment. The authors underline that this is a
sensitive subject because health and safety should not
be reduced to only their economic outcomes. Due to
companies oftentimes having limited resources, how-
ever, it is important to include these dimensions as a
way to improve the management and allocation of
available resources.

3.6. Leadership, management, organization

Extensive research shows that management’s moti-
vation and commitment to safety issues are important
when it comes to achieving safe workplaces [61–68].
Törner and Pousette [69] argues that the key to a high
level of safety is to develop relationships based on
trust, both between individuals and between differ-
ent functions on different levels of the organization.
Törner and Pousette list four interrelated aspects to
consider:

• the nature of the construction project,
• organization and structure,
• values, norms and behaviours,
• individual attitudes, knowledge and skills.

Knowledge and motivation with regard to safety
are essential prerequisites for personal safety
behaviour, i.e. specific behaviours aimed at personal
protection through the use of safe work equipment
and choosing safe working methods [70]. Safety
behaviour in general has also been shown to be
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causally related to safety climate [71, 72]. Safety
climate is, however, not necessarily uniform in a com-
pany and may vary between different working teams.
Overall, managers prioritizing safety is an important
aspect of safety climate [73] as well as safety culture
[74, 75].

3.7. Competence

Education and various forms of training in occu-
pational health and safety is often put forward as key
measures to prevent illness and accidents [76–78], in
the sense that it leads to better understanding of the
individual’s own personal responsibility for safety [9,
74]. One problem may be the lack of motivation for
education, partly because of a lack of adaptation to
the individual and personal needs of the workers [79].
In response, new types of technologies have been
developed where both employees and managers can
train their skills in virtual environments. Numerous
studies use virtual reality (VR) environments where
participants have the opportunity to practice differ-
ent work situations but also practice on identifying
risks [80–83]. The VR-environments offer a high
degree of interactivity, in which both teachers and
colleagues can learn together. One example is Zhao
and Lucas [84], which describes the development of
a VR-based training program for electrical safety.
Other ways to make use of the new computer technol-
ogy are explored by Li et al. [85] that describe and
evaluate a data processing system in which knowl-
edge and experience from incidents and accidents can
be entered, distributed and reused for learning. The
system is described as a social network and can be
compared with something like a wiki, i.e. a kind of
knowledge bank that takes advantage of the common
knowledge and experience. Esmi and Ennals [86]
describes the problems of a more mobile and flex-
ible workforce where skills are often in short supply,
and point to solutions like Knowledge Management
(KM) which are based on systems where knowledge
and experiences can be spread through computers.
However, Flynn and Sampson [45] argues that knowl-
edge about safety is not enough and that other factors
such as organization, group dynamics, culture and
climate also play important roles when it comes to
safety performance and awareness.

Only a few articles highlight the importance of
integrating safety programs in the formal educa-
tion system. There are some examples, such as
Le et al. [83] that describe and evaluate a virtual
learning environment intended to be used in upper

secondary school, and Petersen et al. [87] focusing on
a safety training programme for prospective construc-
tion engineers. In a Finnish survey study, Kaskutas
et al. [88, 89] evaluate an apprentices training for
avoiding fall from heights. The results show that this
training came in too late and many apprentices had
already been exposed to this risk before they received
the knowledge of how the risk should be managed.

3.8. Safety design

Safety design is an area that is receiving increas-
ing attention in research [1, 90, 91–98]. Simply put,
safety design is about incorporating safety consid-
erations already at the planning and design phase
of a given building project. Research shows that it
is possible to derive workplace accidents from how
building components are designed and constructed
[57, 99, 100]. One problem has been that the norms
and standards that exist around how constructions and
components should be designed have mainly revolved
around the final user’s health and safety and have thus
neglected the work environment aspects during the
building stage. The researchers in the field agree that
the professionals involved in the early planning and
design phases have to take a greater responsibility for
health and safety on the construction sites

3.9. Cost-benefit calculations

Many studies address the issue of whether or not
preventive safety work creates profitability and all
show some sort of positive effect [51, 60, 101–108].
Hallowell’s study [102] stands out in this regard and
shows that the benefits in the studied case exceed the
costs with a ratio of 3:1. Several studies show that
bonus schemes that reward avoiding accidents has a
positive impact in the short term, but the effect dimin-
ishes with time and that programs consequently need
to be continually updated to have an effect [109–111].
Taking a different perspective, Musonda and Preto-
rius [112] focuses on the impact economic incentives
may have on the developer’s work with health and
safety. The results show that it makes it more likely
that different proactive safety measures will be imple-
mented at the construction site.

3.10. Programs and models

The efforts construction industries place on
accident prevention is often manifested in more
comprehensive programmes for health and safety
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[113–116]. The initiatives for these programmes are
often taken by government authorities and indus-
try trade associations. Common for these programs
is that they usually contain a number of activities,
involving people from several levels of the organiza-
tion and that they last for a long time. Rarely are they
linked to various sanctions programs. Research on
these programs and models is essentially about eval-
uations; usually what effect they have given to the
accidental frequency or health insurance outcomes.

The criticism that researchers have directed
towards these types of programs is that they are not
generally theory-based and that they hardly give any
assurance about the results. Methodological prob-
lems involve both risk exposure level and the lack of
control groups, which implies difficulties in decid-
ing the overall significance of these types of safety
interventions [117, 115].

Some success factors reported:

• Programs and models for safety should last for
a long time, otherwise you risk “resetting” or
“restoring” effects, i.e. to return to previous posi-
tions with regard to safety [116].

• Programs that provide technologies for changed
behaviour seems to be more successful than
programs that merely provide information and
training [116].

• Programs that contain various forms of rewards
or punishments have greater effect on accident
statistics than those that do not contain these mea-
sures [116, 118].

• Programs that are used by the whole company
are more stable and persistent over time, and
even safety-unaware companies can improve their
safety work [114, 118, 119].

• It is important that management is safety-oriented
and that subcontractors are involved in the pro-
grams [75, 118–120].

• Programs that contain a combination of several
strategies are more successful than those that only
have a few [120].

• In order for the programs to be successful, it is
important that the authorities, unions and industry
collaborate on these issues [121–123].

• A positive social control within the industry sector
is important since there often lies a certain status
among participating companies to be a part of a
program [122, 124].

• It is important that a given programs content, pur-
pose and idea is understood by everyone involved
[115].

• In studies performed in the US in particular, anti-
drug programs are highlighted as a successful
preventive measure [125–127].

Evaluation of programs aimed at small and
medium-sized enterprises point to the difficulty for
them to develop adequate safety work and implement
the appropriate measures [128]. The employer who
is responsible for the work environment lacks expe-
rience and training in the field. If you do not have any
experience of accidents, it is difficult to work preven-
tively to ensure health and safety, and the employees’
close relationship with the employer may ham-
per opportunities for giving constructive criticism
[129].

3.11. Technical solutions

Research on new technical solutions to increase
safety in construction work mainly focuses on vari-
ous forms of computer tools and primarily real-time
based ones [85, 130–134]. The articles deal mainly
with two different types of real-time systems where
machines and personnel are equipped with so-called
RFI-tags. In the first case, it is about creating systems
that in real time can provide information about dif-
ferent risk situations that may arise, for example, in
the form of collisions of machines, materials and peo-
ple [135, 136]. The main task of these systems is to
improve communication between the different actors
in the workplace and warn for the risks that may arise.
In the second case it is about sensors being placed on
staff to monitor the individual’s work situation, e.g.
exposure to hazardous substances or radiation, but it
is also possible to monitor physical overload and poor
working postures [137].

Augmented Reality (AR) is another area in the
research on technical solutions to improve the safety
work. AR provides tools for safety analysis and
design based on a combination of virtual and real
environment [58].

A third area is more advanced simulation of the
workplace to proactively identify various possible
risk factors and dangerous situations. A simple exam-
ple is to simulate the cranes movement patterns; a
more complicated one is to simulate how a work task
should be performed in narrow spaces [138, 139].

Overall, technical solutions should always be
developed in accordance with the perspectives and
needs of the workers. This could include, for example,
individual characteristics such as age [140], experi-
ence [141] as well as the ability for safety responses
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[142]. Furthermore, the technology should also be
developed and adapted to comply with formal rules
and regulations of different kinds [143].

4. Discussion

This review consists of 146 articles concerning
occupational safety in the construction industry from
a broad perspective. Initially the literature was cat-
egorized into eleven descriptive categories showing
the width of areas of focus in research on risk and
safety without going too much into detail. In the
following analysis, the content of the articles was
extracted from the eleven categories into four larger
categories in order to describe the research field from
a wide perspective and also identify gaps where more
research is needed (see Fig. 1). It is difficult to draw
a sharp line between the different categories; rather
they complement each other in more complex pat-
terns. But for the purpose of providing a broader
description of the research field the chosen categories
represent different areas of focus in research.

Research concerning risks and research on safety
usually have the accident in center as its starting point.
Starting from the accident the four main categories
identified are; accident statistics, safety work- and
prevention, technical solutions, and programs, mod-
els and methods. These categories are both directly
and indirectly connected to the initiatives originating
from research, from the industry itself and from other
stakeholders such as legislators and unions.

Accident statistics are used by researchers to make
different comparisons of, for example, industries,
type of accident, accident cause, change over time,
country, gender, age and external circumstances such
as climate or time of day of the accident. Concerned
with the questions where, when and how an acci-
dent have occurred statistics are used in almost all
the reviewed articles to some extent. The overall pat-
tern is that accident statistics are used to show in
what areas most accidents occur and to identify the

Fig. 1. Factors affecting accidents and safety performance.

most prevalent risks (e.g. fall from heights). After this
efforts are made to decrease the risks and the results
of these changes are evaluated.

In safety work and prevention individual fac-
tors, leadership and competence are highlighted as
important for upholding and promoting safety. This
research mainly originates from an organizational
perspective where a change is implemented, for
example a new form of education or a new leadership
style, and safety outcomes (e.g. accident statistics) are
measured both before and after the change initiative
in question.

In intervention studies researchers implement their
program, model or method in one, or a few, spe-
cific work crews or organizations in order to test
a new way to manage risks and/or increase safety
which then is evaluated. Accident statistics are also
used by researchers in order to make comparisons and
highlight specific areas of risk. The programs, gener-
ally initiated by government authorities and industry
trade organizations, are comprehensive in compari-
son to the methods of risk assessment often based
on simple checklists and the organizations taking
part in the programs are mainly big companies. The
importance of integrated systems in order to main-
tain positive outcomes for a longer period of time is
highlighted.

Technical solutions are a growing field of research
initiated both from researchers and from the indus-
try. New techniques such as RFI-tags, VR and AR
are tested, implemented and evaluated in several
aspects of safety, such as machines, individual work-
ers, education and training. Technology is constantly
evolving and with it comes both new opportunities
and new problems that the parties involved need to
relate to and handle. There is an expectancy that a lot
more technical solutions will be adapted to the indus-
try in the future aimed at increasing safety. This area
of research differs from the research based on acci-
dent statistics regarding anonymity of the people on
which the data is based. With increased possibilities
to collect data from individual workers, who will not
be anonymous, it becomes even more important that
researchers, the industry and other stakeholders have
a continuous discussion about integrity and ethics
with regards to this.

5. Concluding remarks

Our immediate observation is that a range of ini-
tiatives are taken to create a safer work environment
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in the construction industry and that the initiatives
mainly are reported to be successful. The results are
not so dependent of the context. There are some cul-
tural differences, but basically researchers present
similar results regardless of country.

This literature review shows that the work to mini-
mize risks and increasing safety is a complex matter.
The four-field model shows that preventive initia-
tives have to be taken from many angles by both
the industry itself but also government authorities,
industry trade organizations and researchers. In the
construction industry the way work is organized with
temporary work sites further complicates the work
with safety. Most of the research reviewed here is
quantitatively oriented, which is not surprising since
the evaluations usually are expressed in different
types of accident frequencies. What is needed is
more qualitative oriented studies. There is also no
universal solution ready for implementation. What
emerges, rather, is the complexity of the problem
and the need for more integrated solutions. Integrated
actions including accident statistics, safety work- and
prevention and technological solutions offer new pos-
sibilities for increasing safety in the construction
industry.

An important question is in which fields there is
a lack of research. There is a scarcity of research on
integrated systems encompassing subcontractors in
the construction industry. Few studies have, further-
more, applied a gender perspective on the issue of
safety, which may be a consequence of the low num-
ber of women employed in the construction industry
overall. There is also a lack of research on wage
dumping with the help of undeclared labour, and how
it affects health and safety. The question of unde-
clared work has been addressed on both national and
wider European levels and has been defined as: “Any
paid activities that are lawful as regards their nature,
but not declared to public authorities” [144]. This
means work that can be labelled as “black”, such as
not paying taxes or social fees, and work that can
be considered as “grey”, for example subcontractors
that work in an employment-like situation without
actually being employed. A concrete issue in these
circumstances is that these workers run the risk of
not receiving necessary safety education and other
benefits often afforded individuals under more secure
employment conditions.

Finally, focus should more succinctly be placed on
issues related to multi-employer worksites and inter-
organizational complexity and the consequences of
this for safety. A number of recent studies [e.g. 145,

146] have highlighted that those involved in multi-
employer arrangements, regardless of industry sector,
share common challenges regarding, for example,
breakdown in communication and ambiguity in the
division of safety responsibilities. Included in this is
the matter of hierarchically structured subcontract-
ing chains and how safety is practiced at different
levels, as well as how safety-related communication
and information sharing is managed across organiza-
tional boundaries. Given that construction projects
often involve small- to medium-sized companies,
some of which may lack the necessary resources
or know-how to prioritize safety, smaller construc-
tion firms active as subcontractors deserve particular
attention in focused case studies. These compa-
nies may, for example, have difficulties in adopting
technological solutions that fundamentally require
financial resources and opportunities for research
and development. Moreover, subcontractors may be
especially challenging to include in wider safety
programs initiated by government authorities and
industry trade organizations given the temporary and
transitory nature of construction projects. A focus on
these issues is paramount since (paraphrasing the old
proverb) a subcontracting chain is only as strong as
its weakest link.
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MC, Munoz TG. The impact of health and safety invest-
ment on construction company costs. Safety Science.
2013;60:151-9.

[108] Brockman JL. Interpersonal conflict in construction: Cost,
cause, and consequence. Journal of Construction Engi-
neering and Management. 2014;140(2).

[109] Yassin AS, Martonik JF. The effectiveness of the revised
scaffold safety standard in the construction industry.
Safety Science. 2004;42(10):921-31.

[110] Gangwar M, Goodrum PM. The effect of time on safety
incentive programs in the US construction industry, Con-
struction Management and Economics. 2005;23(8):851-9.

[111] Ghasemi F, Mohammadfam I, Soltanian AR, Mahmoudi S,
Zarei E. Surprising incentive: An instrument for promoting
safety performance of construction employees. Safety and
Health at Work. 2015;6(3):227-32.



32 J. Johansson et al. / Occupational safety in the construction industry

[112] Musonda I, Pretorius JHC. Effectiveness of economic
incentives on clients’ participation in healthand safety pro-
grammes. Journal of the South African Institution of Civil
Engineering. 2015;57(2):2-7.

[113] Gillen M. The NIOSH construction program: Research to
practice, impact, and developing a national construction
agenda. Journal of Safety Research. 2010;41(3):289-99.

[114] Esmaeili B, Hallowell MR. Diffusion of safety innova-
tions in the construction industry. Journal of Construction
Engineering and Management. 2012;138(8):955-63.

[115] Chen Q, Jin R. Safety4Site commitment to enhance jobsite
safety management and performance. Journal of Construc-
tion Engineering and Management. 2012;138(4):509-19.

[116] Mullan B, Smith L, Sainsbury K, Allom V, Paterson H,
Lopez A. Active behaviour change safety interventions
in the construction industry: A systematic review. Safety
Science. 2015;79:139-48.

[117] Rivara FP, Thompson DC. Prevention of falls in the con-
struction industry - evidence for program effectiveness.
American Journal of Preventive Medicine. 2000;18(4,
S):23-6.

[118] Hinze J, Wilson G. Moving toward a zero injury objective.
Journal of Construction Engineering and Management.
2000;126(5):399-403.

[119] Hinze J, Hallowell M, Baud K. Construction-safety
best practices and relationships to safety performance.
Journal of Construction Engineering and Management.
2013;139(10).

[120] Shahbodaghlou F, Haven R. A model for a quality
safety program. Journal of Construction Education. 2000;
5(3):260-71.

[121] Suraji A, Sulaiman K, Mahyuddin N, Mohamed O.
Rethinking construction safety: An introduction to total
safety management. Journal of Construction Research.
2006;7(1-2):49-63.
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