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Sammanfattning 
 

Risken för att vara med om en fysisk arbetsrelaterad olycka är något som arbetare inom bland 

annat industri och byggarbeten ofta är utsatta för. Denna studies fokus är att finna en 

grundkategori hos yrkesaktiva inom fem olika riskrelaterade yrkesområden inom bygg och 

industri och undersöka riskens omfång. Med en Grundad teoretisk metod så utarbetas en teori 

från analys av empiriskt material bestående av en intervju vardera med fem individer som är 

yrkesaktiva inom olika riskrelaterade yrkesområden. Resultatet visar en kärnkategori: 

Riskerfarenhet som resurs. Den grundade teorin presenterad i denna studie omfattar en 

kärnkategori och även sju olika tillhörande kategorier med respektive egenskaper och 

variationer. Dessa sju tillhörande kategorier är: Låg Risk, Hög Risk, Arbetsplatsutrustning, 

Chefer & Skyddsombud, Arbetsfria vardagen, Utökat Säkerhetsansvar och Organisation. 

Denna teori är generaliserbar och besvarar frågeställningen och forskningsfrågan inom 

problemområdet i relation till en individuell och organisationell nivå. 

 

Nyckelord: riskerfarenhet som resurs, riskrelaterade yrkesområden, grundad teori, 

existentialism 
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1. Inledning 
 

Risk och dess uttryck menar Giddens (1991:133–136) kan spåras tillbaka till Machiavellis 

resonemang om ordet fortuna i relation mot guden Fortuna. Om vi tittar ännu längre tillbaka 

mot det romerska rikets tidsepok så kan lyckans gud Fortuna ses i ett motsattsförhållande till 

kristna trosuppfattningar. Den klassiska sociologen Max Weber menar Giddens påpekar att 

ordet fortuna, eller lycka, fördömdes av den kristna kyrkan på grund av den allmänna tron på 

att det enda sättet att nå framgång och nåd var att arbeta som ett Guds redskap, ett budskap 

förmedlat via kyrkan. Machiavelli vill dock relatera fortuna till att lyckan eller gissningarna 

alltid existerar hos människan, även hos de vilka påstår att ens position, bland annat 

maktposition, eller yrkesroll är ödesbestämd. Fortuna och lyckan relateras till gissningar om 

hur handlingar, saker och ting kommer att ske hos människan i framtiden och hur människan 

vidare väger dessa gissningar mot alternativa handlingssätt för att försöka kontrollera och göra 

framtiden greppbar inom vissa ramar. Vidare uppmärksammar Giddens (1991:133–136) att det 

franska ordet risque kom att användas främst inom försäkringssystem under 1800-talet, risque 

var just gissningarna över framtiden och alternativa handlingssätt för att kontrollera dem. 

Vidare kom uttrycket risque att användas i en engelsk översättning som blir risk. 

 

Giddens (1991:136) resonerar att människan vill kolonisera framtiden med hjälp av 

riskbedömningar, främst så har försäkringssystem varit en betydande faktor dels i det 

ekonomiska systemet men även för att hjälpa människan förutspå risker i sin framtid. Under 

tidigare epoker, exempelvis under 1700-talet, var människan på flera områden utsatt för risker 

med mindre möjligheter att hantera dessa, vilket oftast resulterade i ödesdigra och fatala 

konsekvenser, som hundratusentals offer för dödliga epidemier och olyckor. Det är först efter 

1900-talet skriver Giddens (1991:140,141) som människan har blivit mycket mer kapabel till 

att försöka förutspå risker med hjälp av bland annat tillgång till mer statistik och kartläggningar. 

Statistiken kom att ge stöd till flera riskreducerande framsteg inom bland annat hälsovård och 

säkerhetsarbete. Den allmänna spridningen av näringslära, tillverkning av säkerhetsbälten i 

bilar och vaccinationslära är bara ett fåtal förbättringsframsteg vilka har kommit till tack vare  

statistik och olika typer av kartläggning av risker. 

 

Inom den svenska arbetsmarknaden, och framförallt en arbetsmarknad globalt så är 

yrkesmänniskor som arbetar inom bland annat konstruktion, höghöjdsarbeten och inom 

verkstadsindustrin ofta utsatta, och kan därmed sägas befinna sig i en närhet av fysiska 

risksituationer. Arbeten vilka erbjuder individer mer trygga omgivningar är självklart inte heller 

helt riskfria varpå eventuella psykiska påföljder och förslitningsskador är påverkande 

riskfaktorer inom hälsofrämjande förbättringsarbeten. 

 

Försäkringsbolaget AFA (2017) menar att byggbranschen (bygg, betong, snickare, 

byggnadsmålare och bland annat elektriker) är överrepresenterade i olycksstatistiken. Inom 

byggbranschen under 2015, påpekar AFA, låg olycksstatistiken för snickare på 38,6 fall per 

1000 anställda, med en varians från lättare- till allvarliga skador. Olyckor varierar, men de flesta 

sker i kontakt med verktyg och maskiner, målare löper å andra sidan större risk att falla eller 

ramla på arbetsplatsen. AFA påpekar även att det finns en tydlig koppling mellan bland annat 

stress och olyckor. Vidare så har även arbetsuppgifterna och sysselsättningen 

ökat över de senaste åren, vilket har ytterligare bidragit till högre antal olyckor. 
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1.1 Bakgrund 
Den svenska arbetsmarknaden innehåller en mängd varierande yrkesområden, men den här 

studien ämnar lägga fokus på att undersöka just arbeten inom bland annat konstruktion och 

verkstäder, som är arbetsmiljöer där vi finner individer som utsätts för en närhet till att fysiskt 

skada sig. Almén och Larsson (2014) skriver i en sociologisk studie att inom den svenska 

arbetsmarknaden så är bland annat individer vilka arbetar inom byggen och 

civilingenjörsindustrin mer än dubbelt utsatta för risker med allvarliga följder till skillnad från 

övrig svensk arbetsmarknad. Inom planeringsfasen för exempelvis ett byggprojekt menar 

Almén och Larsson (2014), vidare att tillämpning av säkerhetsförebyggande åtgärder är mest 

åtkomliga, men sällan tillämpade eftersom dessa inte har en lika hög prioritet. Det finns dock 

grundläggande krav eller riktlinjer statuerade av Arbetsmiljöverket menar Almén och Larsson 

(2014) vilka innefattar bland annat utrymme för säkerhetsförebyggande möten i 

planeringsfasen och uppföljning av säkerhetsåtgärder. Arbetsmiljöverket ställer även vissa krav 

på att inga tunga lyft får utföras manuellt och att förebygga hantering med hälsoskadliga ämnen. 

 

Arbetsmiljöverket (2008) har bland annat i sitt fokus att agera förebyggande med hjälp av sina 

riktlinjer och diverse föreskrifter reglerar användning av otillåtna verktyg och fordon, vilka inte 
godkänts i relation till bland annat EU-regler. Vidare kan företag bli skyldiga att betala 

sanktionsavgifter om regler och föreskrifter inte vidhålls. Det finns även myndigheter, vilka 

ansvarar för bland annat marknadskontroll och har ett samordningsansvar, exempel på dessa är 

bland annat Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket ansvarar bland annat 

för elektrisk utrustning och den lag de strävar efter att följa är bland annat Elsäkerhetslagen, 

vilken vill minska risker och höja säkerhet vid arbeten med el (Regeringskansliet, 2016). 

 

Regelverk och säkerhetsföreskrifter som påverkar yrkesområden inom bland annat bygg och 

industri hamnar inom det makrosociologiska perspektivet som just har fokus på att undersöka 

relationer mellan bland annat stora etablerade institutioner, varpå dessa statliga institutioner 

påverkar varje företag som måste förhålla sig till dessa. Det jag vill fokusera på ligger dock 

närmare en sociologisk mikro- och mesonivå på grund av att individer som arbetar inom olika 

riskfyllda yrken till stor del påverkas av och förhåller sig till dessa makrosociologiska 

institutioner i sin vardag. Det sociologiska mikroperspektivet är den nivå som beskriver det 

vardagliga livet hos människan som oftast undersöker sociala interaktioner, exempelvis ansikte 

mot ansikte. Mesonivån inom sociologi undersöker till skillnad från mikro (individnivå) och 

makro (storskalig nivå mellan bland annat institutioner) nivån mellan dem, och som i denna 

studie är inom organisationen och bland annat individen påverkad av organisationen. 

 

1.2 Syfte och Problemområde.  
Problemområdet för denna studie kan sägas ligga inom det svenska arbetslivet och yrkesgrupper 

vilkas arbetsliv (och liv) kan vara präglat av risker för att fysiskt skada sig. Anledningen till 

varför jag nämner svenskt arbetsliv är för att jag är medveten om de ekonomiska åtgärder som 

riktas mot ett skadefritt yrkesliv inom bland annat industriarbeten, genom bland annat 

skyddsinspektörer, skyddsombud, skyddsutrustning och bland annat utbildningar i 

risktänkande. Anledningen till varför jag inte nämner ett specifikt genus i relation till det valda 

problemområdet är för att jag i denna studie vill fokusera på gemensamma nämnare mellan 

individer som alla arbetar i en riskfylld vardag och alltså inte på en genusskillnad mellan dem. 

Med det sagt, så kan det även vara så att inom vissa yrkesgrupper kan det finnas en större andel 

män än kvinnor. Risker i det avseendet kopplas i denna studie snarare därför till en gemensam 

kategori, som består av att vara i ett arbetsliv präglat av risker och riskreduktion, ett risktänk i 

arbeten såsom: verkstäder med potentiellt farliga högkraftsverktyg, arbeten som sker på hög 

höjd, bland annat tak och på ställningsmontage, arbeten med exempelvis strömförsörjande 
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ledningar, eller arbeten där risk för ras från löst material eller skrot kan förekomma. För att 

undersöka mitt problemområde följer studien den grundade teoretiska metoden som betonar att 

en specifik forskningsfråga inte anges i början av ett arbete. Forskaren har istället en möjlighet 

att öppet förhålla sig till ett problemområde varpå teorin byggs på efter det, en så kallad 

emergens, som specificeras av bland annat Holton och Walsch (2017:30). Den grundade 

teorin ”upptäcks” i den meningen. Det empiriska materialet för denna studie bygger på 

intervjumaterial från fem intervjuer med yrkesaktiva personer inom industri/byggbranschen. 

Frågeställningen jag utvecklade genom den grundade teorins forskningsprocess, dvs efter att ha 

utforskat problemområdet kan formuleras på följande sätt: Vad innebär risker för och hur 

upplevs de hos industri/byggarbetaren? 

2. Tidigare Forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom problemområdet för denna studie. Jag har 

delat upp avsnittet inledningsvis i två kapitel, ”den individuella nivån”, vilket innefattar bland 

annat studier om individers upplevelser och den ”organisationella nivån”, vilket innefattar 

bland annat studier kring ledarskap, skyddsombud och utbildning. Dessa är delvis överlappande 

då flera studier behandlar både individ och organisation, men i huvudsak så är de åtskilda inom 

sina forskningsområden. De databaser som användes för litteratursökningen var: Sociological 

Abstracts, SwePub, PsycArticles och PsychInfo. Sökorden som användes inom dessa databaser 

var Dynamic Risk, Safe workplace, Safety training, Workplace Hazards och Risk in 

construction industry. Detta avsnitt avslutas med ett sammanfattande kapitel om vad tidigare 

forskning framtagen genom dessa sökstrategier uppmärksammat samt en diskussion kring hur 

min studie kan bidra till nya insikter över problemområdet. 

 

2.1 Individuell nivå 
Inom detta kapitel presenteras studier i varsitt underkapitel, vilka handlar om personliga 

upplevelser och effekter inom en individuell nivå hos yrkesaktiva inom bland annat 

konstruktionsprojekt. De första tre studierna undersöker var för sig olika nivåer hos individen, 

det gör även den sista studien med utifrån sociala och samhälleliga händelser. 

 

2.1.1 Optimism bias 
Caponecchia och Sheils (2011) utgår i sin kvantitativa studie om australiensiska 

industriarbetarnas uppfattning av risk från begreppet Optimism bias. Optimism bias innebär en 

tendens, eller ett antagande, hos individer att de är ett undantag från negativa händelser vilka 

istället drabbar andra, eller den ’vanliga’ människan. Detta begrepp är enligt artikelförfattarna 

bearbetat och grundat i tidigare forskning. De som deltog i studien var 175 deltagare från en 

stor australiensisk organisation, varav 167 var män och 8 kvinnor med medelåldern 36,7. Dessa 

deltagare var utspridda på olika sektioner och områden inom samma organisation. Frågorna i 

enkäterna riktade sig specifikt på olika olycksområden såsom bland annat att bli skadad av 

material i arbetet, skadas av elektricitet, fall från stege eller hög höjd, skada sin hörsel på grund 

av högljudda arbeten och även om deltagarna bröt mot säkerhetsregler för att få jobbet gjort. 

Det visade sig i resultaten att optimism bias var ett verkligt fenomen som deltagarna eller 

arbetarna, hade en betydlig relevans mot. Vad den här studien av Caponecchia och Sheils (2011) 

främst vill lyfta fram var vikten av att informera arbetare som arbetar med riskrelaterade 

arbetsmoment om just den individuella benägenheten att anse sig själv vara ett undantag för 

olyckor, detta även fastän arbetaren har en lång erfarenhet inom arbetsområdet. I min studie tog 

jag med tankar kring resonemang om begreppet optimism bias och undersöker hur yrkesaktiva 

individer ser på, och upplever risker inom sitt yrke. 
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2.1.2 Emotionell riskmedvetenhet 
I en kvantitativ studie har Xia, Wang, Griffin, Wu och Liu (2017) har fokuserat på och 

analyserat både rationell- och emotionell riskmedvetenhet. Enkäterna studien använde sig av 

delades ut både till arbetare och ledare såsom förmän och arbetsledare. Arbetarna fick besvara 

frågor kring individuell riskuppfattning och ledarna fick besvara frågor kring bland annat deras 

säkerhetstänk och beteenden. Deltagarna var yrkesaktiva inom byggindustrin i China och 

arbetade inom 22 olika konstruktionsprojekt under 2016. Data insamlad från 120 frågeformulär 

resulterade i fyra, enligt artikelförfattarna, distinkta egenskaper i relation till riskuppfattning. 

Dessa egenskaper var uppskattad sannolikhet, uppskattad negativ nytta, uppskattad 

allvarlighetsgrad och direkt riskuppfattning. Dessa egenskaper innebar bland annat hur 

sannolikt att en skada ska ske, hur konsekvenser värderas, hur riskfyllt arbetet är och konkreta 

eller direkta farozoner. Egenskaperna relaterades till hur arbetarna uppfattade risk både konkret 

och emotionellt. Resultat i Xia et al. (2017) studie visade att konstruktionsarbetarna främst 

förlitade sig på sin emotionella riskmedvetenhet och att den rationella eller den förnuftiga 

bedömningen inte kom att påverka säkerhetsbeteendet och handlandet vid riskrelaterade 

arbetsmoment. Xia et al. (2017) påpekar att arbetare oftast tar del av den mer rationella synen 

på en olycka, oftast baserad på olycksstatistik och hur de bör göra för att undvika skada. 

Däremot, vad som saknas enligt Xia et al. (2017) är den emotionella kopplingen till olyckor 

vilka kan stärkas bland annat genom att arbetare delar historier om olyckor och deras 

omfattande konsekvenser som kan påverka livet på flera plan även utanför arbetet. Om både 

den rationella- och emotionella riskmedvetenheten stärks så kan detta bidra till en större 

helhetssyn och förhoppningsvis minska olyckor vid riskrelaterade arbetsmoment, resonerar 

författarna.  

 

2.1.3 Risktolerans 
Wang, Zou och Li (2015) undersökte begreppet risktolerans i en kvantitativ studie. 

Tillvägagångssättet i deras studie bestod av tre steg. I det första steget så undersöktes tidigare 

litteratur kring begreppet risktolerans, för att undersöka de mest framhävande faktorerna som 

bidrar till risktolerans. Även i det första steget intervjuades 10 yrkesaktiva arbetare från två 

olika konstruktionsföretag i Kina via en semi-strukturerad intervjuform. I det andra steget hade 

en lista över de mest framhävande faktorerna över risktolerans samlats in från det första, och 

383 enkäter utformade för datainsamling skickades ut till 11 olika konstruktionsföretag i Kina. 

De enkäter som ansågs vara valida var 297 till antalet. I steg tre testades hypoteser angående 

relationer mellan faktorer inom risktolerans vilka baserades på material från steg två. Dessa 27 

framhävande faktorer inom risktolerans handlade bland annat om emotioner, om arbetare 

upplevde sig glada eller ledsna, vilket kunde påverka irrationella riskrelaterade beslut. Andra 

faktorer av betydelse för risktoleransen omfattade bland annat ålder, historia, erfarenhet, 

djärvhet, riskuppfattning, säkerhetsregler och mycket mer. Vad denna studie av Wang m.fl. 

(2015) kom fram till är att dessa konstruktionsarbetare i Kina erhöll nio stycken framhävande 

faktorer kopplade till den externa miljön, alltså miljön utanför individen såsom exempelvis 

konkreta regler, säkerhetsutrustning med mera. Fem stycken faktorer relaterades till den interna 
individens egenskaper, de sattes alltså i relation till personligheten och bestod bland annat av 

erhållen kunskap och känslighet till risk. Vad Wang m.fl. (2015) vill poängtera är att dessa 

resultat skiljer sig från tidigare, vilka kommit fram till att de interna egenskaperna hos 

individerna har haft en central roll inom riskattityd hos arbetare. Wang m.fl. (2015) vill visa att 

externa faktorer påverkar riskattityden hos konstruktionsarbetare mer centralt än de interna. 

Begreppet risktolerans var en faktor jag tidigare inte tänkt på, vilket i min studie kom att skapa 

en bredare bild över problemområdet jag ville studera. Jag var även aktsam att inte förhastat 
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förklara uttryck från deltagare i direkt relation mot risktolerans och försökte hålla mig öppet 

mot fältet. 

 

2.1.4 Dynamisk risk 
I en kvantitativ studie av Rogers (1997:59,60) så skrivs det om hur individer har påverkats 

angående sitt risktänkande i förhållande mot två skilda farozoner. Studien beskriver två 

händelser var den ena skedde i västra Texas 1992 varpå en stor brand bröt ut i en petrokemisk 

fabrik och tvingade nästan en tredjedel av populationen i staden Odessa att evakuera sina hem. 

Denna stora evakuering beskrivs i artikeln som en akut risk. Odessa hade då en population på 

ca 89000 invånare. Den andra risken som jämförs med Odessa i artikeln är La Porte var invånare 

varit i närhet till hälsoskadliga risker i form av farliga ämnen från ett verk för 

avfallsförbränning. Invånare i La Porte blev medvetna om riskerna från verket för 

avfallsförbränning på grund av publika nyheter som spreds, dessa nyheter handlade om vilka 

som arbetade där och de skadliga ämnena som kunde tänkas spridas. Detta ägde rum mellan 

1986 och fram till 1992, då det också inleddes olika studier om detta verk för 

avfallsförbränning. Rogers (1997:67) artikel visar att studien fick svar på olika typer av 

riskmedvetenhet hos båda populationerna med hjälp av datorassisterande telefonintervjuer. 

Dessa interjvjuer varade i ca 28 minuter med slumpmässigt utvalda individer från befolkningen 

både i Odessa och La Porte både 1992 och 1993. Studien enligt Rogers (1997:70) påpekar att 

66,7 % av populationen i Odessa och 70,3% av populationen i La Porte hade förändrat och ökat 

sitt risktänkande associerat till både den petrokemiska fabriken i Odessa och verket för 

avfallsförbränning i La Porte. 

 

Rogers studies syfte var att studera dynamisk riskkännedom i förhållande dels mot verkliga 

akuta händelser och även dels mot risker spridda i media och allmän kännedom, studien 

innehåller inga direkta fysiska riskförhållanden i likhet med min studie. Det jag plockade med 

härifrån var just det dynamiska förhållandet i relation till risker, och intresset kring hur 

riskmedvetenhet kan ha förändrats efter att personer vistats i en riskfylld miljö. 

 

2.2 Organisationell nivå 
Detta kapitel innehåller tre underkapitel med en studie vardera vilka även relateras till 

personliga upplevelser, men med ett större fokus på en organisationell nivå och hur individer 

bland annat uppfattar ledning och organisation. Studiernas syften är bland annat att lyfta brister 

inom säkerhetsrelaterade områden mellan individ och organisation och ge förslag på 

förbättringsområden. 

 

2.2.1 Den upplevda säkerhetsmiljön hos svenska elektriker 
Ek, Thomée, Rådman, Jakobsson och Gunnarsson (2015) granskade rapporter skrivna av 

elektriker som hade skadat sig på arbetsplatsen. En del av rapporterna var inlämnade till 

Arbetsmiljöverket och en del andra rapporter hade inte tagits upp där. Från dessa rapporter 

kunde forskarna vidare förmedla frågeformulär till de som skrivit rapporter och ungefär 523 

manliga elektrikers svar granskades. En del av studiens syfte var att ta reda på hur svenska 

manliga elektriker upplevde att säkerhetskulturen var vid tiden de var med om olyckan. 

Frågeformulären elektrikerna tog del av innehöll bland annat 24 angelägenheter kopplade mot 

arbetsplatsens säkerhetskultur bland annat säkerhetsattityder, lärande, riskmedvetenhet och 

kommunikation. 23 av elektrikerna som svarat på frågeformulären deltog senare i intervjuer. 

 

Resultaten från undersökningen av Ek, et al. (2015) kom att visa att exempelvis mindre olyckor 

sällan rapporterades på arbetsplatserna, dessa kom snarare att vara delar av allmänna 

diskussioner under raster med kollegorna. Närmare 40 % av respondenterna upplevde att de 
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bekymmer de ville belysa i sina olycksrapporter inte fick någon uppmärksamhet eller 

uppföljning. I rapporterna var väldigt många positiva gentemot ledarskapet och deras 

uppmuntran till att följa säkerhetsprotokoll och risktänk. Däremot ansåg hälften av de som 

svarade att ledningen oftast inte följer upp säkerhetstänkande eller ingriper när de märker 

exempelvis att all skyddsutrustning ej används. Kring riskmedvetenhet så menar Ek, et al. 

(2015) att det var uppdelat med 30 % vilka ansåg att deras arbetsuppgifter inte innebar risker, 

30 % ansåg att de var utsatta för hög risk. Elektrikerna blev även tillfrågade om det förekom 

allmänt prat på arbetsplatserna angående hur säkerhet kan ökas med arbetsuppgifter och här var 

respondenterna uppdelade i tre grupper från de som tyckte att den kunde ökas knappt, lite och 

mycket. 

 

Vad den här artikeln av Ek, et al. (2015) ville belysa var bland annat att det finns många 

förbättringsområden och luckor gällande ökat säkerhetsmedvetenhet och motivation till 

säkerhetsarbeten. En annan aspekt som lyftes fram i artikeln var hur gränslinjer skiftar mellan 

ledningens- och arbetarnas säkerhetstänk. Från detta tog jag med mig hur deltagare i min studie 

upplever att deras bekymmer kring riskrelaterade arbetsmoment besvaras från både chefer och 

skyddsombud och eventuellt förebyggs. 

 

2.2.2 Förebyggande säkerhetsarbeten 
En annan artikel visar i samma linje som artikeln av Ek, Thomée, Rådman, Jakobsson och 

Gunnarsson beskriven i förra underkapitlet, hur gränser mellan bland annat ledningen och 

arbetare såg ut och hur viktigt det är att ha motivation och förmedla sin kunskap i förhållande 

till säkerhet. Denna är skriven av Freitas, Silva och Santos (2019) vilka drar slutsatsen att hälso- 

och säkerhetsträning ämnad att öka ett förebyggande säkerhetsbeteende och attityd gentemot 

risker är en väldigt viktig faktor för att hjälpa individer som arbetar inom konstruktion. Den 

typen av träning kan alltså assistera individer i att, till exempel, känna sig mer säkra på sin 

arbetsplats, samt förmedla vidare ett säkerhetstänk till andra. De viktigaste faktorerna för att 

förbättra säkerhetsbeteenden vid riskfyllda arbeten, visar studien, är hur denna kunskap 

appliceras och upprätthålls på arbetsplatsen. Studien fokuserar på att söka korrelationer mellan 

konstruktionsplatsens säkerhetsindividers överföring av säkerhetsträning till arbetsplatsens 

individer; och denna överförings viktigaste faktorer.  Dessa säkerhetsindivider finns bland 

annat i ledningen såsom uppe i organisationen, chefer och även hos arbetarna i form av 

skyddsombud. Det som binder dessa säkerhetsindivider samman är ett hälso- och 

säkerhetsförebyggande arbete på arbetsplatsen för att förbättra arbetsklimatet. Metoden som 

användes av forskarna för att mäta vad som är viktigast för ett ökat säkerhetstänk bestod av att 

hålla i säkerhetskurser styrda av professionella säkerhetspersoner utan påverkan från forskarna. 

Deltagarna i dessa kurser var alla yrkesaktiva arbetare från olika sektorer i fyra olika städer och 

de fick genomgå en dags obligatorisk säkerhetsträning. Deltagarna i studien var alltså arbetare 

från exempelvis trädgårdsarbeten, städning och kyrkogårdsarbeten. Syftet med Freitas m.fl. 

(2019) studie var att få med individer från yrken vilka inte kräver omfattande utbildning och 

deltagarna var även mestadels män i åldrarna 26–63 med medelåldern 46 år. 

 

Vidare i Freitas m.fl. (2019) studie samlades data in två gånger med ett intervall på tre månader, 

alla deltagande var medvetna om forskningens syfte att öka säkerhetsträningarnas 

interventioner på arbetsplatser. Deltagarna fick svara på två olika frågeformulär vilka bedömdes 

av forskarna vara utförliga i sitt omfång. Resultaten korrelerades mellan dessa individer och 

säkerhetsindivider exempelvis skyddsombud i studien utförd av Freitas m.fl. (2019) varpå bland 

annat närhet och interaktion med övriga arbetare konstaterades spela en viktig roll i främjande 

av säkerhetstänk. Freitas m.fl. (2019) studie visar även positiva, alltså säkerhetsförebyggande 

resultat kring ”aktiva responser”, som sker på arbetsplatsen från säkerhetsindivider till övriga 
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yrkesaktiva inom arbetsplatsen. Dessa aktiva responser är bland annat: att påminna övriga 

arbetare om riskfarozoner och deras konsekvenser, eller att aktivt avbryta farliga arbeten. De 

yrkesaktiva deltagarna vilka deltagit i säkerhetsträning upplevde ett personligt ansvar för att 

förmedla sin kunskap vidare till övriga yrkesaktiva. Dessa resultat kom att visa sig positivt inom 

arbetsmiljön varpå kollegor påverkades, i den formen att det främjades ett 

säkerhetsförebyggande arbetssätt. Vad denna studie även drar slutsatser kring är hur ledningen 

oftast har en objektiv syn på sin arbetsplats, med en exempelvis statistisk översikt med mål och 

säkerhetsförebyggande arbeten. Arbetarna har oftast haft en mer rutinmässig och fysisk vardag 

med mål att bli klara med olika praktiska uppgifter. Tidigare studier har inte ämnat sig tillämpas 

i den mer praktiska arbetsvardagen, menar Freitas m.fl. (2019), snarare den mer objektiva, 

vilket studien påpekar inte alltid stämmer överens med arbetarnas mer praktiska syn. Denna 

studie tillhandahåller däremot information om viktiga faktorer för att bygga ett hälsofrämjande 

säkerhetstänk mellan både den objektiva organisatoriska översikten till den mer praktiska 

arbetsvardagen. 

 

Med inspiration från Freitas m.fl. studie (2019) så var det därför av intresse för min studie att 

undersöka arbetsrelaterade vardagsrutiner hos deltagarna angående om hur exempelvis 

skyddsombud och säkerhetstänk förmedlas inom arbetsplatsen, och hur arbetarna själva 

påverkar andra i sin omgivning. Det blev av intresse för mig att undersöka om utifall bland 

annat ledning och skyddsombud har en liknande objektiv syn och hur det i så fall påverkar 

arbetarna i sin yrkesvardag, eller om arbetarna upplever att det sker aktiva responser från 

exempelvis skyddsombud och hur dessa upplevs påverka arbetaren inom sitt yrke.  

 

2.2.3 Ett ledarskap i konsensus med arbetaren 
En annan studie jag tar upp i detta kapitel är också genomförd inom ett näraliggande 

forskningsområde i förhållande till Freitas m.fl. studie, men istället för att fokusera på hur 

säkerhetstänk kan förmedlas på ett bättre sätt så skriver Cole, Bedeian och Bruch (2011) om 

hur bland annat ’transformerande’ ledarskap uppfattas av arbetare och om dessa har konsensus 

eller inte. Det transformerande ledarskapet innefattar bland annat handlingar och beteenden från 

exempelvis chefer som både uppfattas och påverkar arbetarna i kontakt med chefen. Vidare 

undersöks hur detta påverkar bland annat arbetarnas syn på ledarens kvalitet och en ökad 

produktivitet i en kvantitativ studie vidareutvecklad från tidigare forskning. Cole m.fl. (2011) 

använder sig av data insamlad från 108 arbetslag från ca 26 länder. Dessa arbetslag fick svara 

på enkäter kring bland annat transformellt ledarskaps beteende (hur ofta de upplever att chefer 

utstrålar ledarskapsbeteende och handlingar), transformellt ledarskap konsensus (förståelse och 

konsensus mot bland annat beslut chefer delger) och team empowerment (hur arbetarna 

upplevde sig utveckla sig själva i relation till bland annat beslut och konsensus samt förståelse 

mot dessa beslut. De flesta svaren, som gav användbara data var bland annat från Tyskland med 

52 arbetslag, USA med 19 arbetslag, Sverige hade i denna studie endast ett arbetslag med 

relevant data. Den överlägsna könsfördelningen som svarade var 72,3 % män och 19,8 % 

kvinnor. Resterande 7,9 % gav inga svar och den största målgruppen var inom åldrarna 36–40 

vilka stod för 20 % av svaren. Resultaten Cole m.fl. (2011) presenterar är att när ledarna 

tillämpar transformellt ledarskapsbeteende i samband med hur arbetarna upplever konsensus 

mot det transformella ledarskapet, så har detta en indirekt effekt på lagets eller arbetarnas 

gemensamma prestanda via ’team empowerment’. För min studie tog jag med bland annat 

frågor kring hur ledarskapets beslut och åtgärder sker i konsensus med arbetaren, alltså om de 

uppfattas som rimliga eller helt enkelt inte förstås. 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning och studiens bidrag i förhållande till 
problemområdet 
Den tidigare forskningen framtagen till min studie fokuserar på olika aspekter av det 

överliggande ämnet risk, oftast inom ett riskrelaterat yrkesområde. Majoriteten av studierna har 

riktat in sig på konstruktion och industriarbeten, men även detta på olika aspekter, såsom 

överliggande säkerhetsstruktur och organisation till mer individuella nivåer av egenskaper och 

upplevda erfarenheter. Dessa studier är ofta kvantitativa och utförda, enligt mig, noggrant och 

utförligt, oftast genom att ta fram vad kvantitativa studier beskriver som signifikanta variabler. 

Dessa variabler får sin signifikans genom bland annat hypotestestning och sökning efter 

korrelationer, vilket i dessa studier skapat en diversifierad bild av den yrkesaktiva arbetaren 

inom riskrelaterade yrkesområden. Vi har individen i relation till risker med framhävande 

egenskaper, emotioner och risktolerans. Dessa studier rekommenderar en vidareutveckling av 

framtida forskning om säkerhetsmedvetenhet. Jag har även presenterat studier kring 

organisation, ledarskap och utbildning vilka för resonemang i relation till individen, eller 

arbetaren, men tar ansats i större överliggande processer och förändringar. Dessa processer 

(såsom konsensus mot ledaren, motivation för säkerhetsförebyggande arbeten och 

skyddsombud) understryks förmedla säkerhetstänk till andra för att förbättra och minska antalet 

olyckor. I min grundad teori studie eftersträvar jag att ta del av upplevelser, tankesätt och 

upplevda erfarenheter inom olika yrkesgrupper alla i relation till en riskrelaterad arbetsvardag. 

Den tidigare forskningen gav mig dels nya kunskaper och dels en ifrågasättande inställning för 

att kunna relatera resultaten från dessa studier till en studie utförd med en annan ansats nämligen 

grundad teori. 

3. Metod 
 

Metoden som används i denna studie är grundad teori (GT) och detta avsnitt inleds med ett 

kapitel om den grundade teorins grundvalar till vilket tas hjälp av Glaser. Dessa grundvalar 

presenteras främst i termer av de utmaningar och mål med att skapa en grundad teori, vilka 

forskaren som använder sig av grundad teori står inför. Vidare så följer ett kapitel med den 

grundade teorins mer konkreta metodologi, eller beståndsdelar, främst med stöd av Holton och 

Walsh, som baserar många av sina antaganden på Glaser. Detta kapitel innehåller en 

beskrivning av vägen från att forskaren träder in i problemområdet till en formulering av teorin. 

Denna process bryts ned i en översiktlig bild över bland annat öppen-, selektiv- och teoretisk 

kodningsfas. Dessa kodningsfaser beskrivs som hjälpmedel för forskaren att förhålla sig till för 

att uppnå en konceptuell nivå i sin analys och slutligen till att utveckla en integrerad teori. 

Avslutningsvis i detta avsnitt följer även ett kapitel om motivering av metodvalet. 

 

3.1 Den grundade teorin 
Glaser (2002:2) menar att forskaren som vill arbeta med grundad teori står inför en stor 

utmaning att genomföra en grundad teori (GT)-baserad forskningsprocess. Inom GT vill 

forskaren sträva efter att söka koncept och kategorier, vilka är på ett sätt särskilda från subjekten 

som exempelvis blir intervjuade eller observerade. Deltagarna kan tillhandahålla information 

om sina erfarenheter och upplevelser vilket senare hjälper forskaren att skapa koncept och 

kategorier grundade i de sociala mönster som identifieras i deras uttalanden. Forskaren som 

ämnar genomföra en GT-studie söker koncept, eller begrepp, och kategorier, vilka står för sig 

själva i relation till den generaliserbarhet begreppen har mot bland annat problemområdet. 

Glaser (2002:5,6) påpekar exempelvis att informanterna inte alltid kan relatera till begreppen, 

men begreppen står för de uttrycka beteendenas mönster upphöjda av forskaren till en högre 

social relation och högre abstraktionsnivå. 
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Varför Glaser (2002:5,6) poängterar att GT-driven forskningsprocess innebär en stor utmaning 

för forskaren är för att begreppen håller en abstrakt relation mot både tid, plats och människor 

med syftet att begreppen skall kunna stå för sig själva. Den relationella nivån inom GT innebär 

för forskaren att söka efter relationer mellan begrepp. Detta i sin tur innebär en utmaning för 

forskaren att hålla sig på nivån av att relatera begrepp mot varandra. Glaser (2002:7) beskriver 

detta med att forskaren relaterar ett begrepp mot en beskrivning, och vidare går ned i 

abstraktionsnivån för att utforska beskrivningen. Dessa beskrivningar bjuder GT-forskaren ofta 

in till att vidare undersöka olika variabler, såsom bland annat ålder och kön, dessa är inte alltid 

relevanta eller fundamentala i den teori forskaren försöker skapa sig en uppfattning om. Detta 

är anledningen till varför GT inte behöver söka alla beskrivningar inom ett fält, istället försöker 

man söka grundläggande processer inom sociala mönster, vilka vidare relateras till begrepp. 

Glaser (2002:7,8) understryker vikten av att inte relatera sociala mönster till människor, och 

istället söka relationer mellan sociala mönster och begrepp. Inom GT så är de sociala mönster 

som uttrycks inte ett resultat av vad personen är, de sociala mönstren är snarare vad personen 

är deltagande i. Glaser (2002:7,8) menar att detta kan innebära en utmaning för forskaren som 

ämnar utföra GT, men om forskaren lyckas med detta så kan en generaliserbar och tidlös teori 

skapas vilken är baserad just på de grundläggande sociala mönster vilka identifierats inom 

problemområdet. 

 

3.2 Den grundade teorins konkreta metodologi 
Forskaren som utgår från den grundade teorins forskningsansats arbetar oftast med ett 

kombinerat induktivt och deduktivt förhållningssätt. Med detta menas att man växlar mellan att 

utforska olika områden för att få nya tankar och idéer från eventuella intervjuer och sociala 

beteenden. Dessa nya tankar och idéer är vad den grundade teorin beskriver som grunden till 

emergens. Vissa begrepp och teorier kan bildas (eller med GT terminologi) emergera från 

tankar och idéer från exempelvis sociala mönster (Holton & Walsh, 2017:31,32). Så som det 

betonas av Holton och Walsh gällande GT-forskningsprocessen, bör inte forskaren komma in i 

ett fält med förutfattade meningar om vad som händer och om hur individerna där agerar socialt. 

Dessa må vara av relevans, men endast som en faktor i det vidare analysarbetet.  

 

Att inte träda in i fältet med förförståelse eller förutfattade meningar gör forskaren genom att 

öppet förhålla sig mot exempelvis den insamlade informationen via, bland annat, intervjuer, 

utan att försöka låta sitt tidigare tänkande färga av sig på arbetet. Informationen som forskaren 

får innehåller oftast väldigt många indikationer över hur individernas verklighet representeras. 

Om forskaren bär med sig förutfattade meningar om hur individernas verklighet ser ut så kan 

resultatet komma att både vridas och färgas av forskarens misslyckande i att öppet förhålla sig 

till informationen. Forskaren inom grundad teori strävar just genom detta öppna förhållningssätt 

efter att söka nya mönster och begrepp som repeteras av informanterna. Att vidare jämföra 

dessa mot varandra kallas, enligt Holton & Walsh, (2017:34,35) för ´den konstant jämförande 

metoden’. 

 

Den öppna kodningsfasen är ett verktyg för initial emergens för teorier och begrepp. Baserat på 

Glasers resonemang kring detta, beskriver Holton och Walsh (2017:81,82) hur forskaren i den 

öppna kodningsfasen kan koda meningsuttalanden som den intervjuade använt sig av. Hur 

denna kodning går till beskrivs mer utförligt i avsnittet om genomförande i detta kapitel, men 

här kan man säga att meningar sammanfattas till konceptuella betydelser. Holton och Walsh 

resonerar vidare att dessa konceptuella koder kan i den öppna kodningsprocessen repeteras och 

även relateras till kategorier, senare även till en kärnkategori. Även inom den öppna kodningen 

så blir det gällande att använda sig av den konstant jämförande metoden. Att jämföra de 
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konceptuella beskrivningarna mellan kod och kod ämnar sig inte endast för att söka mönster 

och en grundläggande struktur (kärnkategori) inom GT. Den konstant jämförande metoden är 

även användbar som en strategi för att inte uppslukas av enstaka uttryck eftersom forskaren 

inom GT öppna kodningsfas tvingas undersöka flera uttrycks relevans i förhållande till 

varandra. 

 

Baserat på Glasers slutsatser kring detta, beskriver Holton och Walsh (2017:87,88) att forskaren 

inom GT öppna kodningsfas börjar i detta skede lägga märke till en grundläggande struktur 

som genomsyrar problemområdet. Denna struktur förhåller sig mot alla kategorierna. En 

kärnkategori har därmed sin emergens i denna process, vilken både bildar en grundläggande 

struktur för analysen, men även ett nytt fokus för teoretisk integration i den teoretiska fasen 

längre fram i analysen. Från den öppna kodningsfasen går forskaren inom GT över till den 

selektiva kodningsfasen, denna fas tillvägagångssätt, i likhet med den öppna kodningsfasen, 

beskrivs mer utförligt i avsnitt 4 om genomförande. Inom den selektiva kodningsfasen menar 

Holton & Walsh (2017:83,84) att forskaren inom GT med sin kärnkategori och likaså ett fokus 

för teoretisk integration oftast har genererat en stor mängd begrepp. Fokuset för den teoretiska 

integrationen medför oftast att många irrelevanta begrepp, vilka inte stämmer överens mot 

kärnkategorin, läggs åt sidan.  

 

Holton och Walsh (2017:84,85) resonerar vidare att begreppen från den öppna kodningsfasen 

erbjuder en antydan gällande egenskaper i sociala mönster. Om inga nya data medför en 

utökning av denna dimension i den öppna kodningsfasens resultat i förhållande till det 

undersökta begreppet så kan begreppet anses som mättat. Vissa andra begrepp relevanta för 

kärnkategorin kräver dock mer teoretisk prövning i relation till övriga data i syfte att försöka 

teoretiskt mätta dessa. 

 

Den sista fasen, som nämndes ovan, är den teoretiska kodningen och denna genomförs när 

kärnkategorin och dess begrepp med tillhörande dimensioner har blivit fullständigt teoretiskt 

mättade. I denna sista fas formas en teori genom teoretisk kodning (Holton & Walsh, 

2017:104,105). 

 

Anteckningar, vilka beskrivs mer ingående i nästa avsnitt, är det främsta medlet för att bilda sig 

en uppfattning över en teori, få idéer från de konceptuella nivåerna i den öppna kodningsfasen 

och antydningar om hur detta problemområde kan komma att skilja sig från tidigare forskning. 

Öppenhet för kontroversiella och motstridande teorier kan för forskaren som följer GT-

forskningsprocessen leda till en ny, bearbetad och generaliserbar teori, påpekar Holton och 

Walsh (2017:106,107). 

 

3.3 Val av metod 
Eftersom forskningsprocessen inom GT uppmuntrar forskaren att både söka efter-, och utforska 

kärnkategorin samt kategorier aktuella inom området med ett fokus på att skapa en teori, vilken 

är bland annat bearbetad och generaliserbar, så ter sig just GT för mig vara ett bra val. Den 

tidigare forskningen har mestadels använt ett kvantitativt förhållningssätt där individer och 

deras upplevelser inom riskrelaterade arbetsförhållanden mäts i variabler och söker signifikanta 

nivåer, eller betydelsefulla relationer mellan dessa variabler. Jag tar avstånd från dessa studier, 

och undersöker med ett kvalitativt förhållningssätt och med hjälp av GT bland annat vilken 

kärnkategori som existerar inom problemområdet. GT syftar även till att forskaren i processen 

eftersträvar en öppenhet, och inom min studie så sker detta mot de yrkesaktiva deltagarna som 

är erfarna arbetare inom riskrelaterade arbetsmoment. 
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4. Genomförande 
 

Detta avsnitt inleds med ett kapitel om ett par urvalskriterier jag använde mig av i denna studie, 

med hjälp av Pattons resonemang kring dessa. Kapitlet innehåller även en kortare redovisning 

av den semi-strukturerade formen intervjuerna hade. Efter kapitlet om urvalskriterier och 

intervjuformen skriver jag om antecknande i en mer utförlig form eftersom jag upplevde att 

anteckningar kom att spela en vital roll i min analysprocess. Jag presenterar även ett kapitel om 

inledande forskning som är placerad innan de sista kapitlen om informationsinsamling och 

analysprocesserna inom respektive öppen-, selektiv-, och teoretisk kodningsfas. Den teoretiska 

kodningsfasen innehåller ingen ny informationsinsamling, fokus i denna låg istället på 

teoretiska provtagningar från anteckningar vilka hjälpte mig att forma den slutgiltiga teorin. 

Sist i avsnittet följer ett kapitel med en redogörelse över etiska övervägningar baserade på 

rekommendationer från Vetenskapsrådet och Nygren och hur dessa rekommendationer 

tillämpades genom studien. 

 

4.1 Urvalskriterier och intervjuform 
 

När forskaren som ämnar sig utföra GT samlar in data genom processen betonas vikten av ett 

teoretiskt urval menar Glaser (2010, s.173). Det teoretiska urvalet ämnar sig styra forskarens 

urval av informanter menar Glaser vidare, både vid den första datainsamlingen till vidare 

datainsamlingar. Detta för att få en nyanserad bild av bland annat de sociala mönster och 

kategorier som finns hos subjekten inom problemområdet. Processen av ett kontinuerligt urval 

sker genom att forskaren inom GT initiellt samlar in data från subjekt eller informanter vilka 

kan erbjuda rik information kring fenomen som sker inom problemområdet. Mellan 

datainsamlingar och med kategorier samt eventuell grundkategori överväger forskaren inom 

GT sitt nästa urval av informanter. Dessa informanter kan för forskaren erbjuda variationer 

inom kategorier som uppstått eller emergerat för att nyansera dem och vidare samla in 

information för teoretisk mättnad. Glaser menar att det teoretiska urvalet inte endast lämpar sig 

väl för att utforska och nyansera problemområdet, men även för att undvika att endast fånga in 

samma fenomen repetitivt. 

 

Inom min studie så använder jag mig rent konkret, ej av ett teoretiskt urval, jag använder mig 

av urvalskriterier vilka jag presenterar nedan av Patton. Min urvalsprocess mellan urval av 

informanter följer däremot andan av ett teoretiskt urval. Detta sker när jag bland annat söker 

nya urval vilka kan erbjuda variationer av kategorier och teoretisk mättnad av dem för att fånga 

upp delade sociala mönster inom vad de olika yrkesaktiva har gemensamt inom 

problemområdet. Anledningen till varför jag frångår det teoretiska urvalet är dels av den ringa 

omfattningen av studiens fem intervjuer. Enligt mig så kan detta medföra ett hinder eftersom 

det teoretiska urvalet har svårt att få sin fulla effekt. 

 

Urvalet av intervjupersoner till undersökningen av vad risker innebär för-, och hur de upplevs 

hos industri/byggarbetaren skedde dels grundat i ett intensitetsurval och ett kategoribaserat 

urval. Ett kriterieurval, enligt Patton (2002:238), har i sitt syfte att söka vissa kriterier vilka 

uppfylls inom en specifik ram. I förhållande till denna studie är kriteriet att intervjudeltagarna 

ofta arbetar i närhet till en risk att ibland fysiskt skada sig, detta är bland annat att arbeta med 

maskiner, verktyg, ledningar, arbete på hög höjd och risk för ras. Det finns dock en skillnad jag 

vill urskilja i förhållande till risk i inom dessa yrkesområden jämfört med ett par andra. En 

flygkapten är ibland i en riskzon om denne flyger i väldigt blåsigt väder eller storm. Detta kan 

exempelvis försvåra landningssituationen och för en stund medföra ett väldigt högt risktänk i 

relation till flygkaptenens passagerare. Detta anser jag dock vara en risksituation som inte 
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uppstår med samma frekvens jämfört med byggbranschen där risksituationer uppstår oftare då 

arbetare står inför risker att ramla från en hög höjd, eller exempelvis hanterar verktyg såsom 

svetsmaskiner eller kapsågar, vilka kan medföra en brandrisk eller en risk för att skära sig.  

 

Det andra kriteriet jag tillämpade denna studie var att individen erfar sig vara kompetent på sin 

arbetsplats vilket kan ses komma sig av att individen arbetat där över en längre tid. Målet med 

detta kriterium var att intervjua personer vilka arbetat i över två års tid inom sitt yrke och även 

uppfattar sig själva som erfarna. Att arbeta på en helt ny arbetsplats kan variera resultatet av 

den upplevda livsvärlden, och jag vill fokusera studien på de individer som levt inom denna 

värld under en längre tid. 

 

Det sista urvalskriteriet jag tillämpade för denna studie är, vad Patton (2002:234) beskriver som 

ett intensitetsurval. Forskaren som vill tillämpa detta urval ämnar då söka individer vilka med 

en grad av intensitet verkligen kan erbjuda rik information kring fenomenet. Patton menar dock 

vidare att ett intensitetsurval ej bör rikta sig mot individer vilka har alldeles för stora skillnader 

av erfarna upplevelser. För stora skillnader kan bidra till att fenomenet blir på ett sätt ovanligt 

i relevans mot andra individer inom problemområdet som undersöks. Med detta i åtanke så 

intervjuade jag inte personer vilka hade skadat sig allvarligt fysiskt och eventuellt 

hospitaliserats under en tid. En individ som varit med om en allvarlig olycka har ofta en 

långvarig kontakt med både försäkringsbolag och företag, och återhämtar sig ibland med en 

sjukskrivning innan det är dags att ta sig tillbaka till arbetsvardagen. Även fast detta område är 

intressant att undersöka så kan det medföra att studien blir för varierad. Exempelvis kan detta 

leda till att fler områden blir mindre utforskade för att exempelvis en individ av hela urvalet 

varit med om det. De individer jag ville intervjua hade upplevt en risk för att fysiskt skada sig 

och kunde även ibland ha gjort det men inte av en allvarlig grad. Detta kan ge uppskov till att 

individerna ytterligare är mer kompetenta och erfarna i relation till vad risker innebär för dem 

inom deras arbeten. 

 

Informationsinsamlingen från dessa individer inom de kriteriebaserade utvalda yrkena skedde 

genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Målet med intervjuerna var att i ungefär 30–

60 minuter få ta del av deras erfarenheter kopplade mot deras liv och arbete i närhet till risker. 

Intervjuerna skedde i en semi-strukturerad form eftersom jag just ville utforska ett par 

grundläggande frågor i relation till hur de tänkte kring risker. I övrigt krävde intervjuerna ett 

öppet förhållningssätt i syfte att försöka ta del av vad individerna verkligen ville uttrycka. Detta 

ledde till andra områden jag inte tänkt på tidigare, vilket även understryks av Holton och Walsh 

(2017:57,58) vara av vikt inom den grundade teorin. Mer konkret och utvecklat hur själva 

processen med hur urval och informationsinsamling gick till följer efter kapitlet om 

antecknande där jag återberättar bland annat hur urval och informationsinsamling genomfördes 

i tre omgångar, först med två deltagare, sen med två till och sist en deltagare. 

 

4.2 Antecknande 
I denna studie har jag använt mig av ett aktivt antecknande. Saldana (2008:39) understryker 

vikten av att framförallt anteckna idéer, tankar och funderingar kring nya begrepp, 

underliggande strukturer i sociala mönster och potentiella framtida teorier. Holton och Walsh 

(2017:120,121) beskriver utifrån Charmaz (2014) vikten av att aktivt föra anteckningar i 

arbetet. Charmaz understryker vikten av utforskning, forskningsriktning och utvecklat idétänk 

med hjälp av anteckningarna, vilka vidare hjälper forskaren inom GT att på nya sätt se 

kopplingar mellan begrepp och kategorier. Dessa anteckningar kan förutom att hjälpa 

idétänkandet även stödja framtida teorier. I denna studie har jag främst antecknat ned vad jag 

anser att intervjusubjekten uttrycker och vilken relation dessa berättelser kan ha till bland annat 
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sociologisk relevans såsom individ till struktur och utforskning av exempelvis den mikro-

upplevda vardagen till makro-organisationella beslut. Utöver detta har jag även antecknat vad 

koderna (vilket återges i kommande kapitel 4.3.1) uttrycker och vilken sorts kategori dessa kan 

tillhöra. Detta har varit ett mycket bra supplement för mig, då jag i vidare analysarbete haft stor 

nytta av dessa anteckningar för bland annat idétänk, form för kategorier och deras egenskaper 

samt även ett abstrakt teoretiskt tempo. 

 

Anteckningar är, enligt Holton och Walsh (2017:89,90) med stöd i Glaser (1978), ytterst viktiga 

igenom hela processen av den öppna-, selektiva- och teoretiska kodningsfasen. Likt det 

Charmaz tar upp gällande utvecklat idétänk, är anteckningarna, främst i den öppna 

kodningsfasen, forskarens stöd för bland annat hypoteser och länkar mellan olika kategorier 

och begrepp samt deras dimensioner av egenskaper. 

 

Holton och Walsh (2017:121,122) skriver utifrån Glasers ansats gällande GT (2012, 1978) om 

att när forskaren som jobbar med GT når den teoretiska kodningen så har personen med hjälp 

av ett aktivt antecknande ofta en stor mängd anteckningar från den öppna- och selektiva 

kodningsfasen. Inom den teoretiska kodningsfasen kan anteckningarna börja sorteras för att 

hjälpa forma en teori och Glaser (1978) fastslår att denna del är vital inom GT för att man inte 

ska riskera att tappa greppet om sin teori. Glaser (2012) påpekar att vid sorteringen av 

anteckningar så kan en teori formas genom flera infallsvinklar och därför även stödja teorins 

utgångspunkt såväl som teorins helhet. Vissa anteckningar menar Glaser kan komma att bli 

irrelevanta för teorin och sättas åt sidan, samtidigt kan vissa vinklar i teorin saknas och 

forskaren får då försöka hitta dessa hål i teorin med mera teoretisk provtagning för att uppnå 

teoretisk mättnad. 

 

4.3 Inledande forskningsprocess, informationsinsamling och analys 
De två första intervjuerna skedde efter att jag haft kontakt med en målare och en rörmokare 

genom en gemensam bekant. Dessa intervjuer beskrivs ytterligare i nästkommande underkapitel 

4.3.1. Via ett telefonsamtal kunde jag snabbt stämma av att de verkade tillhöra den relevanta 

för forskningsområdet kategorin då de båda upplevde sig ofta arbeta i närhet till riskområden. 

Dessa intervjupersoner hade även arbetat i över två år inom yrket och uppgav att de upplevde 

sig vara mer bekväma i sin yrkesroll vid en snabb jämförelse mot vad de kunde tänka sig en 

helt ny arbetares upplevelser skulle vara. Därmed verkade de beskriva sig själva som erfarna 

inom sitt yrkesområde. 

 

Corbin och Strauss (1990:6) påpekar att analysprocessen börjar direkt när forskaren träder in i 

fältet. För att söka förståelse för ett ämne så kräver det att forskaren är aktiv och iakttagande 

samt försöker på nya sätt, med exempelvis nya frågor, samla in information över de nya ämnena 

inom problemområdet. Inledningsvis har jag i studien använt mig av ett par mer öppna frågor 

inom ett par kategorier med ett ursprung från delvis inledning och tidigare forskning. Att sträva 

mot det som framställs av Holton och Walsh (2017:68) som viktigt för att begränsa den 

inledande forskningsansatsen för mycket, har jag i denna fas varit noga med att vara beredd på 

att nya begrepp och teorier kan existera och enligt GT emergera från olika håll. Jag har därför 

förhållit mig öppen gentemot intervjudeltagarnas verklighet. 

 

Intervjuformen jag eftersträvade att hålla mig till var efter linjerna inom en initial intervjumall 

(se bilaga 2. Intervjuguide). Denna intervjumall upplevdes för svår att hålla sig till med sitt 

upplägg i flertalet delfrågor. Jag lärde mig från de två första intervjuerna att det var lättare att 

förhålla sig mot ett par översiktliga teman som skulle utforskas. Dessa översiktliga teman 

formade grunder som förhöll sig till bland annat: 
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1. En översiktlig yrkesomfattning och upplevda risker med bland annat verktyg som 

används ofta.  

2. Vilken skyddsutrustning som krävs och hur de som arbetar med dessa själva förhåller 

sig mot skyddsutrustningen i yrkesvardagen.  

3. Det upplevda personliga förhållningssättet gentemot kollegors-, chefer och 

skyddsombuds säkerhetsförebyggande påverkan för dem och deras arbetssituation.  

4. Hur arbetet och dess utförande kan ha påverkats i förhållande mot den kompetens och 

erfarenhet de varit med om och upplevt, gentemot risker och förebyggande 

säkerhetstänk.  

5. Hur deras kompetens inom sitt yrke kan komma att influera vardagen utanför arbetet 

mot diverse närstående.  

Dessa var några av de övergripande områden jag ämnade utforska genom de semi-strukturerade 

intervjuerna och den intervjuformen tillät mig också att vid vissa tillfällen föra samtalet vidare. 

 

4.3.1 Den öppna kodningsfasen, informationsinsamling och analys 
Den öppna kodningsfasen sammanfattat från kapitel 3.2 i denna studie är verktyget för en initial 

emergens över teorier och begrepp. Det här kapitlet framhäver däremot analysprocessen från 
intervjuer med hjälp av koder, anteckningar och den konstanta jämförande metoden inom den 

öppna kodningsfasen. Saldana (2008:5) beskriver en kod som exempelvis ett sammanfattande, 

essensfångande, eller ett suggestivt uttryck av ett meningsuttalande. Holton och Walsh 

(2017:81) skriver utifrån Glaser (1978) att forskaren inom GT kan använda sig av in vivo koder 

vilka har i syfte att fånga vad som händer i incidenten. Vidare menar Holton och Walsh att 

dessa koder bör summeras i ett eller två ord helst i verbal form för att den uttryckta meningens 

handling, eller vad Saldana även uttrycker essens skall fångas. Här rekommenderar Holton och 

Walsh (2017:81) att forskaren inom GT förhåller sig nära sin text och försöker fånga vad 

deltagarnas meningsuttryck betyder, för att undvika att forskaren baserar en kod (vilket är ett 

uttryck för ett begrepp) i en förförståelse från exempelvis tidigare forskning. För att tillmötesgå 

detta har jag ställt mig frågor som både Holton och Walsh (2017:82) och Saldana (2008:43) 

rekommenderar att ställa i denna fas: vad ser jag som händer här? Vilken kategori kan detta 

meningsuttalande indikera? Vad pratar deltagarna om, och hur uppfattar de själva detta? 

Dessa kom till användning för mig delvis i mitt arbete med både in vivo koder och även för det 

aktiva antecknandet som innehöll funderingar kring hur begrepp relateras till både kategorier 

och subkategorier samt varianser inom begreppens egenskaper. 

 

Intervjuerna med både målaren och rörmokaren skedde i den semi-strukturerade formen jag 

angett i föregående kapitel om inledande forskningsprocess, båda intervjuerna varade i ca 45 

minuter och jag valde att spela in dessa med avsikt att ha dessa inspelningar som minnesstöd 

till mina anteckningar. Målaren beskrev sig själv tillhöra ett mindre företag med inte så många 

anställda, rörmokaren beskrev sig tillhöra ett större företag som oftast arbetar uthyrt till en större 

organisation eller projekt. Jag ville under intervjuerna uppmuntra intervjupersonerna till en 

öppenhet om nya potentiella områden de ville prata om eftersom jag själv inte har så mycket 

förkunskap om deras yrkesområden samt den yrkesvardag de befinner sig inom, i relation till 

de risker som de bemöter. Efter att ha intervjuat dessa personer kodade jag intervjumaterialet 

och använde mig främst av rekommendationer för öppen kodning från både Glaser och Saldana, 

vilka framförallt fick mig att upprepa frågorna kring just vad deltagarna vill säga och uttrycka. 

Genom detta tillvägagångssätt blev jag bekant med ett flertal snarlika ämnesområden, vilka 

senare skulle bilda ett ramverk av löst formade kategorier. Jag skrev även anteckningar vid 

sidan av varje kod. Dessa anteckningar handlade om hur kategoriers relationer kopplades mot 

varandra och även om vilka varierade egenskaper de kunde innehålla. Med hjälp av den 

konstanta jämförande metoden försökte jag bilda mig en uppfattning kring hur bred en kategori 
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kunde vara och vilka kategorier som efter de två första intervjuerna skulle bli ämnen för vidare 

utforskning. Denna process kan illustreras med följande figur: 

 

Figur 1. Öppen kodningsprocess 

 

 
 

Efter denna process upplevde jag att ett ramverk av potentiella kategorier fick sina ursprungliga 

former. Dessa underlättade både utforskning och prövning av relevans, men gav även idéer 

kring vilka vidare variationer jag kunde finna i nästkommande intervjuer. Det visade sig även 

för mig att det verkade finnas en potentiell kärnkategori, vilken förhöll sig till de löst formade 

kategorierna. Jag började spekulera kring en kärnkategori och började ana grundläggande 

kopplingar, vilka cirklade kring just den personliga påverkan av diverse riskomfång. Efter de 

två första intervjuerna hade jag inte än helt klarlagt bilden över kärnkategorin som skulle utgöra 

ett objekt för vidare utforskning i det fortsatta arbetet. 

 

Med ett löst ramverk av kategorier och ett spår av en kärnkategori gick jag vidare till att 

genomföra ytterligare två intervjuer, denna gång med en mekaniker och en elektriker. 

Mekanikern beskrev sig arbeta i ett väldigt litet företag, varpå hen som mekaniker fick arbeta 

uthyrd till ett annat litet företag. Elektrikern beskrev sig vara delaktig inom ett större företag 

med anställda över hela Sverige, men arbetslaget i sig var inte så stort i omfång. Med det 

föregående materialet från intervjuer och de identifierade ämnesområdena upplevde jag mig 

själv nu vara mer säker på kring vilka områden som jag önskade deltagarna skulle diskutera 

kring. Jag var medveten om att ännu outforskade- och tidigare inte påtänkta områden även här 

kunde komma till stånd och tillämpade flertalet öppnare sortens frågor kring deras uttalanden i 

en förhoppning att utforska även dessa. Jag gjorde även ett par variationer i mina frågor kring 

hur de upplevde bland annat hög/låg risk och dess omfång, organisationen, ledarskapet, 

Citat från Målaren  

”Min chef ringer ju inte i slutet av 

varje dag och kollar att jag lever och 

även om dom ringer i slutet av varje 

dag så kan jag legat där sen kl.8 på 

morgonen utan att nån hittat mig. Så 

de är inte klockrent” 

Öppen kod 

Lämnad åt sitt 

öde 

Anteckning 

Ett besviket och oroligt uttryck 

för en avlägsen 

säkerhetsansvarig vid 

ensamarbete 

Potentiellt 

ämnesområde 

1.Frånvarande 

ledarskap 

2.Ensamarbete 

Citat från Rörmokaren 

” ska man ligga å svetsa nånstans så 

har man ju alltid en brandsläckare o 

en brandvakt me dig som ser om de 

börjar brinna, de är ju just dens 

uppgift å kolla bara så de inte 

brinner skit i allt annat, så de funkar 

ju på det sätte å.” 

Öppen kod 

Underlättande 

säkerhetsvakt 

Anteckning 
Uttrycker lättnad när en 

säkerhetsansvarig finns på plats 

och håller översikt 

Potentiellt 

ämnesområde 
1.Utökat 

säkerhetsansvar 
 

Konstant jämförande metoden 

Det verkar finnas en skillnad med en närvarande säkerhetsansvarig i 

förhållande mot åtagna riskarbeten. Dessa ämnesområden kan bidra 

till en potentiell kategori om ’Utökat säkerhetsansvar’ 
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skyddsombud och den yrkesfria vardagen. Dessa variationer lämpade sig väl för att vidare 

utforska områden vilka de initiala intervjudeltagarna öppnat upp för att utforska. 

 

Jag transkriberade detta intervjumaterial och använde mig av processen öppen kodning, 

anteckning och potentiellt ämnesområde. Likt det Holton och Walsh (2017:84) skriver om hur 

forskaren som utför GT konstant förfinar både beskrivningar och kategorier så upplevde jag att 

flera kategorier började mättas och att dessa även hade tillhörande variationer av egenskaper. 

De potentiella ämnesområdena kunde nu lättare korreleras med stramare kategorier och 

variationerna från de vidareutvecklade frågorna bidrog med data för att kunna börja forma 

egenskaper tillhörande kategorierna. Här kom det exempelvis fram inom kategorin chefer kring 

hur säkerhetsförebyggande uppmuntran i direktkontakt eller i arbetarens närvaro hade en 

väldigt positiv effekt hos bland annat Elektrikern. Det kom även fram fler variationer kring 

negativa effekter hos Mekanikern som hade en närmaste chef vilken inte uppmuntrade säkerhet. 

Detta hade likheter med materialet från intervjun med Målaren. Inom det transkriberade 

materialet så märkte jag att väldigt många koder, anteckningar och tillhörande kategorier var 

repetitiva, både mellan Elektrikern och Mekanikern, men även i förhållande till större delar av 

material från Målaren och Rörmokaren. Kategorierna kunde nu etableras helt och även den 

genomsyrande kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs kunde formuleras. 

 

Med över ca 120 koder med tillhörande kategorier, samtliga med tillhörande anteckningar, så 

bearbetade jag kategorierna och även kärnkategorin. Nedan följer dessa med deras mest 

framstående och upprepande koder. 

Riskerfarenhet som resurs – Mer erfaren, Vet vad jag gör, Varit med om mycket, Arbete 

tillsammans, Ensamarbete 

Organisation – Beröm utbildning, Relevant beslut, Ledning avskiljd, Saknar kontext 

Chefer – Frånvarande, Skiter i säkerhet, Syns till, Uppmuntrande, Delaktig 

Skyddsombud – Vanliga anställda, Står inte på sig, Rädd för konflikt, Närvarande, Avbryter 

risk, Arbetsskygg 

Utökat säkerhetsansvar – Gemensamt arbete, säkerhetsuppmuntring, Kollega, Lättnad, 

Frihet 

Låg risk – Fri anpassning, Få jobbet gjort, Osäker, Vet vad jag gör, Repetativt, Erfaren 

Hög risk – Farlig historia, medveten, Detaljtänk, Säkerhet, Rapporterar, På helspänn 

Arbetsplatsutrustning – Uppmuntran, Tvivel, Irritation, Bra utrustning, Lyssnad till, Inte 

lyssnad till 

Den arbetsfria vardagen – Oro, Rädd, Omtanke, Döljer, Vet inte, Erfaren, Farliga arbeten 

 

 
4.3.2 Den selektiva kodningsfasen, informationsinsamling och analys 
I denna, selektiva kodningsfas är det i forskarens intresse att både stärka kategorier mot 

kärnkategorin och även eliminera irrelevanta kategorier vilka inte förhåller sig mot 

kärnkategorin. Holton och Walsh (2017:83,84) skriver om att teoretikern inom grundad teori 

går in i den selektiva kodningsfasen när kärnkategorin väl etablerats. Holton och Walsh 

(2017:85) poängterar vidare att teoretikern även bör revidera kategorier eftersom det kan 

existera korrelerade begrepp som har snarlika koder. Med detta i åtanke så bestämde jag mig 

för att slå ihop kategorierna Chefer och Skyddsombud till samma kategori nämligen Chefer & 

Skyddsombud. Anledningen till detta var för att både chefer och skyddsombud oftast benämnts 

i liknande kontext med exempelvis uppmuntran till säkerhetsförebyggande arbeten, även inom 

kontext såsom bristfällig närvaro och skild från arbetarens arbetsplats. Varför jag ändå nämner 

både chef och skyddsombud är för att dessa i vissa fall skiljer sig mot- och inom bland annat 
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organisationella ämbeten. Detta reflekteras dessutom i deltagarnas uttalanden vilket förklaras 

vidare i Resultatkapitlet. 

 

Forskaren som arbetar utifrån GT har som syfte att söka mätta teorier genom att bland annat 

minimera och maximera likheter och skillnader mot olika jämförelsegrupper menar Holton och 

Walsh (2017:102). De begrepp vilka har sin emergens i forskningen har i förhållande till 

intervjudeltagarna egenskaper och kategorier. Det är till forskarens fördel att vidare utforska 

och söka trovärdighet mot dessa kategorier i den fortsatta analysen understryker Holton och 

Walsh (2017:100). För att teoretiskt mätta egenskaper och kategorier så menar Holton och 

Walsh vidare att dessa kan söka utforskas i nya insamlade data. För att gå vidare i studien 

arbetade jag med det transkriberade materialet i sin helhet, och sorterade in meningsuttalanden 

mot respektive kategori samt egenskap. Här upplevde jag att det fanns luckor kring ett par 

intressanta egenskaper, såsom inom ensamarbeten, arbeten med kollegor och 

arbetsförhållanden med uppgifter inom bland annat låg risk. Därför tog jag kontakt med en 

snickare efter att jag fick ett förslag från en gemensam kontakt som kunde konstatera att detta 

var en erfaren snickare, enligt de kriterier som beskrivits tidigare (arbetat minst i två år), och 

stämde av en träff för intervju. Denna intervju varade i ca 50 minuter och i likhet med de andra 

intervjuerna spelade jag även in denna. Jag var angelägen att försöka få snickarens upplevelser 

kring de luckor, eller variationer, som jag upplevde att studien hade i detta analysstadium, men 

ville även uppmuntra till ett öppet samtal liknande de tidigare intervjuerna jag haft med samtliga 

deltagare, vilket resulterade i ett långt samtal. När jag senare transkriberade intervjumaterialet 

från snickaren kunde de sista bitarna av egenskaper inom kategorier fyllas på och jag kunde nu 

fortsätta med nästa steg i analysprocessen enligt GT. 

 

4.3.3 Den teoretiska kodningsfasen, analys och teoretisk provtagning 
Forskaren som ämnar sig utföra GT går in i den teoretiska kodningsfasen när väl kärnkategorin 

och relaterade kategorier med tillhörande egenskaper blivit teoretiskt mättade menar Holton 

och Walsh (2017:105). Vidare menar Holton och Walsh (2017:105) att vid detta steg så formar 

teoretikern inom grundad teori själv teorin kring studien, detta går till genom att teoretikern 

försöker se en underliggande struktur vilken både organiserar och relaterar länkar mellan både 

kärnkategorin och dess relaterade kategorier. Inom denna studie så har främst det aktiva 

antecknandet varit till störst nytta för både inspektion av kategoriers koppling till varandra, och 

även sortering samt delning av vissa snarlika egenskaper inom kategorierna. Jag arbetade fram 

en modell vilken presenteras i resultatavsnittet nedan, vilken jag vid ett par tillfällen av den 

teoretiska kodningen fick revidera för en mer korrekt relationsenlig bild mellan kategorier. 

Kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs är baserad i erfarenhet, med ett fokus i hur risktänket 

har förändrats genom tiden de yrkesaktiva arbetat inom deras yrkesområden. 

 

4.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002:6) är upphovsman till ett par huvudkrav för samhällsvetenskaplig 

forskning. Samhällsvetenskaplig forskning måste följa informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet, vilka alla är sammanfattade i det informationsbrevet (Se 

bilaga 1: Missivbrev) alla deltagare fick ta del av. 

 

I en mer sammanfattad form handlar Vetenskapsrådets (2002:7) informationskrav om att 

intervjudeltagaren skall informeras om den frivilliga rätten att delta, och om hur deltagandet är 

relevant för undersökningen. Informationskravet skedde dels i det initiella telefonsamtal jag 

och respektive deltagare hade då jag informerade om att det är helt frivilligt att delta, och varför 

jag just frågade om deras deltagande, alltså deras relevans för undersökningen. Jag repeterade 

även informationskravet för varje deltagare i början av varje intervju då jag även gick igenom 
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i detalj vad resterande etiska övervägningar innebär. Samtyckeskravet (2002:9) handlar om 

rätten hos deltagaren att själva bestämma sin medverkan, och om forskarens skyldighet om att 

underrätta deltagaren om att hen närsomhelst kan avbryta sitt deltagande. Deltagarna i min 

studie blev alla informerade om samtyckeskravets innebörd innan vi påbörjade intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet (2002:12) handlar om att deltagare skall informeras om att deras 

personuppgifter, namn och liknande i studien inte kommer att kunna kopplas till dem av 

utomstående. För att gå tillväga med konfidentialitetskravet så återberättade jag specifikt vad 

kravets innebörd är, och att jag även i studien kodar deras namn och inte skriver något som kan 

kopplas till just deras organisation från utomståenden. Det sista kravet är nyttjandekravet 

(2002:14) vilket fokuserar på vikten av att forskning ej ska användas eller utlånas för ett 

kommersiellt bruk, utan endast för ändamålet som specificerats och i detta fall en 

samhällsvetenskaplig studie för Mälardalens Högskola på C-uppsatsnivå. För att gå tillväga 

med nyttjandekravet så informerade jag deltagarna om, förutom ändamålet med den 

samhällsvetenskapliga studien, även att endast jag själv kommer ha tillgång till det som spelas 

in under intervjuerna. Jag försäkrade deltagarna om att jag endast kommer att skriva upp vissa 

direkta citat, men försäkrade dem om att de inte kommer att kunna kopplas tillbaka mot dem. 

Jag informerade även dem att jag kommer att radera de samtal jag spelade in efter att studien 

var genomförd vilket jag även har gjort. 

 

Det finns dock alltid risker när det kommer till forskning som intresserar sig i individers 

erfarenheter varpå forskaren strävar efter ett öppet förhållningssätt, menar Nygren (2012:30). 

Nygren menar att eftersom forskaren vill utforska nya områden så kan dessa öppna upp nya sätt 

och tänka, eller ytterligare vinklar att se på ett fenomen hos deltagaren, vilket kan upplevas 

obehagligt. Har exempelvis en deltagare varit med om att hen har skadat sig själv allvarligt eller 

att en närstående inom området gjort det, så kan dessa händelser vara obekväma och obehagliga 

att prata om och återuppleva. När jag intervjuade deltagarna så ledde samtalen ibland in på 

olyckor som hänt hos bland annat deras kollegor, vid dessa tillfällen var jag snabb att påminna 

om att intervjupersonen inte behövde prata om detta om det kändes på något sätt obehagligt och 

att vi närsomhelst kunde avbryta intervjun. Detta är även i ton med samtyckeskravet presenterat 

ovan. Ibland kunde även samtal handla om personliga åsikter kring exempelvis organisationen 

de var yrkesaktiva inom, jag påminde då om att inget de säger kommer att varken kunna kopplas 

till dem själva som individer eftersom att deras namn kodas, eller varken till organisationen de 

befinner sig inom. 

 

5. Resultat 
 

Detta avsnitt inleds med ett kapitel som förklarar den teoretiska modellen innan den presenteras 

mer utförligt. Därefter följer ett kapitel med en förklaring av kärnkategorin, vidare följer ett 

kapitel som beskriver varje kategori inom problemområdet samt deras respektive egenskaper. 

Sist i avsnittet presenteras ett kapitel om studiens teori i relation till kärnkategorin och övriga 

kategorier samt relationer mellan kategorier. 

 

5.1 Teoretisk modell samt förklaring 
Kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs har genom analysprocessen funnits genomsyra 

samtliga kategorier, i denna modell (se Figur 2. Teoretisk modell) är samtliga kategorier 

omslutna av en röd linje, vilket symboliserar att samtliga kategorier är kopplade till den svarta 

kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs. Inuti det omslutande röda strecket ser man alla 

kategorier vilka har funnits emergera genom analysprocessen markerade med ett svart streck i 

respektive fyrkant. Dessa kategorier har även kopplingar mot andra kategorier, de blåa strecken 



19 

 

med pilar i vardera änden representerar en konstant koppling mellan de kategorier där pilen 

slutar. De grönt streckade linjerna representerar kopplingar mellan kategorier som inte alltid 

existerar. Dessa kopplingar finns med andra ord endast när vissa villkor inom dessa kategoriers 

egenskaper existerar. En mer utförlig förklaring följer i kapitel 5.4 som behandlar bland annat 

relationer mellan kategorier.  

 

Figur 2. Teoretisk modell. 

 
Den ovan presenterade modellen är en visuell representation av samtliga kategorier och 

kärnkategorin inom studiens problemområde ’Vad innebär risker för och hur upplevs de hos 

industri/byggarbetaren?’. Den teoretiska förklaringen av modellens samtliga delar följer nedan 

i kapitlena 5.2–5.4. 

 

 

5.2 Kärnkategorin – Riskerfarenhet som resurs 
Kärnkategorin de aktiva yrkespersonerna förhåller sig mot är just hur de hanterar risker både 

inom sitt yrkesliv och utanför yrket i sin vardag. Detta kan främst beskrivas som ett 

kompetensbaserat tillvägagångssätt, kompetensen är påverkad av erhållna erfarenheter. 

Elektrikern uttalar sig på följande sätt, vilket illustrerar det ovanstående: 

 

Asså ja har varit inom branschen i 6 års tid och stött på alla möjliga 

arbetsuppgifter. Jag har hållt på ett tag och jag har varit med om de värsta 

Låg risk Hög risk 

Chefer & 

Skyddsombud 
Organisation 
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riskerna vi utsätts för inom elbranschen för den delen. Olyckor händer ju alltid 

men just för oss händer de sällan.. Vi har ett väldigt bra säkerhetstänk på vårt 

jobb, och ja har vart med om såna upplevelser så jag tänker ytterligare ett steg 

inom de. – Elektrikern 

 

Detta tolkar jag som att Elektrikern har erhållit en erfarenhet och byggt på en aktiv kompetens 

som hjälper till att hantera risker som bemöts i arbetslivet. Detta baserat bland annat på 

uttrycken ”varit med om de värsta”, och ”tänker ytterligare ett steg inom de”.  

 

Kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs är influerad av erhållen erfarenhet, men den påverkas 

även av hur risktänket har förändrats. Målaren och Rörmokaren uttalar sig på följande sätt vid 

frågan om deras risktänk har förändrats över åren: 

 

Jamen då hare ju ändrats det har det ju gjort, de första gångerna det hände var 

det ju oj.. Det där hade ju kunna gå åt helvete[...]och nu när det händer så blir 

man ju bara såhär jaa nää såklart att det där hände *Aargh* så måste jag ställa 

upp, man blir mer irriterad snarare än shit vad läskigt att de välte. - Målaren 

 

Detta kan tolkas som att Målaren uttrycker risk för fara, när målaren var ny på arbetsplatsen 

vilket övergått till snarare ett irritationsmoment baserat på uttrycken ”hade ju kunna gå åt 

helvete” och ” man blir mer irriterad snarare än shit vad läskigt att de välte”. Denna irritation 

ses dock kunna innebära frustration över mer arbete och den verkar inte vara något som alla har 

upplevt har förändrats. Rörmokaren uttalar sig på följande sätt gällande samma fråga:  

 

[...]absolut det har det alla dar i veckan. Det är ju inte egentligen bara att köra 

på även fast jag får de att låta som det, men liksom man kör ju på men nånstans i 

bakgrunden så ligger de ju och gnager att kolla på väggen nu, brinner den? Nä 

bra dåså, och som sånt. – Rörmokaren 

 

Riskerfarenhet som resurs är ett uttryck för bland annat erhållna kompetenser och erfarenheter 

med risker, men är även en resurs som kan både delas med andra och påverkas av organisation 

och skyddsombud. Rörmokaren citerad ovan tolkar jag ha erhållit resurser kring risker vilket 

bidrar till ett präglat säkerhetstänk baserat i uttrycken ”Det är ju inte egentligen bara att köra 

på” och ”nånstans i bakgrunden så ligger de ju och gnager”.  

 

5.3 Kategorierna och deras egenskaper 
Detta kapitel består av flertalet underkapitel vilka innehåller beskrivningar av samtliga sju 

kategorier och deras tillhörande egenskaper. Här återfinns beskrivningar av kontraster och 

variationer samt vissa specifika villkor inom egenskaperna som bidrar till ytterligare kopplingar 

mot kategorierna som framhävs i vissa deltagares berättelser. 

 

5.3.1 Utökat säkerhetsanvar 
Kategorin Utökat säkerhetsansvar innebär att yrkesmänniskorna ibland kan vidga sitt 

säkerhetsansvar till andra medarbetare som finns på deras arbetsplats. Detta innebär att en annan 

person kan både påverka och överväga säkerhetsförebyggande åtgärder. Inom denna kategori 

faller tre stycken egenskaper in, dessa är Ensamarbeten, Arbeten tillsammans och Kontakt med 

chef & skyddsombud. Egenskapen Ensamarbeten innebär på en arbetsplats att det inte finns 

någon kollega samtidigt som man utför sitt arbete. Denna obefintliga kollega hade både kunnat 

underlätta riskfyllda arbetsmoment och finnas där för konsultering. Målaren nämner i en 

berättelse: 
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Jag jobbar bara i princip ensam, vilket också är jobbigt när man ska flytta på 

ställningen [...]chefen säger bara att du ringer typ i god tid innan dags för flytta. 

Men jag vet inte det kan vara att jag måste flytta var 10e minut, men ja ska dom 

komma ut då varje gång det gör ju dom inte. Nämen försök så kan du väl ringa 

igen om det inte funkar och så står man där och brottas med den. – Målaren 

 

Den här berättelsen använder jag främst för att lyfta fram ensamarbetet och dess fysiska 

påfrestning, målaren uttrycker detta med att ”brottas” med ställningar vilket kan innebära ett 

oönskat upplevt motstånd från de fysiska objekten på arbetsplatsen. Rörmokaren har arbetat 

både ensam och tillsammans med någon och kan jämföra dessa situationer, i detta uttalande 

visar främst Rörmokaren ensamarbetens innebörd i ett säkerhetsrelaterat sammanhang: 

 

Jaa.. Ibland så beror på hur mycke jobb ja har på företaget, har spenderat ett år 

ensam, hållt i renoveringar. Det var ju.. det sög ju att va ensam men de funkar ju. 

Ibland som brandvakt då har man ju alltid nån där som håller koll åt en och säger 

vad man ska göra, så de beror ju helt på tillfälle. – Rörmokaren 

 

Det ovan presenterade är en berättelse från Rörmokaren som verbaliserades efter att vi 

diskuterade skillnader mellan ensamarbeten och arbeten tillsammans med någon annan. 

Rörmokaren använder uttrycket att det ”sög att vara ensam”, men pratar samtidigt om att det 

fungerade ändå, och även att arbeten med ”brandvakt” så har man någon där som håller koll, 

vilket jag tolkar som att ensamarbetet innebär en avsaknad av en som kan dela ett 

säkerhetsansvar. Dessa två citat från både Målaren och Rörmokaren illustrerar en sorts 

arbetssituation där man kan uppleva sig själv som utelämnad. Jag drar i detta sammanhang 

paralleller med att ensamarbeten kan innebära en större risk för den enskilda arbetaren då det 

inte finns någon som kan dela säkerhetsansvaret med arbetaren. 

 

Den andra egenskapen inom kategorin Utökat säkerhetsansvar faller inom området arbeten 

tillsammans. Denna egenskap är något som inte Målaren eller Mekanikern tillhör eftersom de 

uppger att de till största del arbetar ensamma. Rörmokaren, Elektrikern och Snickaren arbetar 

däremot ofta eller stundtals med kollegor. Snickarens följande citat representerar egenskapen 

Utökat säkerhetsansvar för dem:  

 

De beror väl på, de är väl klart att man tar de tugget om de är nånting som, om 

vi ska upp på ett tak o den här ställningen kanske är lite felbyggd. Då äre väl klart 

att man, de är ju de. – Snickaren 

 

Snickaren citerad ovan börjar sitt uttalande med ”de beror väl på”, detta kan indikera att ett 

gemensamt prat kring risker inte alltid förekommer. Vidare säger Snickaren att ”klart att man 

tar det tugget (snacket)” med en vidare förklaring angående vad jag tolkar som en högre sorts 

risk ”upp på ett tak” på en ställning. Detta kan betyda att Snickaren vid vissa tillfällen delar 

ansvar med sina kollegor vid höga risker. 

 

Egenskapen Kontakt med chef & Skyddsombud innehåller egenskaper kring hur en chefs 

närvaro, även närvaron av en säkerhetsansvarig, kan påverka deltagarnas utökade 

säkerhetsansvar. Jag tolkar denna egenskap med att kontakter mellan arbetaren och chefen kan 

vara med, dela, samt stärka och utöka säkerhetsansvaret. Kontakten kan illustreras med 

Elektrikerns berättelse: 



22 

 

 

 

På min arbetsplats känns de bra för där kommer närmaste chef ut och inspekterar 

vad vi håller på med så att han också har en överblick på vad som hur de ser ut i 

på fältet och de känner jag att de gör mycket just det här att chefen har koll på, 

chefen vet vad jag gör och därför vet han att de finns potentiella risker här så han 

kommer inte vända sig emot ifall man vänder sig till honom och påpekar det. - 

Elektrikern 

 

Elektrikern yttrar sig med vad som kan ses som positiv värdering eftersom orden ”känns de 

bra” förekommer, när närmaste chef bland annat ”inspekterar” och har en ”överblick”. Dessa 

skulle man kunna förknippa med vad som vanligtvis kopplas till arbetsuppgifter som hör till 

chefsrollen. Vidare kan detta ses som att potentiella risker är objekt för diskussion mellan 

arbetaren och chefen. Även här kan vi se en koppling till kärnkategorin riskerfarenhet som 

resurs. Här blir alltså risk en resurs i meningen att det används som ett verktyg i 

kommunikationen mellan medarbetare och chef.  Diskussion kan då bjuda in till ett ytterligare 

utökat säkerhetsansvar för framtida risker och en riskrelaterad kommunikation mellan varandra. 

I kontrast mot detta presenterar Målaren en berättelse i ett sammanhang där vi diskuterar hur 

kontakten med närmaste chef var, där Målaren återberättar att hen arbetade ensam väldigt ofta: 

 

[...] nämen det är ju så att skulle jag ramla från ställningen så kan jag ju hoppas 

att nån omkring mig ser det men det är ju inte säkert att nån gör det och min chef 

ringer ju inte i slutet av varje dag och kollar att jag lever och även om dom ringer 

i slutet av varje dag så kan jag legat där sen kl 8 på morgonen utan att nån hittat 

mig, så det är inte klockrent. – Målaren 

 

Denna berättelse vill jag använda i motsats till vad som tidigare presenterats angående ett 

isolerat ansvar med en tillförd risk, dvs. det delade ansvaret Elektrikern underströk. Målaren 

nämner exempelvis ”ramla från ställningen”, även att Målaren ”hoppas” att ”nån omkring” ser 

en. Detta kan tolkas som att arbetet sker under ensamma förhållanden och med en chef som 

man räknar med men inte är på plats för att stödja medarbetaren i riskfyllda situationer.  

Mitt material leder mig även till att föreslå att Målarens uttryck skulle kunna tyda på en önskan 

av ett utökat ansvar, med grund i att hen hoppas att någon omkring ska se olyckan även om den 

som är omkring inte är en arbetare. 

 

5.3.2 Arbetsplatsutrustning 
Kategorin arbetsplatsutrustning relaterar främst till hur individerna både påverkas av bland 

annat strukturell säkerhetspolicy, men även deras individuella anpassning och användning av 

exempelvis personlig säkerhetsutrustning, därav egenskaperna Struktur och Individuellt. Att 

använda säkerhetsutrustning kan både uppmanas och påverkas av vad strukturen begär, struktur 

såsom organisation, regler och policy. Elektrikern illustrerar detta på följande sätt: 
 

[...]vi ser ju till att våran utrustning den är besiktad o godkänd så vi går ju inte 

upp i en fallsele sydd i Kina som inte är testad i svenska regelverk. [...] 

– Elektrikern 

 

Det ovan presenterade svaret kan visa att Elektrikern har både ”besiktad o godkänd” utrustning, 

vilket jag vill relatera till egenskapen Struktur. Detta antyder att det finns en formell process 

som genomför dessa handlingar. Snickaren bidrar även med en berättelse om hur vissa 

organisatoriska regler kan uppmana till användning av personlig säkerhetsutrustning. Det är 
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dock viktigt att nämna att det är från en sekundär källa, alltså i detta fall en arbetsgivare 

Snickaren inte samarbetar med vid intervjuernas genomförande: 

 

[...] Men samtidigt så vet jag att på NCC har du inte hjälm på dig när du är på 

deras bygge då åker du på personliga böter. – Snickaren 

 

Dessa berättelser indikerar att organisationella uppmaningar till användning av 

skyddsutrustning kan direkt påverka eller tvinga yrkesindivider till att använda personlig 

skyddsutrustning. Den andra egenskapen: Individuellt; varierar från person till person. 

Mekanikern beskriver handlingen att inte använda korrekta skyddshandskar som en sorts lättja: 

 

[...] vad ska man kanske ha. Fyra-fem olika modeller som man hela tiden håller 

på och byta emellan om man använder dom rätt men de gör du som inte. Man har 

ett standard man använder sen tar man av dom när man gö finmek. För att det är 

så svårt att göra finmek med vanliga arbetshandskar. Sen ska man ju ha riktiga 

oljebeständiga handskar för att hålla bort olja ordentligt men man gör ju inte det 

troligen av lathet. - Mekanikern 

 

Rörmokarens berättelse bidrar till formandet och skapar en nyansering inom egenskapen 

Individuellt genom följande uttalande: 

 

[...] ja du är ju 5 meter upp i luften borde inte du ha sele på dig? [...]Okej, fan 

också men aja. Det känns ju bra men känns ju så jäkla irriterande med all 

säkerhetstänkgrejjor och så där, de kanske ä bara jag som tycker de, vad vet jag? 

– Rörmokaren 

 

Snickaren bidrar även här med en berättelse om hur situationell betydelse kan utgöra en faktor 

i hur varje individ anpassar sin personliga skyddsutrustning: 

 

[...]och sen kommer värmen nu så då äre skjorts och då tappar man ju skydd för 

benen, de är ju knäskydd. Men allt de är ju, de är ju egentligen själv, individuellt 

om man vill göra de. [...] – Snickaren 

 

I relation till egenskapen Individuellt så kopplar jag både Mekanikerns, Rörmokarens och 

Snickarens berättelser mot deras egna uttalanden kring ”lättja”, ”irriterande” 

och ”individuellt”. Denna egenskap inom kategorin Arbetsplatsutrustning verkar alltså en 

varians beroende av de individuella omständigheter de olika deltagarna har. 

 

5.3.3 Låg risk 
Kategorin Låg risk innehåller liknade berättelser från samtliga yrkesmänniskor som deltog i 

min studie. Det verkar som att det finns både en erfarenhet med de låga riskerna, och även en 

acceptans, samt förbiseenden i relation till deras egna riskrelaterade konsekvenser. Jag har 

sammanfört en enda egenskap till denna kategori vilket är Lågriskrelaterad blindhet. 

Elektrikern, Mekanikern och Snickaren uttalar sig om detta på följande sätt: 

 

[...]när vi är nere på lågspänning då pratar ja 24 volt och neråt då händer de att 

man fuskar på reglerna ibland, hur lite än jag vill säga de. Men de är så de är, 

människan är lat i naturen o då gör man småfusk här och där man tänker att, nä 

de är 24 volt det kan inte skada så mycket och så går man och gör ett arbete.  

– Elektrikern 
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Berättelsen från Mekanikern kan illustrera vad intervjumaterialet lyfter fram som en framtida 

konsekvens, vilken inte är direkt hotande: 

 

[...] jag vet att ja blir skitig men jag gör ju det ändå. Man gör ju det men i 

slutändan så äre ju du som är dum, tillslut står man ju där med händerna dränkta 

i hydraulolja. Så får man väl se om 40 år o vilka konsekvenser man får för de. – 

Mekanikern 

 

Snickaren berättar mer direkt kring frågan om hen själv upplever sig medveten om de låga 

riskerna: 

 

De värsta är ju att de är sällan man gör de. Å ja tror de är ganska vanligt, ja tror 

att de inte är förns man råkar ut för nått ordentligt till man tänker till[...] 

Äh, de är ju ingenting ja går och oroar mig för direkt. - Snickaren 

 

Elektrikern nämner bland annat att ”24 volt de kan inte skada så mycke”, Mekanikern sätter 

följande ord på detta: vet att jag blir skitig men jag gör ju det ändå; och Snickaren illustrerar 

detta med följande formulering: De värsta är ju att de är sällan man gör de. Jag vill 

sammanfatta dessa berättelser och tolka dem som en sorts repetitionsbaserad yrkesvardag i 

kontakt med låga risker. Vissa av intervjupersonerna tolkar jag som mer eller mindre direkt 

medvetna, men verkar inte direkt oroa sig för större incidenter. 

 

5.3.4 Hög risk 
Kategorin Hög risk innebär att yrkesmänniskorna ibland utsätts för risker som är så pass farliga 

att de direkt kan innebära allvarliga olycksfall för dem. I samtalen kring de yrkesaktivas 

erfarenheter och upplevelser vid arbetsmoment vilka medför hög risk var resonemangen från 

samtliga yrkesmänniskorna så pass lika varandra att jag endast kan urskilja två egenskaper inom 

kategorin Hög risk. Dessa är Medveten vid hög risk och Konsekvenstänk. Rörmokaren talar på 

följande sätt inom egenskapen Medveten vid hög risk: 

 

Ja har ju även vart upp på 20 metershöjd och jobbat, på bomlift. Gå ett steg åt 

sidan, men du flyttas en meter åt helvette, så de är ju en risk i sig om den här 

jäveln skulle välta. Står man och kapa nått och de sprutar gnistor, risken är ju 

man kan ju börja brinna, va gör du för att motverka? […] - Rörmokaren 

 

Målaren ger även ett exempel på hur medvetenheten skiftar och vad jag tolkar som högre 

medvetenhet än vid låg risk: 

 

Man beter sig ju på ett annat sätt, ju lägre man är destomer oförsiktig är man, ju 

högre man är destomer försiktig är man. Om jag står på ett sjuvåningshus 

tillexempel även om det finns ett staket där som ska va ett skyddsstaket så vet jag 

inte om den håller så jag är försiktig om jag går där [...] – Målaren 

 

Inom den första berättelsen av Rörmokaren så vill jag belysa uttrycket om ”Sprutar 

gnistor”, ”kan ju börja brinna” och ” motverka”. Både Rörmokarens berättelse om jobb på 

bomlift och brandfarliga arbeten tyder jag som en medvetenhet vid arbeten med en hög risk. 

Målarens exempel presenterat ovan tycker jag vidareutvecklar denna egenskap både genom att 

hen talar om en varians mellan riskmedvetenhet på hög höjd och låg höjd och att Målaren ökar 

sin försiktighet vid ett arbete med en hög risk. 
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Den andra kategorin Konsekvenstänk handlar om hur höga risker inte verkar påverka 

yrkesarbetarens arbeten efter att de utförts, alltså en påverkan som följs av funderingar kring 

olika konsekvenser efter man lämnat risksituationerna. Rörmokaren uttalar sig så här: 

 

[…] är ju inte så ofta vi ger oss på så jättestora risker så man behöver va orolig, 

utan de händer nångång ibland och då är man ju orolig just då.[…]Utan allt har 

etsat sig in i huvet o man tänker då på jobbet hur man ska göra det.  

– Rörmokaren 

 

Detta kan betyda att den höga risken endast reflekteras kring, eller konsekvenstänket sker just 

på arbetsplatsen, dock så nämner Rörmokaren att hen inte ”ger oss på så jättestora risker” 

vilket också kan betyda att Rörmokaren inte värderar arbetet som en hög risk, eller att 

konsekvensen inte är så allvarlig. Mekanikern säger följande vid frågan om hen är orolig för 

framtida konsekvenser: 

 

[…]de är också en sån där grejj som man tänker inte på, klassar väl de som en 

mindre risk antar jag. Sen äre ju de oljorna är ju så mycke bättre nu för tiden[…]- 

Mekanikern 

 

Mekanikern och jag diskuterade kring hur hydraulolja kan ge dödliga konsekvenser, och i detta 

svar så nämner Mekanikern ”klassar väl de som en mindre risk”. Vilket jag tolkar här som att 

höga risker inte relateras till en högre sorts konsekvens. Variansen mellan egenskaperna inom 

Hög risk verkar både innefatta en högre försiktighet och medvetenhet, men inte en skillnad i 

framtida konsekvenstänk vid arbeten med höga risker. 

 

5.3.5 Chefer & Skyddsombud 
Kategorin Chefer & Skyddsombud handlar om hur den oftast närmaste chefen, och det 

skyddsförebyggande skyddsombudet både kan påverka en arbetare både positivt inom säkerhet, 

och även vara en källa för förvirring. Egenskapen Närvarande är en del av vad de yrkesaktiva 

människorna gemensamt beskrivit (av dem som har närvarande chef & skyddsombud) enligt 

vad jag tolkar som en positiv källa till en bättre arbetsmiljö. Ett citat från Elektrikern kan 

illustrera detta: 

 

[…]vi har två skyddsombud utsedda, och vi vänder oss till dom så fort de blir 

några funderingar eller liknande, dom jobbar vanligt och så är dom skyddsombud 

på sidan, funkar riktigt bra med dom de är som inga problem, och dom lyssnar 

när man har några åsikter, då tar dom till sig det, och vänder sig sedan uppåt för 

att åtgärda problemen.[…]- Elektrikern 

 

Det här uttalandet visar på att Elektrikern tycker det ”funkar riktigt bra” och att 

skyddsombuden ”vänder sig sedan uppåt för att åtgärda problemen”. Detta tolkar jag 

som ett skyddsombud som aktivt bidrar till en säkerhetsförebyggande skillnad från de uttryckta 

problemen den yrkesaktiva, här Elektrikern uttrycker. Rörmokaren uttalar sig om sin närmaste 

chef och arbetsutrustning: 

 

[…]han är väldigt mån om de, och han fixa till och med så vi fick prova en form 

utav en lift en lättare lift med hjul ändå som är godkänd på alla ställen. Då fixa 

han fram den o ba ha den här ner i källarn prova om den funkar, är du nöjd eller 

inte nöjd så säg till mig sen. – Rörmokaren 
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Det här citatet tycker jag visar upp egenskapen Närvarande eftersom Rörmokaren anger bland 

annat att chefen ”fixa fram” arbetsutrustning för att Rörmokaren själv även skulle få ge sin åsikt 

kring den. Detta visar på att en sorts kommunikation från en mer närvarande chef verkar finnas. 

Den andra egenskapen inom denna kategori lägger sig i kontrast till Närvarande, detta är den 

Frånkopplade chef & skyddsombud. Mekanikern nämner här olika beslut som tagits och där 

Mekanikern har varit skild från beslutandeprocessen: 

 

[…]dom slänger ju bara in allting. Kör på. Noll uppföljning, informerar inte om 

vad som testas och varför eller hur vi ska gå tillväga med testningarna. Utan man 

kan ju komma in och bara vafan äre här för grejj? Jaha då får man sitta där och 

klura, så det sker väldigt, väldigt halvhjärtat. Mest som att chefen som gör det vill 

bara ha koll på det, vill inte släppa in folk på vad han vill göra, av nån jävla 

anledning. – Mekanikern 

 

Detta uttryck är enligt mig av en yrkesaktiv människa skild från beslutsprocessen vilket även 

kan agera som en individuell egenskap hos just Mekanikern, men Rörmokaren bidrar även med 

en berättelse vilket jag tyder belyser den Frånvarande egenskapen: 

 

 [...]Det är sju våningar tror jag där jag kan ramla ned hela vägen, där fick jag 

stå och luta mig igenom och försöka få dit grejjorna. Så jag fråga han, tycker du 

det här är säkert? Näe.. Vad gör vi åt saken då? Näe inte vet jag. 

Just då så känns det ju jävligt värdelöst att då ha ett skyddsombud och ens ha 

skyddsrundor om skiten ändå händer. – Rörmokaren 

 

Rörmokaren pratar om ett samtal med sitt skyddsombud på arbetsplatsen och verkar visa i sina 

funderingar kring händelsen en förvirring kring varför ett skyddsombud ens ska finnas på en 

arbetsplats med stöd i uttrycket ”Just då känns de ju jävligt värdelöst att då ha ett skyddsombud” 

och ”om skiten ändå händer”. Inom egenskapen Frånvarande med stöd från både Mekanikern 

och Rörmokaren så relateras främst en förvirring mot ett resultat av både en chef och 

skyddsombud vilka inte kan förklara, eller aktivt ingripa och eventuellt stoppa ett osäkert arbete 

med en hög risk i detta fall. 

 

5.3.6 Organisation 
Kategorin Organisation handlar om hur yrkesmänniskan är påverkad av bland annat 

strukturella säkerhetsförebyggande faktorer vilka både aktivt kan hämma handlingar, eller 

genom att visa förståelse för dessa, även främja säkerhetsåtgärder. De hämmande handlingarna 

är dock inte att ses i ett negativt perspektiv. Den första egenskapen Regler handlar exempelvis 

om hur organisatoriska restriktioner kan förhindra olyckor vilka kan ses som något positivt i 

förhållande till risk. Som ett exempel på detta så säger Snickaren följande: 
 

[...] man ska inte kanske gå på ett tak utan sele bara för man tycker att selen är 

ivägen för den är jobbig, så äre ju lite feltänk. Man ska ju ha, Arbetsmiljöverket 

är ju stenhårda liksom. Så de drabbar ju firman ganska hårt om man inte sköter 

sig, för de finns ju alltid regler om hur, vad som ska finnas – Snickaren 

 

Inom detta uttrycks bland annat i relation till ”Arbetsmiljöverket”och ”regler” hur vissa 

organisatoriska influenser och negativa påföljder kan hämma vissa handlingsutrymmen inom 

riskfyllda arbeten. I samma linje som Snickaren resonerar Elektrikern:  
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Jo, och sen jobbar vi så att vi alltid har fallsele när de är arbete över 2 meters 

höjd, de är ju till och med lagkrav på de, så fallsele är någonting väldigt vanligt 

inom mitt yrke. – Elektrikern 

 

Med stöd av Elektrikerns uttalande av ”lagkrav” och ”fallsele är någonting väldigt vanligt inom 

mitt yrke” så vill jag relatera denna berättelse mot Snickarens om hur även en yttre källa, till 

och med ett lagkrav vilken täcker hela Sverige kan aktivt påverka arbetsutrustningssituationen 

i detta fall. 

 

Den andra egenskapen Utbildning är även den kopplad till en makrosocial påverkan inom 

yrkesarbetarnas företag såsom diverse lagkrav ger uppskov till, men denna egenskap är även 

något de yrkesaktiva tycker till om och tar en personlig ställning till vilket hamnar inom en 

mikronivå. Målaren säger angående utbildningarna: 

 

Jomenasså dom gick igenom dom två kurserna och jag har inte gått nån mer, de 

är de vi har gjort. Jag menar alla utbildningar är ju bra, det är bra att få 

utbildning, efter dom utbildningarna så har jag ju utökat mitt säkerhetstänk 

där[...] - Målaren 

 

Detta uttrycker en positiv anknytning till utbildningar vilka företag förser sina arbetare, 

utbildningarna uttrycks med ”det är bra att få utbildning” och ”utökat mitt säkerhetstänk”. Den 

makrosociala strukturen, inom vilken utbildning anordnas, tolkas enligt mig som något positivt 

och givande i vardagen. Rörmokaren säger även: 

 

Så att man har ju vi har ju dom här kurserna just för att lära oss och kunna 

utvecklas och mottot på firman är ju ’Jag arbetar säkert’ – Rörmokaren 

 

Här uttrycks i samma linje som Målaren en sorts förståelse över varför utbildningarna finns där 

och vad dom är till för. För att som det verbaliseras av Rörmokarens ”lära oss och kunna 

utvecklas”. 

 

Den sista egenskapen inom kategorin Organisation, är Uppföljning. Denna sista egenskap är 

ett utfall av vad jag relaterar till att utbildningar inte alltid följs upp av chefen, detta kan skapa 

en dissonans till en utbildning som anses vara bra och lärorik till att cheferna inte verkar bry 

sig om att arbetarna alltid har en utbildning för bland annat maskiner. Målaren säger: 

 

Alltså det blir ju så dubbelt, det är ju lag på att man ska få utbildning, både för 

lift och skylift och på tak. Man går en utbildning för att få kortet för på bygget så 

måste du ha en utbildning. Men det är ingen som följer upp, ingen som ser till att 

man följer den, ingen som ser till att man har rätt utrustning.  – Målaren 

 

Varför jag nämner dissonans är för att målaren säger ”det blir ju så dubbelt” och med 

anknytning till det senare uttrycket ”ingen som ser till att man följer den” visar att det kan 

skapas en förvirring kring vad ledningen vill såsom chef exempelvis till hur 

utbildningsmaterialet tillämpas i arbetsvardagen. Snickaren uttrycker detta på liknande sätt i 

följande citat: 

 

[...] nu skaru ha allting iallafall de då som vi använder. De tror jag ja har 

utbildning för nu iallafall och även de flesta på firman. Men. Ah jag tror de 

slarvas en del med de överlag. – Snickaren 
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Utbildningarna har en tid då de är giltiga för alla yrkesarbetare i denna studie, i detta fall så 

hade vi ett samtal kring om chefer följer upp vilka arbetare som har en utbildningstid som håller 

på att ta slut och behöver förnyas. Snickaren nämner då att ”tror de slarvas en del med de 

överlag”. Detta kan betyda att chefer inte följer upp och kontrollerar utbildning för bland annat 

maskindrift, men eftersom Snickaren även säger att hen tror de flesta på firman har utbildning 

så kan detta tyda på att chefer hos Snickarens arbetsplats följer upp och kontrollerar 

utbildningen. Skillnaden mellan att följa upp och inte följa upp vill jag tolka som att det antingen 

kan upplevas legitimt att ha en utbildning och vidare ha en erhållen kompetens för exempelvis 

ett maskinfordon. Men om detta inte följs upp av bland annat chefer så tolkar jag att det skapas 

en förvirring eller en dissonans mot den uttryckta ”bra utbildningen”. 

 

5.3.7 Arbetsfria vardagen 
Kategorin Arbetsfria vardagen handlar om hur de yrkesaktiva deltagarna påverkas av sitt arbete 

i närhet till risker, påverkas utanför arbetsområdet när de väl kommer hem och träffar olika 

närstående. Dessa närstående i detta fall kan vara familj eller grannar. Den första egenskapen 

Närstående i vardagen handlar om hur de yrkesaktiva tänker och agerar när de ser en närstående 

som håller på med ett riskfyllt arbete likt det arbete de har som yrke. Elektrikern säger: 

 

Oftast om de är nån ja känner ja vet inte håller på med el så brukar jag säga åt 

dom att dom får gå ner därifrån så tar jag över och ser till att de blir gjort på ett 

säkert sätt. Att de görs av nån som har utbildning, har koll på vad man gör när 

man kopplar. – Elektrikern 

 

Citatet ovan visar att just Elektrikern agerar och tar över arbetet när någon närstående kopplar 

el på sin fritid, värt att nämna är att elektronik också innebär en hög risk bland annat med 

brandfara om det inte kopplas rätt och hanteras rätt. Målaren står för nästa berättelse och detta 

resonemang är mer likt resterande deltagares resonemang om detta: 

 

[…]när man ser andra personer håller på med sånt typ privatpersoner målar om 

sina hus så kommer man på deras hembygda ställningar som dom lagt ihop med 

lite bräder liksom då blir man ju skiträdd för deras vägnar. – Målaren 

 

Denna situation Målaren beskriver är ett arbete på höjd på osäker ställning, men de yrkesaktiva 

deltagarna uttrycker alla oro eller att de vill hålla ett vakande öga över de närstående när de 

håller på med arbeten de själva uttrycker sig vara bekanta med från sina yrken. 

 

Den andra egenskapen är Riskprat från yrket till vardagen handlar om hur risker som upplevs 

inom arbetsvardagen förmedlas till närstående och diskuteras. Samtliga deltagare pratar på 

liknande sätt om detta, dvs. de verkar betona att det inte pratas om risker med närstående med 

undantag för olyckor som är uppenbara då de oftast är synliga. Jag har valt ut citat från Målaren 

och Snickaren för att illustrera detta: 

 

Jag vill ju hålla sånt undan för familjen så inte dom ska behöva oroa sig för det 

jag gör på jobbet så de börjar bli rädd för att jag ska skada mig och så. Så jag 

kan ibland säga att det inte är så farligt fast det kanske inte är så när jag jobbar. 

– Målaren 
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De ska ju va om de påverkar nånting i vardan då ja menar om ja kommer hem me 

lite sår här och där så äre de inte påverkar mig direkt så, sen kanske ja fått en en 

smäll som inte syns, fast ja tror inte jag pratar om de ändå [...] 

 – Snickaren 

 

Efter dessa resonemang så har jag även frågat varför de tror att de inte pratar om risker som 

sker under arbetsdagen till närstående, och svaren är alla lika resonemanget från Mekanikern: 

 

Näe, jag vet faktist inte varför man inte pratar om det, det har aldrig ens slagit 

mig alltså. För mig så känns det som aha det höll på att hända så äre mest bara 

de, så tänker man lite mer nästa gång – Mekanikern 

 

I citatet från Målarens så verkar det ske en sorts avvägning att på ett sätt kontrollera vad som 

berättas och vad som inte berättas vilken uppskattas för att inte göra familjen för orolig, med 

grund i ”undan för familjen så inte dom ska behöva oroa sig för det jag gör på jobbet”. Detta 

verkar då vara en aktiv avvägning av vad som ska uttryckas. Mekanikern var citat fick stå för 

alla deltagares uttrycker ”vet faktist inte varför man inte pratar om det”. Vilket dock kan ställas 

emot påståendet om en aktiv avvägning, i detta fall att det helt utesluts att prata om risker 

överhuvudtaget i vardagen till närståenden. 

 

5.4 Formulering av studiens teori kring kärnkategorin samt relationer mellan 
kategorier. 
Kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs, är ett område påverkat av olika nivåer hos de 

yrkesaktiva. Den är främst baserad inom individuella nivåer av historia, erfarenheter och 

kompetens. Kärnkategorin cirkulerar kring hur de yrkesaktiva deltagarna upplever denna 

arbetsvardag och dess medförda risker, och frågeställningen formuleras som ’vad innebär risker 

för och hur upplevs de hos industri/byggarbetaren?’. Denna kärnkategori är en genomsyrande 

struktur inom alla vidare kategorier, kärnkategorin i sig baseras inom det förändrade risktänket 

eller riskuppfattningen samtliga yrkesaktiva erfar att de förändrats inom. Denna förändring, 

alternativt utveckling, inom riskuppfattning och arbeten med riskrelaterade arbetsuppgifter är 

en påverkan av samtliga kategorier. Dessa kategorier är Utökat säkerhetsansvar, 

Arbetsplatsutrustning, Låg risk, Hög risk, Chefer & Skyddsombud, Organisation och Den 

arbetsfria vardagen. Flera av kategorierna har konstanta kopplingar gentemot varandra, men 

det mest synliga är att en del av kategorierna endast har en koppling när vissa villkor uppfylls 

eller egenskaper inom dem existerar. De konstanta kopplingarna exempelvis vid kategorierna 

Organisation och Utökat säkerhetsansvar finns alltid där och kopplingen relateras till hur de 

yrkesaktiva deltagarna påverkar, och påverkas av andra i sin omgivning, hur arbetet innebär en 

hög risk och en påverkan av organisationella regler, vilka på flera sätt skapar restriktioner i sitt 

arbetsutförande. Inom kopplingen mellan Utökat säkerhetsansvar och Arbetsfria vardagen 

påverkar de yrkesaktiva deltagarna närstående oftast när dessa utför arbeten de yrkesaktiva 

upplever sig själv mer kompetenta inom.  

 

Kategorin Arbetsplatsutrustning har konstanta kopplingar till Låg risk och Hög risk när de 

använder sig av exempelvis personlig skyddsutrustning i arbeten vid både låg- och hög risk.  

Ett exempel på en villkorlig koppling existerar mellan kategorin Arbetsplatsutrustning till 

kategorierna Chefer & Skyddsombud och Organisation är beroende av den Individuella och 

Struktur egenskapen inom kategorin Arbetsplatsutrustning. När Struktur egenskapen existerar 

i materialet innebär det att den yrkesaktive uppmanas att använda utrustning eftersom 

organisationen kräver det, eller att chefer och/eller skyddsombud uppmanar den yrkesaktive till 

att använda dem. Vidare så bidrar detta till en konstant koppling mellan kategorin 
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Arbetsplatsutrustning och bland annat kategorierna Chefer & Skyddsombud och Organisation. 

I resultatet tyder jag dock att den Individuella egenskapen inom kategorin Arbetsplatsutrustning 

främst existerar när den yrkesaktive inte blir uppmanad eller påverkad av organisatoriska regler. 

Den yrkesaktive kan då själv variera sin användning av utrustning och kopplingen mellan 

Arbetsplatsutrustning till bland annat Chefer & Skyddsombud och Organisation finns inte. Fler 

exempel på villkor vilka bidrar till en existerande koppling är mellan kategorierna Chefer & 

Skyddsombud och Utökat säkerhetsansvar när en chef eller ett skyddsombud uppmanar till 

säkerhet inom riskrelaterade arbetsmoment och egenskapen Närvarande inom kategorin Chefer 

& Skyddsombud finns där.  

 

Min studie antyder att det finns bland annat samhälleliga nivåer av lagkrav som påverkar 

organisationer, som påverkar chefer och skyddsombud vidare även den yrkesaktiva individen. 

Denna makronivå påpekas ibland vara direkt uppmanad från organisationen såsom från chefer 

och skyddsombud, men även ibland direkt förståelig hos den yrkesaktiva individen själv, vilket 

även bidrar till en mesonivå mellan individ till bland annat organisation.  

 

Frågeställningen ’vad innebär risker för och hur upplevs de hos industri/byggarbetaren?’ inom 

denna studie besvaras delvis genom sin placering inom både det makro och meso- sociologiska 

perspektivet. Men studien visar även resultat inom- och kopplingar till den individuella- eller 

mikronivån hos de yrkesaktiva deltagarna. Dessa är bland annat tillvägagångssätt, 

uppfattningar, erfarenheter och användande av personlig utrustning. Dessa makro-, meso- och 

mikronivåer är alla bidragande inom kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs, vilken i denna 

studie är den genomsyrande strukturen, och kopplad mot samtliga kategorier. Kärnkategorin 

Riskerfarenhet som resurs och framförallt begreppet resurs, översiktligt beskriven i avsnitt 5.2, 

är i denna studie ett begrepp relaterat till dessa makro-, meso- och mikronivåer. Inom makro- 

och mesonivån är riskerfarenhet som resurs ett uttryck för exempelvis en organisatorisk risk. 

Flera av de yrkesaktiva uttrycker att flertalet regler följs, eller tas ställning mot, vilka ibland 

uppmanas eller inte av bland annat chefer och skyddsombud. Inom mikronivån så är 

riskerfarenhet som resurs ett uttryck för en individuell erhållen kompetens, eller ett förändrat 

risktänk beroende av erfarenhet med risker, vilket vidare skapar utrymme för nyttjande av 

resurser kring risker. Dessa resurser kring risker kan även fördelas med varandra vid 

gemensamma arbeten genom delat ansvar med kollegor, och med bland annat skyddsombud. 

Kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs har därför i denna studie ett dynamiskt förhållande 

mot makro-, meso- och mikronivåer, och dessa nivåer utesluter inte varandra, utan kan fördelas 

över nivåer och är även denna studies genererade teori. 

6. Diskussion 
 

Detta avsnitt inleds med en diskussion kring studiens resultat i förhållande mot det syfte och 

frågeställning jag inledde studien med gentemot en generaliserbar teori. Vidare diskuteras 

resultaten i ett kapitel om förhållandet mot den tidigare forskningen jag använde mig av i 

studien var resultaten ställs i relation mot respektive studie. Efter detta följer ett kapitel 

angående resultatet gentemot befintliga teorier detta främst med en utgångspunkt i Jean-Paul 

Sartres filosofi men även mot Maurice Merleau-Pontys filosofi. Avsnittet avslutas med ett 

kapitel med självkritisk diskussion kring bland annat studiens begränsningar och förslag på 

vidare forskning. 

 

6.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 
Den genererade teorin kring studiens problemområde och frågeställning ’vad innebär risker för 

och hur upplevs de hos industri/byggarbetaren?’ besvaras i denna studie med ett kvalitativt 
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angreppssätt, och vidare med hjälp av en grundad teoretisk metodologi. De tolkningar jag gjort 

har vuxit fram förutsättningslöst genom hela forskningsprocessen och genom att presentera 

resultatet på ett transparent sätt. Kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs erhålls med ett 

dynamiskt förhållande, detta tolkar jag som ett resultat från en varierad urvalsgrupp. Denna 

variation uppstår delvis på grund av de olika områden och situationer varje deltagares 

arbetsplats medför, men även dels av den individuella faktorn varje deltagare i sig förmår med 

respektive erfarenheter och historier. Denna individuella faktor är dock inte bearbetad gentemot 

varje individ, snarare mot ett generellt socialt mönster dessa yrkesaktiva tar del av, och detta 

var även det som lyftes i metodavsnittet 3.1 i denna studie, att inte bland annat generera en teori 

kring enbart en specifik person inom området.  

 
6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 
Resultatet visar sig ha flertalet kopplingar gentemot den tidigare forskningen inom flera 

områden. Studien kring Optimism bias kan dels relateras till bland annat uttalanden om hur 

vissa risker inte tänks på utanför arbetsvardagen eller hur vissa konsekvenser inte tas på ’fullt 

allvar’ hos de yrkesaktiva deltagarna. Studien kring Emotionell riskmedvetenhet relaterar jag 

till hur deltagarna ibland påverkar sina kollegor, eller påverkas av sina kollegor, även kring 

uttryck vilka kopplas till hur de upplever att chefer och skyddsombud agerar eller inte vid 

arbeten vilka medför risker. Risktolerans och Dynamisk risk är främst i relation till den 

erfarenhet och kompetens samtliga deltagare upplever sig själv besitta. Detta är baserat på 

historier och upplevelser, utsagor om hur de jämför sig själva mot när de var helt nya på 

arbetsplatsen mot nu när de är erfarna. Studien kring Den upplevda säkerhetsmiljön hos svenska 

elektriker bidrog till frågor om hur bland annat chefer och skyddsombud antingen uppmuntrade 

bland annat användande av personlig skyddsutrustning, eller lyssnade till diverse riskrelaterade 

bekymmer från deltagare vilka besvarades eller inte. Det visade sig att kommunikationen 

varierade bland deltagarna beroende på deras olika arbetssituationer. Studien kring 

Förebyggande säkerhetsarbeten och Konsensus mot ledarskap agerade som hypoteser och 

vidare frågor till deltagarna kring vare sig dessa resultat från studierna antingen var korrekta 

eller inte. Jag tolkade att det skedde en dissonans eller en icke-förståelse hos deltagarna kring 

vissa beslut från ledningen och organisationen, och att det verkade vara en upplevd bra 

arbetsmiljö när beslut och uppmaningar kommuniceras och uppmuntras mellan ledning såsom 

chefer och skyddsombud till de yrkesaktiva deltagarna. 

 

6.3 Resultat i anknytning till befintliga teorier 
Inom detta kapitel så utgår jag från en filosofisk utgångspunkt för att vidare konkretisera 

studiens resultat i relation till bland annat fenomenologi och existentialism. Först förklaras 

översiktligt fenomenologi, existentiell fenomenologi och existentialism med hjälp av Kevin 

Aho (2014). Vidare presenteras två olika filosofiska tankesätt från Jean-Paul Sartre och Maurice 

Merleau-Ponty vardera med en koppling mot denna studiens resultat. 

 

6.3.1 Fenomenologi och Existentialism, Existentialistisk fenomenologi 
Uttrycket fenomenologi menar Aho (2014:28) introducerades av Husserl i början av 1900-talet 

med inriktning på hur saker och ting, eller fenomen, ger uttryck eller ’uppträder’ för människan. 

Fenomenologi tar inte avsteg från att materiella objekt har en uppsättning av en materiell 

komposition, eller att i vissa fall abstrakta ting såsom manlig och kvinnlig ojämlikhet inte 

existerar. Fenomenologi lägger sin vikt i hur dessa fenomen uttrycker sig för människan i det 

upplevda både presens och preterium, och hur dessa intryck av fenomen ’uppträder’ sig hos 

människan och skapas med människan. Människan menar Aho (2014:29) är i denna bemärkelse 

involverad i, och riktad mot fenomen. Aho (2014:29) lyfter Sartres (1957) exempel om 
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människan som är sen till jobbet springer efter en buss, människan är inte separerad från 

omvärlden var jaget då existerar skiljt från bussen med en spridd varians av mentala begär och 

övertygelser. Sartre vill beskriva hur människan som springer efter bussen i denna stund är 

riktad mot bussen, eller att jaget är riktat mot bussen. Fenomen, saker och ting i denna 

bemärkelse uppträder sig eller ’visar’ sig med människan, och människan riktar sig mot 

fenomen konstant i det vardagliga livet. Existentiell fenomenologi tar avsteg från reduktionism, 

med detta menar Aho (2014:29) att existentiell fenomenologi anser att omvärlden inte kan 

reduceras till en uppsättning av en summa totala objekt vilka existerar förutsättningslöst eller 

utan fördom. Erfarenheter med fenomen, alltså objekt, saker och ting är alltid färgade och har 

en bakgrund, eller en historia förknippad med människans erfarenhet kring dem, det finns alltid 

en emotionell mening i relation till omvärlden som människan alltid är involverad i. 

Existentialismen och fenomenologi går hand i hand vid flera filosofiska utgångspunkter, men 

har vitt skilda filosofiska representationer och förgreningar vilka skiljer sig åt både inom 

existentialismen och även inom fenomenologin. Fastän flera existentiella verk presenterats 

innan, så var det först under 1930-talets Frankrike den existentiella filosofin uppdagades i en 

större bemärkelse. Frontfigurer såsom Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Simone de 

Beauvoir, Jean-Paul Sartre och Albert Calmus hjälpte till att utveckla denna filosofiska rörelse 

menar Aho (2014:11). Filosofi inom existentialism är som sagt vitt skilt, men Aho (2014, xi) 

menar att det existentialister har gemensamt inom existentialismen ändå är att människan är 

skild från objekt och ting såsom bland annat växter och böcker, med detta sagt så har människan 

en existens där människan agerar och handlar. Människans existens kan enligt existentialismen 

inte betraktas som ett objekt. Därför är uppfattningen att människan har en så kallad ’essens’, 

eller egenskaper vilka objektifieras, förbisedd inom existentialismen. Det förhåller sig så 

eftersom människan inte ses som ett objekt snarare ett subjekt skapad av människan själv i 

relation till de handlingarna och de val människan gör genom livet. Livet hos människan anses 

således vara i en konstant process av skapande, en process av att hela tiden ’komma till insikt’ 

om vem människan är, samtidigt som människan går framåt i tiden och i livet som är fyllt av 

möjligheter. Frontfigurerna Aho presenterade har verk skrivna i utgångspunkter inom 

fenomenologi, existentialism och även existentiell fenomenologi. Nedan lyfter jag fram 

filosofiska tankar från både Jean-Paul Sartre och Maurice Merleau-Ponty, utan att gå in på 

utförliga förklaringar på hur dessa filosofiska förgreningar skiljer sig åt inom fenomenologi och 

existentialism. Jag fokuserar istället på att presentera de resonemang som resonerar med den 

grundade teorin om Riskerfarenhet som resurs. 

 

6.3.2 Sartre - Positionell och icke positionell medvetenhet 
Hatzimoysis (2011) introducerar Jean Paul Sartres filosofiska tänkande i en bok som mer eller 

mindre sammanfattar och presenterar Sartres konkreta filosofiska tänkande från hans verk. 

Hatzimoysis visar för läsaren olika tolkningar av Sartres filosofiska bidrag både inom 

fenomenologi och existentialism. Sartres verk sträcker sig från det första verket La Nausée 1938 

till sin död 1980 och har som sagt varit bidragande främst inom den existentiella framväxten. 

 

Med tanke på studiens omfång och Sartres oftast svårtolkade filosofiska tänkande så blir det 

lättare och förhoppningsvis mer förståeligt att använda Hatzimoysis tolkningar och 

förklaringar. Sartre är kritisk mot bland annat jaget menar Hatzimoysis (2011:23) när han 

skriver om hur Sartre menar att det traditionella tänkandet har fel: ” Jaget kan inte existera i 

medvetandet eftersom medvetandet inte har en insida. Om jaget existerar, så kan det endast 

existera ’utanför’ i världen”. Detta antagande och Sartres vidare bidrag om jaget har varit 

bidragande inom det fenomenologiska tänkandet vilket utforskar relationer mellan människor 

och ting. Nedan följer en översiktlig förklaring av Hatzimoyis tolkande av Sartre och jaget och 

vidare en relation till bland annat yrkesindividen och organisation. 
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Jaget är bland annat medvetande på två plan menar Hatzimoysis (2011:24), bland annat i den 

positionella och den icke positionella. Människan som ser ett objekt är oftast positionellt 

medveten om objektet, hen är uppmärksam för objektets bland annat form, färg och betydelse. 

Sartre beskriver att när människan är positionellt medveten om bland annat ett objekt så är 

människan pre-reflective alltså pre-reflekterande menar Hatzimoysis vidare eftersom att 

människan inte oftast reflekterar att jaget ser objektet, objektets utstrålning är i fokus. När väl 

människan tänker tillbaka till stunden då hen såg objektet så är människan aktivt reflekterande 

över hur jaget såg objektet och dess bland annat betydelse för hen, denna stund beskrivs som 

en icke positionell medvetenhet med ett aktivt reflekterande. Hatzimoysis (2011:24) menar 

inom Sartres linjer även att linjerna mellan icke positionell och positionell medvetenhet inte är 

skilda, detta eftersom att bland annat skapandet av den icke positionella medvetandet sker i 

stunden av det positionella. Det här må låta invecklat, men vad Hatzimoysis (2011:27,28) vill 

lyfta fram är Sartres argumentation, och en dekonstruktion av jaget. Sartres bidrag underminerar 

tidigare tankar kring att jaget är konstant medvetande i varje handling, att jagets medvetande 

framhävs när människan ser tillbaka på exempelvis en handling och handlingens medförande 

av bland annat tankar och känslor. Hatzimoysis (2011:28) presenterar även Sartres verk om 

Unity eller enhetlighet. Denna enhetlighet menar Hatzimoysis grundat i Sartres verk handlar 

om hur ett objekt eller ett synligt fenomen har en högre enhetlighet. När människan ser ett 

objekt så skapar även medvetandet en relation eller en transcendens över hela objektet i sig. 

Även fast en kanske bara ser ena sidan av en vägg så transcenderar medvetandet till objektet 

och tanken över att det även finns fler sidor av väggen såsom baksidan existerar. Även fast 

människan ser exempelvis en sida av en vägg, så är denna sidan en del av en större enhetlighet 

människan tolkar. Detta menar Hatzimoysis (2011:29) även relateras till abstrakta ting såsom 

exempelvis matematik, när människan tänker på ett tal exempelvis 4 + 4, och kommer fram till 

svaret 8, så existerar inte endast talen för sig, dessa relateras till en matematisk sanning 

människan blivit bekant med. 

 

6.3.3 Min studie tolkad utifrån positionell och icke positionell medvetenhet 
Inom denna studie så har jag fått ta del av deltagarnas tankar kring bland annat den 

organisationella påverkan och följder i deras arbetsliv och arbeten med riskfyllda 

arbetsuppgifter. Här följer en personlig tolkning av resultatet kopplat till Sartres filosofi 

presenterad ovan. Det visade sig att deltagarna ibland upplevde en dissonans från 

organisationella ledare och skyddsombud, ibland upplevdes en förståelse över varför ändringar 

kommit till uppskov i vardagen. Till det här vill jag främst resonera kring Sartres bidrag kring 

positionell och icke positionell medvetenhet. Deltagarna är alla enskilda individer med olika 

yrkesämbeten de hanterar i sin vardag, de bemöter objekt och problem de måste aktivt handskas 

med och lösa. Dessa objekt och problem de bemöter har en specifik innebörd hos varje individ 

vilken har en egen mening för dem, hos dem, i deras medvetande eller hos jaget. De problem 

och objekt relateras ofta till, eller transcenderar till riskfaktorer de upplevt och har erfarenhet 

kring vilka de skapat. Dessa transcenderade problem och objekt med respektive riskfaktor har 

kopplingar både till den direkta eller konkreta faran de bemöter, men även till vad dessa risker 

inneburit för andra baserat både i historier och även ibland via media såsom exempelvis Almén 

och Larsson (2014) och utsatthet för risk inom svensk arbetsmarknad inom bland annat 

konstruktionsarbeten. Vissa problem och hinder påverkas av regler och direkta 

säkerhetsförebyggande åtgärder från exempelvis ledning och skyddsombud vilka ibland förstås, 

eller icke förstås därav ibland en dissonans. Intervjuformerna uppmuntrar till den icke 

positionella medvetenheten och medför även hur jaget inspekteras hos deltagarna i då-tid, vilka 

i svaren visar upp flera av deras tankar kring riskarbeten och organisationell påverkan.  
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Organisationen, såsom ledning och skyddsombud har ibland dessvärre inte samma enhetliga 

förståelse eller utgångspunkt i vad en risk innebär hos deltagarna. Med en koppling till även 

den tidigare forskningen om Förebyggande säkerhetsarbeten blir detta synligt i det fall av att 

artikelförfattarna relaterade detta till en mer objektiv översikt, inte den direkta eller konkreta 

översikten yrkesaktiva har. De organisationella påverkningarna och ändringarna samt införda 

regler är baserade även dem i ett transcenderat tänkande. Dessa kan förslagsvis vara ett beslut 

kring säkerhetsutrustning för att minska olycksstatistik och att ingen på arbetsplatsen ska arbeta 

i risk för att skada sig allvarligt. De regelverk uppmuntrade av exempelvis Arbetsmiljöverket 

sätter konkreta krav på arbetsplatserna vilka även de är relaterade till en enhetlig 

säkerhetsförebyggande åtgärd. Medvetandet från de yrkesaktiva deltagarna är skiljd från 

varandra, skiljd från organisationen. Resultatet visar även att vissa ändringar och regler 

relaterade till riskarbeten är förståeliga, oftast varierande till hur de både införs, uppmuntras 

och kommuniceras till dem. Eftersom teorin från denna studie ofta relateras till en högre 

organisationell struktur, och även personliga tankegångar från deltagarnas svar upplevs de för 

mig inte vara direkt konkreta och även en anledning till en filosofisk utgångspunkt. Vid en 

vidareutveckling och utforskning av bland annat organisationell handlingsförmåga vilket 

medför intervjuer från även chefer och skyddsombud inom olika organisationella nivåer så 

anser jag att en mer konkret teoretisk utgångspunkt skulle varit att föredra. I resultatet från 

denna studie så synliggörs en skillnad mellan den aktiva yrkesarbetaren och hens arbetsvardag 

till den organisationella strukturen, alla med koppling till riskrelaterade arbetsuppgifter. Den 

filosofiska utgångspunkt presenterad av Hatzimoysis grundad i Sartres filosofi har agerat som 

en grund för tänkande och vidareutvecklats och tillämpats denna studie. 

 

6.3.4 Merleau-Ponty – Frihet 
En annan framstående figur inom existentialistisk fenomenologi är Maurice Merleau-Ponty 

som presenterade olika verk såsom Beteendets struktur (1938) och Varseblivningens 

fenomenologi (1945). Likt det ovan presenterade filosofiska utgångspunkter från Sartre 

presenterade av Hatzimoysis, så har Priest (1998) sammanfattat vad han anser att Merleau-

Pontys filosofiska tänk ville uttrycka, både med argument för och mot filosofin. Anledningen 

till att jag använder mig av en sekundärkälla från Priest är samma som vid Sartres filosofi. 

Filosofin från Merleau-Ponty är även den svårtolkad, och det är lättare för mig att skriva utifrån 

en mer sammanfattad filosofi. 

 

Merleau-Ponty menar att människan är fri i sina val, men oftast begränsad eller omsluten av 

den mänskligt skapade världen, det finns en relation mellan människan som skapar världen och 

världen som skapar människan enligt Priest (1998:165). Vidare menar Priest (1998:154,155) 

att Merleau-Ponty främst argumenterar mot determinism och behaviorism, utan att gå in i detalj 

på dessa psykologiska och filosofiska utgångspunkter så utgår dessa från att den fria viljan inte 

existerar, att människan är bland annat styrd av stimuli och begär. Merleau-Ponty förbiser dock 

inte att både stimuli och begär finns, men menar att kraften och den upplevda viljan att 

exempelvis stoppa en handling, vidare att människan har ett val att välja/styra sin handling 

fastän stimulit eller begäret finns där. Den mänskliga insikten av ett möjligt val utgör en grund 

för fri vilja oavsett i vilken grad en människa är restrikterad av omvärlden. Vidare menar 

Merleau-Ponty enligt Priest (1998:164,165) att en människa är involverad i en omvärld med 

externa orsaker vilka ibland skapar dessa restriktioner. Externa orsaker är dock endast en grund 

för vilken tidpunkt som människan är fri att handla mot dem beroende på hur människan 

uppfattar dessa, eller vilken mening människan ger dem. 
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6.3.5 Min studie tolkad utifrån frihet 
Även fast frihetsbegreppet endast översiktligt presenterats ovan, så öppnas möjligheten för mig 

att ge en tolkning av studiens resultat i relation till frihet. Inom studien så har frihetsbegreppet 

i relation mot filosofi varit ett underliggande begrepp för mig, men inte tidigare reflekterat på. 

Detta eftersom att frihet enligt mig har en oerhörd vid varians av tolkning, men som jag nu kan 

med hjälp av Merleau-Pontys filosofi kan tolka. I studien så presenteras yrkesindivider vilka är 

involverade i en arbetsvärld med externa orsaker vilka relateras med riskfyllda arbetsuppgifter. 

Den här arbetsvärlden innehåller externa orsaker med en organisation vilken ibland statuerar 

regler kring och limiterar handling och arbeten oftast med hög risk, dessa är bland annat krav 

på skyddsutrustning, krav på utbildning osv. I studien så presenteras det dock resultat vilka jag 

tolkar flera av de yrkesaktiva individerna som ställningstagande mot dessa regler, vissa kan 

ibland strunta exempelvis i viss skyddsutrustning. Studiens resultat visar även yrkesaktiva vilka 

handlar säkerhetsförebyggande med kollegor, eller utanför i den arbetsfria vardagen. Det finns 

även ett aktivt val att berätta om de risker de är med om till närstående utanför vardagen, vilka 

de flesta yrkesaktiva inte gör, ibland begränsat eller censurerat. Detta problemområde denna 

studie presenterade för mig genom de återberättade historierna av de yrkesaktiva skapar bilden 

av, resonerar väl med vad Merleau-Ponty beskriver individen som är involverad i världen. En 

relation mellan en värld såsom arbetsplats, organisation och kollegor vilken skapar människan 

och påverkar hen. Till en människa som påverkar omvärlden, från personliga 

ställningstaganden och åsikter till aktiva påverkningar genom kommunikation till chefer,  

skyddsombud och kollegor. 

 

6.4 Avslutande diskussion 
Den här studien gör ingen distinktion gällande kön vilket både kan anses som en fördel och en 

nackdel. Fördelen enligt mig är att studiens fokus är att undersöka problemområdet baserat på 

gemensamma grunder relaterade mot risk oavsett kön, och hur dessa yrkesaktiva människor ser 

på risker och uppfattar dem. Studiens deltagarurval är blandat, både med manliga och kvinnliga 

deltagare och resultaten har enligt mig visat upp den gemensamma kärnkategorin med 

tillhörande kategorier. Nackdelen med att inte exempelvis endast ha ett urval med ett specifikt 

kön är att fördelen jag nyss nämnt även kan bli en hypotes, blir resultatet samma om exempelvis 

enbart kvinnor, eller enbart män deltar? Den tidigare forskningen visar på en överrepresentation 

av manliga yrkesarbetare inom konstruktion och byggarbeten, och som jag nämnt inledningsvis 

i studien så skulle det onekligen vara intressant att undersöka enbart kvinnliga yrkesarbetares 

upplevelser inom dessa yrkesområden. 

 

Denna studies problemområde innefattar yrkesaktiva vilka alla är deltagande i separerade och 

olika yrkesområden, samtidigt som detta öppnar upp för möjligheten att undersöka 

gemensamma nämnare så kan det inte negligeras att dessa yrkesområden är varierade. De 

yrkesaktiva är alla involverade i olika organisationer, har olika chefer och skyddsombud vilka 

påverkar dem olika. I metodavsnittet 3.1 poängteras vikten av att en grundad teori ska 

eftersträva en tidlös och generaliserbar teori. Den genererade teorin och sammanfattningen av 

kärnkategorin Riskerfarenhet som resurs är enligt mig generaliserbart. Gällande resonemangen 

kring Riskerfarenhet som resurs, beskrivs risken bland annat som en latent resurs de olika 

yrkesaktiva byggt upp genom erfarenhet över åren de kan förlita sig på när det kommer till att 

hantera risker. Riskerfarenhet som resurs anses även vara något aktivt, som kan fördelas mellan 

individer inom arbetsplatsen, mellan yrkesaktiv till kollega, chef och skyddsombud, och kan 

även vara påverkad av organisationen. Risken kan delas i ansvar, diskuteras och motarbetas 

genom delaktighet och uppmuntran. Ett bidrag som min studie lämnar till detta 

forskningsområde är främst begreppet Riskerfarenhet som resurs med en dynamisk relation till 

makro-, meso- och mikronivån, vilket jag anser visar en tidlöshet eftersom resultatet inte 
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relateras till en specifik person i sig, snarare ett delat socialt mönster samtliga deltagare deltar 

i. Riskerfarenhet som resurs har en möjlighet att bearbetas vidare i relation till sitt omfång, dels 

inom specifika yrkesområden och dels inom specifika nivåer inom arbetsområden såsom hos 

ledning, chefer och skyddsombud.  

 

Med tanke på den generaliserbarhet jag eftersträvade inom studiens problemområde så frångick 

jag den grundade teorins teoretiska urval. Detta val var en aktiv avvägning från min sida. Med 

tanke på studiens omfång, upplevde jag mig vara mer kapabel att utföra en mer specifierande, 

alternativt inledande studie kring problemområdet baserat på urvalskriterier av Patton. Dessa 

var ett kriteriebaserade urval och ett intensitetsurval mer utförligt beskrivet i kapitel 4.1 i denna 

studie. Dessa urvalskriterier upplevde jag lämpa sig väl för mig, att beträda fältet och 

problemområdet inom studiens omfång och för att vidare med hjälp av den grundade teoretiska 

ansatsen formulera ramverket över kärnkategorin samt övriga kategorier. Vidare så ändrade jag 

inte urvalskriterierna, däremot så upplevde jag att nyanseringen av kärnkategorin och övriga 

kategorier behövdes fyllas i. Med denna teoretiska integration i fokus så gick jag vidare steg 

för steg vid intervjutillfällen med syfte att både fylla dessa kunskapsluckor, men jag hade även 

i åtanke att nya områden skulle dyka upp. Detta med grund i det öppna förhållningssätt jag 

eftersträvade att hålla i genomförandet. Den initiella intervjuguiden upplevde jag vara för 

specifik och nästintill motarbetande det öppna förhållningssättet. När jag gick vidare i intervjuer 

så förhöll jag mig gentemot mer öppna grundläggande strukturer och dessa lämpade sig väl för 

utforskning av vad deltagarna själva ville uttrycka om sina upplevelser och erfarenheter. Som 

en inledande studie inom detta problemområde så upplevde jag att urvalsprocessen jag förhöll 

mig till var lämplig, samtidigt så finns det stor potential att vidareutveckla flertalet 

områdesspecifika fenomen. Förslagsvis så kan vidare forskning ske enbart inom exempelvis 

den arbetsfria vardagen hos yrkesaktiva som har ett riskrelaterat arbetsliv. Andra förslag är att 

fokusera på variansen mellan hög och låg risk, eller att studera yrkesaktiva skyddsombud vid 

dessa arbetsområden. Med tanke på denna studies omfång så upplevde jag att ett teoretiskt urval 

inte skulle få sin fulla effekt. Däremot så antyder jag att ett generaliserbart mönster kring ett 

gemensamt socialt mönster med bland annat en kärnkategori: riskerfarenhet som resurs har ett 

väldigt starkt ramverk av tillhörande kategorier inom detta problemområde. Vidare forskning, 

med ett större omfång med grundad teoretisk ansats samt även ett teoretiskt urval har potential 

att vidareutveckla problemområdet. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 
Hej!  

Jag heter Mikael Töyrä och skriver just nu en C-uppsats i Sociologi vid Mälardalens 

Högskola i Västerås angående individer som arbetar i ett riskfyllt yrke. 

Studiens fokus är att undersöka tidigare outforskade dimensioner av hur individer påverkas av 

ett riskfyllt arbetsliv. Frågor som studien ställer kan exempelvis röra hur arbetsmoment 

upplevs och om arbetsmiljön och hur individen upplever att övrigt vardagsliv påverkas av 

yrket. 

 

Detta sker genom att få information med hjälp av intervjuer med individer som har ett riskfyllt 

arbete om hur det påverkar deras arbetsliv men även deras liv utanför arbetet. 

Till studien kommer fem personer intervjuas i ungefär 30–60 minuter per intervju. 

Urvalskraven för studien är att personerna arbetat inom sitt yrke i minst två år och upplever 

ofta riskfyllda arbetsmoment. Deltagandet är frivilligt och anonymt. 

 

Det vetenskapliga rådet har fyra etiska huvudkrav som samhällsvetenskaplig forskning ska 

förhålla sig till, dessa är sammanfattade nedan: 

 

• Informationskravet – Intervjudeltagaren skall informeras om den frivilliga rätt att 

delta, samt om hur ens deltagande är relevant för undersökningen. Information kring 

vad forskningen gäller och forskningens ändamål skall även förmedlas. 

 

• Samtyckeskravet – Intervjudeltagaren har en möjlighet att själva bestämma över sin 

medverkan och vara medveten om att en har rätt att närsomhelst avbryta sitt 

deltagande utan att vara orolig för någon sorts negativ påverkan. 

 

• Konfidentialitetskravet – Deltagare skall informeras om att deras personuppgifter, 

namn och liknande inom studien inte kommer att kunna kopplas till dem av 

utomstående. 

 

• Nyttjandekravet – Studien kommer ej att användas eller utlånas för ett kommersiellt 

bruk utan endast för ändamålet som specificerats i detta Missivbrev (C-uppsats). 

Information deltagaren erbjuder får inte användas för beslut eller åtgärder vilka direkt 

påverkar deltagaren. 

 

Denna C-uppsats kommer senare att publiceras på det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 

och kommer därmed vara tillgänglig för varje deltagare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Töyrä 

micketoyra@gmail.com 

 

Uppsatsens handledare: Magdalena Vieira, Universitetsadjunkt i Sociologi, HVV, 

Mälardalens högskola, Västerås 

Magdalena.Vieira@mdh.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Specifika frågor 

Kompetens 

• Hur länge har du arbetat med ditt yrke? 

• Hur upplever du att din yrkesvardag påverkas idag av din yrkesmässiga erfarenhet? 

• Hur skulle du beskriva att dina yrkeskompetenser kan skilja sig jämfört med någon 

som är ny på arbetsplatsen? Det vill säga, en person som inte är lika erfaren och varit 

inom den arbetsmiljön lika länge som du 

 

Valet av yrket 

• Hur kommer det sig att du arbetar med ditt yrke idag? 

• Upplever du att du har möjlighet att utföra fria val inom ditt yrke när det exempelvis 

kommer till arbetsuppgifter och planerande? Kan du ge ett par exempel på detta? 

• Har en risk inom ditt yrke fått dig att tänka på ett annat val av yrke? /Varför? /Varför 

inte? Kan du ge ett par exempel på detta? 

 

Medvetenhet 

• Hur förhåller du dig gentemot risker i din yrkesvardag? 

• Om du arbetar i en närhet till en risk, hur upplever du att du påverkar dina 

medarbetare? 

• Hur är dina tankar kring din säkerhetsutrustning? 

• På vilka sätt skulle du säga att du har eller inte har ett säkerhetstänkande i ditt arbete? 

Kan du ge ett par exempel på detta? 

 

 

Säkerhetsträning 

• Om du har genomgått en säkerhetskurs inom arbetet, upplever du att den varit till din 

hjälp angående ökat säkerhetstänk? /Varför? Varför inte? 

• Om ja i föregående fråga: Hur tror du att din nya kunskap från säkerhetskursen 

påverkat andra arbetare i din omgivning? 

 

Dynamisk risk 

• Hur gick dina tankar kring hur riskfyllt ditt arbetsområde var när du påbörjade 

anställningen? 

• Hur upplever du i skillnad till din nyanställning idag att risker finns på arbetsplatsen? 

 

Updaterade riktlinjer för informationsinsamling efter inledande forskningsprocess: 

• En översiktlig yrkesomfattning och upplevda risker med bland annat verktyg som 

används ofta.  

• Vilken skyddsutrustning som krävs och hur de som arbetar med dessa själva förhåller 

sig mot skyddsutrustningen i yrkesvardagen 

• Personlig upplevelse av kollegors, chefers och skyddsombuds säkerhetsförebyggande 

påverkan för dem och deras arbetssituation.  

• Hur arbetet och dess utförande kan ha påverkats i förhållande mot den kompetens och 

erfarenhet de varit med om och upplevt, gentemot risker och förebyggande 

säkerhetstänk. 

• Hur deras kompetens inom sitt yrke kan komma att influera vardagen utanför arbetet 

mot diverse närstående.  

 


