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SAMMANFATTNING 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbete planläggas och anordnas rätt, så att det kan utföras i en 

säker och sund miljö. Trots det inträffar arbetsplatsolyckor i Sverige av olika anledningar. Ett 

uppdrag har tilldelats författaren för att öka förståelsen för hur anställda på Peab Anläggning 

AB i Region Mellansverige anser att företaget kan nå sitt mål att halvera antalet 

arbetsplatsolyckor till år 2017. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med anställda 

på företaget. Intervjuerna transkriberades och analyserades genom en manifest 

innehållsanalys. I resultatet beskrivs faktorer såsom tidsbrist och dålig planering av arbeten, 

vilka i sin tur gjorde att de anställda tog riskfyllda genvägar. Önskemål om mer tid för 

säkerhetsarbete och bättre samverkan var påtaglig. Delaktighet och ett större inflytande i ett 

tidigt skede i olika arbetsprojekt, ansågs vara en förutsättning för att nå det uppsatta målet. 

Eventuella förbättringsmöjligheter som framkom var bland annat den hårt pressade 

tidsramen som bör ses över, då det är en uttalad risk för arbetsplatsolyckor. Ett 

hänsynstagande till etik har genomsyrat hela studien och en diskussion har förts även kring 

det. Denna studie kan komma till nytta i flera avseenden. Den bekräftar till stor del redan 

publicerad vetenskap, men kan även påvisa områden och samband där tidigare forskning inte 

gjorts.  

Nyckelord: Arbetsmiljö, Arbetsplatsolycka, Kvalitativa intervjuer, Peab. 



                                                          

 

ABSTRACT 

According to the law for working environment, work should be planned and arranged 

properly, so it can be performed in a safe and healthy environment. Despite it, many 

workplace accidents occur in Sweden. The author was commissioned to increase 

understanding of how employees in Peab AB Facility in Region Central Sweden believes that 

the company can achieve its goal to halve the number of workplace accidents in 2017. It was 

performed six semi-structured interviews with employees of the company. The interviews 

were transcribed and analyzed by a manifest content analysis. The result describes factors 

such as lack of time and poor planning of the works, which in turn leads the employees to 

take risky shortcuts. Requests for more time for safety and better interaction was palpable. 

Participation and greater influence at an early stage in various work projects, was considered 

a prerequisite for achieving the goal. Potential improvement opportunities which showed 

includes the hard-pressed time frame that should be revised, since it’s a pronounced risk of 

workplace accidents. A consideration of ethics have pervaded the whole study and a 

discussion has taken place also around it. This study can be useful in several respects. It 

confirms already published science, but can also detect areas where previous research has not 

been done. 

Keywords: Peab, Qualitative interviews, Workplace accident, Work environment. 
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1 INTRODUKTION 

Arbetet utgör en viktig bestämningsfaktor för människors hälsa och arbetsplatsen är en 

central arena för hälsofrämjande arbete. Arbetet som sådant innehåller många faktorer som 

främjar människors hälsa, men även faktorer som kan orsaka ohälsa, såkallade riskfaktorer. 

Trots omfattande satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete är till exempel 

arbetsplatsolyckor, med olika allvarlig utgång, fortfarande förekommande.  

Koncernen Peab utgör, med sina 13 000 anställda, en av de största arbetsplatserna inom 

bygg och anläggningsbranschen i Norden. Koncernen har dotterföretag och dess kontor är 

strategiskt placerade i Sverige, Finland och Norge.  Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne i 

Sverige. 

Koncernen Peab vill att alla medarbetare och underentreprenörer samt all inhyrd personal 

ska känna sig säkra och trygga på sin arbetsplats. Vad gäller arbetsplatsolyckor är visionen 

noll, men trots nollvisonen samt det förebyggande arbete som bedrivs sker ändå 

arbetsplatsolyckor på Peabs arbetsplatser. Ett väsentligt mål har därmed satts upp, vilket 

säger att antalet arbetsplatsolyckor inom Peab ska halveras till år 2017. Ämnet för studien 

bygger på ett uppdrag av företaget och resultatet kommer att utgöra en del i 

beslutsunderlaget då insatser planeras för att nå målet. God förförståelse för 

folkhälsovetenskap som ämnesområde erhålls av författaren, men vad gäller 

arbetsplatsolyckor inom bygg och anläggningsbranschen är den begränsad. 
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2 BAKGRUND  

Här nedan följer en bakgrundbeskrivning med relevans för det valda ämnesområdet.  

2.1 Hälsa 

Enligt WHO (1986) ses hälsa som en resurs i vardagslivet och är relaterad till fysiska, sociala 

och psykologiska sammanhang. Enligt Haglund, Pettersson, Finer & Tillgren (1996) är det 

även en nödvändig förutsättning för mänskligt liv och social utveckling. Hälsa kan dessutom 

beskrivas som långt, friskt, rikt och jämlikt liv (HSU, 2000). Hälsans bestämningsfaktorer 

utgör grunden för hälsobegreppet (figur 1). Kön, ålder, arv utbildning och 

boendeförhållanden är bland annat faktorer som spelar in. Likaså socialt stöd och sociala 

nätverk. Även motion, matvanor, sömnvanor och hälso– och sjukvård är viktiga faktorer och 

dessutom arbetsmiljö och samhället i stort. Bestämningsfaktorerna underlättar för att se 

olika typer av hälsoutfall och samspelet mellan dessa kan vara avgörande. Genom att det ser 

olika ut för olika grupper i samhället vad gäller bestämningsfaktorerna, kan det i sin tur leda 

till ojämlikhet i hälsa (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

 
Figur 1: Faktorer som kan påverka människors hälsa. Källa: (Dahlgren & Whitehead ,1991). 

2.2 Folkhälsa och skadeförebyggande arbete  

Folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet i en befolkning. Levnadsvanor, risker för 

hälsan samt skyddsfaktorer är betydande faktorer i det avseendet. Folkhälsa beskriver även 

mönster av ojämlikheter i hälsa, som råder i befolkningen 
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(http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/). Enligt HSU (2000) syftar arbetet med 

folkhälsa huvudsakligen till att främja hälsa och förebygga ohälsa i en befolkning. Tungt 

kroppsarbete och repetitivt arbete är vanligt i svenskt arbetsliv. Belastningen är generellt sett 

för hög, för ensidig och den pågår under för lång tid. Ett resultat av det är belastningsskador 

och dessa är en dominerande orsak till långa sjukskrivningar och efterhjälpande insatser är 

kostsamma. Vikten av att organisera arbetet rätt blir därmed allt viktigare 

(Arbetsmiljöverket, 2013). En förebyggande strategi vad gäller skador är empowerment. 

Begreppet har sitt ursprung i WHO-dokumentet Ottawa Charter on Health Promotion 

(WHO, 1986). Enligt Svanström (2002) och WHO (1986) är begreppet en huvudprincip i det 

hälsofrämjande arbetet. Enligt Medin & Alexandersson (2000) kan empowerment översättas 

till begrepp som vardagsmakt eller självförstärkning och enligt Korp (2004) är begreppet 

delaktighet även en viktig del i teorin. Empowerment utgår från att människor ska ha 

möjlighet att påverka och få styra sina egna liv i alla vardagssituationer, förutsatt att den 

omgivande fysiska, sociala och kulturella miljön stödjer hälsosamma val (Pellmer, Wramner 

& Wramner, 2012).  Samverkan och gruppdynamik på arbetsplatsen är faktorer som kan vara 

förebyggande och säkerhetsfrämjande (Håvold, Nistad, Odegård & Skiri, 2015; Törner, 

2008). 

I Sverige finns ett övergripande nationellt mål gällande folkhälsoarbete, vilket säger att det 

ska skapas samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Det målet har sedan benats upp i 11 så kallade målområden. Dessa målområden grundar sig i 

alla bestämningsfaktorer som finns i människors liv. Det kan vara allt från biologiska 

faktorer till levnadsvanor och samhällsfaktorer (figur 1) (Socialdepartementet, 2011).  

2.2.1 Hälsa i arbetslivet  

Målområde fyra belyser vikten av väl fungerande arbetsvillkor, vilket i allmänhet bidrar till 

en förbättrad folkhälsa, bland annat genom att minska den arbetsrelaterade ohälsan samt de 

sociala skillnaderna i ohälsa. Kraven som ställs i arbetslivet ska kunna balanseras mot 

människors möjligheter till att må bra på sin arbetsplats. Familjeliv och fritid ska kunna 

förenas med arbetet på en hälsofrämjande nivå. Arbetsgivaren ska därmed förebygga ohälsa 

för varje enskild individ, genom att förhålla sig till de regler och lagar som finns uppsatta, 

däribland Arbetsmiljölagen (Svensk författningssamling, 1977:1160).  

Det har gjorts analyser av strategier och åtgärder, vilka förebyggt ohälsa samt främjat hälsa 

hos anställda på 200 olika arbetsplatser i Sverige. Framgångsfaktorer visade sig vara 

delaktighet, lagom arbetsbelastning, möjlighet till kompetensutveckling, samarbete med 

företagshälsovård samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad gäller ledarskap så var det 

fördelaktigt med ett stödjande, närvarande och erkännande sådant (Angelöw, 2002). Företag 

kan dra stor nytta av att investera i förbättringar likt de ovan, då det kan bidra till en god 

arbetsmiljö och att arbetsplatsolyckor kan förhindras. Förbättringar kan även motivera 

anställda och lönsamheten beräknas öka (European Agency for Safety and Health at Work, 

2011). Enligt Pellmer et al. (2012) och Chinniah (2015) är arbetsplatsen en väl utvecklad 

arena för att förebygga sjukdom och skador. Det i sin tur gör att arbetsmiljön är starkt 

kopplat till folkhälsovetenskapen.  

http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/
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2.2.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen i Sverige ligger till grund för att en god hälsa i arbetslivet ska upprätthållas. 

Lagen beskriver de skyldigheter och regler som arbetsgivare ska följa samt ha gentemot sina 

anställda. Dessa rör till största del förebyggande av ohälsa och olycksfall på arbetet, men 

även regler gällande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare (SFS, 1977:1160). Enligt 

Törner (2008) kan samverkan skapa säkerhet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ett stort 

ansvar att eftersträva en trygg och säker miljö på arbetsplatsen. Det innebär bland annat att 

anställda ska få känna att de har kontroll över sin arbetssituation och att de får känna sig 

delaktiga samt att de har möjlighet att påverka såväl arbetsmängd som arbetstakt. Det är 

även väsentligt att anställda ska få känna sig sedda av ledningen samt ha möjlighet till 

utveckling (Folkhälsomyndigheten, 2010). På en arbetsplats är det enligt Josefsson, Åling & 

Östin (2011) en hälsomässig fördel med en förstående chef, uppskattade arbetsinsatser, en 

trygg, säker och riskfri arbetsmiljö samt goda och sammarbetsvilliga arbetskamrater. 

En god arbetsmiljö kan uppnås genom bland annat välutvecklade relationer, vilka kan nås 

genom god kommunikation och bra samarbete. En arbetsplats med uttalad god arbetsmiljö 

bör även innefatta minimerade skadliga faktorer, vilka kan orsaka arbetsplatsolyckor. En god 

arbetsmiljö kräver också relevanta utvärderingar samt uppmärksamhet bland de anställda 

(Adkins, Quich & Moe, 2000). Enligt Sauter, Lim & Murphy (1996) är en god arbetsmiljö en 

arbetsmiljö med positiva effekter på individ och verksamhet. Enligt Grawitch, Gottschalk & 

Munz (2006) ligger dock två antaganden i en sådan definition.  Det första antagandet 

innefattar att det ska vara möjligt att identifiera arbets- och organisationsfaktorer som kan 

vara nyckelfaktorer till en god arbetsmiljö. Det andra antagandet innefattar att en god 

arbetsmiljö ska leda till en mer produktiv och friskare arbetskraft. Det i sin tur bör leda till 

konkurrensfördelar samt ökad produktion i organisationen (Grawitch et al., 2006; Feng, 

Zhang & Wu, 2015). 

Att stärka friskfaktorer ökar företagens konkurrenskraft genom att anställdas fysiska och 

psykiska hälsa då främjas (Feng, Zhang & Wu, 2015; Abrahamsson et al., 2003). 

Friskfaktorer kan vara att ge anställda inflytande i arbetet, erbjuda ett demokratiskt 

ledarskap, främja samarbete, få de anställda att känna att de har kontroll över sin 

arbetssituation samt främja den sociala samvaron (Abrahamsson et al., 2003; AFS, 2010:1).  

Forskare från USA har presenterat en studie där de studerat vad anställda anser engagerar 

dem i arbete. Forskarna gick igenom och analyserade en databas, vilken omfattade över en 

miljon intervjuer med arbetstagare. De sökte efter frågor och svar som rörde engagemang i 

arbetet och fann faktorer som tycktes vara återkommande. Anställda ansåg att beröm och 

uppmärksamhet från chefen var viktigt, men de ansåg även att alla medarbetare skulle 

försöka uppmuntra varandra. De ville veta vad som förväntades av dem och de ville ha det 

material samt den utrustning som krävdes för att kunna genomföra ett korrekt och 

högkvalitativt arbete. De anställda ville även ha möjligheten att kunna lära sig mer och kunna 

utvecklas på sin arbetsplats (Wagner & Harter, 2006).  

En svensk studie visar att arbetsklimatet påverkar säkerhetsresultaten. Studien är baserad på 

enkäter från 289 anställda vid ett byggföretag i Sverige, vilket hade i uppdrag att bygga en 

vägtunnel. Under 21 månader undersöktes de anställda vid fyra tillfällen. Syftet med studien 



                                                          

5 

var att undersöka orsakssamband mellan psykosociala förhållanden, säkerhetsklimat och 

säkerhetsbeteende. Resultatet visade att stödjande psykosociala förhållanden påverkade de 

anställdas säkerhetsklimat positivt. Forskarna fann även tecken på att de anställdas 

säkerhetsbeteende påverkades av säkerhetsklimatet på arbetet (Tholén, Pausette & Törner, 

2013).  

2.3 Arbetsplatsolyckor  

Varje år inträffar arbetsplatsolyckor i Sverige. Vissa personer har ren otur, medan andra tar 

risker och därmed blir mer skadebenägna. En del arbetsplatser anses vara farligare än andra, 

där de farligare utgör fler riskfyllda situationer (AFS, 2010:2). Arbetsmiljöverket skriver i sin 

lagtext för arbetsmiljöns beskaffenhet, under paragraf två, att arbete ska planläggas och 

anordans rätt, så att det kan utföras i en säker och sund miljö (SFS, 1977:1160). Trots det får 

många smärtor och problem i rörelseorganen på grund av fysisk belastning. Rörelseorganen 

omfattar de kroppsdelar som hjälper människan att röra sig. Dessa problem är de vanligast 

förekommande vid nedsatt arbetsförmåga. Även bristande psykosociala förhållanden i 

arbetet ses som ohälsosamt för individen och kan öka risken för arbetsplatsolyckor (AFS, 

2012:7). Tidsbrist i arbetet genererar i stress, vilket kan få anställda att ta riskfyllda genvägar 

för att hinna i tid. Det beskrivs som tidiga varningssignaler för arbetsplatsolyckor som 

generellt sett bör tas på större allvar (Øien, Utne & Herrera, 2011). 

I en brittisk studie studerade forskare hur arbetsplatsolyckor generellt sett kan reduceras. De 

studerade också vad som kunde ha inverkan på sjukfrånvaro och personalomsättning, men 

även hur produktiviteten på arbetsplatserna kunde öka ytterligare. Efter att forskarna hade 

gått igenom vetenskaplig litteratur samt studerat tidigare genomförda fallstudier, visade det 

sig att åtgärder för välbefinnande och bättre hälsa var nyckeln. Ledningen på företagen skulle 

möta de anställdas behov och föra en god kommunikation (Black, 2008).  Vad gäller 

arbetsplatsolyckor anser Agervold (1991) att en sund förebyggande strategi är att anställda 

ska försöka undvika tunga lyft. De ska även undvika oergonomiska arbetsställningar, för hög 

vibrationsexponering samt statiska belastningar (Agervold, 1991).  

2.4 Peab Anläggning AB 

Koncernen Peab har en policy för hälso- och arbetsmiljöfrågor, vilken är integrerad i deras 

företagspolicy. Enligt dem ska en god arbetsmiljö vara en integrerad del i den dagliga 

verksamheten. På koncernnivå bedrivs det strategiska arbetet av en arbetsmiljöchef och en 

arbetsmiljösamordnare, därefter är arbetet även fördelat ut i linjeorganisationen (Hämtad 

2015-04-06 från: http://www.peab.se/hallbarhet/medarbetare/arbetsmiljo/). 

Koncernen Peab är uppdelad i flera affärsområden. Studiens uppdragsgivare är affärsområde 

Peab Anläggning AB, vilket är en ledande aktör i anläggningsområdet i Sverige. Peab 

Anläggning AB erbjuder anläggningsarbeten i alla storlekar. De bygger broar, tunnlar, vägar, 

hamnar och anläggningar för energi. De kan även lägga grund för vindkraftverk samt vatten- 
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och avloppsanläggningar (http://www.peab.se/produkter-tjanster/anlaggning/). Primära 

kunder är Trafikverket, företag inom industrin och kommuner (http://www.peab.se/om-

peab/var-verksamhet/ao-anlaggning/infrastruktur/). 

2.4.1 Peabs syn på arbetsplatsolyckor 

Företaget har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor, vilket innebär att inga olyckor ska få 

förekomma. Preventivt arbete med att förebygga arbetsplatsolyckor föreligger och det sker 

genom försök att utbilda de anställda rätt, arbeta med kvalitetssäkrade metoder samt erbjuda 

säker utrustning (http://www.peab.se/hallbarhet/medarbetare/arbetsmiljo/). Enligt Pollack 

et al. (2014) och Feng (2013) kan säkerheten på arbetsplatsen öka med skadeförebyggande 

arbete, bra samverkan och med god planering. Trots Peabs nollvision och förebyggande 

arbete, så sker arbetsplatsolyckor inom företaget. Olyckorna rapporteras och följs upp genom 

det såkallade ”olycks- och tillbudsrapporteringen” 

(http://www.peab.se/hallbarhet/medarbetare/arbetsmiljo/). Detsamma gäller tillbud, vilket 

ofta är bakomliggande faktorer till olyckor. De kan vara både mer eller mindre allvarliga, men 

är alla viktiga att rapporteras. Inrapporterade tillbud kan bidra till att fånga upp risker på 

arbetsplatsen, vilka hade kunnat leda till olyckor 

(http://www.av.se/teman/transport/dolikethis/tillbud/). Arbetsplatsolyckor såväl som 

tillbud analyseras årligen av Peab, för att kunna identifiera orsakssamband 

(http://www.peab.se/hallbarhet/medarbetare/arbetsmiljo/).  

Arbetsplatsolyckor graderas i fyra stadier inom Peab. Första stadiet är ”Första hjälpen”, 

vilket kräver omplåstring på arbetsplatsen. Det andra stadiet av olycka är ”Uppsöka 

sjukvård”, vilket innebär att den skadade behöver söka sjukvård, men kan lämna sjukhuset 

samma dag. Det tredje stadiet av olycka definierar Peab som ”Allvarlig skada”, vilket innebär 

ett mer långvarigt sjukhusbesök för den skadade. Personen kan även behöva sjukskrivas en 

längre tid för sina skador. Det fjärde och sista stadiet av olycka är ”Dödsfall” (Peab, 2013).  

Peab ser även allvarligt på tillbud. Dessa graderas i två stadier. Första stadiet benämner dem 

som ”Tillbud”, vilket är en händelse som skulle kunnat leda till en olycka. Det andra stadiet är 

”Allvarligt tillbud”, vilket innebär en händelse som skulle kunnat leda till en allvarlig olycka. 

Vid olyckor såväl som vid tillbud ska ett skyddsombud underrättas omgående, men vid 

avsaknad av ett skyddsombud underrättas istället platschef eller motsvarande (Peab, 2013).  

Företaget har arbetat fram ett stort och viktigt mål, vilket säger att de ska ha halverat antalet 

arbetsplatsolyckor till år 2017. Visionen och drivkraften finns, men vetskapen om hur de ska 

gå tillväga för att målet ska nås, är de inte helt säkra på (Peab, 2014).  

http://www.peab.se/produkter-tjanster/anlaggning/
http://www.peab.se/om-peab/var-verksamhet/ao-anlaggning/infrastruktur/
http://www.peab.se/om-peab/var-verksamhet/ao-anlaggning/infrastruktur/
http://www.peab.se/hallbarhet/medarbetare/arbetsmiljo/
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2.5 Teoretiskt perspektiv 

2.5.1 Ishikawamodellen/Fiskbensmodellen 

Ishikawamodellen, även kallad Fiskbensmodellen (figur 2) är integrerad i studien. Modellen 

innehåller huvudsakligen fyra faktorer, vilka är Maskin, Människa, Metod och Material. 

Beroende på vad som ska mätas och utredas tilläggs ibland även Management och Miljö, 

vilket studien valt att göra. Faktorerna bildar tillsammans ett fiskskelett, därav namnet. 

Enligt Ishikawa & Loftus (1990) ska faktorerna illustreras tillsammans med dess eventuella 

orsaker, för att på så vis lättare visa på en händelse. Enligt Ishikawa & Loftus (1990) kan 

modellen underlätta för användaren att förstå grundorsaken till ett problem, som bör lösas. 

Detta för att kunna undvika händelsen i framtiden (Ishikawa & Loftus, 1990). Med en 

händelse så kan tillexempel arbetsplatsolycka avses. 

 
Figur 2: Ishikawamodellen/Fiskbensmodellen med sex grenar, vilka leder till en effekt (Bearbetad 

efter Wittwer, 2009).  

2.5.2 Haddons skadepreventiva strategier 

William Haddon Jr. är skaparen av 1o skadepreventiva strategier. De ligger till grund för 

analys av skador och deras uppkomst i arbete. Strategierna börjar med att ifrågasätta om 

potentiella riskfaktorer på arbetsplatsen överhuvudtaget behöver existera. Successivt ger 

strategierna vika och avslutas med vad som bör göras om olyckan ändå inträffar. Syftet med 

strategierna är att försöka minimera konsekvenser av riskfaktorer för anställda i arbete 

(Björnstig, 1999).  
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Enligt Haddon (1995) presenteras strategierna likt nedan: 

1. Om det är möjligt ska potentiella materiella riskfaktorer hindras från att tillverkas.  

2. Riskfaktorer som kan vara skadligt för anställda ska reduceras. 

3. Hindra skadliga situationer från att frigöras.  

4. Erbjud anställda bra material, som minskar den frigjorda energin.  

5. Separera anställda från riskfyllda situationer i största möjliga mån. 

6. Erbjud anställda en god arbetsmiljö där en fysisk barriär separerar dem från 

riskfyllda situationer.  

7. Försök eftersträva mjukbehandling av strukturer av riskfyllda produkter, likt skydd 

över vassa kanter på armeringsjärn.   

8. Ge anställda redskap som kan öka deras motståndskraft mot risker. 

9. Om en olycka inträffat, ska skadan hindras från att förvärras ytterligare.  

10. Den olycksdrabbade ska återställas och rehabiliteras (Haddon, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

9 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att öka förståelsen för hur anställda på Peab Anläggning AB i Region Mellansverige 

anser att företaget kan nå sitt mål att halvera antalet arbetsplatsolyckor till år 2017. 

Frågeställningar: 

 Vad har de anställda för uppfattning om varför arbetsplatsolyckor inträffar?  

 Vem anser de anställda ha störst ansvar innan en arbetsplatsolycka inträffar? 

 Hur menar de anställda att arbetsplatsolyckor skulle kunna undvikas?  

 Vad anser de anställda att företaget behöver göra för att nå sitt mål? 
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4 METOD 

En kvalitativ metod kan utgå från intervjuer (Bryman, 2011), vilket gjorts i den här studien. 

Enligt Mc Cracken (1988) är respondenterna oftast få i antalet, vilket kan försvåra för 

generalisering av resultatet om jämförelse sker med en kvantitativ enkätstudie, där betydligt 

fler personer kan nås. Däremot är intervjuer, tillskillnad från enkäter, ett ansenligt 

tillvägagångssätt om önskat utfall är djupare förståelse för ett fenomen (Bryman, 2011). Svar 

på frågor kring upplevelser och synen på verkligenheten kan endast nås genom kvalitativa 

studier. Intresset hos forskaren ligger i att kunna beskriva, förklara och tolka svaren för ökad 

förståelse (Ahrne & Svensson, 2011).  

I den här studien har semistrukturerade intervjuer valts som metod för datainsamling. Enligt 

Bryman (2011) är det i dessa fall specifika teman och frågeställningar som ska beröras, men 

lämnar även utrymme för eventuella följdfrågor om så behövs. Respondenternas frihet ligger 

i att de kan utforma sina svar precis som de vill. Därmed blir intervjuerna flexibla och 

följsamma i den riktning som svaren ges. Flexibiliteten kan vara ett verktyg för att fånga upp 

vad respondenternas tycker är viktigt i frågan och hur de tolkar den (Bryman, 2011). Enligt 

Malterud (2009) kan den kvalitativa metoden vara till fördel om forskaren har lite 

förförståelse för fenomenet eller frågeställningen. Enligt Bryman (2011) kan det även vara en 

relevant undersökningsmetod för att ta reda på faktorer som kan leda Peab framåt i arbetet 

med att nå sitt uppsatta mål.  

4.1 Genomförande 

Studien ska bidra till en ökad förståelse för vad de anställda vid Peab Anläggning AB i Region 

Mellansverige anser kan behöva åtgärdas för att företaget ska nå sitt mål att halvera antalet 

arbetsplatsolyckor till år 2017. För att kunna bidra till en eventuell lösning på problemet i det 

här avseendet, så är en kvalitativ intervjustudie relevant (Bryman, 2011). 

Urvalet var målinriktat och gjordes av en kontakt på företaget. Enligt Bryman (2011) kan ett 

målinriktat urval vara till fördel när önskemålet är att frågorna i studien ska kunna 

överensstämma med urvalet. Målgruppen önskas med andra ord vara relevant för studien 

(Bryman, 2011). En kontaktperson på företaget föreslog åtta personer som sedan kontaktades 

via mail och hemskickad post. Personerna var anställda inom företaget med en spridning i 

yrkesposition. I urvalet fanns två platschefer, två arbetsledare, två skyddsombud samt två 

lagbaser. Respondenterna blev tillskickade ett missivbrev (bilaga A). I brevet fanns relevant 

information om författaren, studiens syfte och upplägg, etiska hänsynstaganden och 

kontaktuppgifter. Personerna skulle ta kontakt via mail eller telefon innan ett specifikt 

datum, för att på så vis kunna komma överens om tid och plats för intervju.  

Det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer, i samtycke med de berörda, på eller i 

närheten av deras arbetsplats under arbetstid i baracker och i enskilda rum. Därmed 

minimerades störande ljud som kunde distrahera respondenterna. Ett bortfall inträffade, 

vilket i denna studie innebar att två personer från målgruppen inte deltog vid intervjuerna. 

Personerna hörde inte av sig innan det specifika datumet som stod i missivbrevet (bilaga A). 
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De kontaktades då på nytt. Vid intervjuerna användes en frågeguide (bilaga B) som även tillät 

relevanta följdfrågor, vilka varierade vid intervjuerna beroende på svar. Förslag på frågor 

delgavs från kontaktpersonen på företaget, vilka var till viss nytta. Däremot låg 

Ishikawamodellen till grund för frågeguiden och respondenterna fick den även beskriven för 

sig innan intervjuerna. De fick också ta del av en utskriven sådan. Händelse i modellen 

benämns som arbetsplatsolycka i studien. Intervjuerna tog cirka en timme vardera och 

dikterades med en Olympus Digital Voice Recorder. De dikterade intervjuerna 

transkriberades noggrant och systematiskt (Bryman, 2011) med enkelt radavstånd i Word 

2013 i sex olika dokument. Ett dokument för varje respondent. Sammanförd transkribering 

omfattade 88 A4 sidor.   

4.2 Analys 

En manifest innehållsanalys genomfördes på den transkriberade textmassan från 

intervjuerna. Enligt Bryman (2011) beskriver en innehållsanalys variationer genom skillnader 

och likheter i text. Den manifesta utgångspunkten står för att ta fram det synliga och 

uppenbara i texten, till skillnad från det latenta som istället tar fram det underliggande och 

dolda som texten talar om (Bryman, 2011). Respondenterna avidentifierades och fick ett 

varsitt identitetsnummer. Dessa benämns i studien som IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6. 

Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger. Efter noggrann genomläsning av de 

transkriberade intervjuerna, uppnåddes en så kallad teoretisk mättnad. Det innebär att 

svaren som hade getts påminde om varandra (Bryman, 2011).  

Efter färdig transkribering färgades studiens fyra frågeställningar i fyra olika färger. Färgerna 

valdes till blå, röd, grön och svart. Frågeställningarna utgjorde både frågeguidens fyra olika 

teman (bilaga B) samt studiens fyra kategorier vid analysen. Enligt Bryman (2011) kan 

kategorierna beskrivas som kärnan i analysen, i tabell 1 exemplifieras hur kategoriseringen 

gick till. Även svaren som delgavs under intervjuerna färgades i samma färg likt tillhörande 

frågeställning. Därmed fanns en logik i textmassan som underlättade analysen. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter, vilka i sin tur kondenserades (Bryman, 2011). 

Meningsbärande enheter är meningar som har relevans för syftet. Kondensering innebär 

förkortade meningsbärande enheter (Bryman, 2011). Enheterna sammanfördes i ett separat 

Word-dokument och koder likt stress, planering, delaktighet och ansvarskedja skapades. 

Enligt Bryman (2011) sammanfattar koder viktiga budskap i enheterna. De återkommer som 

viktiga faktorer att ta hänsyn till senare i diskussionsavsnittet. För att ytterligare förtydliga 

hur innehållsanalysen tillämpats, har en tabell presenterats, där det visas hur koderna 

delaktighet och planering arbetats fram (tabell 1).  
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Tabell 1. Ett utdrag från studiens innehållsanalys. 

4.3 Etiska överväganden  

Enligt Patel och Davidson (2011) ska hänsynstagande till forskningsetik alltid tas i beaktning. 

Här nedan presenteras etiska överväganden som beaktats i studien. 

4.3.1 Fyra etiska principer 

I den här studien har hänsyn tagits till fyra etiska principer, vilka gäller inom svensk 

forskning. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska de presenteras som Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Respondenterna blev 

informerade om sina rättigheter i såväl missivbrev som vid intervjuerna.  

Informationskravet kräver att de berörda ska informeras om studiens syfte. Personerna ska 

veta att deltagandet är frivilligt och att de får avbryta sitt deltagande. De ska också vara 

införstådda i studiens upplägg. Vad gäller Samtyckeskravet, så innebär det att de berörda 

själva ska få bestämma över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet beaktades 

genom att deltagarna i studien behandlades konfidentiellt. Enligt Vetenskapsrådet (2002)  

innebär det bland annat att personuppgifter inte får hamna i obehörigas händer. 

Respondenternas uppgifter har varit förvarade där obehöriga saknar åtkomst. Den fjärde 

etiska principen Nyttjandekravet beaktades genom att all personlig information om 

respondenterna endast användes till forskningsändamålet, vilket Vetenskapsrådet (2002) 

anser som viktigt. Bryman (2011) och Patel och Davidson (2011) skriver att etiken spelar stor 

roll för den vetenskapliga tillförlitligheten samt för kvalitén på studien. 
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4.3.2 Tillförlitlighet 

Vad gäller tillförlitligheten i studien, så har hänsyn tagits till fyra delkriterier vilka enligt 

Bryman (2011) är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Vad gäller trovärdigheten i studien ska relevanta begrepp och ett passande 

teoretiskt perspektiv vara presenterat, vilket studien har. Redogörelse finns för den 

kvalitativa metoden som tillämpats samt för urvalet som gjordes. Det existerar god 

förförståelse för folkhälsovetenskapen, däremot inte för arbetsplatsolyckor inom 

byggbranschen. Vid intervjuerna nåddes ett djup i svaren, vilket i sin tur förbättrade den 

innan begränsade förståelsen avseende arbetsplatsolyckor. När det kommer till 

överförbarhet, ska en kritisk metoddiskussion finnas presenterad, där urvalet bör diskuteras 

och ifrågasättas om det kan tillämpas i en annan studie (Bryman, 2011). Ett målinriktat urval 

skedde, med hjälp av en kontakt på företaget. Urvalskriterierna utgjordes av den spridning i 

yrkesposition som fanns bland respondenterna, för att på så vis se om det även fanns en 

spridning i svaren. Metod såväl som urval anses kunna tillämpas av andra genom den 

beskrivning som finns i studien. Enligt Bryman (2011) är pålitligheten uppnådd genom 

redogjorda jämförelser med tidigare resultat i andra studier, vilket genomförts. Möjlighet att 

styrka och konfirmera innebär och har beaktats genom att egna värderingar ska uteslutas 

helt, vilket även gör studien objektiv (Bryman, 2011).  

4.3.3 Kvalitét 

Enligt Patel & Davidson (2011) ska en god kvalité genomgå i hela den kvalitativa 

forskningsprocessen. För att bedöma kvaliteteten på studien har hänsyn tagits till validiteten 

i studien. Enligt Patel & Davidson (2011) yttrar sig validitet i om förförståelse för det 

studerade fenomenet tillämpats i forskningen. Förförståelse för folkhälsovetenskap erhölls 

innan studien, men förförståelse för studieobjektet var begränsad. Enligt Patel & Davidson 

(2011) är det är också viktigt att rätt underlag samlats in för att det ska kunna göras en 

trovärdig tolkning av den transkriberade textmassan, vilket anses ha gjorts i studien. 

Tolkningen kan fånga upp eventuella motsägelser eller mångtydiga begrepp, vilket i sin tur 

kan vara av intresse för studien. Dessa tolkningar bör ge en verklig kunskap om det studerade 

fenomenet. Materialet i studien har behandlats med stor omsorg och har inte medvetet 

vinklats åt något håll.  Gällande reliabiliteten som begrepp, så är den sammanflätad med 

validiteten i kvalitativ forskning. Studien ska även ha en god struktur och en röd tråd. 

Studiedesignen ska vara lämpligt vald och efterföljas (Patel & Davidson, 2011). Denna studie 

anses ha såväl en röd tråd som en lämpligt vald studiedesign. Studien är även empirisk, vilket 

enligt Bryman (2011) innebär att tolkning och verklighet ska stämma överens så mycket som 

möjligt. Därmed är den erfarenhetsbaserad, vilket innebär det fanns möjlighet att känna av 

respondenterna emotionella tillstånd vid intervjuerna. Det bidrog till större förståelse för den 

transkriberade textmassan och underlättade för presentationen av resultatet i studien. 

Slutligen är det dessutom viktigt att visa deltagarna i studien respekt och informera dem om 

deras rättigheter (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 RESULTAT 

Resultatdelen följer samma struktur som studiens frågeställningar. I början redovisas de 

anställdas uppfattning om orsaker till arbetsplatsolyckor, följt av vem som bär ansvaret innan 

de inträffar. Därefter följer uppfattningar om åtgärder och avslutningen redovisar hur de 

anställda anser att målet om att halvera antalet arbetsplatsolyckor till år 2017 ska nås. 

5.1 Orsaker till arbetsplatsolyckor 

Respondenterna ansåg att det fanns ett flertal orsaker till varför arbetsplatsolyckor inträffar. 

När säkerhetsarbete blir för omständigt, väljs många gånger snabba genvägar och alternativ, 

vilka i sin tur kan leda till en arbetsplatsolycka. Snabba och ogenomtänkta lösningar blir en 

riskfaktor. Någonting som saknades var fler arbetsplatsmöten och arbetsberedningar. Dessa 

skulle enligt respondenterna kunna ligga till grund för ett säkrare arbete.  

”När saker och ting blir krångligt, då skiter man i det. Eller ja, då använder man inte saker på 

rätt sätt, om det blir för omständigt. Utan man vill fram.” (IP1) 

”Här har vi ytterst sällan arbetsplatsmöten. […]. Samma sak med arbetsberedningar som man 

ska ha inför varje moment man ska göra egentligen. Dom är också obefintliga egentligen.” 

(IP5)  

Uttrycket ”jag ska bara” ansågs av respondenterna vara en stor riskfaktor för 

arbetsplatsolyckor inom Peab.  Det var ett återkommande uttryck som beskrev situationer 

där respondenterna hade haft möjlighet att genomföra sin arbetssyssla på ett säkrare sätt, 

men valde istället att ta en risk. Genvägar och snabba lösningar ansågs i stor uträckning 

kunna leda till olyckor.  

”[…] arbetsplatsolyckor är ju i alla fall i min värld till 99 procent människan. Jag ska bara. […]. 

Jag ska bara sträcka mig ut. Jag ska bara gå över den här gropen, även fast jag vet att jag 

kanske ska bygga om ställningen för att nå dit, men jag ska ju bara borra ett hål. Jag ska bara 

göra det. Ja, det har gått bra 2000 gånger, men den 2001:a gången, då.” (IP2) 

Arbetsmetoderna på byggarbetsplatsen kunde vara riskfaktorer som ansågs kunna leda till 

arbetsplatsolyckor. En respondent menade att metoderna var otroligt dåliga och att det i sin 

tur kunde vara ett negativt resultat av bristerna i planeringen av arbeten samt på grund av 

tidsnöd. Tidnöden kunde hänga samman med stressen som råder när respondenterna inte 

har färdiga ritningar innan de börjar arbeta.  

”Otroligt dåliga arbetsmetoder och jag säger bara att det är bara en tidsfråga innan någon i ens 

närhet ramlar ner och gör sig illa [...]. Det finns massor av dåliga moment. Och då är det, det 

här problemet att man planerat dåligt eller att du av någon anledning får tidsnöd.” (IP5) 
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”Vi har inte ritningar på grejerna när vi drar igång. Det är totalt värdelöst! Ur 

arbetsmiljösynpunkt är det ju katastrof!” (IP4) 

Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön, så ansågs det finnas förbättringsmöjligheter även 

där. Det nämndes att det kunde vara en riskfaktor att inte vara psykiskt närvarande. Vikten 

av att vara närvarande och att ha huvudet på skaft, när riskfyllda arbeten utfördes, 

poängterades. 

”Den psykosociala miljön ska man ha i åtanke. Har folk huvudet någon annanstans sker det ju 

också olyckor, för då är du inte närvarande och det kan ju vara av vilka anledingar som helst.” 

(IP1) 

5.2 Ansvaret innan arbetsplatsolyckan 

Vad gäller ansvar innan en arbetsplatsolycka inträffar, så ville de flesta respondenterna inte 

peka ut någon särskild person. De ansåg istället att ansvaret var fördelat ut i en kedja mellan 

de anställda, där alla hade ett gemensamt ansvar, men också att alla var sina egna 

skyddsombud, som skulle se till att en bra arbetsmiljö infann sig. Att komma hem med livet i 

behåll när arbetsdagen var slut, var viktigt. Respondenterna kände därmed ett gemensamt 

ansvar för varandra. Respondenterna tyckte också att de hade en god sammanhållning och en 

stark gemenskap. 

”Det är ju en hel kedja som måste funka och alla har ett gemensamt ansvar. Så jag skulle inte 

kunna peka ut någon. [… ]. För ska man få det att funka så måste man tänka som ett lag och 

jobba som ett lag och alla hjälper till och alla är intresserade av att en olycka inte ska ske.” 

(IP1) 

”Vi alla är våra egna skyddsombud. Vi ser till att vi alla har en bra arbetsmiljö.” (IP5) 

Det framkom även åsikter om att platschefer och skyddsombud, i tidigt skede, borde göra 

arbetsberedningar och riskanalyser. Om de anställda gavs bättre förutsättningar att 

genomföra sina arbetsuppgifter riskfritt med rätt maskiner och verktyg på rätt plats, borde 

olyckor kunna förebyggas. Om en olycka ändå inträffade ansåg en respondent att ansvaret då 

istället låg på den individ som misskött sig och därmed skadat sig på grund av det eller av 

annan anledning.   

”Innan en olycka inträffar är det ju platschefen som har ansvar, som ska bjuda in 

skyddsombudet tidigt, så att man kan göra riskanalyser och arbetsberedning på det som ska 

göras. Så att man har rätt grejer på rätt plats. Och sen, om det sköts schyst då är det ju den 

personen som ramlar ner eller inte sköter sig, som har ansvaret sen istället.” (IP4) 

”Man kan aldrig styra en människa, men du kan ge den rätt förutsättningar.” (IP2)  
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5.3 Att undvika arbetsplatsolyckor 

Enligt delgivna svar av respondenterna verkar bättre planering vara den gemensamma 

nämnaren för att undvika arbetsplatsolyckor. Att inte hinna planera, utan att byggen 

nästintill ritas och byggs samtidigt upplevs som en mycket stor stressfaktor och därmed även 

en riskfaktor för arbetsplatsolyckor. En god planering skulle möjliggöra för respondenterna 

att viga mer tid åt säkerhet.   

”Planering, planering, planering. Och framförallt att få uppgifter i god tid. Att inte göra sånna 

här som verkar vara någon typ av branschstandard nu, att vi ska rita samtidigt som vi bygger. 

Det gör att planering utgår helt och hållet.” (IP1) 

”Rita och bygga samtidigt. Mmm. Värdelöst! Totalt värdelöst! Problemet tycker jag är att när 

du får handlingarna då ska du börja bygga och då hinner du inte granska handlingarna. Det 

där skulle man vilja ändra på.” (IP6) 

Bättre styrning och samverkan mellan de anställda menade respondenterna kunde leda till 

att var och en visste sin uppgift och att var och en fick den arbetsuppgift den skulle klara av 

att genomföra. Då ansågs var och en kunna fokusera på sin uppgift och även kunna planera 

så att eventuella risker reducerades. Respondenterna ansåg att detta åvilade varje anställd, 

men då skulle också mer tid ges, för att detta skulle kunna bli möjligt. Säkerhetsarbete och att 

kunna förutse att en olycka skulle kunna inträffa nämnde flera respondenter som viktigt. 

Även städning och att hålla ordning på sin arbetsplats poängterades som ett sätt att 

förebygga olyckor. Ordet delaktighet återkom i respondenternas svar och framhölls som en 

friskfaktor på arbetsplatserna.     

”När folk är delaktiga, ja men om man vet vad ens roll är, man vet vad ens uppgift är, man vet 

vilken eventuell problemställning man kommer stå inför. Då har du fokus på det. Då springer 

du inte runt som en yr höna, för du vet vad du ska göra och du vet vad alla andra gör. […]. Då 

blir det mindre risk för olyckor.” (IP1) 

”Jamen, hur man undviker arbetsplatsolyckor är framförallt en planering av jobbet. [… ]Då 

kan vi ta hela det här fiskbenet här. Rätt folk med rätt kompetens, rätt material naturligtvis. 

[…]. Ergonomiska maskiner så att du får rätt maskiner till de här jobben du ska göra, god 

planering, och rätt arbetsmetod med den maskinen så du inte står och jobbar på fel sätt. […]. 

Se även till att det är städat på arbetsområdet, att det inte ligger en massa järn och virke slängt 

som du kan gå och snubbla i när du bär dina maskiner.” (IP5) 

Flera av respondenterna uttryckte en önskan om en bättre kommunikation högre upp i 

företaget, där de ansåg att det vore bra om personer som planerar jobben och de som leder 

företaget kunde besöka byggena, så att de fick en bild över hur de anställda har det. Många 

kände att det skulle öka förståelsen över deras arbetssituation, vilken de bland annat 

upplevde tidspressad. Det har blivit ett ”vi och dom”, vilket respondenterna tyckte var tråkigt. 

”[…] glapp mellan kontoret och de som arbetar på fältet. Det är som två skilda företag. Dom 

har ju ingen aning om vad vi håller på med här ute överhuvudtaget. […]. Man skulle behöva ha 
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ut dom lite då och då. Se hur det ser ut i verkligheten. Och dom som sitter och ritar vad vi ska 

bygga, så de ser vad ett streck gör. […]. Det är mycket vi och dom.” (IP4) 

”Det är en jäkla skillnad att käka en ostmacka där uppe på kontoret, än att stå härnere i gropen 

i januari. Dom skulle behöva komma ut hit. De skulle behöva vara ute när det är minus 15 

grader och man måste börja skotta snö innan man ens kan börja jobba.” (IP3) 

5.4 Att halvera antalet arbetsplatsolyckor till år 2017 

Det fanns en positiv inställning gentemot Peabs mål att halvera antalet arbetsplatsolyckor till 

år 2017. Respondenterna ansåg att målet var realistiskt och genomförbart och det framkom 

att några av dem inte visste om att målet existerade. De i sin tur hade även en uppfattning om 

att en hel del av de anställda inom företaget förmodligen inte heller kände till målet.   

”Att halvera arbetsplatsolyckor, det är faktiskt någonting som kan hända inom närmiljö. En 

nollvision är ju en vision och det andra är ett mål. Gubbarna kommer ha det betydligt lättare 

att halvera arbetsplatsolyckorna än att säga att det aldrig nånsin kommer att ske, för alla fattar 

ju att saker kommer att ske.” (IP1)  

”Jag tror inte att alla vet om att målet finns. Som det ser ut i nuläget så får vi ju ingen 

information om inte platschefen kommer och sätter upp lappar. Det måste finnas någon bättre 

informationskanal. […]. Som fler datorer ute på arbetsplatserna. Då kan ju folk sitta på rasten 

och kolla lite grejer.” (IP4)  

Några av respondenterna hade en idé om att företaget skulle kunna göra en ”grej” av målet 

att halvera antalet arbetsplatsolyckor till år 2017. De ansåg att målet skulle kunna lyftas 

ytterligare och på så vis få anställda att känna sig viktiga och betydelsefulla. Det kunde vara 

en av nycklarna till en god arbetsmiljö. Viktigt i sammanhanget enligt respondenterna, var 

även arbetsledningens och platsledningens delaktighet.  

”Man skulle kunna göra en grej av det. Vi skulle vilja nå det här målet. Varför då? Jo, för att vi 

tycker att ni är viktiga. Vi vill att ni ska komma hem på kvällarna. Framförallt skulle det här 

komma ut till arbetsledningen. Typ till platsledningen så att man känner att uppifrån så 

trycker man på för den här goda arbetsmiljön. Att man har det i ryggen.” (IP5) 

Något som de flesta av respondenterna påpekade som viktigt att föra fram, var att 

varselkläderna måste bli bättre. Materialet i dessa var inte bra, då de inte andades tillräckligt 

när det blev varmt. Av denna anledning valde många att inte ha på sig varselkläderna, vilket 

därmed utgjorde en säkerhetsrisk. Att ha en mentor till unga nyanlända arbetsledare var 

också ett önskemål, då dessa enligt respondenterna saknade erfarenhet. Även ritningar till 

arbeten debatterades och respondenterna var alla eniga om att ritningarna blivit sämre på 

grund av mindre detaljer, vilket försvårade arbetet för de anställda.  
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”Vi har fått bättre svetskläder, men tröjorna och varselkläderna måste bli bättre, ett bättre 

material. Bättre planering så vi kan minska stressen. Planeringen brister. Jag vill att man ska 

ha en mentor till nya unga arbetsledare. Det blir sämre å sämre i byggbranschen, på något sätt. 

Generellt sett mer bråttom, mer stress, sämre ritningar. Som natt å dag på ritningar. Förr var 

det mer detaljer, nu finns det ju knappt.” (IP6) 

Åsikter om att arbetsplatsolyckor och ergonomi skulle gå hand i hand framkom under en av 

intervjuerna. Att arbeta på ett felaktigt sätt och att öka förståelsen om att detta kan leda till 

olyckor framhölls som viktigt. Tankar om att delge de anställda mer kunskap om hur detta 

kunde göras bättre, diskuterades. Ett långsiktigt tänk ansågs vara betydelsefullt.  

”Mycket har med ergonomi att göra. Man har stått å jobbat på fel sätt. Det flätas ihop där. Vad 

ska vi göra för att halvera det här då? Jo, ge folk kunskap till varför saker å ting händer. 

Slutklämmen. Arbetsplatsolyckor och ergonomi går hand i hand.  Tänk långsiktigt.” (IP5) 

”Det är ingen som har någon utbildning egentligen, utan det är ju någon som sagt till en på 

lärlingsutbildningen. Håll borrmaskinen såhär, så bryter eller stukar du inte handleden. Så det 

får man ju lära sig då man är lärling. Så använd inte sågen sådär för det är farligt.” (IP6) 
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6 DISKUSSION 

Studien är ett uppdrag från Peab Anläggning AB i Region Mellansverige. Att studiens upplägg 

skulle påverkas av uppdragsgivaren, fanns därför i åtanke. För att förhindra yttre påverkan 

gavs friheten att genomföra studien utan uppdragsgivarens uppfattningar och värderingar. 

Det ansågs kunna bidra med ett mer sanningsenligt resultat. Att få genomföra studien med 

ett folkhälsovetenskapligt perspektiv gjorde processen oerhört intressant. Det var angenämt 

att inte vara allt för insatt i ämnet från början. Då fanns plats för mer kunskap. Bristen på 

förförståelse för det studerade fenomenet kan ha stärkt förmågan att på ett neutralt vis både 

inhämta information tillika analysera resultatet av densamma. Studien bidrog till mycket ny 

kunskap och har även väckt ett stort intresse för fortsatt arbete på området. Syftet med 

studien och dess frågeställningar anses därför ha besvarats.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metoden 

Den valda kvalitativa metoden är relevant för studien och djupet i svaren som önskades 

kunde nås. Svaren var även relevanta för syftet och besvarade frågeställningarna. Att det 

slutligen blev sex intervjuer istället för åtta, vilket var tanken från början, var till stor fördel 

tidsmässigt. Däremot kan det diskuteras som en svaghet för studien vad gäller trovärdighet i 

resultatet och slutsatserna. Dock sammanföll respondenternas svar och det kändes som att 

de talade för en större grupp av anställda. Det infann sig en teoretisk mättnad i svaren, vilket 

innebär att svaren påminde om varandra. Det i sig ökar till viss del trovärdigheten i studien 

enligt Bryman (2011), vilket därmed anses vara viktigt att poängtera.  

Även en kvantitativ metod hade varit genomförbar och det hade kunnat öka 

generaliserbarheten mer i svaren enligt Bryman (2011). En enkätstudie hade då kunnat vara 

lämplig. Enligt Bryman (2011) hade då dock inte ett djup i svaren kunnat nås, som i en 

kvalitativ intervjustudie. Däremot övervägdes möjligheten att kombinera de två metoderna. 

Bryman (2011) menar att kombinationen kan bidra till en mer heltäckande redogörelse för 

det studerade området. Om oväntade resultat skulle dyka upp vid analysen i den ena 

metoden, kan analyserade resultat från den andra metoden hjälpa författaren att tolka och 

förstå den bättre. En kombination skulle även öka generaliserbarheten i resultatet (Bryman, 

2011). Medvetenheten finns att det presenterade resultatet inte går att generalisera för en 

stor grupp människor. Däremot kan denna studie bidra med en fördjupad förståelse kring 

arbetsplatsolyckor som fenomen, vilket kan ligga till grund för beslut som rör åtgärder för 

hur företaget ska kunna halvera antalet arbetsplatsolyckor till år 2017.  

Metodbeskrivningen och metoddiskussionen styrker studiens möjligheter till överförbarhet, 

vilket Bryman (2011) beskriver som ett delkriterium för tillförlitligheten. Det ska ifrågasättas 

om metod och urval kan tillämpas av andra (Bryman, 2011). I metoden finns en tydlig 

redogörelse för hur metod och urval genomfördes. Likt tidigare skrivet gjordes ett målinriktat 
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urval med hjälp av en kontakt på företaget. Urvalskriterierna utgjorde den spridning i 

yrkesposition som fanns bland respondenterna, för att på så vis visa på om det även fanns en 

eventuell spridning i svaren. Metod såväl som urval anses kunna tillämpas av andra genom 

den beskrivning som finns i studien. 

6.1.2 Teoretiskt perspektiv i metoden  

Ishikawamodellen även kallad Fiskbensmodellen (Figur 2) är lämpad för studien. 

Respondenterna som fick modellen presenterad för sig vid intervjuerna, ansåg att den var 

lättbegriplig. Modellen fanns utskriven i pappersform, så att respondenterna kunde få se den 

med egna ögon, om de inte hade gjort det tidigare. Genom att ha den utskriven kunde 

respondenterna även relatera till den vid behov. Det var till fördel om de förstod den, 

eftersom den integrerades i frågeguiden. Det uppstod inga problem vid intervjuerna 

angående modellen. Att presentera Ishikawamodellen för respondenterna innan intervjuerna 

kan dock ses som en risk, då risken finns att deras svar kan ha hamnat innanför modellens 

ramar. Faktorer som finns utanför ramen kan eventuellt ha uteblivit. Haddons 10 

skadepreventiva strategier tillämpades främst vid tolkning av studiens resultat och ökade 

förståelsen för hur arbetsplatsolyckor kan inträffa vid olika grad av exponering av 

riskfaktorer. 

6.1.3 Urval och analys 

Hjälpen med urvalet uppskattades, men eftersom det gjordes av en kontakt på Peab, kan 

möjligen någon komma att anta att svaren i resultatdelen skulle kunna vara vinklade till 

företagets fördel. Det är förståeligt, men förhoppningen är att så inte är fallet. Det fanns i 

åtanke under studiens gång, men intervjusituationerna upplevdes ändock som ömsesidigt 

trygga och respondenterna ansågs tala fritt. Som presenterat valdes de med olika 

yrkesposition för att eventuellt erhålla en spridning i svaren vid intervjuerna. Trots spridning 

påminde svaren ändå om varandra. Studien har fått synliggöra och föra fram 

respondenternas åsikter och de fick förklarat för sig att deras svar kan komma att ligga till 

grund för det arbete som krävs för att företaget ska nå sitt mål. Det kändes väsentligt att 

respondenterna var införstådda med det, då studien i sig inte ger en direkt hjälp avseende 

arbetsplatsolyckor.  

Analysen som genomfördes på den transkriberade textmassan enligt anvisningar från 

Bryman (2011) var tidmässigt omfattande. Det fanns inga tidigare erfarenheter vad gäller 

tillämpande av en kvalitativ innehållsanalys. Ett sanningsenligt resultat anses dock vara 

presenterat, vilket är baserat på den analys som genomförts. 



                                                          

21 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Viktiga faktorer att belysa 

Enligt Waddell & Burton (2006) förs ständigt diskussioner huruvida arbete är bra för 

människors hälsa och välbefinnande. I viss mån är arbete positivt, men kan även utgöra 

risker för både fysisk och psykosocial hälsa (Waddell & Burton, 2006). Det har även 

respondenterna i denna studie påtalat. I intervjuerna framkom att ett gott psykosocialt 

klimat är av vikt på arbetsplatserna. Det ansågs vara betydelsefullt för kommunikation och 

samarbete. På så vis kunde arbetsplatsolyckor undvikas. Detta stämmer väl överens med Ko 

& Donaldson (2011) som beskriver hur en positiv psykologi på arbetsplatser kan leda till 

prestationsförbättringar bland de anställda. Enligt Linley et al. (2006) är positiv psykologi 

även aspekter som kan leda till lycka och självförverkligande samt till harmoni och hållbarhet 

på arbetsplatsen. Den psykosociala arbetsmiljön ansågs vara god inom företaget. Dock fanns 

önskemål om mer gruppdynamik och samarbete mellan olika nivåer inom företaget. Även en 

allmän önskan om större respons från de som leder företaget var påtaglig. Enligt Törner 

(2008) och AFS (2010:1) kan det ovan beskrivet vara säkerhetsfrämjande. Även Feng, Zhang 

& Wu (2015) samtycker.  

Målet att halvera antalet arbetsplatsolyckor till år 2017 ansågs vara ett bra mål. 

Respondenterna var positivt inställda till målet och det fick dem att känna sig viktiga och 

betydelsefulla, vilket enligt Abrahamsson et al. (2003) är väsentliga friskfaktorer i ett 

hälsofrämjande arbete. Däremot menade respondenterna att alla inte visste om att målet 

fanns, vilket företaget bör se över. De flesta av respondenterna ansåg nämligen att bara 

vetskapen om att målet existerar kan göra skillnad avseende reducerandet av 

arbetsplatsolyckor. I intervjuerna framkom även att mer delaktighet önskades, vilket ansågs 

skulle förbättra arbetssituationen. Respondenterna ville även få bli mer sedda och att få 

uppmuntran för goda arbetsinsatser. Det ansågs kunna öka välbefinnandet och 

yrkesstoltheten samt även vara hälsofrämjande, vilket även Korp (2004) diskuterar som 

friskfaktorer. Det fanns en klar önskan om mer integrerad empowerment i arbetet. 

Stress sågs som en riskfaktor som respondenterna upplevde i stor utsträckning på sina 

arbetsplatser. Enligt WHO (2003) kan stressiga omständigheter få människor att känna sig 

omförmögna att samarbeta samt ha svårare att tänka klart. Under stress är människor även 

benägna att arbeta snabbare, vilket i sin tur kan bidra till riskfyllda genvägar (WHO, 2003). 

Information delgavs om att de anställda tog genvägar under tidspress och uttryck likt ”jag ska 

bara” var en allmänt känd mentalitet. De var väl medvetna om att detta kunde leda till 

arbetsplatsolyckor. Därför var önskemålet om att få tillexempel ritningar i tid så att de slapp 

”rita och bygga samtidigt”, som de själva benämnde det. De ville även få rätt arbete, där de 

gavs rätt förutsättningar att arbeta säkert. De negativa konsekvenserna av stressen bidrog 

inte till några önskade förbättringar. 

Likt stress var även tidsbrist en riskfaktor som gjorde arbetet forserat och att då fick olika 

arbetsmiljöaspekter stå åt sidan. Känslan av att inte hinna kontrollera projekten grundligt 

innan arbetet började var påtaglig. Respondenterna saknade ofta tid för riskanalyser, vilket 

är negativt ur säkerhetssynpunkt. De var alla överens om att bättre en planering tillsammans 
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med arbetsledningen kunde underlätta situationen. Den hårt pressade tidsramen, bör 

företaget se över, då det är en uttalad risk för arbetsplatsolyckor. Enligt SFS (1977:1160) ska 

arbete planläggas och anordnas rätt, så att det kan utföras i en sund och säker miljö. För att 

förhålla sig till det faktumet, finns det därför helt klart förbättringsmöjligheter inom 

företaget. 

Enligt Wagner & Harter (2006) kan rätt material, såsom rätt arbetskläder, vara en faktor som 

leder till ett bättre, säkrare och mer högkvalitativt genomfört arbete. Bland respondenterna 

fanns en önskan om bättre varselkläder. Att slarva med användning av de varselkläder som 

tillhandahålls i nuläget är en stor riskfaktor. Varselkläderna ansågs vara missanpassade och 

av fel material, och det gjorde att många av de anställda valde att ta av sig dessa vid varmt 

väderlag, då kläderna inte andades tillräckligt bra. Företaget kan därför föröka undanröja 

detta bekymmer genom att erbjuda bättre anpassade varselkläder. Enligt Agervold (1991) är 

ergonomi en viktig aspekt att ta hänsyn till på arbetsplatsen. Vid intervjuerna i denna studie 

framkom också att mer information och kunskap om hur en god ergonomi ska uppnås och 

hur den ska infiltreras i arbetet, borde synliggöras och delges på ett bättre sätt. 

Arbetsplatsolyckor och ergonomi ansågs gå hand i hand. Önskemål om att få gå på kurser 

eller liknande framfördes. Ett kunskapsbaserat långsiktigt tänk ansågs vara viktigt i det 

avseendet. 

6.2.2 Det teoretiska perspektivet i förhållande till resultatet  

Ishikawamodellen är förankrad med studien i såväl frågeguide som analys. Faktorer som är 

upptagna i resultatdiskussionen, likt stress och tidsbrist, kan placeras i modellen (figur 2). 

Faktorerna kan enligt Ishikawa & Loftus (1990)  vara grundorsaker till en händelse. Som 

tidigare nämnts benämns händelse som arbetsplatsolycka i den här studien. För att ta 

faktorn stress som exempel: Om en anställd stressar på sin arbetsplats tar den, enligt 

respondenterna, gärna onödiga riskfyllda genvägar för att hinna, vilket i sin tur kan leda till 

en arbetsplatsolycka. Grundorsaken till händelsen arbetsplatsolycka var i det fallet stress. 

Enligt Tholén, Pausette & Törner (2013) är en osund arbetsmiljö inte positivt för säkerheten 

på arbetsplatsen, vilket respondenterna i den här studien var helt eniga om.  

Haddons 10 skadepreventiva strategier har varit bra att relatera till under studiens gång. 

Enligt Haddon (1995) bör riskfaktorer reduceras och hindras från att frigöras. På Peabs 

arbetsplatser befinner sig skyddsombud, vilka patrullerar och kontrollerar arbetsmiljön. 

Deras uppgift är bland annat att se risker på arbetsplatser och se till att de undviks eller 

reduceras (http://www.peab.se/om-peab/press-och-media/nyhetsarkiv/tydlighet-och-

uppfoljning-lagger-grunden-till-en-saker-arbetsplats/). Enligt Haddon (1995) ska anställda 

erbjudas bra material som kan minska skaderisken. För att ta ett exempel från intervjuerna 

önskade respondenterna bättre varselkläder, vilka de inte ansåg sig ha. Enligt Wagner & 

Harter (2006) kan det förklaras som en risk för olyckor, vilket även respondenterna ansåg.  
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6.3 Etikdiskussion 

I studien har stor hänsyn tagits till etik, vilket anses vara viktigt för deltagarnas trygghet samt 

för studiens trovärdighet i sin helhet. Fyra etiska principer låg till grund för studien och de 

presenterades som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De tilltänkta respondenterna blev tillskickade ett 

varsitt missivbrev (bilaga A) där information om studien stod. Det ansågs vara etiskt rätt att 

låta personerna komma med egna förslag om tid, plats och datum för intervjuerna, då dessa 

skulle genomföras under arbetstid.  

I relation till konfidentialitetskravet kan urvalet av respondenterna diskuteras. Urvalet 

genomfördes med hjälp av en kontaktperson inom på företaget. Det kan etiskt sett ses som en 

brist, då just denne person visste vilka personer som kunde komma 

att intervjuas. Respondenterna verkade inte ha någonting emot detta faktum, utan ställde 

gladligen upp på en intervju oavsett. Intervjumaterialet anonymiserade s, vilket därmed 

ledde till att respondenterna inte skulle kunna identifieras av varken kontaktperson eller 

någon annan utomstående. Den offentliga informationen om respondenterna som delges i 

studien är att de är anställda vid Peab Anläggning AB i Region Mellansverige med en 

yrkesposition som antingen platschef, arbetsledare, skyddsombud eller lagbas. 

6.3.1 Förförståelse 

Innan genomförda intervjuer erhölls god information från kontaktpersonen, vilken 

presenterade företaget och vad en anställd kunde utföra för typ av arbete. En ordentlig 

inläsning på området genomfördes, vilket var en fördel tillsammans med informationen från 

kontaktpersonen. All information ledde till att följdfrågor vid intervjuerna var lättare att 

ställa. Trots information och inläsning hade författaren ändock relativt lite förförståelse för 

byggbranschen i sin helhet. Enligt Bryman (2011) kan förförståelse vara både positivt och 

negativt att ha tillhanda. Lite förförståelse för området i sin helhet kan ha viss inverkan på 

konstruktionen av frågeguiden (Bryman, 2011), vilket det i viss mån hade. Efter första 

intervjun kom författaren till insikt om att det behövdes ett förtydligande i frågorna i 

frågeguiden, så att dessa skulle vara lättare att förstå och besvara. Detta underlättade även 

studiens analys. Det är dock värt att tillägga att den första intervjun var lika användbar som 

de andra. 

Ur ett etiskt perspektiv blev det till en fördel med de besök som gjordes på arbetsplatserna. 

Besöken bidrog nämligen till en ökad förståelse för studiens teoretiska del, vilket 

underlättade för skrivprocessen. Förutsättningar på arbetsplatserna där eventuella risker för 

arbetsplatsolyckor räknades in, fick ses med egna ögon, vilket gjorde studiens syfte än mer 

förståeligt. Maskinerna fick beskådas, vilka upplevdes som potentiellt riskfyllda. Det blev 

uppenbart att misstag eller felaktig hantering av dessa stora och kraftfulla maskiner kunde 

orsaka skador och olyckor. Det faktum att en olycka är en olycka för mycket, blev även 

klarare.  
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7 SLUTSATSER 

 Dålig planering av arbeten samt tidsbrist ligger till grund för de anställdas beteende 

att ta onödiga risker och genvägar, vilket i sin tur kan leda till arbetsplatsolyckor. 

 Ansvaret innan en arbetsplatsolycka inträffar beskrevs som en kedja, där alla 

anställda inklusive ledning är inblandade. Var och en ansågs vara sitt eget 

skyddsombud. 

 Mer tid för säkerhetsarbete, bättre ritningar, bättre samverkan mellan olika nivåer på 

företaget, mer funktionsdugliga varselkläder samt mer tid för planering ansågs vara 

väsentliga faktorer som kan förebygga arbetsplatsolyckor. 

 Att främja de anställdas delaktighet samt erbjuda större inflytande tidigt i olika 

arbetsprojekt, kan komma att underlätta arbetet med att nå målet att halvera antalet 

arbetsplatsolyckor till år 2017. 

7.1 Studiens nytta och framtida forskning 

Studien anses kunna komma till användning i flera avseenden. Däribland för företaget i 

fråga. Förutom att studien förklarar hur företaget kan komma att nå sitt uppsatta mål, 

belyser den även problem och bekymmer som de anställda påpekar. Dessa kan vara nyttiga 

att ta del av för företaget, men även för andra företag inom samma bransch. Medvetenheten 

finns att byggbranschen är stor. Ett antagande och en förhoppning finns ändock om att 

resultaten i studien kan tillämpas i större utsträckning. Studien bekräftar till stor del redan 

publicerad vetenskap, men kan även påvisa områden och samband där tidigare forskning inte 

gjorts. Detta kan väcka nyfikenhet för ytterligare forskning inom området. Även möjligheten 

att komplettera den här kvalitativa intervjustudien med en kvantitativ enkätstudie existerar, 

för att på så vis kunna ge möjlighet till generaliserbarhet. 
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BILAGA A MISSIVBREV 

Information angående intervjustudie med anställda vid Peab Anläggning AB i 

Region Mellansverige 

Jag heter Caroline Taxén och studerar tredje året på Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens 

högskola i Västerås. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete som kommer att 

presenteras och examineras första veckan i juni år 2015.  

Jag har fått i uppdrag att göra en intervjustudie med 8 anställda vid Peab Anläggning AB i 

Region Mellansverige, där syftet är att öka förståelsen för hur ni anser att företaget kan nå 

det uppsatta målet att halvera antalet arbetsplatsolyckor till år 2017. Min kontaktperson är 

arbetsmiljöchefen Anna-Karin Petursson, som sitter på Peab Anläggning AB:s  huvudkontor i 

Solna.   

Du som anställd tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie för att beskriva dina 

upplevelser och erfarenheter kring arbetsplatsolyckor och förebyggande av dessa. Eftersom 

du tillhör målgruppen är ditt deltagande viktigt för underlaget till studien. Deltagande i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 1 timme vardera. De kommer även att bandas in med en 

diktafon. Det som sägs kommer sedan att skrivas ned för hand för att därefter analyseras 

med en så kallad innehållsanalys. Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att endast jag kommer att ha tillgång till personuppgifter. Materialet kommer 

att avidentifieras, vilket gör att materialet inte kommer kunna kopplas till dig som person. 

När studien är godkänd och klar kommer materialet även att förstöras.  

Du får gärna kontakta mig om du har ytterligare frågor angående studien och deltagandet. 

Du får även själv komma med önskemål om plats och tid för genomförande av intervjun. Min 

tanke är att den genomförs på eller i närheten av din arbetsplats.  

Jag vill nu att du tar ställning till deltagande i studien genom att kontakta mig via mail eller 

telefon senast onsdagen 22 april. Jag kommer att skicka påminnelse via mail om jag inte får 

något svar. 

Mailadress: caroline.taxen@hotmail.com 

Telefon: 070-274 57 52 

Ditt deltagande är av stort intresse för såväl Peab Anläggning AB i Region Mellansverige som 

för mitt examensarbete!  

 

Med vänlig hälsning,  

Caroline Taxén 

 

 

 



 

 

BILAGA B FRÅGEGUIDE 

Tema 1: Vad har de anställda för uppfattning om varför arbetsplatsolyckor 

inträffar? 

 Känner du till den så kallade Ishikawamodellen också kallad Fiskbensmodellen? I 

modellen ingår 6 M, vilka är Människa, Maskin, Metoder, Management, Material och 

Miljö. 

 

 Dessa 6 M kan kopplas samman med varför arbetsplatsolyckor sker. Hur tar du 

ställning till det?  

 

 Vad tror du människan spelar för roll vid arbetsplatsolyckor?  

- Anser du att de anställda följer företagets säkerhetsföreskrifter? 

 

 Vad tror du maskinerna spelar för roll vid arbetsplatsolyckor? 

 

 Vad tror du era metoder (hur ni går tillväga) spelar för roll för arbetsplatsolyckor? 

 

 Hur ser du på management i detta avseende? Jag tänker främst på ledarskapets 

inverkan på arbetsplatsolyckor.  

- Kan ett bättre eller sämre ledarskap ha positiv eller negativ inverkan på 

arbetsolyckor? Du får gärna ge ett exempel.  

 

 När det kommer till material ni arbetar med. Tror du att det kan relateras till 

arbetsplatsolyckor?  

- Kan du ge ett exempel på ett material som du anser är mer eller mindre farligt för de 

anställda inom företaget?  

- Anser du att de anställda hanterar materialen på rätt sätt enligt de 

säkerhetsföreskrifter som finns? 

 

 Slutligen till det sista M:et miljö. När jag säger miljö tänker jag på fysisk, psykisk och 

social miljö.  

- Hur ser du på miljöns betydelse vid arbetsplatsolyckor? Ta social miljö som ett 

exempel.  

- Hur tror du att den sociala miljön påverkar människan och dess benägenhet att råka 

ut för en arbetsplatsolycka?  

 
Tema 2: Vem anser de anställda ha störst ansvar innan en arbetsplatsolycka 

inträffar? 

 Vem anser du har störst ansvar, i till exempel en arbetsgrupp, innan en 

arbetsplatsolycka väl inträffar? Jag tänker mig om det är någon specifik i 

arbetsgruppen som kan förhindra att en arbetsplatsolycka faktiskt inträffar.  

- Anser du att den olyckdrabbade själv bär något ansvar? Utveckla gärna ditt svar. 

- Hur ser du på arbetsledarens ansvar?  

- Bär företaget något ansvar? I sådana fall vilket?  

 

 

 

 



 

 

Tema 3: Hur tror de anställda att arbetsplatsolyckor skulle kunna undvikas? 

 Hur tror du generellt sett att arbetsplatsolyckor skulle kunna undvikas inom 

företaget? 

 

 Om jag åter säger: Människa, Maskin, Metoder, Management, Material och Miljö.  

- Kan du då tänka dig några specifika åtgärder som dessa är iblandade i, och som i sin 

tur skulle kunna förebygga arbetsplatsolyckor? 

 

 Vi kan börja med människan som ett exempel. Anser du att människan kan göra 

någonting annorlunda för att en arbetsplatsolycka inte ska inträffa? 

- Har du hört talas om empowerment? (Om inte, så beskriver författaren vad det är). 

- Upplever du att ni har empowerment på arbetsplatsen eller inom företaget i stort? 

- Anser du att empowerment kan ha någon inverkan på arbetsplatsolyckor? Utveckla 

gärna ditt svar.  

 

 Anser du att det finns någon maskin som är mer riskfylld att arbeta med? 

- Anser du att ni saknar någon maskin? 

 

 Anser du att företaget i stort kan göra någonting annorlunda i detta avseende? I 

sådana fall vad? 

 

 Du får gärna reflektera fritt kring eventuella förbättringsmöjligheter gällande de 

återstående M:en - Metod, Management/Ledarskap, Material och Miljö.  

  

Tema 4: Hur anser de anställda att företaget kan nå sitt mål att halvera antalet 

arbetsplatsolyckor till år 2017? 

Peab Anläggning AB har som mål att halvera antalet arbetsplatsolyckor till år 2017.  

 Hur ser du på målet i sin helhet?  

- Tror du att alla vet om att målet finns? 

- Tror du vetskapen om att målet existerar gör någon skillnad avseende 

arbetsplatsolyckor? 

- Tror du att företaget kan komma att nå målet till år 2017 som det ser ut inom 

företaget i nuläget?  

 

 Vilka faktorer tror du spelar in för att företaget ska kunna nå sitt mål? Du får gärna 

återgå till de 6 M:en om du känner för det. 

 

  Vem eller vilka anser du kan bidra till att detta mål uppfylls? Förklara gärna varför 

du tycker så.  

 
För att runda av denna intervju skulle jag vilja höra om finns det någonting du vill tillägga? 

Finns det någonting som du länge velat säga, men inte haft möjligheten till?  

Annars tackar jag så hemskt mycket för att du ville ställa upp! Det betyder väldigt mycket för 

mitt examensarbete såväl som för Peab!
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