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Syfte
Att undersöka anledningar till risktagande på ett stort
svenskt stålindustriföretag med cirka 1000 anställda.

Metod
• Studien hade en kvalitativ och beskrivande studiedesign.
• Sextiosex arbetare från produktionen deltog i tio fokusgruppintervjuer.
• Säkerhet på arbetet diskuterades i semistrukturerade
fokusgruppintervjuer, där de anställda själva berättade
om, och förklarade anledningar till risktagande.

Resultat
• Anledningar till riskagande formades till en huvudkategori
och sex subkategorier (Tabellen).  
• Arbetarna beskrev att trötthet resulterar i mer
risktagande (1.2.):
”Vi är ju skiftabetare, så man kan ju vara fruktansvärt
trött ibland” och ”Klockan fyra på morgonen
tänker man inte så jävla klokt”
• Arbetarna beskrev att vara “hemmablind”, vilket innebär
att man följer invanda rutiner på jobbet och därigenom
blir blind för risker som man borde se (1.4.):

• Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

”Det är slentrian. Man blir van att, man är ju ute,
man tänker inte, man gör ju det man ska,
man tänker inte på vad man gör”

Anledningar till risktagande:
resultatets huvud- och subkategorier

• Arbetarna ansåg att för lite personal på ett skiftlag är
negativt för säkerheten, eftersom att de som jobbar
behöver ta fler risker på grund av den extra arbets-
belastningen (1.5.):

(1.) Individens dagsform, samt yttre omständigheter i
arbetsmiljön påverkar risktagandet
Följande aspekter bidrar till mer risktagande:
(1.1.) Att vara ny på jobbet
(1.2.) Att vara trött
(1.3.) Att vara nonchalant inför säkerhetsriskerna

”…ändå förväntas det att man ska, att det inte ska
märkas på produktionen även om det kanske är en
tillfällig personal reducering. Sen är man väl lite
funtad så också själv att man kanske tar i lite extra
då, för att, ja, hålla upp produktionen då, fast då
är man liksom lite snett ute kanske, för att då tar
man även mer risker”
• Arbetarna beskrev att stressa och skynda sig kan bero
på viljan att hålla en deadline, eller att kunna slutföra
arbetet snabbt så att man kan få vila sig sen (1.6.):
”Ja, är man stressad, det är då man börjar gena”

(1.4.) Att arbeta på rutin och vara ”hemmablind”
(1.5.) Att det finns för lite personal för att göra jobbet
(1.6.) Att stressa, skynda sig och arbeta fortare för att
spara tid

Slutsats
Anledningar till risktagande påverkas dels av individens
dagsform och dels av yttre omständigheter i arbetsmiljön.

