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Størrelse (km2) 43.094 450.295

Indbyggere (mio) 5.6 9.6

LTI /1.000 medarbejdere 16 8

Dødsulykker/mio medarbejdere 20.1 15.1

Dødsulykker BA/mio arbejdere 63.1 45.3

LTI-rater
136.6 >< 27.4

29.4 >< 8.21
(Spangenberg et al 2003)



Projektet ”Arbejdsulykker i Danmark og Sverige”Projektet ”Arbejdsulykker i Danmark og Sverige”

• Gennemført i perioden 2013-2016
– Slutrappport afleveret marts 2017

• Samarbejde mellem danske og svenske forskere
– DK:

• Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
• Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet

– SE
• Arbets- o miljömedicin, Sahlgrenska Academy, Gøteborg Univerisitet

• Finansieret af
– Arbejdsmiljøforskningsfonden
– Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
– AFA Försäkring



Projektets formålProjektets formål

• Undersøge betydningen af makro-faktorer :
– Nationalkultur
– Arbejdsmiljølovgivning/-tiltag
– Forsikringssystemer
– Erhvervs- og branchestruktur

• Indenfor BA undersøge betydningen af meso-faktorer:
– Uddannelse
– Ledelse
– Sikkerhedsklima

• Indenfor BA undersøge mikro-faktorer
– Adfærd
– Holdninger

• Vurdere hvorvidt og hvordan de betydende faktorer kan
overføres til Danmark.



Makro-faktorer
Nationer og samfund

Meso-faktorer
Virksomheder og organisationer

Mikro-faktorer
Individer og grupper

Tre overordnede delundersøgelser
- Registerundersøgelse af arbejdsulykker
- Forskelle i AM-lovgivning
- Forsikringssystemet

Tre BA-specifikke delundersøgelser
- Folk der har arbejdet i begge lande
- Uddannelsessystemet
- Byggepladser

Fravalgte elementer
- Virksomheder
- Fagforeninger
- De regionale arbejdsmiljørepræsentanter
- Påvirkninger før erhvervsfaglig uddannelse



Faktorer af betydningFaktorer af betydning

Makrofaktorer Mesofaktorer Mikrofaktorer

Virksomhedsstørrelser Ledelsesstil Samarbejde og godt kollegaskab

Andelen af faglærte Planlægning og involvering Alkoholadfærd

Forsikringssystemet Ansættelsesvilkår Fremtidsorientering

Implementering af AM-loven Skolernes indflydelse på elever og
virksomheder



Makrofaktorer



VirksomhedsstørrelseVirksomhedsstørrelse
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UddannelseUddannelse

• Registeranalysen viser, at ufaglærte har 28%
højere sandsynlighed for (at anmelde) en
arbejdsulykke end faglærte.

• En lavere andel af de ansatte i bygge- og
anlægsbranchen er ufaglærte i Sverige og
andelen falder henover perioden (1993-2012) fra
34 til 20%, mens andelen har været konstant på
ca. 30% i Danmark.



Forsikringssystemets betydningForsikringssystemets betydning

• Incitament til forebyggelse
– Det svenske forsikringssystem har et større forebyggende potentiale end

det danske system.
– Det forebyggende perspektiv står meget stærkere i det svenske system
– Forsikringssystemet støtter virksomhedernes arbejdsmiljøaktiviteter

gennem betydelig finansiering (200 mio/år)
– Der gives betydelige midler til forskning og udvikling af arbejdsmiljøet i

Sverige (150 mio/år).
• Incitament til anmeldelse

– Der er et middelstort incitament til at rapportere arbejdsulykker i Sverige,
mens der i Danmark er et svagt negativt incitament for virksomhederne

– Svenske medarbejdere har et stort incitament til at anmelde skader, idet de
får større kompensation ved arbejdsskaderelateret sygefravær set i forhold
til andet fravær.

– Der er ikke et negativt incitament for arbejdsgivere i Sverige til at anmelde
skader, idet forsikringspræmien ikke påvirkes af dette, hvilket er tilfældet for
danske virksomheder



Implementeringen af AM-lovenImplementeringen af AM-loven

• Lovgivningen er en dynamisk ting, der
løbende justeres

• Der er tidligere foretaget sammenligninger af
arbejdsmiljølovgivningen i DK og Sverige:

• Lighederne overskygger klart forskellene (ILO, EU)
• Tre områder med forskelle af potentiel betydning:

– Dækningsområdet er større i S (søfart, selvstændige,
familievirksomheder, militæret og studerende)

– Strukturen på arbejdsmiljøorganisationen (fagforeninger
mere indflydelse i S (regionale AMR, udpeger AMR, med
i AMU v. >50))

– Rammevilkårene for håndhævelsen af arbejdsmiljøloven:
Flere tilsynsførende i DK, sværere at udstede bøder i S.



Forskel på dansk og svensk ATForskel på dansk og svensk AT

• Kontrollant- og ekspert-rollen er udbredte
– Ingen forskel til Sverige

• Der anvendes både autonomi-understøttende og
magtbaserede interaktioner
– Det første mindre og det andet mere end i Sverige

• Negativ adfærd og fejlrettelser er udbredte
– Ingen af disse ses i udbredt grad i Sverige

• Svenskerne i undersøgelsen har et mere positiv oplevelse af
den tilsynsførende og udbyttet af besøget

• Samlet kan det potentielt være med til at forklare noget af
forskellen mellem Danmark og Sverige
– Uklart om det ligger hos den tilsynsførende (deres adfærd) eller

de inspicerede (deres holdninger)



Faktorer af betydningFaktorer af betydning

Makrofaktorer Mesofaktorer Mikrofaktorer

Virksomhedsstørrelser Ledelsesstil Samarbejde og godt kollegaskab

Andelen af faglærte Planlægning og involvering Alkoholadfærd

Forsikringssystemet Ansættelsesvilkår Fremtidsorientering

Implementering af AM-loven Skolernes indflydelse på elever og
virksomheder



Ledelsesstil



Undersøgt ledelse på forskellige måderUndersøgt ledelse på forskellige måder

• Ledelse undersøgt gennem
– Spørgeskemaer til

• lærlinge vedr. deres forventninger til ledelse
• Håndværkere på byggepladser

– Observation af byggeledere
• Data viser et konsistent mønster:

– Større forventning om og brug af involverende ledelse i Sverige
end i Danmark

• Denne forventning eksisterer allerede inden lærlingene starter på
uddannelsen

– Svenske ledere beskrives som mere bureaukratiske, dvs.
sørge for at regler, planer og procedurer blev overholdt

– Svenske elever og håndværkere mente i højere grad end de
danske, at man skal adlyde lederne uden at stille spørgsmål

• Igen dannes dette inden uddannelsesstart
• Disse forskelle i ledelsesstil kan kobles til forskelle i

sikkerhed, fx kunne den observerede ledelsesadfærd
forklare ca. 40% af variationen i sikkerhedsklima på
byggepladserne



Observerede byggeledereObserverede byggeledere
Svenske Danske

Antal 22 15
Gns alder (år) 43.8 38.9
Andel mænd 100% 100%
Gns års erfaring som byggeleder 9.5 10.0
Gns års erfaring som arbejdsleder 4.6 1.3
Gns års erfaring som byggearbejder 9.7 3.0

Højeste uddannelsesniveau (%)
Kortere erhvervsfaglig uddannelse (fx tømrer)
Kortevarende videregående uddannelse (fx bygningskonstruktør)
Længerevarende videregående uddannelse (fx bygningsingeniør)

54.5%
18.2%
27.3%

6.7%
60.0%
33.3%

Tid brugt på denne plads (andel af fuld tid) 84.6% 54.5%
Tid brugt på kontoret (andel af tid på pladsen) 62.3% 43.5%
Andel med mindst en mellemleder på pladsen 72.7% 40.0%
Andel med sikkerhedskoordinator-funktion 90.9% 66.7%
Gns antal egne håndværkere på pladsen 5.6 3.9
Gns antal håndværkere fra underentreprenører på pladsen 11.5 13.7



Ansættelsesvilkår,
planlægning og involvering



Baggrundsdata for deltagerne i
spørgeskemaundersøgelsen på byggepladser
Baggrundsdata for deltagerne i
spørgeskemaundersøgelsen på byggepladser

Sverige Danmark
Antal deltagere 358 465
Antal byggepladser 46 38
Gns alder (år) 39 39
Andel mænd 97% 98%
Andel faglærte 87% 71%
Andel fastansatte 82% 65%
Andel deltagere ansat i:
Små virksomheder (<20)
Mellemstore virksomheder (20-100)
Store virksomheder (>100)

29%
37%
33%

27%
55%
19%

Lønform, andel ansatte med:
Fast månedsløn
Timeløn
Akkord (incl blandingsformer)

37%
31%
31%

8%
55%
33%



Forskel mellem svenske
håndværkere
Forskel mellem svenske
håndværkere



AnsættelsesvilkårAnsættelsesvilkår

• Markant forskel i ansættelsesvilkår, med kortere
og løsere ansættelser i DK
– Der er teoretiske argumenter for, at faste og

længerevarende ansættelsesformer styrker
relationen mellem medarbejdere og ledere, hvilket
kan have positive sikkerhedsmæssige
konsekvenser

– I overensstemmelse hermed viser vores data, at
blandt svenskerne er kortere/løsere ansættelser
relateret til sikkerhedsmæssige negative faktorer

– Derfor kan forskellen i ansættelsesformer have en
negativ indflydelses på sikkerhedsniveauet på
danske byggepladser



PlanlægningPlanlægning

• En af anekdoterne om
Øresundsbroen er, at svenskerne
havde en længere planlægningsfase
– Beslutningen om byggeriet taget i 1991.

DK gik i gang med byggeriet i 1993,
mens svenskerne først startede i 1997.

• Men hvordan måler og sammenligner
vi planlægning?



PlanlægningPlanlægning

• To spørgsmål:
– Det byggeprojekt jeg arbejder på lige

nu, er velplanlagt
– På det byggeprojekt hvor jeg arbejder

lige nu, er sikkerhed med i
planlægningen på en god måde.



Nuværende byggeri velplanlagtNuværende byggeri velplanlagt

p<0.01, Cohen’s d =0.62



PlanlægningPlanlægning

• Svenskerne oplever det nuværende byggeri de
arbejder på, som mere velplanlagt end danskerne

• Planlægning hænger sammen med sikkerhedsklimaet
og sikkerhedsadfærd

• Vi ved ikke, om byggerierne reelt er bedre planlagt
– Den højere grad af involvering kan også spille en rolle,

da der er en sammenhæng mellem involverende ledelse
og planlægning

• Planlægning og involvering spiller derfor potentielt en
rolle i forskellen i ulykker mellem DK og SE.



Skolernes indflydelse



RollerRoller

• Skole/ virksomhed:
– DK: skolens og virksomhedens rolle skarpt

opdelt. Praktikdel er virksomhedens ansvar
(fagforening og leder kan hjælpe)

– S: Praktikken fælles ansvar skole/
virksomhed. Lærerne advokater + tilsyn

• Elevernes rolle
– DK: finder selv læreplads: ansat lærling
– S: skolen finder praktikplads: elev i praktik





KonsekvenserKonsekvenser

• Dette medfører forskellig tilknytning til
praktikfirma i DK end S
– Tættere identifikation med firma i DK
– Sikkerhedsmæssigt en større udfordring for DK

lærlinge at bruge deres viden om sikkerhed i
praksis – de oplever det som deres eget ansvar

– Elevers rolle som enten ansat lærling (DK) eller
elev i praktik (S) - og dermed skolens
rolle/lærernes indflydelse - kan have betydning
for overføring af viden fra teori til praksis.



Sikkerhedsklima på skoler og praktiskstederSikkerhedsklima på skoler og praktisksteder
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Faktorer af betydningFaktorer af betydning

Makrofaktorer Mesofaktorer Mikrofaktorer

Virksomhedsstørrelser Ledelsesstil Samarbejde og godt kollegaskab

Andelen af faglærte Planlægning og involvering Alkoholadfærd

Forsikringssystemet Ansættelsesvilkår Fremtidsorientering

Implementering af AM-loven Skolernes indflydelse på elever og
virksomheder



MikrofaktorerMikrofaktorer

• Samarbejde og godt kollegaskab
– Både hos elever og håndværkere finder vi, at de svenske deltagere i

markant grad har en mere positiv indstilling overfor at samarbejde
– Ligeledes er der en klar positiv sammenhæng mellem indstillingen til

samarbejde og godt kollegaskab
– Begge dele sammen med oplevet organisatorisk støtte
– Og alle 3 faktorer har en positiv sammenhæng med sikkerhedsklimaet og

sikkerhedsadfærden på byggepladser
• Fremtidsorientering

– Både blandt håndværkere og elever finder vi, at svenskerne i højere grad
end danskerne har en fremtidsorientering ift konsekvenserne af egen
sikkerhedsadfærd

– Tænker langsigtet og er indstillet på at følge sikkerhedsreglerne, selvom det
er mere tidskrævende eller besværligt på den korte bane

– Fremtidsorientering hænger positivt sammen med sikkerhedsklima og –
adfærd i både Danmark og Sverige



Alkoholadfærd



BaggrundBaggrund

• Alkoholadfærd er et af de områder,
hvor der er en velkendt forskel
mellem DK og S.

• Tidligere en relativ liberal holdning til
indtagelse af alkohol på danske
arbejdspladser

• En relativ populær forklaring på
forskellen fra svensk side...
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SE

DK

Hvor mange gange i løbet af de sidste 12 mdr har du
set en kollega...
Hvor mange gange i løbet af de sidste 12 mdr har du
set en kollega...

Indtage alkohol i løbet af arbejdsdagen? Været påvirket af alkohol i løbet af arbejdsdagen?

Have tømmermænd på arbejde?



AlkoholadfærdAlkoholadfærd

• Alkoholindtagelse og –påvirkning i løbet af
arbejdsdagen forekommer hyppigere på danske
end svenske byggepladser
– Dog ikke noget hyppigt fænomen (på store pladser)

• Data viser en sammenhæng med
sikkerhedsklima og sikkerhedsadfærden
– Dog relativt svage sammenhænge
– Mest konsistent ved tømmermænd, hvor der ikke er

nogen forskel i forekomst mellem landene
• Alkoholadfærd kan derfor have en betydning for

forskellen i arbejdsulykker mellem DK og SE,
men ikke en af de vigtigste faktorer



Faktorer af betydningFaktorer af betydning

Makrofaktorer Mesofaktorer Mikrofaktorer

Virksomhedsstørrelser Ledelsesstil Samarbejde og godt kollegaskab

Andelen af faglærte Planlægning og involvering Alkoholadfærd

Forsikringssystemet Ansættelsesvilkår Fremtidsorientering

Implementering af AM-loven Skolernes indflydelse på elever og
virksomheder



Makrofaktorernes overførbarhedMakrofaktorernes overførbarhed

Faktor Overførbarhed / Mekanisme
Virksomhedsstørrelser Svært at gøre noget ved

Mekanisme: Flere ressourcer til AM

Andelen af faglærte Burde kunne gøres noget ved
Mekanisme: Viden/kunnen eller opgaver?

Forsikringssystemet Burde være muligt
Mekanisme: Incitamentsstrukturen

Implementering af AM-loven Burde være muligt
Mekanisme: Tilsynsstrategi



Mesofaktorernes overførbarhedMesofaktorernes overførbarhed

Faktor Overførbarhed / Mekanisme

Ledelsesstil Burde kunne gøres noget ved
Mekanisme: Fokus på regler? Anderledes
uddannelse af ledere?

Planlægning og involvering Burde kunne gøres noget ved
Mekanisme: ???

Ansættelsesvilkår Muligt men nok svært i praksis
Mekanisme: Stærkere relation mellem
ledere og medarbejdere

Skolernes indflydelse på
elever og virksomheder

Svensk model sandsynligvis ikke realistisk
Mekanisme: Mere sikkerhedsbevidste
praktikvirksomheder. Mere involverede
skoler.



Mikrofaktorernes overførbarhedMikrofaktorernes overførbarhed

Faktor Overførbarhed / Mekanisme

Samarbejde og godt
kollegaskab

Principielt muligt at gøre noget ved
Mekanisme: Mere kollektiv og
involverende indstilling

Alkoholadfærd Kommer nok af sig selv
Mekanisme: Politikker og samfundskultur

Fremtidsorientering Kan ikke gøre noget ved trækket
Mekanisme: Tænke mere langsigtet


