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Bygge og anlægssektoren er en
farlig sektor
Bygge og anlægssektoren er en
farlig sektor

• Høj hyppigheder af ulykker og dødsfald
• En forholdsvis stor del af ansatte i B/A

får FP og dette på grund af ulykker
• Risikofaktorne er velkendte
• Alligevel: Hyppighed af ulykker er

stadig høj



Bygge- anlægsbranchen er
anderledes
Bygge- anlægsbranchen er
anderledes

• Midlertidige arbejdspladser og
dynamiske arbejdspladser hvor risici
hele tider forandrer sig

• Ansvaret for sikkerhed er ofte uklart og
anledning til diskussion og konflikter

• Ansatte er hyret midlertidigt
• Sikkerhed og koordinering er mere

kompleks end andre i brancher



Er det muligt at påvirke sikkerheden i bygge-
og anlægsbranchen?
Er det muligt at påvirke sikkerheden i bygge-
og anlægsbranchen?

• Den tilgængelige videnskabelige litteratur
er ikke optimistisk….
– De processer og strukturer, der skulle sikre

sikkerhed i branchen, er dårlige

Kilde: Swuste et al 2012
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Er det muligt at påvirke sikkerheden i bygge-
og anlægsbranchen?
Er det muligt at påvirke sikkerheden i bygge-
og anlægsbranchen?

• Den tilgængelige videnskabelige litteratur
er ikke optimistisk….
– De processer og strukturer, der skulle sikre

sikkerhed i branchen, er dårlige
– Sikkerheds-ledelsessystemer er enten

begrænsede eller fungerer ikke
– Det er ikke tydeligt hvem, der er ansvarlig for

sikkerhed, og konsekvenserne skubbes til de
nederste i hierarkiet

– Sikkerhed fjerner fokus fra produktionen og ses
som en bureaukratisk byrde

Kilde: Swuste et al 2012



Den sociale struktur på en
byggeplads
Den sociale struktur på en
byggeplads

• Små men stærke og
sammentømrede sjaks

• Tydeligt adskilt fra hinanden
• Minimal kommunikation med ledelsen
• Rejser fra plads til plads – midlertidigt

hyret



Den sociale struktur påvirker en
psykologisk proces
Den sociale struktur påvirker en
psykologisk proces

• En social struktur, som ikke giver andre
muligheder for den enkelte end at være
medlem af en bestemt gruppe for at opfylde
hans behov om fx samhørighed,kontakt og
sikkerhed vil stimulere udviklingen af en
social identitet med gruppen

• Sikkerheds-subkulturer opstår og påvirker
sikkerhedsopfattelsen og sikkerhedsadfærd.



Sammenhæng mellem identitet og
ulykker
Sammenhæng mellem identitet og
ulykker

Plads-identitet

Sjak-identitet

Sikkerhedsklima
på pladsen

Sikkerhedsklima
i sjakket

Sikkerheds-praksis Ulykker



Deltagere og anvendt metodeDeltagere og anvendt metode

• Interviewundersøgelse blandt 13
mandlige jord-og beton sjak og
medlemmer – I alt 51 personer

• Spørgeskemaundersøgelse blandt
ca. 500 håndværkere på store
byggepladser



Den sociale struktur faciliterer social identitet
med sjakket – ikke med organisationen
Den sociale struktur faciliterer social identitet
med sjakket – ikke med organisationen

• Sjakmedlemskab sikrer arbejde
– Stor økonomisk, social og praktisk

betydning at være medlem af et sjak
– Sjak er den primære sociale og

økonomiske enhed på store
byggepladser

• Skaber betingelser for social identitet på
sjakniveau

• Relationen til virksomheden er snarere
baseret cost-benefit beregninger

• Sjakket identificerer sig med dem selv og
ikke med virksomheden



• ..”at være et medlem af et sjak er
noget specielt..når du først er medlem,
følger du sjakket fra plads til plads.
Hvis sjakket bliver hyret ind til et nyt
job, så ringer sjakbajsen til os for at
høre, om vi vil med. Men vi ved, at når
der ikke længere er brug for os her, så
bliver vi kylet ud..”

• “…..personligt så er jeg komplet
ligeglad med om der står NCC, MT
Højggard eller xxx på mit tøj.”



Tilknytning til sjak >< plads
(1-6, 6 bedst)
Tilknytning til sjak >< plads
(1-6, 6 bedst)
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Hvad er I som sjak mest stolte af?Hvad er I som sjak mest stolte af?

9%

31%

31%
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44%

54%
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… at arbejde selv når forholdene er
barske

… at tjene penge

… at holde tidsplanen

… at arbejde sikkert

… at hjælpe hinanden

… at levere høj kvalitet



“Dem” og “os”“Dem” og “os”

• For at øge eget selvbillede, øger
sjakket deres status gennem social
kategorisering

– Ind-gruppe: eget sjak
– Ud-gruppe: ledelsen

• Verden opdeles i “os” og “dem”
gennem en kognitiv proces kaldet
social kategorisering

• Dette har betydning for sjakkets
forståelse af og reaktion mod
pladsledelsen



• “Vi klarer opgaverne selv . … Vi får
nogle instruktioner og så klarer vi
det selv…..De (ledelsen) behøver
ikke at komme og være så
overlegne som de tror de er, bare
fordi de arbejder her og sidder på
et fint kontor”



Opfattelsen af plads-/
sikkerhedsledelsen
Opfattelsen af plads-/
sikkerhedsledelsen

• Sjakket opfatter i høj grad, at plads-/
sikkerhedsledelsen er en ud-gruppe

– Beskriver ledelsen på en sarkastisk
måde som “de fine herre”, “højheden”,
“kongelig besøgende”

– Ledelsen formelle højere status på
pladsen er dermed gentolket til at være
det modsatte

– Uvidende om hvordan det virkelige
arbejde på pladsen er

• Indeholder en modsætningsfuld relation til
ledelsen og har betydning for sjakkets
engagement ift sikkerhed på pladsen



“De (ledelsen) ved ikke hvad de
snakker om. De har aldrig arbejdet
på en byggeplads før……Nogle
gange når der er
sikkerhedsrunderinger, kommer der
seks højtuddannede ingeniører. De
leder efter fejl, så alle stopper med
at arbejde. Alt arbejde stopper hver
mandag mellem 9-12. Hvis du
konstant bliver overvåget, så finder
de selvfølgelig en fejl til sidst.”



Opfattelsen af sikkerhedsreglerOpfattelsen af sikkerhedsregler

• Ledelsen har irrelevante og
meningsløse sikkerhedsmål

– Gruppe akademikere
• Sjakket anser sig selv som havende

mere erfaring om:
– Det virkelige arbejde
– De virkelige risici
– Vigtighed af at få arbejdet gjort

færdigt
• Sjakket er den “rigtige”/fornuftige i den

relation



“Der stod en stige op ad en væg, og vi fik af
vide af dem, at vi skulle lægge stigen ned på
jorden, da der kunne komme nogle og kravle
op ad stigen og falde ned på den anden
side…..og da vi fortalte, at vi ikke kan gøre
arbejdet uden stiger, sagde de, “at så må I
fastgøre stigen til noget permanent”. Men du
kan jo stadig falde ned af stigen på den anden
side! Og da de ikke kunne finde et svar, sagde
de at “sådan bliver det– ikke mere snak”. Det
giver ingen mening. Så længe sikkerhed er
logisk og for vores skyld, så synes jeg at det
er ok – ellers er det irriterrende.



Betydning for sikkerhedBetydning for sikkerhed

• Sikkerhedsregler betragtes som værende fornuftige
og meningsfulde - i den udstrækning at sikkerhed er
i overenstemmelse med overbevisninger, normer og
værdier i sjakket

• Hvis sikkerhedsreglerne opfattes som værende en
barrierer  for at opnå sjakkets overbevisninger,
normer og værdier – kan modstand og overtrædelse
af sikkerhedsregler opstå

• Et dilemma kan opstå hvor sjakkets social
identitetbaserede forståelse af sikkerhed og deres
økonomiske motivation (mål) er i konflikt med
sikkerhedsreglerne



“Jeg synes, at sikkerhedsreglerne er
OK, så længe de sikrer vores sikkerhed
og vores interesser….. men når vi
kommer til et punkt, hvor sikkerhed ikke
er for vores skyld, så sinker sikkerhed
blot vores arbejde. Det er sådan, det er
her nogle gange…. at de (ledelsen)
arbejder imod med alle deres regler i
stedet for at hjælpe os ….Det er
fuldstændig latterligt …..så vælger vi blot
den nemmeste løsning”



Hvem betyder noget for ulykker?Hvem betyder noget for ulykker?

Sikkerheds-
koordinatoren

Formanden

Sjakbajsen

Sjakket

Ulykker



OpsamlingOpsamling

Plads-identitet

Sjak-identitet

Sikkerhedsklima
på pladsen

Sikkerhedsklima
i sjakket

Sikkerheds-praksis Ulykker

Tilknytningen er
stærkere til sjak end
plads

Stolthed knyttet til at
levere høj kvalitet og
hjælpe hinanden

Koordinatoren og
sjakbajsen har
nøgleroller ift at
mindske antallet af
ulykker

Udsving i
sikkerhedspraksis mellem
pladser og over tid.

31% af håndværkerne
havde været ude for en
ulykke indenfor 14
dage

Primært:
- Rive sig på skarp
genstand/snitskade
- Få noget i øjet



KonklusionKonklusion

• Den sociale struktur på en byggeplads
faciliterer udviklingen af en social identitet
på sjakniveau – ikke på organisationsniveau

• Socialt påvirkede (biased) opfattelse af
ledelsens sikkerhedsrelaterede politik

• Sikkerhedsregler må være I
overensstemmelse med sjakkets
overbevisninger, normer og værdier – ellers
kan der opstå brydning af regler

• Sikkerhedskoordinator og sjakbajs har
nøgleroller



Hvordan skabes bedre
sikkerhedskultur på en byggeplads?
Hvordan skabes bedre
sikkerhedskultur på en byggeplads?

• Fremtidige sikkerhedsinitiativer på
store byggepladser:

– Involvere sjakket  (især sjakbajsen)
i beslutninger vedrørende
planlægning og udførelsen af
arbejdet fx gennem regelmæssige
toolbox møder

– Tilvejebringe midler til at nedbryde
barrierer mellem sjak og ledelse og
mellem sjak fx gennem fælles
arbejdsopgaver


