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ABSTRACT  

In Stockholm multiple road construction projects are ongoing and the projects 

magnitude varies. A sustainable infrastructure is fundamental for the requirements put 

on the city traffic. Three road construction projects with the same building contractor 

have been studied for this degree project. Two larger and one smaller construction 

projects. One of Sweden’s largest construction companies is in the frontline on safety 

and health matter. It is of interest to compare the larger and the small project from a 

safety perspective. Large construction companies have developed own regulations 

concerning safety on the construction site. For the safety of the coworkers, differences 

between the projects, should be identified. If there is a violation of the safety-rules, 

there should be consequences, according to the company rules. It is of interest to study 

if there is differences between the taken measures between the studied projects. The 

method use to conclude the degree project have been; case study and qualitative 

research. All interviewed respondents’ feels that the prime risk filled activity they are 

exposed to in their daily work is surrounding civilians. One major difference between 

the projects is that the workers in the large construction projects considers that the 

most common near-accident occur in connection with lifting objects with heavy 

machines. 7 out of 13 respondents recalls that they at some point have had an unsafe 

behavior at the site that could have risk their own safety. 7 out of 8 of the respondents 

at the small construction project recalls that they do not used personal protective 

equipment, this is a major difference from the larger construction project.  Reprimands 

are more commonly given to skilled workers than to supervisors and site managers.   
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SAMMANFATTNING  

I Stockholm pågår flertal vägprojekt och projektens omfattning varierar. En hållbar 

infrastruktur är fundamental för att Stockholms innerstadstrafik skall kunna möta den 

beräknade trafiken och de ställda kraven på bilvägen. Utanför innerstadsområden 

pågår samtidigt mindre vägarbeten. Tre vägprojekt med samma huvudentreprenör har 

studerats i examensarbetet. Två stora och ett mindre vägprojekt. En av Sveriges största 

byggföretag, som är huvudentreprenör för projekten, går i bräschen för en säker 

byggarbetsplats. Det är av intresse att jämföra de stora och det mindre vägprojektet 

utifrån säkerhetsperspektiv. En bransch där riskfyllda moment är en vardag är det 

viktigt att alla arbetsplatser har säkerhet i fokus och att alla byggprojekt med samma 

huvudentreprenör styrs av samma regler. 

Stora byggföretag utvecklar egna skydds-och ordningsregler vilket ska komplimentera 

lagstiftning för att försäkra medarbetarnas säkerhet. För att byggbranschen ska vara 

en säker bransch där medarbetare inte riskerar sin personliga säkerhet bör skillnader 

av riskfyllda moment mellan projekt identifieras. Arbetsgivaren har ansvar gentemot 

sin medarbetare men medarbetarna på byggprojekt behöver även ha ett säkert 

beteende på byggarbetsplatsen. Om en överträdelse av företagets egna skydds-och 

ordningsregler begås, skall åtgärder vidtas. Det är av intresse att undersöka ifall 

vidtagandet av åtgärder skiljer sig mellan olika byggprojekt. Den använda metoden för 

att genomföra examensarbetet var; fallstudie och en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden bygger på 13 stycken intervjuer.  

Samtliga medarbetare som intervjuade på projekten ansåg att tredje-man var ett 

riskfyllt moment i deras vardagliga arbete. En skillnad mellan vägprojekten är att 

medarbetarna på de stora projekten anser att de vanligaste tillbuden förekommer i 

samband med lyft av tunga maskiner. 7 av 13 respondenter ansåg att de vid något 

tillfälle av projektets gång själva haft ett beteende som kan riskera deras säkerhet. 7 av 

8 av respondenterna i det mindre vägprojekten uppger att de någon gång inte använt 

sig utav föreskriven skyddsutrustning, detta skiljer sig ifrån de större vägprojekten. 

Muntliga tillsägelser tilldelas i större utsträckning till yrkesarbetare än till tjänstemän.  

Nyckelord: Säkerhet, vägprojekt, intervjuer, byggbranschen, tillbud, skydds-och 

ordningsregler, fallstudie  
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1 INLEDNING 

Enligt Stockholms stads trafikkontor trafikeras Stockholm city av genomsnittligen 239 

000 bilar, varje dag (ETC, 2017-04-13). En hållbar infrastruktur är fundamental för att 

Stockholms innerstadstrafik skall kunna möta den beräknade trafiken och de ställda 

kraven på bilvägen. Två trafikerade områden i Stockholm är Slussen och Sergels Torg. 

Båda platserna är knutpunkter för kollektiv-och biltrafiken (ETC,2017-04-13). 

Vägarbeten pågår kontinuerligt runt om i Stockholmsområdet. Både Slussen och 

Sergels Torg är pågående miljardprojekt. Utanför tullarna pågår det även flertal 

vägarbeten. Alla vägarbeten är inte i samma magnitud som Slussen och Sergels Torg. 

Bilvägar i villaområden och övriga bilvägar behöver även restaureras. För att kunna 

genomföra olika typer av byggprojekt på ett säkert sätt bör riskfyllda arbetsmoment 

vara identifierade. Examensarbetet är gjort i samarbete med ett av Sveriges stora 

byggföretag. I arbetet kommer det att benämnas som ”företaget”.  

 

1.1 Bakgrund 

Byggföretaget som har studerats i examensarbetet har utvecklat egna bygg-och 

ordningsregler. Företagets slogan “ arbeta säkert eller inte alls!”, speglar 

företagets värderingar. För att alla projekt skall genomföras enligt samma 

grundvärderingar och principer är det viktigt att alla projekt sker utifrån företagets 

skydds-och ordningsregler samt utifrån arbetsmiljölagen. Trots att företag har tydliga 

regler kring hur arbetet ska gå till väga, så framkommer rapporter och artiklar om 

missförhållande i byggbranschen. Tidningen Arbetsskyddet rapporterade att cirka 125 

personer har arbetat 12-timmarspass per dag. Detta i så långt som 13 dagar i sträck. 

Detta påvisar att det finns tydliga skillnader i en bransch som styrs av regler. En 

bransch där riskfyllda moment är en vardag är det viktigt att alla arbetsplatser har 

säkerhet i fokus.   

 

1.2 Problemformulering 

Enligt arbetsmiljöverket råder det stor brist på svensk forskning om risk och olycksfall 

i byggbranschen. Samtidigt bedriver stora byggkoncerner flertal stora och små 

vägprojekt runt om i landet. Byggbranschen är en levande bransch där olyckor, tillbud 

och observationer är en del av vardagen, om inte åtgärder vidtas (Arbetsmiljöverket, 
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2017). För att uppnå en god arbetsmiljö i alla byggprojekt bör risker förutses och 

identifieras. Vidare är en faktor för att uppnå en god arbetsmiljö att det finns en 

medvetenhet för samtliga inblandande aktörer om riskerna på arbetsplatsen. Pressade 

tidsplaner och stress är stora riskfaktorer för en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2017). Byggföretag har riktlinjer gällande säkerhet för att projekten skall utföras enligt 

samma säkerhetsrutiner. Byggprojekt skiljer sig i omfattning, arbetsledning, ekonomi, 

tidsplan och utförande av specifikt arbete. Trots skillnader mellan de specifika 

projekten är det viktigt för säkerheten på arbetsplatsen att samtliga projekt genomförs 

enligt liknande principer.  Stora byggföretag lägger stor vikt på säkert arbete. Enligt 

riktlinjer framtagna av företaget, bör alla projekt genomföras enligt samma 

säkerhetsprinciper (Skanska, 1998). Av denna anledning är det av intresse att studera 

ifall det finns skillnader mellan olika projekt. Om överträdelser av företagets 

bestämmelser sker, bör åtgärder vidtas. 

 

1.3 Syfte 

Arbetets syfte är att ur säkerhetsperspektiv få en djupare förståelse kring skillnader 

och likheter mellan stora och små vägarbeten med samma huvudentreprenör. Vidare 

är syftet att studera hur olika befattningars syn och beteende gällande säkerhet skiljer 

sig inom samma byggprojekt.  

1.4 Frågeställningar 

- Vilka skillnader och likheter finns det i riskfyllda moment mellan små och 

stora vägprojekt? 

- Finns det skillnader mellan medarbetarnas uppförande gällande företagets 

riktlinjer enligt ett “säkert beteende på byggarbetsplatsen” mellan stora och 

små vägprojekt? 

- Vilka åtgärder vidtas vid överträdelser av företagets egna skydds-och 

ordningsregler?  

 

1.5 Avgränsning 

För att genomföra examensarbetet har avgränsningar behövt göras. Dessa 

avgränsningar är: 

- Jämförelsen utgår ifrån tre vägprojekt med samma huvudentreprenör. 

- Samtliga projekt är belägna i Stockholmsområdet.  
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- Intervjuerna har genomförts en gång per yrkesgrupp och projekt.  

- Projekten är väg-och anläggningsprojekt.  

- Avgränsningen mellan stor och litet projekt utgår ifrån ekonomi och 

kvadratyta.  

 

2 METOD 

Arbetet är en kombination av fallstudie och kvalitativ metod. Fallstudie innebär att 

exempelvis en organisation eller avdelning studeras (Biggam, 2012). Denna metod är 

väl testad sedan innan, vilket ökar reliabiliteten av detta examensarbete ( Biggam, 

2012). Kvalitativ undersökning kännetecknas av önskan att nå en förståelse för 

livsvärden hos en grupp eller hos individer (Jan Hartman, 2004). Undersökningen 

bygget på intervjuer och enkäter.  

2.1 Litteraturstudie 

Tidigare forskning har använts för att genomföra arbetet. Tidigare examensarbeten har 

använts för att få inspiration och för att bli medveten om den tidigare forskningen som 

gjort inom området. Genom att gör en genomsökning på sökmotorn science direct och 

divaportal.org kunde tidigare forskning identifieras. Sökord som användes var: 

”Byggbranschen”, ”Arbetsmiljö” och ”Säkerhet på byggarbetsplatsen” 

2.2 Intervju 

För att utföra arbetet har intervjuer genomförts. Arbetet genomfördes enligt 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att övergripande 

frågor ställt med utrymme för följdfrågor utifrån det respondenterna svarar. 

Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas i efterhand. 13 stycken 

övergripliga frågor ställdes totalt. För samtliga intervjufrågor, se bilaga 2.  

2.3 Enkät 

Utöver intervjuerna, tilldelades även respondenterna en enkät. Enkäten bestod av 

slutna frågor. Sju frågor ställdes i enkäten och samtliga hade svarsalternativen 

Ja/Nej/Annat. Utöver detta hade en av frågorna följdfrågan: ”Om ja, varför?”.  
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Enkäterna har samma respondenter som intervjuerna som genomfördes. Enkäterna 

delades ut i samband med intervjutillfället. I slutet av enkäten fick respondenterna 

fylla namn, antal år arbetslivserfarenhet och antal år anställd av företaget. 

Respondenterna är anonyma i arbetet och namnen i enkäten fyller endast syftet att 

kunna identifiera personer med respondentnummer.   

2.4 Etiska aspekter relaterade till intervjuerna 

Respondenter informerades innan av intervjun genomfördes att intervjun skulle spelas 

in. Samtliga respondenter gav sitt godkännande till inspelningen. Det förklarades även 

för respondenterna att deras svar kommer att förbli anonyma i examensarbetet. 

Respondenterna fick även möjlighet i början och i slutet av intervjun att ställa 

eventuella frågor samt tillägga eventuella synpunkter.   

 

2.5 Urval av respondenter 

Urvalet av intervjupersoner utgår ifrån yrkesgrupp. De respondenter som valdes att 

intervjuas och besvara enkäten är; tjänstemän (arbetsledare, produktionschef, KMA 

chef och områdeschef), yrkesarbetare och underentreprenörer. Totalt har 13 personer 

intervjuats. Kontakt med respondenter skedde via intern handledare på företaget. Via 

mailkontakt bokades träff för intervjuer. Respondenterna redovisas nedan och 

kommer i resultat att benämnas utifrån respondentnummer.  

 
Tabell 1 Respondenter projekt Slussen 

  Befattning Kön År anställd av företaget  

Respondent 1 KMA-chef Man 1 år och 9 månader 

Respondent 2 YA Man 12 år 

Respondent 3  AL Man  4 år  

 

 
 

Tabell 2 Respondenter projekt Sergels torg 

  Befattning Kön År anställd av företaget  

Respondent 4 PC Kvinna 10 år  

Respondent 5 YA Man 10 år 

 
 

Tabell 3 Respondenter Farsta/Prästkragens väg 

  Befattning Kön År anställd av företaget  

Respondent 6 YA(UE) Man 6 år 
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Respondent 7 AL Man 24 år 

Respondent 8 AL Man 10 år 

Respondent 9 YA Man 9 månader 

Respondent 10 PC Man 5 år 

Respondent 11 AL Man 1 år 

Respondent 12 PC Man 2 år 

Respondent 13 OC Man 29 år 

 

2.6 Platsbesök och observationer 

Observationer och platsbesök på byggarbetsplatsen har genomförts. Observationerna 

har genomförts för att få en verklighetsuppfattning kring projekten. Genom att besöka 

samtliga projekt säkerhetsställt att samtliga projekten är pågående och existerar. 

Vidare har observationerna genomförts för att beakta eventuella säkerhetsbrister i 

projektet. På plats i produktionen observerades aktiviteterna som genomfördes. Detta 

för att säkerhetsställa att aktiviteter som respondenter uppgav i sina intervjuer, 

faktiskt genomförs på arbetsplatsen.    

3 LITTERATURSTUDIE 

Relevant litteratur rörande arbetsmiljö och säkerhetsarbete har använts för att 

genomföra examensarbetet.  

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Säkerhet på byggarbetsplatsen ur ett internationellt perspektiv 

År 2017 bestod bygg-och anläggningsbranschen av 49 % utländsk arbetskraft. I 

jämförelse med föregående år så var det en ökning på 17 %. Den största andelen av 

utländska arbetstagare härstammade från Polen (Efendic, 2013.). Då en stor del av 

arbetskraften i Sverige härstammar från Polen, kan det vara av intresse att veta hur 

säkerhetskulturen och olycksstatistiken är i Polen. Mellan 2008-2014 förekom 485 

olyckor inom den Polska byggbranschen. 37 % var dödsolyckor, 61 % var allvarliga 

skador och 2 % var milda (Hola & Szostak, 2017).  En polsk studie undersöker vilka 

samband som finns mellan offren av byggolyckor i Polen. För att studera fenomenet 

har en del avgränsningar gjorts. Undersökningen utgår ifrån ålder på offret, 

anställningsform, anställningstid och förberedelse innan anställning. Materialet för 
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studien utgick från 485 olycksrapporter som genomförs efter en olycka. Syften med 

studien var att få fram en profil för offren av byggrelaterade olyckor. Resultaten efter 

genomgång av olycksrapporterna visar att personen som främst blir offer för olyckor i 

Polen (Hola & Szostak, 2017) : 

- Har arbetat inom branschen 1 år eller mindre (56,1%) 

- Är mellan 20-29 år gammal (26,1%) 

- Har en allmän utbildning inom området (73%) 

- Har haft en pågående utbildning under arbetets gång och inte innan (69%) 

- Har en tillfällig anställning (41,6%) 

- Har genomgått en medicinsk examination (63%) 

3.1.2 Betydelsen av företagets storlek 

Hola och Szostak (2017) studerar betydelsen av företagets storlek i samband med 

olyckor på arbetsplatsen. Under 1990-talet hade 93 % av Danska byggföretag 20 

stycken medarbetare, eller färre. Resultatet visar att det är större sannolikhet att 

personer råkar ut för olyckor på byggarbetsplatsen på ett mindre företag. Resultatet 

visar även att i byggföretag har personer större sannolikhet att råka ut för lindriga 

fallolyckor. Betydelsen av företagets storlek gällande olyckor på arbetsplatsen förklaras 

genom att större företag har bättre ekonomiska förutsättningar och har mer resurser 

att lägg på säkerhet. Detta leder i sin tur till att arbetsprocessen blir säkrare. Resultatet 

visar även att mycket av det riskfyllda arbetet utgörs av UE, som i många fall har få 

medarbetare. Detta påverkar statistiken då underentreprenörerna i sin tur inte 

tillbuds/olycksrapporterar till arbetsgivaren i det stora företaget.  

3.1.3 Arbetsmiljölagen 

Ur juridiskt perspektiv finns det många lagar att ta hänsyn till gällande arbetsmiljö. 

Enligt 3 kap. 2 § i arbetsmiljölagen (AML 1977: 1160) så skall ”arbetsgivare vidta alla 

åtgärden som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa 

eller olycksfall skall ändras eller ersätts så att risken för ohälsa eller olycksfall 

undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall 

som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, 

redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.”  

Detta innebär att den som driver verksamheten är enligt lag straffskyldig ifall inte 

åtgärder vidtas för arbetstagarens säkerhet. 
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3.1.4 Huvudentreprenörens skydds-och ordningsregler  

Företagets egna skydds-och ordningsregler gäller på samtliga bygg och 

anläggningsplatser samt produktionsanläggningar. Syftet med reglerna är att egen och 

inhyrd personal skall känna sig säker på byggarbetsplatsen (Skanska, 1998.). Reglerna 

skall fungera som ett komplement för befintlig lagstiftning och kan kompletteras 

utifrån specifika regler gällande enskilt projekt (Skanska, 1998.). Enligt reglerna skall 

ett ”säkert beteende” pådrivas på byggarbetsplatsen. Gällande säkert beteende så skall 

medarbetarna ”Omedelbart rapportera alla tillbud, skador eller andra 

riskobservationer till företagets produktionsledning”(Skanska, 1998). Denna regel 

har beaktas i arbetet för att besvara frågeställningen. Vidare har regeln gällande 

användning av mobiltelefoner beaktats. Enligt skydds-och ordningsreglerna skall 

personen som använder sin mobiltelefon ” stå på en säker position”. Gällande personlig 

skyddsutrustning är det obligatoriskt på företagets byggarbetsplatser att samtliga 

medarbetare och besökare använder sig utav; skyddshjälm, skyddsskor, 

skyddsglasögon, skyddshandskar och varselkläder (Skanska, 1998). Skyddsglasögon 

var det senaste tillägget i den personliga skyddsutrustningen. Kravet kom år 2010 

(Projektingenjör M. Rydberg, personligt meddelande, 23 maj, 2018) 

3.1.5 Konkurrerande företags skydds-och ordningsregler 

NCC är ett Svenskt Byggbolag som till skillnad från det studerade företaget, inte 

bedriver internationellt arbete. NCC har även skydds-och ordningsregler. Gällande 

personligskyddsutrustning har NCC specifika krav på arbetsplatsen. Medarbetare 

inom bygg-och anläggning skall använda sig utav skyddshjälm, varselkläder och 

skyddsglasögon. Tillskillnad från företaget skall skyddshandskar användas vid behov, 

och är inte ett krav. Enligt NCCs skydds-och ordningsregler skall ” Olycka eller tillbud 

ska utan dröjsmål anmälas till arbetsledningen och till lokal arbetsmiljöingenjör”. 

NCC påvisar i sina skydds-och ordningsregler att användandet av privata 

mobiltelefoner ”ska förläggas på till rast”, medan i företagets skydds-och 

ordningsregler menar de att ”ska i huvudsakligen förläggas till rast”. Båda företagen 

främjar till att personer skall stå i en säker position vid användandet av mobiltelefoner 

(NCC, 2017). Uppbygganden av båda regelverken är liknande.  
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4  NULÄGESBESKRIVNING 

4.1 Historisk tillbakablick av företagets verksamhet  

1887 grundades Skånska cementgjuteriet, vilket år 1984 kom att byta namn. (Skanska, 

2016-07-04). De första decennierna var företaget känt för sina cementprodukter. Detta 

går att se runt om på Stockholms byggnader. Tillexempel i grundkonstruktionerna i 

Kungliga operan, Rosenbad och Centralposten.  1897 var året som företaget kom att 

etablera sin första verksamhet utomlands (Skanska, 2017-03-20). Under 1900-talet 

tillförde företaget mycket till den svenska infrastrukturen. Under 

miljonprogrammet(1965-1974) byggde företaget 10 000 bostäder per år. Arlanda 

flygplats, precis som Ölandsbron och Tingstadstunneln byggdes av företaget. Det 

byggdes även vattenkraftverk, vägar, kraftanläggningar och kontor (Skanska, 2017-03-

20).  År 1956 genomförde företaget sitt första byggprojekt utomlands, i modern tid. 

Projektet innefattade att bygga silos i Irak (Skanska, 2016-07-04). Företaget fortsatte 

att etablera sig utomlands och utvecklade infrastruktur i utvecklingsländer. I början av 

70-talet steg företaget in i den Amerikanska marknaden och idag är företaget etablerat 

i USA. 90-talet var företagets expansiva fas. Företaget fördubblade sin försäljning. 

Sedan millennieskiftet har förtaget fokuserat mycket på säkerhet på 

byggarbetsplatsen. Företaget har en nollvision gällande olyckor på byggarbetsplatsen. 

(Skanska, 2017-03-20). Företaget går i bräschen för säkerhet på byggarbetsplatsen och 

företaget har som slogan ”Vi arbetar säkert eller inte alls” (Skanska, 2018-04-13).  

 

4.2  Företagets organisation 

Företaget har ca 57 000 anställda, var av ungefär 10 400 i Sverige (Byggnadsarbetaren, 

2014-09-26). Under 2017 var företaget huvudentreprenör för ca 8 % av byggprojekt i 

den Svenska byggmarknaden  ( projektingenjör, M. Rydberg, personligt meddelande, 

8 juni 2018).  I Sverige är företaget uppdelat i fyra grenar; bygg-och 

anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell Fastighetsutveckling och 

infrastrukturutveckling (Skanska, 2017-03-20). Bygg-och anläggningsverksamheten 

bedriver renovationer och nybygge av hus, anläggningar, infrastruktur och bostäder. 

Denna gren är den äldsta och största av verksamhetsgrenarna (Skanska, 2017-03-20). 

Bostadsutvecklingen i Sverige bedrivs i största del i städerna; Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Verksamheten har i uppgift, som namnet antyder, att utveckla bostäder. 

Grenen arbetar med att göra djupa analyser inför ett nytt projekt. Till exempel studeras 

målgruppen och de nya servicebehoven i området (Skanska, 2017-03-20). 
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Kommersiella byggnaden initierar, utvecklar och investerar i kontor och fastigheter. 

Affärsgrenen bedriver långsiktigt arbete som sträcker sig mellan 5-10 år (Skanska, 

2017-03-20). Infrastrukturutvecklingen arbetar med att utveckla skolor, vägar och 

sjukhus. Företaget arbetar med att utveckla hållbara lösningar för infrastrukturarbetet 

(Skanska, 2017-03-20).    

4.3 Projektet Slussen (Stort projekt 1) 

Slussen, precis som namnet antyder, kännetecknas av en sluss. En sluss har funnits på 

platsen sedan år 1642. Slussen är belägen mellan Södermalm och Gamla Stan 

(Skanska, u.å.). Den nya slussen blir den femte slussen som byggts. Den befintliga 

byggdes på 30-talet och är nersliten. Anledningen till att den nuvarande Slussen skall 

rivas och byggas om på nytt. Några av anledningarna är vittrande betong, rostande 

armering, översvämningsrisk och en ohållbar grundläggning (Skanska, u.å.). Genom 

nybyggandet av Slussen, kan platsen möta morgondagens behov. I planeringen av nya 

slussen har fler mötesplatser, cykelbanor, gångbanor och bättre kollektivtrafik 

projekterats. En annan viktig aspekt att projektet är säkerhetsställandet av rent 

dricksvatten. Ombyggnation är uppdelat i 25 mindre etapper och beräknas att vara 

färdigställt år 2022. Av de 25 mindre projekten är företaget entreprenör för fyra av 

dem. Byggherren för projektet är Stockholms Stad (Skanska, u.å.). På projektet arbetar 

ca 45 stycken tjänstemän, 40 stycken underentreprenörer och ungefär 40 stycken 

yrkesarbetare. Renoveringsområdet för projektet är ca 30 000 kvm (projektingenjör, 

M. Rydberg, personligt meddelande, 8 juni 2018).  

4.4 Projektet Sergels Torg (Stort projekt 2) 

Sergels torg är ett torg beläget i centrala Stockholm. Torget är an anslutningspunkt för 

Stockholms lokaltrafik med koppling till både tunnelbana och pendeltåg. Torgets 

nedre plan kännetecknas av dess svart-vita rutiga mönster. Reparationen av Sergels 

torg påbörjades år 2012. Sedan 2014 har företaget varit entreprenör (Stockholms stad, 

2018-03-01). Projektet Sergels torg har en kontrakttidplan mellan oktober 2014 till och 

med december 2018. Byggherren för projektet är Stockholms stad-trafikkontoret och 

entreprenadform är utförandeentreprenad (Projektingenjör, A. Fuad, personligt 

meddelande, 20 april, 2018). Renoveringen innefattar byte av tätskikt och förstärkning 

av grundkonstruktion. 31 000 kvadratmeter består renoveringsområdet utav. Torget 

skall behålla sina karakteristiska estetiska aspekter (2018-03-01). Den största 

förändringen på torget kommer vara att citybanans sträcka skall förlängas. Den andra 

stora förändringen kommer att vara att platsen skall bli biltrafikfri. Endast 

stadsbussar, citybana och blåljus kommer att kunna trafikera området. För att 
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möjliggöra detta har företaget i uppdrag att förlänga spårkroppen till SL. Projektets 

kostnad beräknas till ca 685 miljoner kronor (Projektingenjör, A. Fuad, personligt 

meddelande, 20 april, 2018). På projektet arbetar ungefär 25 tjänstemän och 30 

yrkesarbetare (projektingenjör, M. Rydberg, personligt meddelande, 8 juni 2018).  

4.5 Projektet Prästkragens väg (litet projekt 1) 

Stadsprojektet 9382 eller projektet prästkragens väg är beläget Nacka kommun, söder 

om Värmdöleden. Byggherre för projektet är Nacka kommun. Projektet innefattar byte 

av vändplats, att befintligt gång-och cykelväg flyttas norrut och att gångväg/stig delvis 

ger en ny sträckning samt ansluter till vändplatsen. Syftet med projektet är att 

möjliggöra framtida bebyggelse av kontor, handel och småindustri. Kostnaden för 

entreprenaden är på 4,9 miljoner kronor. Enligt detaljplanen(DP556) har området ett 

planområde på 9000 kvadratmeter, där ca 4300 kvadratmeter är kvartersområde. Då 

området är beläget vid Värmdöleden har beställaren uttryckt att bebyggelsen skall 

utformas för att skydda mot buller från bilvägen.  

 

5 RESULTAT 

5.1 Besvarade enkäter 

Följande diagram redovisar svar från de 13 respondenterna av de sju frågor som ingår i 

enkätunersökningen. För fullständig enkät  se bilaga 1.   
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Figur 1 Diagram av enkätfråga 1 

 

 

Figur 2 Diagram av enkätfråga 2 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Upplever du att du någon gång haft ett osäkert beteende som kan 
rikskera din säkerhet på byggarbetsplatsen?

JA NEJ ANNAT

0 2 4 6 8 10

Har du någon gång under projektets gång inte använt dig utav 
föreskriven skyddsutrustning (skyddsskor,skyddshandskar, 

varselkläder, skyddsglasögon och hjälm)? 

JA NEJ ANNAT
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Figur 3 Diagram av enkätfråga 3 

 

 

Figur 4 Diagram av enkätfråga 4 

o Annat: ”Ibland, men (tyvärr) inte alltid”.  

 

 

Figur 5 Diagram av enkätfråga 5 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Brukar du använda din privata telefon på arbetstid?

JA NEJ ANNAT

0 2 4 6 8 10 12

Tänker du på att stå i en säker position när du använder din 
telefon?

JA NEJ ANNAT

0 2 4 6 8 10 12 14

Har du någon gång sett en medarbetare begå en 
överträdelse av skanskas skydds-och ordningsregler?

JA NEJ ANNAT
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Figur 6 Diagram av enkätfråga 6 

 

 

Figur 7 Diagram av enkätfråga 7 

o Annat: ”Beror på vad överträdelsen är”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Har du någon gång gett en mutligtillsägelse till en 
medarbetare som överstridit Skanskas skydds-och 

ordningsregler?

JA NEJ ANNAT

0 1 2 3 4 5

Hur många tillsägelser har du givit samma person gällande 
samma förseelse?

1 gång 2ggr 3ggr 4 ggr eller fler ANNAT
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5.2 Intervjuer 

För frågor som ställdes till samtliga respondenter av de tre projekteten, se bilaga 2 

5.2.1 Riskfyllda moment medarbetarna möter i sin vardag  

5.2.1.1. Tjänstemän 

Vardagliga riskfyllda aktiviteter/moment: Respondentnummer: 

Schakt 6,9,11 

Trafik i hög hastighet 9 

Överkörning 1,3 

Drunkningsrisk 1 

Fallande föremål 1,7 

Tredjeman 1,4,8,10,12 

Fallrisk 4,7 

Halkrisk 4 

Skärskador 10 

Ögonskador 10 

Klämrisk 7,8,10 

Tunga fordon  10,11,13 

Stress 12 

Trafiken 4,7,8,10,11,12,13 

Snubbelrisk 1,4 

Fall av stenmaterial 6 

Figur 8 Svar från tjänstemän i samtliga projekt 

 

 

5.2.1.2. Yrkesarbetare  

Vardagliga riskfyllda aktiviteter/moment: Respondentnummer: 

Lyft med maskiner 2 

Trafiken av maskiner i arbetsområdet 2 

Arbete kring grävmaskin 2 

Fall av stenmaterial 6 

Trafiken 5 

Schakt 6,9 

Stress 5 

Tredje-man 5 

Trafik i hög hastighet 9 

Arbete på höjd 2 
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Figur 9  Svar från YA i samtliga projekt 

Figurförklaring: Tredje-man är en juridisk term som syftar på en fysisk eller juridisk 

person. Respondenterna i projekten beskriver tredje-man som en civilperson som 

inte är delaktig i byggprojekten men som rör sig i närheten av byggarbetsplatsen.  
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5.2.2 Olycksfrekvens på projekten 

5.2.2.1. Stort projekt 1 

 

Figur 9 Svar från tjänstemän 

 

Figur 10 Svar från yrkesarbetare 

5.2.2.2. Stort projekt 2 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Har du någon gång råkat ut för en olycka på den här 
byggarbetsplatsen?

JA NEJ

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Har du någon gång råkat ut för en olycka på den här 
byggarbetsplatsen?

JA NEJ
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Figur 11 Svar från tjänstemän 

 

Figur 12 Svar från yrkesarbetare 

5.2.2.3. Litet projekt 1 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Har du någon gång råkat ut för en olycka på den här 
byggarbetsplatsen?

JA NEJ

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Har du någon gång råkat ut för en olycka på den här 
byggarbetsplatsen?

JA NEJ

0 1 2 3 4 5 6 7

Har du någon gång råkat ut för en olycka på den här 
byggarbetsplatsen?

JA NEJ
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Figur 13 Svar från tjänstemän 

 

Figur 14 Svar från yrkesarbetare 

5.2.3 Förekomna tillbud de senaste två veckorna på projekten 

5.2.3.1. Stort projekt 1 

Har du senaste två veckorna råkat ut 
för ett tillbud? 
 Respondentnummer: 

JA 1,3 

NEJ  
Figur 15 Svar från tjänstemän 

Har du senaste två veckorna råkat ut 
för ett tillbud? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 2 

Figur 16 Svar från yrkesarbetare 

5.2.3.2. Stort projekt 2 

Har du senaste två veckorna råkat ut 
för ett tillbud? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 4 

Figur 17 Svar från tjänsteman 

Har du senaste två veckorna råkat ut 
för ett tillbud? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 5 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Har du någon gång råkat ut för en olycka på den här 
byggarbetsplatsen?

JA NEJ
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Figur 18 Svar från yrkesarbetare 

5.2.3.3. Litet projekt 1 

Har du senaste två veckorna råkat ut 
för ett tillbud? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 7,8,10,11,12,13 

Figur 19 Svar från tjänsteman 

Har du senaste två veckorna råkat ut 
för ett tillbud? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 6,9 

Figur 20 Svar från yrkesarbetare 

5.2.4 Vanligaste tillbuden i de tre projekten 

5.2.4.1. Tjänstemän 

Vanligaste tillbuden: Respondentnummer: 

Ögonskada 3 

Lyft med maskiner 3,4 

Trafik som kör in i arbetsområdet 4,7,12,13 

Missförstånd med flaggvakter 4 

Obehörigt tillträde 4,8 

Tredje-man 8,12,13 

Trafik i hög hastighet 10,12,13 

Halkning 13 

Fall av stenmaterial 8 

Passera maskin utan kontakt 1 

Figur 21 Svar från tjänstemän i samtliga projekt 

5.2.4.2. Yrkesarbetare 

Vanligaste tillbuden: 
Respondent 
nummer: 

Snubbelrisk  5 

Lyft med maskiner 2 

Figur 22 Svar från yrkesarbetare från samtliga projekt 
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5.2.5 Frekvens av tillbudsrapportering 

5.2.5.1. Stort projekt 1 

Brukar du tillbudsrapportera alla 
tillbud som förekommer? Om nej, 
varför? 
 Respondentnummer: 

JA 1,3 

NEJ  

Figur 23  Svar från tjänstemän 

Brukar du tillbudsrapportera alla 
tillbud som förekommer? Om nej, 
varför? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ: i vissa fall glöms det bort 2 
  

Figur 24 Svar från yrkesarbetare 

5.2.5.2. Stort projekt 2 

Brukar du tillbudsrapportera alla 
tillbud som förekommer? Om nej, 
varför? 
 Respondentnummer: 

JA 4 

NEJ  

Figur 25 Svar från tjänsteman 

Brukar du tillbudsrapportera alla 
tillbud som förekommer? Om nej, 
varför? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ: respondenten har aldrig varit med 
om något tillbud 5 

Figur 26 Svar från yrkesarbetare 

5.2.5.3. Litet projekt 1 

Brukar du tillbudsrapportera alla 
tillbud som förekommer? Om nej, 
varför? 
 Respondentnummer: 

JA 7,8,10,11,12,13 

NEJ  

Figur 27 Svar från tjänstemän 
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Brukar du tillbudsrapportera alla 
tillbud som förekommer? Om nej, 
varför? 
 Respondentnummer: 

JA 9 

NEJ: Som UE tillbudsrapporterar 
respondenten till sin arbetsgivare 6 

Figur 28 Svar från yrkesarbetare 

5.2.6 Medarbetarnas överträdelse av företagets egna skydds-och 

ordningsregler 

5.2.6.1. Stort projekt 1 

Har du någon gång överskridit 
företagets egna skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA 1,3 

NEJ  

Figur 29 Svar från tjänstemän 

Har du någon gång överskridit 
företagets egna skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 2 

Figur 30 Svar från yrkesarbetare 

5.2.6.2. Stort projekt 2 

Har du någon gång överskridit 
företagets egna skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA 4 

NEJ  

Figur 31 Svar från tjänsteman 

Har du någon gång överskridit 
företagets egna skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 5 

Figur 32  Svar från yrkesarbetare 
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5.2.6.3. Litet projekt 1 

Har du någon gång överskridit 
företagets egna skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA 7,8,10,11,12,13 

NEJ  

Figur 33 Svar från tjänstemän 

Har du någon gång överskridit 
företagets egna skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA 6,9 

NEJ  

Figur 34 Svar från yrkesarbetare 

5.2.7 Tilldelade muntliga tillsägelser till medarbetarna vid överträdelse av 

företagets egna skydds-och ordningsregler 

5.2.7.1. Stort projekt 1 

Har du någon gång fått en muntlig 
tillsägelse om du överskridit 
företagets skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 1,3 

Figur 35 Svar från tjänstemän 

Har du någon gång fått en muntlig 
tillsägelse om du överskridit 
företagets skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 2 

Figur 36 Svar från yrkesarbetare 

5.2.7.2. Stort projekt 2 

Har du någon gång fått en muntlig 
tillsägelse om du överskridit 
företagets skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA  
NEJ 4 

Figur 37 Svar från tjänsteman 
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Har du någon gång fått en muntlig 
tillsägelse om du överskridit 
företagets skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA: Vid två tillfällen 5 

NEJ  

Figur 38 Svar från yrkesarbetare 

5.2.7.3. Litet projekt 1  

Har du någon gång fått en muntlig 
tillsägelse om du överskridit 
företagets skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA: Vid tidpunkten arbetade 
respondenten som YA 8 

NEJ  

Figur 39 Svar från tjänstemän 

Har du någon gång fått en muntlig 
tillsägelse om du överskridit 
företagets skydds-och 
ordningsregler? 
 Respondentnummer: 

JA 6 

NEJ 9 

Figur 40 Svar från yrkesarbetare 

5.2.8 Skillnader mellan andra projekt respondenterna varit delaktiga i.  

5.2.8.1. Stort projekt 1 – Tjänstemän 

Respondent 1 har arbetat både utomlands och i andra företag. Respondenten svarar 

att säkerheten på detta projekt skiljer sig utifrån andra interna projekt i företaget och 

ifrån andra företag. Han menar att i England är säkerheteten väldigt bra och att 

företaget har kommit närmare den nivån, än exempelvis NCC. Han menar att 

utomlands lägger arbetsgivarna mycket fokus på säkerhet för att det finns en rädsla att 

bli stämd. Att skillnaderna beror på att arbetsgivarna bryr sig mer om medarbetarna 

menar han inte är fallet. Respondent 1 menar att i och med företagets internationella 

verksamhet, så kopierar man säkerhetsrutiner och regler från utlandet och 

implementerar de i den Svenska verksamheten. Han menar att svenska bolag inte har 

samma säkra arbete då exempelvis NCC inte arbetar utomlands.  Ett konkret exempel 

som respondenten gav var på hur projektet Nya Karolinska (ett projekt inom 

företaget) använder sig utav brittiska metoder. Han berättar att personal från 

Storbritannien anställdes. Dessa medarbetare var ansvariga att koppla last. Han menar 

i att Storbritannien så måste personerna som kopplar last göra det regelbundet. 

Däremot i Sverige så finns det inte något krav på att medarbetarna kopplar last 
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regelbundet och av den anledningen byggs inte kompetensen upp. En annan skillnad 

mellan det här byggprojektet och andra projekt med samma huvudentreprenör, är 

enligt respondenten, att det här projektet har arbetsmiljöövervakare på plats. 

Medarbetare finns på plats hela tiden och har i uppgift att övervaka säkerheten och 

arbetsmiljön. Skillnader enligt respondent 3 är att flera arbetsgrupper är inblandade i 

det här projektet. Han menar att av denna anledning kan det bli större konsekvenser 

om det begås misstag på det här projektet. En annan skillnad mellan det här projektet 

och andra vägprojekt är att det är mer avgränsat och att arbetet inte sker bland tredje-

man.  

 

5.2.8.2. Stort projekt 1- Yrkesarbetare 

Samtliga respondenter ställdes frågan ”Ur ett säkerhetsperspektiv, hur skiljer sig detta 

vägprojekt från övriga vägprojekt du medverkat i och på vilket sätt?”. Respondent 2 

svarade att det är liknande mellan andra större projekt han medverkat i. Jämfört med 

mindre projekt han medverkat i så är uppföljningen sämre på mindre projekt.  

 

5.2.8.3. Stort projekt 2 – Tjänstemän 

Respondent 4 har arbetat på ett av företagets projekt i USA. Hon menar att i Sverige 

fokuseras det mycket på att ändra beteenden. I USA uttrycker hon att det fokuseras på 

att ”ha rätt papper i rätt pärm”. Hon menar att även att YA i Sverige har högre 

kompetent när det gäller säkerhet på byggarbetsplatsen. Hon berättade även att i USA 

så arbetas det med bestraffning. Exempel på denna bestraffning är att medarbetare 

kan bli hemskickade med utebliven lön. Anledningar till detta kan vara ifall en olycka 

eller ett tillbud sker. Respondent 4 menar även att det är en stor skillnad inom företaget 

jämfört med 10 år sedan. Hon menar att de unga medarbetarna idag ser det som en 

självklarhet att använda sig utav personlig skyddsutrustning. Glasögon och handskar, 

vilket är det senaste som tillkommit inom skyddsutrustningen, menar hon är ”det som 

är svårast”. En annan skillnad är att i detta projekt arbetas det med ”gröna korset”. 

Det görs för att få en överblick över tillbud och olyckor. I fall inga olyckor och tillbud 

har skett inom månaden så kommer det bilda ett grönt kors. Vid tillbud är färgen gul 

och vid olycka rött. Respondenten menar att de strävar efter ett gult kors. Hon berättar 

även att ett helt grönt kors inte heller ger några konsekvenser. Varken positiva eller 

negativa. Hon menar att ett firande skulle ge fel effekt och att det kan leda till att tillbud 

och olyckor inte rapporteras.  
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5.2.8.4. Stort projekt 2 – Yrkesarbetare 

Respondent 5 har medverkat i projektet Nya karolinska sjukhuset, vilket är ett internt 

projekt inom företaget. Respondent 5 berättar att ” Jag var på nya karolinska 

sjukhuset där var det extremt. Man gick ut på det projektet och var beredd på att det 

skulle vara hårt. Sen kom man till det här projektet och det är nog hårdare här”. 

Skillnaden mellan mindre företag som respondenten arbetat på så menar han att i 

mindre företag är kraven mindre. Respondenten menar även att uppföljningen är 

mindre i mindre företag.  

5.2.8.5. Litet projekt 1 – Tjänstemän 

Enligt respondent 7 så tror han att det är stor skillnad. Jag tror att de inte är lika hårda 

på det här projektet då det inte de inte har samma övervakning på byggarbetsplatsen. 

Han säger att ”Där är det stora avgränsade områden med folk som går runt och 

övervakar”. Respondent 8 arbetade som YA på ett annat företag innan han började 

arbeta som AL på företaget. Han berättar att skyddsutrustningen endast av handskar 

och övrig klädsel av byxor och tröja. Han säger även att ”Där var det nästan inget 

säkerhetstänk överhuvudtaget. Det skulle bara bli klart. Så här är det betydligt 

mycket mer genomtänkt”. Respondenten 8 uttrycker att företaget ibland kan måla in 

sig i ett hörn genom att i förhand tänka ”tänka om det här händer”. Han menar att det 

ibland kan hindra arbetsgången men att fördelarna är större än nackdelarna.  

Respondent 10 anser att det är stor skillnad mellan företaget och andra 

huvudentreprenörer . Han anser att han själv har fått bättre säkerhetstänk sedan han 

började på företaget. Respondenten säger att ”Här på företaget så blir man matad av 

säkerhetstänket varje dag. Ibland kan man känna att de tjatar men det fastnar, det 

gör det”. Respondent 11 som tidigare arbetat på ett konkurrerande företag, berättar att 

skyddshandskar i princip användes för att inte bli smutsig. Han svarar att en skillnad 

mellan andra arbetsgivare är att skyddsutrustningen upplevs som ett riktigt krav på 

företaget. Anledningen till detta tror respondenten är att för att ledningen är tydligare 

med kraven samt att kraven inom företaget har funnits längre. Vidare tycker 

respondent 11 att medarbetarna har en bättre attityd gällande säkerhet. Respondent 12 

beskriver skillnaden mellan företagen som natt och dag. Han säger även att 

säkerhetstänket inte går att jämföra. Jämfört med andra vägprojekt inom företaget 

som respondenten medverkat i så svarar respondenten att ” Här är det mer utav ett 

egetbygge. På större projekt fick vi mer respons direkt av arbetsledningen”. Han 

berättar även att som AL är han mycket på resande fot i detta projekt.  

Respondent 13 svarar att en skillnad mellan stora och små vägprojekt är att det är 

lättare att slarva i små projekt. En anledning är enligt respondenten är att små 

projekt går väldigt snabbt tidsmässigt. Han upplever att attityden har förändrats de 

senaste fem åren. Respondent 13 upplever att attityden har förändrats de senaste fem 
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åren när det kommer till säkerhet på byggarbetsplatsen. Han berättar att 

skyddsglasögonen kan det slarvas med men att skyddshjälmen är medarbetarna noga 

med. Han anser att företaget ligger något före säkerhetsmässigt än konkurrerande 

företag. Han säger även att det är företaget som ofta utvecklar säkerhetsrutiner bland 

Svenska byggföretag. 

5.2.8.6. Litet projekt 1 – Tjänstemän 

Respondent 6 som är UE på projektet svarar att det är mycket bättre på det här 

projektet. Han säger att arbetsledningen är mer konsekvent på att påminna här. På en 

annan firma som respondenten har arbetat på fanns det inte samma förebyggande 

åtgärder som till exempel arbetsberedningar och skyddskläder. Respondent 9 säger att 

i andra företag som han arbetat i så finns det skyddsregler men att det inte fick några 

konsekvenser ifall det gjordes en överträdelse. Han berättar även att den enda 

skyddsutrustningen medarbetarna använde sig utan på byggarbetsplatsen var 

skyddsskor. Han avslutar med att säga ”På företaget är det ett helt annat tänk. Folk 

var inte lika medvetna på det andra företaget jag arbetade på. Folk var inte lika 

medvetna på det företaget. Jag tror att på andra företag så vet man om riskerna men 

man bryr sig inte”. 
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6 DISKUSSION  

6.1.1 Orsaker till arbetsolyckor 

För att studera riskfyllda moment på en byggarbetsplats kan en utgå ifrån statistik eller 

medarbetarnas upplevelse kring vilka moment som utgör en fara i deras vardagliga 

arbete. Enligt arbetsmiljöverket så fanns det under 2015 tre orsaker till olyckor som 

matchar med resultatet av vanligaste tillbud. 12 % var fall av personer, ej från höjd. 13 

% av olyckor på byggarbetsplatsen var fall från höjd. 9 % av olyckorna orsakades av ras 

och fallande föremål. 25 % av tjänstemännen respektive 20 % av yrkesarbetarna 

nämner att fallande föremål och ras är ett riskfyllt moment i deras vardagliga arbete. 

25 % av tjänstemännen respektive 20 % av yrkesarbetarna menar att fallrisk från höjd 

var ett riskfyllt moment i deras vardagliga arbete. 37,5 % av tjänstemännen nämner att 

fall av person, ej från höjd är en risk i deras arbete. Trots att procentandelarna inte 

stämmer överens till fullo så är det väldigt överensstämmande. Detta då en 

respondents svar kan påverka %-andelen väldigt mycket, på grund av de få antal 

respondenter.  

6.1.2 Vanligaste tillbuden  

 De två stora projekten hade lyfte med tunga maskiner som ett av de vanligaste 

tillbuden, enligt respondenterna. Däremot nämnde ingen på det mindre projektet att 

detta var en risk i deras arbete. En anledning till detta kan vara att arbetet på det 

mindre projektet inte kräver samma typ av maskiner. En likhet mellan samtliga projekt 

är att samtliga påpekar risken av tredje-man kring arbetsplatsen. Tillskillnad från 

exempelvis vid byggnation av en byggnad så finns det ofta ett större 

etableringsområde. Detta gör att tredje-man inte kan komma lika nära själva bygget.  

Vägprojekt åt andra sidan pågår i ett område som är menat att folk ska passera och det 

han vara problematisk att tillfälligt omdirigera vägen. I det mindre vägprojektet är ett 

av de vanligaste tillbuden att bilar kör in i arbetsområdet. Detta skiljer sig från de två 

större vägprojekten. I det mindre vägprojektet är inte bilvägen helt avstängd eller 

omdirigerad som på de större projekten.  

6.1.3 Osäkert beteende och personlig skyddsutrustning 

7 av 13 respondenter svarade att de någon gång upplevt att de haft ett osäkert beteende 

vilket skulle kunna riskera deras säkerhet på byggarbetsplatsen. Det fanns dock inget 

samband mellan befattning eller projekt. I det stora projektet nummer 2 så svarade 

samtliga att de aldrig under projektets gång slarvat att använda skyddsutrustning. I det 

stora nummer 1 en av respondenterna att de inte använt sig utav skyddsutrustningen. 

På det mindre projektet var det 7 av 8 respondenter som uppgav att de någon gång inte 
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använt sig utav föreskriven skyddsutrustning. Detta är en stor skillnad mellan 

projektet. Det mindre projektet har en större andel av respondenter och svaret skulle 

kunna bli annorlunda ifall urvalet av respondenter hade varit lika stort i de större 

projekten. En anledning är troligen att de större projekten är skyltfönster för företagets 

verksamhet. De stora projekten är kända bland medarbetare i företaget, till skillnad 

från dem mindre projekten. Av denna anledning finns det omedvetet och medvetet fler 

ögon på projektet vilket leder till att företagets krav av denna anledning bör efterföljas. 

En annan faktor som kan ha en påverkan är anställningstiden inom företaget. 

6.1.4 Skydds-och ordningsregler  

I de stora projekten så har respondenterna med den längsta anställningen varit 

anställd 10 år och den kortaste varit anställd 1 år och 9 månader. I det mindre projektet 

är det ett spam mellan 29 år till 9 månader. Skydds-och ordningsreglerna utvecklades 

som tidigare nämnt år 1998. Detta gör att samtliga som arbetar på de stora projekten 

har haft dessa regler redan vid anställningstillfället. De övriga respondenter som är 

delaktiga i det mindre projektet har haft en övergångsperiod. Detta kan göra att gamla 

beteenden och vanor är svåra att bryta. Regeln om skyddsglasögon är det nyaste kravet 

gällande skyddsutrustning. Det är även den del av skyddsutrustningen som flest 

respondenter besvarar att de inte använt sig utav. Lika så är detta av största 

sannolikhet beroende på en tidsaspekt. Det krävs en vänjandeperiod som kan ta lång 

tid.  

6.1.5 Överträdelser av skydds-och ordningsregler 

En annan skillnad mellan projekten är att respondenterna i de stora projekten berättar 

även om arbetsmiljöövervakar som finns på plats under hela arbetsdagen. Detta är en 

stor skillnad mellan projekteten då det mindre inte har en arbetsledning på plats som 

kan påminna och uppmärksamma medarbetarna om säkerheten på arbetsplatsen.  

Samtliga respondenter uppgav att de någon gång sett en medarbetare begå en 

överträdelse av företagets  egna skydds-och ordningsregler. Detta resultat jämfört med 

andelen av respondenter som uppger att de någon gång inte använt sig utav föreskriven 

skyddsutrustning har inte en stor skillnad. Om respondenterna teoretiskt åt andra 

sidan hade uppgett att de alltid använt sig utav föreskriven skyddsutrustning och att 

samtliga hade sett en medarbetare begå en överträdelse mot skydds-och 

ordningsreglerna, hade resultatet varit väldigt kontradiktoriskt.  

6.1.6 Muntliga tillsägelser  

Ungefär 85 % av respondenterna uppgav att de någon gång gett en medarbetar en 

muntlig tillsägelse men endast tre av respondenterna, vilket motsvarar 23 % av 
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respondenterna, svarar att de någon gång fått en muntlig tillsägelse. De tre 

respondenterna som fått en muntlig tillsägelse är YA. Trots att även tjänstemän uppgav 

att de begår överträdelser mot företagets skydds-och ordningsregler så har ingen fått 

en muntlig tillsägelse, vilket är en av åtgärderna som skall vidtas för att öka säkerheten 

på byggarbetsplatsen. En fråga som väcks är vem ger tillsägelser till de som har i 

uppgift att ge tillsägelser? Genom strukturen av befattningar på arbetsplatsen, där 

tjänstemän har ett övergripande ansvar för YA, kan det bli svårt på grund av hierarkin 

att tjänstemän tillges tillsägelser. Antalet tillsägelser som respondenterna givit samma 

person gällande samma förseelser varierar. Inga respondenter uppger att de övriga 

konsekvenserna som beskrivs i skydds-och ordningsreglerna har vidtagits i samband 

med tillsägelser.  

6.1.7 Felkällor 

Felkällor som kan ha förekommit under arbetets gång kan vara att respondenterna har 

missuppfattat frågor som ställdes under intervjuerna. Vidare kan respondenterna 

under intervjutillfället inte haft kännedom eller information rörande frågorna som 

ställdes, vilket kan påverka svaren. Ett exempel på detta är i det stora projektet 1 där 

respondent 1 uppgav att flertal av hans medarbetare råkat ut som olyckor på 

byggarbetsplatsen. Respondent 2 på som är delaktig på samma projekt uppgav att 

ingen av hans medarbetare råkat ut för en olycka på arbetsplatsen. Respondent 1 har 

befattningen KMA-chef, vilket gör att hans arbete endast omfattar arbetsmiljön på 

byggarbetsplatsen. Av denna anledning har respondent 1 mer kunskap om ämnet, 

vilket kan påverka resultatet. Hos några av yrkesarbetarna fanns det i misstrohet under 

intervjutillfällena. Detta kan grunda sig i rädsla att informationen de uppger kan 

påverka deras anställning och leda till konsekvenser. Trots detta anses reliabiliteten 

hos respondenterna stor, då samtliga arbetar på projekten på en vardaglig basis. 

Resultatet av arbetet skulle kunna ha blivit annorlunda ifall samtliga medarbetare hade 

intervjuats på projekten. Av praktiska själ var detta inte möjligt och resultatet 

begränsades till endast 13 respondenter. Det är även viktigt att hålla i tanke att en 

mindre andel av respondenterna tillhörde de större projekten (specifikt 5/13). Detta 

medför att resultat från litet projekt 1 mer omfattande, vilket även kan ha påverkat 

resultatet.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet är att ur säkerhetsperspektiv identifiera skillnader och 

likheter mellan två stora och ett litet vägprojekt med samma huvudentreprenör. 

Genom fallstudie och kvalitativ metod har följande slutsatser kunnat tas efter 

genomfört arbete:  

 Tredje-man upplevs som de den gemensamma riskfyllda aktiviteten som 

medarbetar i stora och små vägprojekt stöter på i sitt vardagliga arbete. 

 En majoritet av respondenterna i samtliga projekt upplever själva att de haft ett 

osäkert beteende på arbetsplatsen under projektets gång.  

 Slarv av föreskriven skyddsutrustning förekommer i större utsträckning av 

medarbetare på det mindre vägprojektet, vilket kan bero på den mer närvarande 

arbetsledningen på större vägprojekten. 

 Åtgärder, så som muntliga tillsägelser, vid överträdelse av skydds-och 

ordningsregler har endast tilldelas till yrkesarbetare i de tre projekten. Detta 

trots att yrkesarbetare inte är överrepresenterade i detta avseende, jämfört med 

tjänstemän.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta examensarbete studerade tre vägprojekt med samma huvudentreprenör.  Det 

skulle vara av intresse att jämföra resultatet på ett projekt med en annan 

huvudentreprenör. Denna huvudentreprenör bör även ha tydliga skydds-och 

ordningsregler. Det skulle även vara av intresse att huvudentreprenören skulle vara 

ett mindre företag, då flertal av respondenterna hävdar att säkerheten är mindre 

företag är sämre. Två av respondenterna indikerar även på skillnader mellan 

utländska vägprojekt. Detta skulle vara av intresse att jämföra svenska vägprojekt 

med utländska. Förslag till frågeställning till fortsatt arbete är följande: 

 Hur skiljer sig medarbetarnas användning av skyddsutrustning mellan ett 

svenskt vägprojekt och ett utländskt vägprojekt? 

 Vilka åtgärder vistas om en överträdelse av huvudentreprenörens skydds-och 

ordningsregler begås i ett Svenskt respektive utländskt vägprojekt?  

 Vilka skillnader finns gällande frekvensen av tillbusrapporteringen i ett 

Svenskt respektive utländskt vägprojekt? 
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https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/171042/Slussen%2c-Stockholm 

Verksamhet i Sverige (2017-03-20). Nedladdat 2018-05-07, från  

https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/verksamheten-i-sverige/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/171042/Slussen%2c-Stockholm
https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/verksamheten-i-sverige/
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BILAGA 1:ENKÄTUNDERSÖKNING  

ENKÄT OM SÄKERT BETEENDE  

 

DESSA FRÅGOR UTGÅR ENDAST FRÅN DET PÅGÅENDE PROJEKTET, DVS 

INTE ANDRA SKANSKA-PROJEKT DU VARIT DELAKTIG I. DINA SVAR 

KOMMER ATT VARA ANONYMA I EXAMENSARBETET, SÅ JAG 

UPPSKATTAR OM SVAREN ÄR ÄRLIGA.  

1. Upplever du att du någon gång haft ett osäkert beteende som kan rikskera din 
säkerhet på byggarbetsplatsen? 

 Ja 

 Nej 

 Annat: __________________________________________________ 

 

 

2. Har du någon gång under projektets gång inte använt dig utav föreskriven 
skyddsutrustning (skyddsskor,skyddshandskar, varselkläder, skyddsglasögon och 
hjälm)?  

 Ja 

 Nej  

 

Om ja, Varför? 
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3. Brukar du använda din privata telefon på arbetstid? 

 Ja 

 Nej 

 Annat:________________________________________________________________ 

 

Om svaret är ”nej” fortsätt till fråga 5.  

4. Tänker du på att stå i en säker position när du använder din telefon? 

 Ja 

 Nej 

 Annat:_________________________________________________________________ 

 

5. Har du någon gång sett en medarbetare begå en överträdelse av skanskas skydds-och 
ordningsregler? 

 Ja 

 Nej 

 Annat:_________________________________________________________________ 

 

6. Har du någon gång gett en mutligtillsägelse till en medarbetare som överstridit 
Skanskas skydds-och ordningsregler? 

 Ja 

 Nej  

 Annat:_________________________________________________________________ 

 

Om svaret är ”nej” fortsätt till fråga 8 

7. Hur många tillsägelser har du givit samma person gällande samma förseelse? 

 1 gång 

 2 gånger 

 3 gånger 

 4 gånger eller fler  

 Annat:_________________________________________________________________ 

 

 



36 

Namn: ______________________________________________________ 

 

Befattning: __________________________________________________ 

 

Antal år arbetslivserfarenhet: ___________________________________ 

 

Antal år anställd av Skanska: ____________________________________ 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR   

1. Vilka riskfyllda aktiviteter/ moment möter du i ditt vardagliga arbete? 
 

 

 

 

 

 
 
 

2. Har du någon gång råkat ut för en olycka på den här byggarbetsplatsen? 

 

 

 

 

 
 

3. Om ja, vilken typ av olycka? 

                                                     

 

 

 

 
 

4. Har någon av dina arbetskollegor råkat ut för någon olycka? Om ja, vilken 
typ? 

 

 

 

 

 
 

5. Har du senaste två veckorna råkat ut för ett tillbud? 
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6. Om ja, av vilken typ? 

 

 

 
 

7. Vilka är de vanligaste tillbuden du och dina arbetskollegor stöt på i detta 
projekt? 

 

 

 
 
 

8. Brukar du tillbudsrapportera alla tillbud som förekommer? Om nej, 
varför? 

 

 

 

 
 
 
 

9. Har du någon gång överskridit Skanskas egna skydds-och ordningsregler? 
 

 

 

 

 

 
 

10.  Om ja, vilka konsekvenser fick det? 
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11. Har du någon gång fått en muntlig tillsägelse om du överskridit Skanskas 
skydds-och ordningsregler? 

 

 

 

 

 

 
 
 

12. Ur ett säkerhetsperspektiv, hur skiljer sig detta vägprojekt från övriga 
vägprojekt du medverkat i och på vilket sätt?  
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Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


