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Abstract

Säkerheten på en byggarbetsplats

The safety at a building site

Arvid Thiborg Ericson and Eric Nohldén

Approximately ten people die every year at building sites in Sweden. Every year The
Work Environment Authority (Arbetsmiljöverket) receives 3200 accident reports
from the construction sector. The Swedish building contractor Skanska has the vision:
“Zero accidents”. Only at Skanska Sweden, where this diploma work is preformed,
350-520 accidents and mishaps are reported every year for the last 5 years. 150-200
of these led to absence every year. 

This diploma work thesis in construction engineering aims to assist Skanska Sweden in
the work towards its vision. It is primary based on a field study at four different
building sites where a questionnaire was distributed to Skanska`s construction
workers and subcontractors working on the site. The purpose of this thesis is to
analyze where Skanska Sweden should focus its safety work to minimize accidents at
the working sites.

In newspapers and the building and construction unions magazine it is often pointed
out that subcontractors are more exposed and more often involved in work related
accidents and injuries than the main contractor. 

The conclusion of this thesis is that Skanska Sweden’s own workers are more often
exposed to accidents resulting in absence than their subcontractors, even though the
subcontractor’s workers more often choose not to use prescribed safety equipment.
We have also concluded that observations and mishaps about safety are not reported
as often as it should.
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SAMMANFATTNING 
Varje år dör cirka tio personer på byggarbetsplatser runt om i Sverige. 

Arbetsmiljöverket tar årligen emot 3200 olycksrapporter och allvarliga 

tillbudsrapporter från byggsektorn. Skanska har en vision om ”Noll 

arbetsolyckor”. Bara från Skanska Sverige AB, på vars uppdrag detta 

examensarbete är utfört, rapporterades årligen i snitt 350-520 olyckor 

och missöden under de senaste fem åren. Av dessa har årligen 150-200 

lett till sjukfrånvaro. 

Syftet med denna uppsats är att analysera på vad Skanska Sverige AB 

bör inrikta sitt säkerhetsarbete för att minimera personolyckor i sina 

byggprojekt. 

Examensarbetets mål är att hjälpa Skanska Sverige AB i dess arbete mot 

sin vision. Arbetet baseras på fältstudier utförda på fyra olika bygg-

arbetsplatser där ett frågeformulär delats ut till yrkesarbetare.  

I tidningen Byggnadsarbetaren och andra tidskrifter påpekas att under-

entreprenörerna på en byggarbetsplats är mer utsatta och oftare in-

blandade i arbetsrelaterade olyckor och skador än huvudentreprenören. 

Slutsatsen av detta examensarbete är att Skanska Sverige AB:s yrkes-

arbetare oftare är involverade i olyckor som lett till sjukfrånvaro än 

dess underentreprenörer, även fast underentreprenörernas yrkes-

arbetare oftare väljer att inte använda föreskriven säkerhetsutrustning. 

Vi har också konstaterat att observations- och tillbudsrapporter skrivs 

alldeles för sällan.  

Nyckelord: Arbetsmiljö, säkerhet, tillbud, underentreprenörer, olyckor 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete framtaget i samarbete 

mellan Skanska och två studenter på Högskoleingenjörsprogrammet i 

Byggteknik vid Uppsala universitet. 

Skanska är ett av Sveriges ledande byggföretag inom arbetsmiljö och 

har en vision om ”noll arbetsolyckor” (Skanska Sverige, 2012). De har 

hårda krav på personlig skyddsutrustning. De lägger stort fokus på 

individens rätt till att komma hem oskadd med hälsan i behåll efter 

arbetet. Trots förebyggande säkerhetsarbete förekommer allvarliga 

olyckor som leder till personskador. 

1.2 Bakgrund 

Tidningar skriver årligen om stoppade byggen på grund av bristande 

säkerhet, personskador och olyckor som lett till dödsfall. Faktum är att 

det varje år dör i snitt tio personer i den Svenska byggbranschen. 

Underentreprenörer beskrivs i tidskriften Byggnadsarbetaren 

(Fransson, 2012) som extra utsatta på arbetsplatsen eftersom de är 

”längre ner i entreprenadkedjan”. Vidare står det att under-

entreprenörer ibland arbetar under tidsbrist orsakad av andra entre-

prenörer i tidigare skeden av produktionen. Av de totalt 21 personer 

som omkom i byggolyckor under tidsperioden 2010-2011 arbetade 13 

stycken hos underentreprenörer och ytterligare två personer var 

inhyrda eller inlånade. I samma artikel skrivs det även att fler skadar 

sig bland underentreprenörers yrkesarbetare än hos huvud-

entreprenörens. I artikeln nämns dock aldrig något om fördelningen av 

antalet anställda hos underentreprenörer och huvudentreprenörer i 

byggbranschen. Betyder verkligen siffrorna att anställda hos under-

entreprenörer löper större risk för personskada? 

I artikeln Byggpusslet (Bergren, 2011) skrivs det att huvudentreprenörer 

allt oftare rekryterar underentreprenörer för uppgifter som de tidigare 

utfört själva. Detta fenomen som förut endast var vanligt före-

kommande i storstäderna blir nu mer vanligt även på mindre orter. 

Fackförbundet Byggnads påpekar i artikeln att de ser ett flertal nack-
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delar med att arbetare från olika företag är verksamma på samma 

arbetsplats. Det kan påverka arbetsmiljön, trivseln och byggnadens 

slutresultat på ett negativt sätt när alla ”slåss” om samma yta. Även 

kunskapsåterföringen efter utförda arbeten kan enligt artikeln gå om 

intet när underentreprenörerna får kompetensen av utförandet. En 

Norsk forskningsrapport Sikkerhet i komplekse prosjekter (Nykamp, 2011) 

visar även att desto fler underentreprenader det finns på en byggarbets-

plats desto större blir risken för olyckor.  

Det blir allt vanligare att företag anlitar utländsk arbetskraft (Karlsson, 

2006). Vid platsbesök har vi tagit del av flera yrkesarbetares historier 

om hur dåligt utländska underentreprenörer förhåller sig till 

arbetsmiljösäkerheten på arbetsplatsen. Någon statistik över hur vanligt 

förekommande skador är hos utländska underentreprenörer finns dock 

inte att tillgå. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka var det bör läggas tyngd i 

Skanskas säkerhetsarbete för att minska arbetsplatsolyckor. Genom att 

få insikt i hur yrkesarbetare förhåller sig till säkerhetsföreskrifterna kan 

Skanska vidta åtgärder på rätt ställen för att komma ett steg närmare 

visionen ”noll arbetsplatsolyckor”. 

Utifrån ett objektivt synsätt vill vi undersöka och kontrollera ifall den 

gängse uppfattningen angående underentreprenörer och säkerhet på 

byggarbetsplatser stämmer. Några forskningsfrågor är: 

 Uppstår olyckor och personskador oftare hos under-

entreprenörers yrkesarbetare än hos huvud-

entreprenörens?  

 Uppstår olyckor och personskador oftare hos utländska 

underentreprenörers yrkesarbetare än hos huvud-

entreprenörens?  

 Förhåller sig huvudentreprenörens anställda olika till 

säkerhetsföreskrifter gentemot underentreprenörens?  

 Skrivs alltid observations- och tillbudsrapporter? Om 

inte, varför? 
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1.4 Mål 

Målet med arbetet är att öka Skanskas förståelse för varför olyckor 

fortsätter att inträffa och att ligga till grund för en fortsatt utveckling av 

Skanskas säkerhetsarbete.  

1.5 Avgränsning 

Arbetsmiljö är ett stort ämne att undersöka och därför har 

avgränsningar gjorts. Fokus har lagts på arbetsmiljösäkerhet (hädan-

efter benämnt säkerhet) samt yrkesarbetarnas åsikter kring detta. De 

undersökta byggarbetsplatserna är lokaliserade i Stockholm och 

Uppsala. Rapporten behandlar varken förslitningsskador eller 

ekonomiska aspekter. 
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2 LITTERATURSTUDIE 
I följande litteraturstudie har Skanskas säkerhetsföreskrifter, 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 

legat till grund. Arbetsberedningar, tillbud och hur fall- och rasolyckor 

förhindras tas upp. Vidare sammanställs olycksstatistik för de senaste 

åren från Arbetsmiljöverket, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd 

(BCA) och Skanska. Även vissa delar av lagen om offentlig upp-

handling (LOU) tas upp.  

2.1 Om Skanska 

Skanska är ett internationellt företag aktivt i både Europa, Nord- och 

Sydamerika. Alla anställda ska uppföra sig enligt företagets 

värderingar, oavsett i vilket land de arbetar. Skanskas kultur baseras på 

respekt, öppenhet och ärlighet. För att uppnå detta finns bland annat en 

internationell uppförandekod, Code of Conduct (Skanska Group, 2013) 

och fem ”nollvisioner”. På Skanskas hemsida (Skanska Sverige, 2012) 

beskrivs de fem nollvisionerna på följande sätt: 

Noll förlustprojekt – förlustprojekt förstör både lönsamhet och kund-

relationer. 

Noll arbetsplatsolyckor – genom att garantera säkerhet på och runt 

om byggarbetsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, 

leverantörer och allmänheten. 

Noll miljöincidenter – genom att utföra projekten på ett sätt som 

minimerar miljöpåverkan. 

Noll etiska oegentligheter – genom nolltolerans mot alla former av 

mutor och korruption. 

Noll defekter – ger förbättrat slutresultat och ökad kundnöjdhet. 

I detta examensarbete fokuserar vi på arbetet kring noll arbetsplats-

olyckor.  

2.2 Ordnings- och skyddsregler 

2.2.1 Arbetsplatsspecifik säkerhetsintroduktion 

Alla som är verksamma på Skanskas arbetsplatser ska innan arbetet 

påbörjas genomgå Skanskas arbetsplatsspecifika säkerhetsintroduktion. 

Den omfattar bland annat arbetsplatsspecifika regler, identifierade 
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risker och åtgärder samt genomläsning och kvittens av Skanska Sveriges 

allmänna ordnings- och skyddsregler, (Skanska Sverige, 2010). I den 

skriften beskrivs bland annat ”Vår arbetsmiljö” enligt följande: 

Skanskas strävan är att vara världsledande inom områdena säkerhet, 

hälsa och miljö. Vi vill att alla på arbetsplatsen vilket inkluderar in-

hyrd personal, anlitade underentreprenörer (UE), sidoentreprenörer 

(SE), andra samarbetspartners och egna anställda ska trivas, känna 

respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i 

behåll. Många olyckor orsakas av människors beslut och handlingar 

vilket gör att de kan förebyggas. Med detta som bakgrund ställer vi 

krav på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser, följer dessa 

regler. På så sätt skapar vi skadefria arbetsplatser i hela vår 

verksamhet – alltid. 

Vidare skrivs om såväl produktionsledningens som under-

entreprenörernas ansvar på byggarbetsplatsen angående risker i 

arbetet. Produktionsledningen ansvarar bland annat för att arbets-

beredningar tas fram, ett underlag som bland annat ligger till grund för 

att identifiera risker med specifika arbetsmoment. Underentreprenörer 

är skyldiga att lämna uppgifter om risker och förslag till åtgärder till 

produktionsledningen. (Skanska Sverige, 2010). 

I dokumentet läggs stor vikt på individens ansvar. Det är viktigt att alla 

på arbetsplatsen bidrar till en säkrare arbetsplats. Det nämns bland 

annat att det är viktigt att: 

 inte ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist eller 

bekvämlighet 

 ta arbetsmiljöarbetet som en självklar del av arbetet 

 använda föreskriven skyddsutrustning 

 ingripa vid riskfyllda beteenden, påpeka säkerhetsbrister  

 omedelbart rapportera alla tillbud, skador eller andra risk-

observationer 

2.2.2 Förebygga arbetsplatsolyckor 

Ett av de effektivaste sätten att motverka olyckor är genom att före-

bygga dessa (Arbetsmiljöverket, 2011). Enligt 3 kap. 2-4 § Arbetsmiljö-

lagen (SFS 1977:1160) är arbetsgivaren skyldig att vidta alla åtgärder för 

att förebygga och undanröja allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall 

för arbetstagaren. Finns det osäkerheter ska dessa åtgärdas eller för-
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ändras så att risken för olycka elimineras. Arbetsgivaren ska särskilt se 

över riskerna om arbetstagaren arbetar på egen hand. Under hela 

verksamhetstiden ska arbetsskador utredas så att nödvändiga skydds-

åtgärder kan vidtas. Åtgärder som inte kan göras omgående måste tids-

planeras. Dokumentering av arbetsmiljön ska göras i den omfattning 

som verksamheten kräver. 

Vidare säger lagen att arbetstagaren har rätt till erforderlig information 

angående förhållandena på arbetsplatsen och ska informeras om 

riskerna som finns i anslutning till arbetet. På arbetsplatsen ska arbets-

givaren se till att alla arbetstagare får den information och utbildning 

som krävs för att undgå riskerna inom verksamheten. Arbetstagaren 

ska kontinuerligt delta i arbetet med att eliminera de faror som kan leda 

till ohälsa och olycksfall. För att minimera ohälsa och olycksfall ska 

arbetstagaren använda föreskriven skyddsutrustning samt följa de före-

skrifter som finns. Om det finns en omedelbar risk för liv eller allvarlig 

skada ska arbetstagaren snarast underrätta arbetsgivaren.  

Arbetsberedningar 

För att förebygga arbetsplatsolyckor bör arbetsmoment projekteras och 

planeras så att de kan utföras på ett säkert sätt (Rénvai, 2012). Arbets-

beredningar är ett viktigt inslag i den fortlöpande planeringen och är en 

mycket detaljerad form av planering där hänsyn ska tas till risker för 

personskada vid farliga arbetsmoment. 

Tillbud 

Tillbudsrapporter är även det ett viktigt verktyg för att förbättra säker-

heten på en arbetsplats (Skanska Sverige, 2012). För att förbättra arbets-

miljö hos Skanska samlas information om varför olyckor sker. Detta 

sker successivt genom tillbuds-, olycks- och observationsrapporter.  

För att underlätta inrapporteringen har Skanska tagit fram ett litet häfte 

som får plats i yrkesarbetarens ficka, Rapportera tillbud och observationer.  

I häftet står hur man ska gå tillväga och en lista över ”koder för 

medverkande faktorer (brister)”. Med hjälp av detta verktyg kan 

medarbetare snabbt och enkelt anteckna händelsen för att sedan lämna 

den vidare till sin chef. Produktionsledningen ansvarar sedan för 

åtgärd och inregistrering i rapporteringsverktyget BIA, ett webbaserat 
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avvikelsesystem för byggbranschen framtaget av AFA försäkringar 

(Sveriges Byggindustrier, 2012).  

Ett tillbud beskrivs i Rapportera tillbud och observationer som ”en oönskad 

händelse som kunnat leda till personskada” och ett allvarligt tillbud som 

”en oönskad händelse som kunnat leda till allvarlig fara för liv och 

hälsa”. En observation är en observerad risk som kan orsaka ett tillbud 

eller olycka. Skanska och dess underentreprenörer är enligt 42 kap. 

10 § i Socialförsäkringsbalken skyldiga att anmäla skador och allvarliga 

tillbud vidare till arbetsmiljöverket.  

Arbetsmiljöverket genomförde under den ”Europeiska arbetsmiljö-

veckan 2012”(anordnad av Europeiska arbetsmiljöbyrån) inspektioner 

med fokus på tillbudsrapporter och uppföljning av dessa (Sveriges 

Byggindustrier, 2012). 150 företag i byggbranschen inspekterades och 

det kunde konstateras att endast 30 procent av dessa hade rutiner för 

rapportering från yrkesarbetarna till arbetsledningen av tillbud och 

olyckor.  

2.2.3 Stress påverkar säkerheten 

Enligt 2 kap. 1-2 § Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsmiljön vara 

tillfredställande med tanke på arbetets natur. Förhållanden ska 

anpassas till olika personers fysiska och psykiska förutsättningar och 

arbetstagaren ska själv kunna påverka utformningen av sin arbets-

situation. Arbetet ska utformas och planeras så att arbetstagaren varken 

utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan leda till ohälsa 

eller olycksfall. 

Att stress påverkar det rationella tänkandet är allmänt känt. I en 

bransch där man arbetar mot en strikt tidplan kan stress resultera i 

sämre problemlösningsförmåga och förhastade beslut (Svärd mfl., 

2002). Detta kan i sin tur ge konsekvenser i form av tillbud, 

felhandlingar, samarbetssvårigheter, konflikter, sökande och utseende 

av syndabockar, arbetsskador och sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket, 

2013). För att uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt på arbetsplatsen 

krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att planera, 

genomföra och följa upp eventuella åtgärder. Vid förändringar av en 

tidplan är det viktigt att ta hänsyn till följderna på arbetsmiljön så att 



Kap. 2 Litteraturstudie 

 

9 

inga onödiga stressmoment uppstår. Stress är det näst vanligaste 

rapporterade arbetsrelaterade hälsoproblemet i EU och drabbar 22 

procent av alla arbetstagare (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2005). 

2.2.4 Skyddsombud 

Skyddsombud företräder arbetstagarna i skyddsfrågor. Om ett arbete 

innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och arbetsgivaren 

inte genast undanröjer risken har skyddsombudet rätt att avbryta 

arbetet i avvaktan på ett ställningstagande från Arbetsmiljöverket 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

Skyddsombud ska enligt 6 kap. 2, 4, 10 § Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

utses om arbetsplatsen regelbundet sysselsätter minst fem arbetstagare 

eller om verksamheten kräver det. Skyddsombud ska arbeta för en till-

fredställande arbetsmiljö och representerar arbetstagarna i arbetsmiljö-

frågor. Skyddsombud ska även medverka i planeringen av nya arbets-

metoder och arbetsprocesser som kan medföra ohälsa och olycksfall. 

Vid upprättande av handlingsplaner ska skyddsombudet närvara. 

Skyddsombudet ska meddelas av arbetsgivaren om arbetsmiljö-

förhållandena av betydelse förändras. Arbetsgivaren ska tillsammans 

med arbetstagaren se till att skyddsombudet får den nödvändiga 

utbildning som krävs för verksamheten. Skyddsombudet får inte 

stoppas från att fullfölja sina åtaganden. Anställningsvillkoren eller 

arbetsförhållanden ska inte påverkas negativt av skyddsombudets 

uppdrag.  

2.3 Internutbildningar 

Skanska har regelbundet internutbildningar för sina anställda kring 

säkerhet (Skanska Sverige, 2013). Skanska jobbar mycket med fysiska 

skyddsåtgärder och har i ett sammarbete med konsultföretaget Tolemac 

Consulting drivit kursen Säkra beteenden - Det börjar med mig (Vene, 

2013). Kursmaterialet består bland annat av ”Isberget” (Figur 2.1) som 

är en illustration där toppen består av dödsfall, allvarliga sjukdomar, 

mindre allvarliga olyckor och tillbud. Den stora delen gömmer sig 

under ytan och består av osäkra beteenden och förhållanden, onödig 

stress, dåligt omdöme, rutiner som ej följts, ledare som varken lyssnar 

eller prioriterar säkerhet etc.  
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Figur 2.1 ”Isberget” 

I en annan illustration ”Triangeln” (Figur 2.2) beskrivs basen som  

30 000 osäkra beteenden eller förhållanden. Av dessa resulterar 3 000 i 

tillbud. Av dessa tillbud är 300 mindre allvarliga och 30 allvarliga. Av 

dessa 30 allvarliga tillbud resulterar ett i dödsfall. Minimerar man 

därmed osäkra beteenden, till exempel standardiserar användandet av 

full skyddsutrustning, och minimerar osäkra förhållanden kan man 

minska antalet allvarligare tillbud, olyckor och därmed även dödsfall. 

 

Figur 2.2 ”Triangeln” 
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2.4 Skyddsutrustning 

För att minska osäkert beteende har Skanska höjda krav angående 

personlig skyddsutrustning (Skanska Sverige, 2013). Den obligatoriska 

personliga skyddsutrustning som alltid ska bäras på Skanskas 

byggarbetsplatser består utav (Skanska Sverige, 2010): 

 Skyddshjälm 

 Skyddsglasögon 

 Skyddshandskar 

 Skyddskor (tåhätta och spiktrampskydd) 

 Varselkläder klass II på överkroppen 

Enligt 9, 10, 14-20 § Arbetsmiljöverket AFS (2006:4) ska skydds-

utrustning underhållas, kontrolleras och användas korrekt för att 

uppnå en god säkerhet. Utrustningen får endast andvändas till det den 

är avsedd för. Den som arbetar inom verksamheten ska informeras om 

vilka risker och olycksfall den kan utsättas för i sitt eget arbete och av 

verksamheten runt omkring. Arbetstagare ska informeras om de farliga 

moment som kan förutses samt vilken personlig skyddsutrustning som 

ska användas. Arbetsutrustning som kan innebära särskild risk för 

skador ska endast brukas av behörig personal. En arbetstagare som ska 

arbeta med farlig arbetsutrustning ska kunna visa upp dokument för 

arbetsgivaren att den besitter den praktiska och teoretiska kunskap som 

krävs för att hantera den aktuella utrustningen. Skanska ställer krav på 

att samtliga som uppehåller sig på dess arbetsplatser innehar nöd-

vändig kompetens för att vistas och arbeta säkert (Skanska Sverige, 

2010). 

Om inte en betryggande säkerhet kan uppnås enligt AFS (2006:4) ska 

ytterligare skyddsutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller 

användas. Skanska föreskriver att särskild skyddsutrustning ska 

användas i enlighet med aktuella riskbedömningar, arbetsberedningar 

och skyddsinstruktioner (Skanska Sverige, 2010). Exempel på detta är 

hörselskydd, fallskyddsutrustning, specifika arbetskläder och 

andningsskydd. 

Skyddsutrustning ska enligt AFS (2006:4) underhållas kontinuerligt så 

att de uppfyller de krav som ställs inom verksamheten. Användaren 

själv ansvarar för att utrustningen underhålls och förvaras så den 
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bibehåller sin skyddseffekt (Skanska Sverige, 2010). Installationer som 

gjorts, till exempel temporära trappor ska kontrolleras innan de tas i 

bruk.  Även arbetsutrustning som slits och åldras av verksamheten ska 

regelbundet granskas och testas. Varje gång något oförutsett händer 

som till exempel olycka, naturkatastrof etc ska särskilda kontroller 

göras för att garantera säkerheten. Resultaten av alla kontroller ska 

dokumenteras och ligga till grund om några åtgärder behöver vidtas. 

2.5 Tillfälliga skyddsanordningar 

2.5.1 Allmänt 

I 1, 3-4, 6-8, 10-13 § Arbetsmiljöverket AFS (1981:14) definieras bland 

annat fall som när någon ramlar, halkar, trampar snett eller trampar 

igenom underlag. Vidare står det att arbetet ska planeras och bedrivas 

så att risk för fall elimineras. Underlag som kommer beträdas ska ha 

betryggande bärighet och eftersträva att vara fritt från ojämnheter som 

innebär risk för fall. Arbete och transport som sker på underlag som 

kan komma i rörelse ska utföras med försiktighet. Arbetsplatsen ska 

utformas med tillräckligt utrymme så arbete och förflyttning kan ske 

utan risk för fall. Under hela verksamhetens gång ska arbetsplatsen 

hållas ren från avfall, spill och andra vidkommande föremål. Redskap 

som används för att nå till en högre nivå ska underhållas och anordnas 

så risk för fall minimeras. 

Vidare står det i AFS (1971:14) att schakt och håltagningar i underlag 

där verksamhet förekommer ska avspärras så risk för fall förhindras. 

Genomgående golvöppningar ska täckas samt markeras. Avspärrningar 

och golvtäckningar ska vara säkrade så de inte kan avlägsnas 

oavsiktligt samt vara varaktiga och tydliga även vid dåliga för-

hållanden. Om ingen lämplig avspärrning kan användas ska annan 

skyddsåtgärd vidtas. Skyddsanordningar som ska motverka fall ska 

dimensioneras för den belastning den kan tänkas bli utsatt för. Kan inte 

ordentlig fallskydds anordnas ska skyddssele med livlina användas.  

Kontroller och underhåll av skyddsanordningarna ska genomföras 

kontinuerligt. Enligt Skanskas föreskrifter får en skyddsanordning 

endast tas bort i enlighet med riskbedömning eller arbetsberedning 

samt efter godkännande från Skanskas produktionsledning. Den som 

tar bort skyddsanordningen är skyldig att återställa den. 
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2.5.2 Fallskydd 

Stegar och arbetsbockar 

Enligt 10-12, 15-16, 18 § Arbetsmiljöverkets AFS (2004:3) ska arbete från 

stege och arbetsbockar endast ske temporärt eller då riskerna för olycka 

är små och ingen säkrare skyddsutrustning är nödvändig. Stegar ska 

brukas på ett sådant sätt att de står stadigt. Den som arbetar på stege 

eller arbetsbock får endast jobba med hanterbara föremål och verktyg. 

Stegar som inte kan ställas upp säkert ska förankras eller stagas. Stegar 

som består av flera delar ska säkerställas så delarna inte oavsiktligt kan 

skiljas åt. Stegar och arbetsbockar ska kontinuerligt kontrolleras och 

underhållas. De får inte användas om de är defekta eller på något sätt 

mist sin hållfasthet.  

I februari 2011 införde Skanska nya regler kring användandet av stegar 

och bockar på arbetsplatser, regler som tillämpas både Skanskas 

anställda och underentreprenörer (Skanska Sverige AB, 2010). Stegar 

och bockar ska undvikas samt endast användas då inga andra alternativ 

finns. De nu regelrätta stegarna och bockarna har krav på både max-

höjd och minimal ståplansyta. Dessa regler har införts för att minimera 

fallolyckorna.  

Byggnadställning 

Ett hjälpmedel som finns på majoriteten av alla byggarbetsplatser är 

byggnadsställningar. De är ofta invecklade konstruktioner av stag, 

plattformar, räcken, trappor med mera för att klara bärigheten som 

krävs. Vid platsbesök noterades att yrkesarbetarna utnyttjade 

byggnadsställningarna genom att hänga upp elkablar och diverse 

hjälpmedel på stagen. Detta underlättade deras arbete samtidigt som 

det minskade risken för fallolyckor eftersom att det minimerar 

materialet på underlaget. Ställningar ska enligt 11-12, 16, 23, 26, 28 § 

Arbetsmiljöverket AFS (1990:12) dimensioneras för att motverka 

materialbrott, deformationer och instabillitet som påverkar säkerheten. 

Dimensioneringen ska beräknas utifrån de laster som kan samverka och 

ge den mest ogynnsamma belastningen. Ställningens kvalité ska vara 

väl anpassad till ändamålet. Ställningar ska skyddas mot yttre påverkan 

så bärförmågan inte försämras. Virket till byggnadsställningar får inte 

behandlas så att brister döljs eller underlaget blir halt. Före varje 
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nyuppsättning av ställning ska materialet granskas. Delar som är 

skadat eller har rostangrepp av betydelse för säkerheten får inte 

användas. Till ställningarna ska det finnas dokumenterade handlingar 

som visar att ställningen klarar den högsta avsedda last som den kan bli 

utsatt för. Dessa handlingar ska vara beräknade eller baserade på 

typfall. En ställning får inte utsättas för mer belastning än vad den är 

avsedd för. Information om detta ska lämnas till dem som arbetar på 

ställningen. En ställning ska innan den får tas i bruk och under hela 

användningstiden kontrolleras. Avståndet mellan ställning och 

byggnadsdel ska göras så litet som möjligt med hänsyn på 

arbetsmoment och fallrisk. 

2.5.3 Ras 

I 1-5, 7-12, 15 § Arbetsmiljöverket AFS (1981:15) står det att vid risk för 

fallande föremål och rasolycka ska skyddshjälm användas. Med ras 

avses fallande föremål så som sten, massor, löst material och liknande.  

Verksamhet ska planeras så att rasolycka förebyggs. Om det krävs ska 

arbetet utföras från en säker plats. Detta ska beaktas särskilt vid arbete 

där ras framkallas avsiktligt till exempel rivningsarbeten. Bärigheten 

hos underlag som belastas ska vara god. Faktorer som kan påverka 

bärigheten är till exempel markegenskaper, väderlek och vibrationer. 

Dessa ska beaktas i säkerhetsarbetet. Arbetsplatsen ska ha tillräckligt 

med plats så att risk för ras som uppkommer vid hantering av gods 

eller manövrering av fordon motverkas. Redskap som bygghiss, 

ställningar och andra anordningar ska monteras fast så risk för ras 

förhindras. Maskiner och fordon som utför arbete nära kanter eller stup 

som kan innebära risk för ras ska ha skyddsanordningar som i största 

möjliga mån motverkar risken för olyckor.  

Precis som vid fall ska skyddsanordningarna vara tydliga, varaktiga 

och dimensionerade för de krafter de kan tänkas bli utsatta för. I om-

råden där risk för ras uppkommer ska arbetet avbrytas eller förändras 

så risken minimeras. Om risk för ras är stor ska området spärras av och 

åtgärder sättas in tills att verksamheten åter kan upptas på ett säkert 

sätt. Gods och byggmaterial som lagras på arbetsplatsen ska staplas och 

hanteras säkert så olyckor motverkas.  
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2.5.4 Globalt säkerhetsstopp 

På Skanska är det viktigt att ta tillvara på alla erfarenheter, även de 

negativa (Skanska Group, 2013). Vid dödsfall på någon av Skanskas 

arbetsplatser runt om i världen hålls ett globalt säkerhetsstopp (Global 

Safety Stand Down - GSSD). Detta innebär att all produktion stängs ner 

tillfälligt. En tyst minut hålls för att visa respekt för den bortgångne och 

hens familj och vänner. Tillfället tas tillvara på genom information på 

plats angående olyckan vilket motverkar att en liknande händelse 

inträffar. 

2.5.5 Disciplinära åtgärder 

Allmänna ordnings- och skyddsregler (Skanska Sverige, 2010) 

behandlar även krav på dammande arbeten, bullrande verksamhet, 

brandskydd, elsäkerhet, alkohol och droger med mera. Skulle de före-

skrivna ordnings- och skyddsreglerna brytas finns även ett avsnitt 

angående disciplinära åtgärder. Samma tillvägagångsätt gäller för både 

Skanskas egen personal som för anlitad extern personal. 

2.6 Säkerhetsansvar 

För att skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att alla aktörer tar sitt 

ansvar och samverkar i arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Det är byggherren som under projekteringen, planeringen och 

produktionen har det yttersta ansvaret att beakta arbetsmiljön. 

2.6.1 Byggarbetsmiljösamordnare 

Byggherren ska alltid utse byggarbetsmiljösamordnare för planering 

och projektering (Bas-P) samt för utförandet av anläggnings och 

byggnadsarbetet (Bas-U) (Arbetsmiljöverket, 2013). Vid general- eller 

totalentreprenad kan dock byggherren genom skriftligt avtal överlåta 

ansvaret för arbetsmiljön till den styrande entreprenören. Entre-

prenören har då ansvaret att utse en byggarbetsmiljösamordnare. 

Vidare ska byggarbetsmiljösamordnaren ha den kompetens, erfarenhet 

och utbildning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Krav på detta trädde i kraft den 1 januari 2011. De ska ha kännedom om 

vilka slags olyckor och arbetssjukdomar som förekommer i branschen, 

exempelvis varför belastningsskador uppstår, varför vibrationer och 

buller är hälsovådliga. Ytterligare behövs även kunskap om risk-
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bedömningar. De bör även känna till de olika aktörerna som finns på 

arbetsplatsen och vad som krävs av dem. Byggarbetsmiljösamordnare 

ska även känna till de vanligaste arbetsmiljöproblemen och hur de kan 

rättas till. Bas-U ska ha kunskap hur skyddsarbetet ska organiseras på 

byggarbetsplatsen, hur arbetet ska riskbedömas, vilka åtgärder som kan 

minimera riskerna etc.  

Bas-P ska ha goda kunskaper om ergonomiföreskrifter. Vikt och form är 

en viktig del i föreskriften liksom att det ska finnas erforderligt med 

utrymme så att dåliga arbetsställningar kan undvikas.  För Bas-U 

behövs omfattande erfarenhet om anläggnings- och byggnadsarbete 

medan Bas-P inte behöver lika omfattande erfarenhet, någon typ av 

byggpraktisk erfarenhet fodras dock. Byggarbetsmiljösamordnarens 

utbildning ska kunna styrkas av utbildaren eller arbetsgivaren genom 

intyg som innehåller en specifikation om utbildningens innehåll. 

Intygen bör ange vilka typer av uppgifter som personen i fråga klarar 

av med sin kompetens och erfarenhet. 

2.6.2 Arbetsmiljöplan 

Bas-P ska ta fram en arbetsmiljöplan för projektet. Planen ska innehålla 

följande (Arbetsmiljöverket, 2013): 

De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.  

En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.  

En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat 

följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska 

bli bra:   

 arbete med risk för fall,   

 schaktningsarbete med risk för ras,   

 arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,  

 arbete i närheten av högspänningsledningar,   

 arbete som medför risk för drunkning,   

 arbete i brunnar och tunnlar,   

 arbete vid vilket sprängämnen används,   

 arbete med montering av tunga byggelement,   

 arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt   

 rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller 

ämnen.  
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Bas-U ska sedan anpassa arbetsmiljöplanen till hur arbetena verkligen 

genomförs och kontrollera att arbetet sker på ett korrekt sätt ur 

arbetsmiljösynpunkt samt att arbetsmiljöplanen följs 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Dock har arbetsgivaren huvudansvaret för 

anställdas arbetsmiljö, ansvaret gäller fullt ut även om det finns en 

byggarbetsmiljösamordnare. Alla som utför arbete inom verksamheten 

ska meddela om utförandet av deras arbete medför särskilda risker till 

byggarbetsmiljösamordnaren. Alla yrkesarbetare på arbetsplatsen ska 

delta i arbetsmiljöarbetet, använda skyddsanordningarna, följa 

föreskrifterna som finns samt följa de skydds- och ordningsregler som 

byggarbetsmiljösamordnaren upprättat. 

2.7 Olycksstatistik 

I följande avsnitt redovisas statistik över olyckor och skador taget från 

Arbetsmiljöverket, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) och 

Skanska att redovisas. 

På arbetsmiljöverkets hemsida finns statistik över antalet in-

rapporterade olyckor inom byggindustrin. I Figur 2.3 är olyckor som 

har resulterat i sjukfrånvaro mer än en dag sammanställt. Totalt inom 

hela byggindustrin har 12 997 stycken olyckor rapporterats in till 

arbetsmiljöverket de senaste fyra åren. Redan i år (den 16 april 2013) 

har 712 skador rapporterats in. De senaste fyra åren har det totala 

antalet olyckor ökat och ligger mellan 2700-3300 per år. Specialiserade 

bygg- och anläggningsverksamhet1 är det branschområde med flest skador. 

                                                 

1  Innefattas av rivning av hus och byggnader, mark- och grundarbeten, 
markundersökning, elinstallationer, värme- och sanitetsarbeten, ventilationsarbeten, 
kyl- och frysinstallationsarbeten, övriga VVS-arbete, andra bygginstallationer samt 
puts-, fasad och stuckatörsarbeten. 
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Figur 2.3  Antal inrapporterade olyckor till arbetsmiljöverket inom bygg-
industrin 

I rapporten Arbetsskador inom byggindustri (2011) framtagen av Björn 

Samuelson på BCA, kan man dock se en tendens till att antalet arbets-

olyckor per antalet anställda succesivt minskat mellan 1994-2011 

(Samuelson, 2011).  Detta finns sammanställt i Figur 2.4. 

 

Figur 2.4  Antal arbetsolyckor per 1000 sysselsatta i byggbranschen 

Ökningen 2009-2011 som man ser i Figur 2.3 ser man både i Figur 2.4 

och det material vi har tagit fram från Skanskas tillbuds- och olycks-

rapportering (Figur 2.5). Denna ökning beror på att antalet verksamma 

yrkesarbetare ökade mycket dessa år. 
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Figur 2.5  Antal inrapporterade olyckor och tillbud på Skanskas arbetsplatser  

Antalet inrapporterade olyckor och tillbud år 2012 är lägre än tidigare 

eftersom två månader saknas i materialet. I en sammanställning, 

framtagen centralt hos Skanska, framgår det att olycksantalet är 284 och 

inte 159, det slutgiltiga antalet tillbud och arbetsolyckor hos 

underentreprenörers anställda är dock oviss. Bortsett från år 2011 ligger 

det totala antalet olyckor på Skanskas arbetsplatser (2007-2010)  runt 

380 stycken per år. Det framgår även tydligt att inrapporteringen av 

tillbud och olyckor är högre hos Skanskas anställda än hos 

underentreprenörernas. De senaste två åren har underentreprenörernas 

olyckor oftare lett till sjukfrånvaro (Figur 2.6). Samtidigt kan man se att 

även om antalet tillbud- och olycksrapporter är relativt lika stort till 

antal, minskar antalet olyckor som leder till sjukfrånvaro. 

 

Figur 2.6  Inrapporterade olyckor som lett till sjukfrånvaro 

Procentuellt resulterar runt hälften av alla inrapporterade tillbud och 

olyckor från underentreprenörerna till sjukfrånvaro, en tendens till 

minskning kan dock läsas i Figur 2.7. I statistiken kring Skanskas 
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anställda finns en tydlig linjär minskning i kvoten skaderelaterade 

olyckor och inrapporterade tillbud och olyckor. 

 

Figur 2.7  Andel tillbud och olyckor som leder till sjukfrånvaro 

Under de senaste 6 åren har de vanligaste orsakerna till olycka hos 

Skanska varit hanteringsskada (till exempel hammare eller kniv), skadad 

av maskin och föremål i rörelse (Figur 2.8). Det vill säga skador orsakade 

av det yrkesarbetaren dagligen kommer i kontakt med i sina 

arbetsmoment. 

 

Figur 2.8  Arbetsplatsolycksorsaker på Skanska 2006-2012 

Samma notering kan göras utifrån statistik framtagen av BCA 

(Samuelson, 2011)(Figur 2.9) där förlorat kontroll över handverktyg och 

redskap är vanligaste orsaken, det vill säga skador som ofta beror på 

individen och hur yrkesarbetaren har hanterat och agerat i en situation. 
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I både Figur 2.8 och Figur 2.9 kan det avläsas att fallolyckor, ras och 

snubbelolyckor/feltramp är vanligt på arbetsplatser inom byggindustrin. 

 

Figur 2.9 Inrapporterade arbetsplatsolycksorsaker 2011 byggindustrin 

I artikeln Sågens offer (Fransson, 2012) skrivs att sågen är redskap som 

ofta förloras kontroll över. 806 personer har skadats i sågolyckor på 

byggarbetsplatser under 2008-2012.  Oftast beror skadan på att skydds-

anordningen på sågen är bortfälld eller dåligt underhållen, vilket 

resulterar i en ej fungerande skyddsanordning Detta kan lätt åtgärdas 

av personen som använder utrustningen. Dock menar många att 

skyddsanordningen skymmer sikten och gör vissa moment svårare att 

utföra och därför bör skydden till sågarna förbättras. Det är arbets-

givarens skyldighet att tillhandahålla säkra maskiner med bra skydd. 

Samtidigt är det yrkesarbetarnas skyldighet att använda de skydd som 

finns och inte utsätta sig själva för risker. 

2.8 Lagen om offentlig upphandling 

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) tillkom som en påföljd 

av att Sverige anslöt sig till ESS-avtalet. Avtalet gäller för EUs medlems-

länder samt Island, Norge, Lichtenstein och Schweiz som har ett enskilt 

avtal med EU. Lagen tillämpas på upphandlande myndigheter och 

gäller inte endast byggindustrin. Länderna som skrivit på avtalet får 
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tillträde till EUs inre marknad, i vilket det råder fri rörlighet för varor, 

tjänster, personer och kapital.  

EG-rätten gäller före nationell lag, om ett medlemsland inte följer EG-

rätten kan EU-kommissionen ta landet till EG-domstolen där böter och 

vite kan utdömas. Medlemsländerna måste uppfylla EG-föredraget 

grundläggande principer: 

 Icke diskriminering innebär att beställaren inte får 

ställa krav som bara inhemska företag känner till eller 

kan utföra. Beställaren får dock kräva att anbudet är 

skrivet på Svenska. 

 Lika behandling ska ge alla leverantörer samma 

förutsättningar och information för att kunna delta i 

processen. 

 Ömsesidigt erkännande innebär att intyg, certifikat, 

betyg och dylikt som utfärdats av en myndighet i ett 

medlemsland ska också gälla i ett annat medlemsland. 

 Proportionalitet är till för att de krav som ställs ska ha 

ett tydligt samband med vad som upphandlats. 

Beställare får inte ställa högre krav än vad uppgiften 

kräver. 

 Öppenhet och transparens ska ge alla leverantörer en 

rätt att delta. Förfrågningsunderlaget ska vara full-

ständigt, tydligt och innehålla alla krav. Det ska även 

innehålla information om tilldelningskriterierna och 

hur anbud kommer bedömas.  

Genom lagen får inte utländska företag hindras från att söka arbete i 

Sverige.  I artikeln Utländska byggföretag säkrar den svenska tillväxten 

(Karlsson, 2006) står det att huvudentreprenörer allt oftare anlitar 

utländska företag. För några år sedan var det mest de stora bolagen 

som anlitade utländsk arbetskraft men nu är det även mindre företag 

som tar in utländska underentreprenörer. Vidare står det att de baltiska 

länderna och Polen klarar sig utan Sverige. Det är främst svenskarnas 

intresse som lett till denna införsel av utländska byggarbetare.  
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3 METODIK 

3.1 Metodval 

Vår undersökning riktar sig mot yrkesarbetare på en byggarbetsplats, 

därför användes ett kvantitativt undersökningssätt. Ett frågeformulär 

framställdes i samråd med ämnesgranskare på universitetet och 

handledare på Skanska. Det baserades på frågor som uppstått under 

den förberedande litteraturstudien samt allmänna frågor. Vid 

studiebesöken gjordes även observationer som tas upp i diskussionen. 

3.2 Urval 

För att få ett så brett resultat som möjligt valdes byggarbetsplatser med 

lite olika karaktär. Vi har besökt byggarbetsplatser för ett äldreboende, 

ett garage till framtida bostäder, ett djursjukhus samt bostäder. Alla 

dessa skiljer sig även åt i upphandlingsform, storlek och entreprenad-

form. Samtliga fyra byggnadsprojekt har underentreprenörer med 

svensk och utländsk arbetskraft.  

Vi har undersökt följande byggarbetsplatser: 

 Kvarteren Terrinen 1 och 2 som Sollentunahem är bygg-

herre för är en total-entreprenad med cirka 90 

verksamma. 

 Uppsala entré, garage där Smebab Lila är byggherre. En 

totalentreprenad som byggs i egen regi. Som mest är 

det cirka 90 verksamma på bygget. 

 Veterinär och husdjurscentrum, VHC som Akademiska 

hus är byggherre för. Det är en samverkans-

entreprenad med utförande entreprenad enligt AB 04. 

Det är den största arbetsplatsen vi besökt med cirka 

300 verksamma yrkesarbetare som mest. 

 Frodeparken där Uppsalahem är byggherre. 
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Ett frågeformulär (Bilaga 1) delades ut i bodarna under yrkesarbetarnas 

lunchrast. Alla yrkesarbetare, svenska som utländska gavs möjlighet att 

delta i undersökningen, oavsett om de var anställda av Skanska eller en 

underentreprenör. Det poängteras att deltagandet är helt frivilligt och 

anonymt. 

3.3 Undersökning 

Frågeformuläret behandlar bland annat frågor kring säkerhets-

föreskrifter på Skanska, språkkunskaper och information kring säkerhet 

på arbetsplatsen. Det behandlar även hur säker yrkesarbetaren känner 

sig på arbetsplatsen och vad han eller hon själv gör för att förbättra 

säkerheten. Frågeformuläret innefattar slutna frågor, flervalsfrågor med 

ordinalskala samt rangordningsfrågor. Ordinalskalan sattes till fyra 

svarsalternativ för att undvika passiva svar. Ett flertal tjänstemän tilläts 

uttrycka sina åsikter om de frågor och påståenden som tagits fram 

angående arbetsmiljön på Skanskas arbetsplatser. Frågeformuläret finns 

även i en engelsk version för att underlätta för de icke svensktalande 

yrkesarbetarna (Bilaga 2).  

I frågeformuläret gavs även många möjligheter till kommentarer och 

åsikter. Dessa finns sammanställda i Bilaga 3. 

3.4 Redovisningsform 

Vår sammanställning redovisas i procent till skillnad från siffrorna i 

tidigare publicerade rapporter och tidningsartiklar som ofta laborerar 

med absoluta siffror. Vi har valt denna sammanställningsform för att 

bättre kunna jämföra Skanskas yrkesarbetare med under-

entreprenörernas. 
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4 RESULTAT 

4.1 Allmänt 

I resultatet kommer två undersökningsgrupper jämföras, Skanskas 

yrkesarbetare (Skanska) och underentreprenörernas yrkesarbetare (UE). 

Totalt deltog 177 stycken yrkesarbetare i undersökningen. Bland dessa 

arbetade 67 procent för underentreprenörer och 30 procent för Skanska, 

3 procent valde att inte svara vilket företag de arbetar för (Figur 4.1).  

64 procent av deltagarna arbetade på Veterinär- och husdjurscentrum 

(VHC), Uppsala.  

 

Figur 4.1 Svarsfördelningen av de 177 stycken som deltagit i under-
sökningen 

Majoriteten av Skanskas yrkesarbetare har en ålder högre än 35 år till 

skillnad från underentreprenörernas anställda där majoriteten har en 

ålder lägre än 35 år (Figur 4.2). Yrkesarbetarnas medelålder är således 

41 hos Skanska och 33 hos underentreprenörerna. 

 

Figur 4.2 Åldersfördelning 

Liknande fördelning finns i diagrammet över fördelningen antal år i 

byggbranschen (Figur 4.3). Majoriteten av Skanskas yrkesarbetare har 

varit aktiva i byggbranschen mer än 15 år medan under-

entreprenörernas anställda varit aktiva mindre än 15 år. 
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Figur 4.3 Fördelning av verksamma år i byggbranschen 

4.2 Påståenden 

I följande avsnitt kommer resultatet från de sex påståendena i fråge-

formuläret redovisas. 

Påstående 1 

”Jag känner till säkerhetsföreskrifterna på Skanska” 

Det första påståendet var det som fick störst antal Håller med fullständigt, 

hos både Skanskas och underentreprenörens yrkesarbetare (Figur 4.4). 

Ett fåtal av underentreprenörerna väljer att inte svara och några känner 

att de delvis inte känner till säkerhetsföreskrifterna. 

 

Figur 4.4  Svarsfördelning påstående 1 

Påstående 2 

”Jag känner mig säker på Skanskas arbetsplatser” 
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Till största delen håller yrkesarbetarna delvis med angående påståendet i 

hur säkra de känner sig på Skanskas arbetsplatser (Figur 4.5). En stor 

andel håller med fullständigt.  

 

Figur 4.5  Svarsfördelning påstående 2 

Påstående 3 

”Jag tänker ofta på min och andras säkerhet på arbetsplatsen” 

I detta påstående skiljer sig svaren mellan underentreprenörernas och 

Skanskas anställda (Figur 4.6). Största delen av Skanska anser sig ofta 

tänka på sin och andras säkerhet medan underentreprenörerna till största 

delen bara delvis håller med. 7,6 procent av underentreprenörernas 

anställda samt 3,8 procent håller delvis inte med. 

 

Figur 4.6  Svarsfördelning påstående 3 
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Påstående 4 

”Säkerhetsstopp är viktigt vid olycka” 

I båda grupperna håller hälften av yrkesarbetarna med fullständigt 

(Figur 4.7). Nästan sju procent av underentreprenörernas anställda 

väljer att inte svara. 4,2 procent hos underentreprenörernas anställda 

och 1,9 procent hos Skanskas yrkesarbetare håller inte med alls. 

 

Figur 4.7 Svarsfördelning påstående 4 

Påstående 5 

”Säkerheten på den här arbetsplatsen behöver förbättras” 

I Figur 4.8 ser man en stor åsiktsskillnad mellan Skanskas och under-

entreprenörernas yrkesarbetare. 54,7 procent av Skanskas håller delvis  
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med angående att säkerheten behöver förbättras medan den högsta 

procentandelen hos underentreprenörernas är att de håller delvis inte 

med.  

 

Figur 4.8 Svarsfördelning påstående 5 

Påstående 6 

”Skanskas föreskrivna skyddsutrustning är onödig” 

I detta påstående kan det avläsas att en majoritet av under-

entreprenörernas anställda ”håller delvis med” om att den skydds-

utrustningen är onödig, 44,1 procent (Figur 4.9). Till skillnad från 

Skanskas yrkesarbetare där majoriteten har svarat att de ”håller inte med 

alls”, 41,5 procent. 

 

Figur 4.9 Svarsfördelning påstående 6 
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4.3 Ja/nej-frågor 

Fråga 1 

”Känner du till Skanskas vision om noll arbetsplatsolyckor?” 

Majoriteten av båda grupperna känner till visionen om ”noll 

arbetsplatsolyckor” dock känner 11,0 procent av underentreprenörernas 

anställda och 3,8 procent av Skanskas yrkesarbetare inte till visionen 

(Figur 4.10). 

 

Figur 4.10  Svarsfördelning fråga 1 

Fråga 2 

”Kan du något annat språk än svenska/ditt hemspråk?” 

Språkkunskaperna är högre hos underentreprenörernas anställda än 

hos Skanskas yrkesarbetare (Figur 4.11). 78,0 procent av under-

entreprenörernas och 67,9 procent av Skanskas yrkesarbetare kan 

engelska. 

 

Figur 4.11  Svarsfördelning fråga 2 
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”Har du någon nytta av det på arbetsplatsen?” 

På följdfrågan svarade ca 60 procent från båda grupperna att de hade 

användning av sina språkkunskaper på arbetsplatsen (Figur 4.12). 

 

Figur 4.12  Svarsfördelning följdfråga 

Fråga 3 

”Tror du att din och andras säkerhet kan påverkas av bristande språk-

kunskaper?” 

En majoritet hos både underentreprenörernas och Skanskas yrkes-

arbetare anser att säkerheten kan påverkas av bristande språk-

kunskaper (Figur 4.13). 

 

Figur 4.13 Svarsfördelning fråga 3 

Fråga 4 

”Använder du alltid föreskriven skyddsutrustning?” 

49,2 procent av underentreprenörernas yrkesarbetare svarar att de alltid 

använder föreskriven skyddsutrustning till skillnad från Skanskas 

yrkesarbetare där 60,4 procents svarar att de gör det (Figur 4.14). Vilken 

skyddsutrustning som inte används och varför behandlas i avsnitt 5.3.  
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Figur 4.14 Svarsfördelning fråga 4 

Fråga 5 

”Får du tillräcklig information angående säkerheten på bygget?” 

En majoritet har svarat att de får tillräcklig information angående 

säkerhet, 11 procent av underentreprenörernas samt 17 procent av 

Skanskas yrkesarbetare svarar dock att de inte får det (Figur 4.15). 

 

Figur 4.15 Svarsfördelning fråga 5 

Fråga 6 

”Känner du dig ofta stressad över arbetet?” 

38 procent av Skanskas samt 30 procent av underentreprenörernas 

yrkesarbetare svarar att de ofta känner sig stressade av arbetet (Figur 

4.16). Orsaken till stressen behandlas i avsnitt 5.4. 

 

Figur 4.16 Svarsfördelning fråga 6 

Fråga 7 

”Har du vid något tillfälle skadats så allvarligt att du varit tvungen att 

stanna hemma mer än en dag?” 
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Procentuellt har Skanskas yrkesarbetare skadats oftare än under-

entreprenörernas (Figur 4.17). 17,8 procent av underentreprenörernas 

yrkesarbetare gentemot 26,4 procent av Skanskas yrkesarbetare har 

någon gång skadats och stannat hemma mer än en dag som resultat av 

detta.  

 

Figur 4.17 Svarsfördelning fråga 7 

4.4 Flervalsfrågor 

Fråga 8 

”Vilken utrustning ska enligt Skanskas säkerhetsföreskrifter alltid bäras 

ute i produktion?” 

Procentuellt svarade underentreprenörernas yrkesarbetare mer rätt 

(93,2 procent) än Skanskas (84,9 procent). Notera att 7,5 procent av 

Skanskas yrkesarbetare har valt att inte svara (Figur 4.18). 

 

Figur 4.18 Svarsfördelning fråga 8 

Fråga 9 

”Hur skulle du helst vilja få information angående säkerheten på 

arbetsplatsen?” 

Av de som svarat ville en majoritet av Skanskas yrkesarbetare ha 

informationen ”på möten” medan underentreprenörerna helst vill få 

informationen ”skriftligt i bodarna” (Figur 4.19). Hos båda parterna är 

”muntligt från ledningen” deras andrahandsval. 
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Figur 4.19 Svarsfördelning fråga 9 

Fråga 10 

”Rangordna följande ord med siffror utifrån vad du tycker är viktigast, 

1 är viktigaste ordet och 5 det minst viktiga ordet.” 

På fråga 10 fick undersökningsgrupperna möjlighet att rangordna 5 ord 

utifrån vilket de tyckte var viktigas. I Figur 4.20 visas medelpoäng-

sättningen hos yrkesarbetarna i de olika grupperna. Säkerhet rang-

ordnades hos både underentreprenörernas och Skanskas yrkesarbetare 

som det viktigaste. Arbetsmiljö som näst viktigast efterföljt av hålla 

tidplan, hålla budget och minimera materialsvinn. 

 

Figur 4.20 Medelpoängsättningen fråga 10 
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Fråga 11 

”Hur många tillbud/observationer har du rapporterat in det senaste 

året?” 

79,7 procent av underentreprenörernas samt 60,4 procent av Skanskas 

yrkesarbetare har varken rapporterat tillbud eller observationer det 

senaste året (Figur 4.21). En något större procentandel av Skanskas 

yrkesarbetare har rapporterat in mindre än tio tillbud och observationer 

gentemot underentreprenörernas. Endast en person har rapporterat in 

fler än tio tillbud och observationer.  

 

Figur 4.21 Svarsfördelning fråga 11 

Fråga 12 

”Hur många tillbud/observationer har du valt att inte rapportera in det 

senaste året?” 

27,9 procent av underentreprenörernas samt 45,3 procent av Skanskas 

yrkesarbetare svarar att de valt att inte skriva rapporter vid ett antal 

gånger det senaste året (Figur 4.22). Nästan hälften av båda 

undersökningsgrupperna svarar ”0” vilket ”betyder” att de anmält alla 

tillbud och observationer de noterat det senaste året. 

 

Figur 4.22 Svarsfördelning fråga 12 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel kommer resultatet av frågeformuläret analyseras och 

diskuteras. Felkällor, säkerhet, skyddsutrustning, stress, kommu-

nikation och tillbud kommer att behandlas. 

5.1 Felkällor 

Vi börjar diskussionen med att behandla möjliga felkällor i data-

insamlingen.  Den mänskliga faktorn kan antas vara störst. Detta kunde 

skett inte enbart genom eventuell felaktig inrapportering, från vår sida, 

av frågeformuläret i datasystemet utan även på grund av tolkningsfel. 

Vi hade själva en uppfattning om vad frågorna innebar och hur de 

skulle besvaras medan undersökningsgruppen eventuellt tolkade de 

annorlunda. Till exempel frågorna kring observations- och tillbuds-

rapporter tror vi kan ha varit oklart formulerade. Istället för att 

formulera frågan ifall yrkesarbetarna hade ”skrivit observations- och 

tillbudsrapporter” borde vi ha frågat ifall de hade ”informerat 

arbetsledningen om tillbud och observationer”. Detta eftersom det är 

arbetsledningen som skriver själva rapporten. Vi har även noterat att 

vissa följdfrågor och flervalsfrågor har besvarats på både egna sätt och 

till och med (enligt oss) felaktigt.  

Skanska genomför själva en del enkätundersökningar riktade mot 

yrkesarbetare. Vi fick höra från produktionschefer att yrkesarbetarna 

inte är allt för positiva till dessa enkäter eftersom de inte märker av 

någon skillnad. Vår egen erfarenhet från studien var dock att de flesta 

höll sig positiva till vårt examensarbete och frågeformulär. Vid 

utdelningen av frågeformuläret poängterades att deltagandet var helt 

anonymt och frivillig för att få så ärliga svar som möjligt.  Vi kan dock 

inte säkerhetsställa att alla svar är ärligt ifyllda.  

En del av frågorna som ställs i frågeformuläret gäller det senaste året. 

Vi noterade att en del av svarsgruppen har kortare tid i branschen än 

ett år och därför ger dessa svar inte ett helt korrekt resultat. Dock är 

denna grupp relativt liten så det påverkar inte slutresultatet nämnvärt. 

Hela 64 procent av deltagarna arbetar på VHC i Uppsala som är den 

största entreprenaden med flest yrkesarbetare av de arbetsplatser vi har 

besökt. Detta kan påverka resultatet något.  
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5.2 Säkerhet 

Både Skanskas och underentreprenörernas yrkesarbetare känner sig 

relativt säkra på arbetsplatserna (Figur 4.5). De tänker även ofta, eller 

relativt ofta, på sin och andras säkerhet (Figur 4.6). 7,3 procent av yrkes-

arbetarna har dock svarat att de varken tänker på sin egen eller andras 

säkerhet. Samtidigt är det en stor andel hos Skanska som tycker att 

säkerheten bör förbättras på arbetsplatsen (Figur 4.8). Det är en 

hälsosam inställning tycker vi eftersom det finns många risker på en 

byggarbetsplats, och det är bra att ha respekt för dessa. Notera att det är 

påståendet angående hur säker man känner sig på arbetsplatsen som 

flest valt att inte svara på. Vi har inget svar på vad detta kan bero på. 

Det skulle kunna vara en ren tillfällighet eller också skulle det kunna 

innebära att de inte vill uttala sig om vad de egentligen tycker om 

säkerheten på Skanska. Notera även att Skanskas personal oftare har 

varit med om olyckor som lett till sjukfrånvaro. (Figur 4.17). Detta talar 

helt klart emot den allmänna uppfattningen om att underentreprenörer 

skulle vara mer utsatta (Fransson, 2012). Detta beror troligen på att 

Skanskas personal i snitt är äldre och har fler år i byggbranschen. De 

har alltså haft längre tid på sig att någon gång skada sig. Samtidigt blir 

det vanligare att överlåta uppgifter till underentreprenörer och därmed 

kan erfarenhetsåterföringen angående säkerhet hos Skanska bli mindre.  

Huruvida ett säkerhetsstopp är viktigt vid olycka skiljer sig något i 

förhållningssättet mellan Skanskas och underentreprenörernas yrkes-

arbetare (Figur 4.7). Hälften av Skanska och hälften av under-

entreprenörerna håller med fullständigt om att det är viktigt. En 

tendens till att underentreprenörerna dock inte är lika enade om att det 

är viktigt kan avläsas i procentandelen som svarat håller inte med alls (4,2 

procent) och håller delvis inte med (12,7 procent). Varför nästan sju 

procent av underentreprenörerna väljer att inte svara på det påståendet 

kan eventuellt bero på att de helt enkelt inte vet vad ett säkerhetsstopp 

innebär och varför det är viktigt. 

5.3 Skyddsutrustning 

En större del av yrkesarbetarna ansåg att säkerheten behövde ökas 

samtidigt som de allt för ofta inte använder den föreskrivna skydds-

utrustningen. Cirka hälften av yrkesarbetarna avstår tidvis från 

föreskriven skyddsutrustningen (Figur 4.14). Det är vanligare hos 
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underentreprenörernas än hos Skanska personal. Notera dock att 

underentreprenörernas anställda har bättre kunskap om vad den 

föreskrivna skyddsutrustningen innefattar (Figur 4.18). Den skydds-

utrustning som majoriteten av yrkesarbetarna väljer att inte använda är 

skyddsglasögon följt av handskar och hjälm (Figur 5.1). Denna 

utrustning gör ofta mer skada än nytta enligt en stor andel yrkes-

arbetare. Nedan följer en kort sammanställning av åsikter angående 

skyddsutrustningen (Bilaga 3): 

 Skyddsglasögon av plast ger bland annat brytningsfel 

vilket resulterar i huvudvärk. Vid ansträngning och 

vid hög luftfuktighet immar de väldigt lätt igen och 

orsakar minskad sikt vilket i sig skapar högre olycks-

risk.  

 Hjälmen är för tung och överanstränger nacken i 

många arbetsställningar. Den är även i vägen vid 

arbete i trånga utrymmen.   

 Skyddshandskarna är för otympliga i vissa arbets-

moment där yrkesarbetaren hanterar mindre 

komponenter.   

Arbetsmiljöingenjör Paul Lacker Svatos på Skanska kommenterar detta: 

”Den hjälmen vi har, har vunnit pris för den bästa hjälmen på marknaden”. 

Han påpekar även att ofta när en underentreprenör börjar på Skanska 

tar de på sig ett par ”besöksglasögon för 8:50 som redan är repiga” med 

bland annat brytningsfel.  

Många hänvisar till det sunda förnuftet och menar att skyddsutrustning 

endast bör användas när det behövs. Vidare anser vissa att mer fokus 

borde läggas på arbetsmiljön i helhet och på farligare jobb än på krav av 

konstant skyddsutrustning. En av arbetsplatserna vi undersökte hade 

till exempel problem med dammbildning. En kommentar till detta löd: 

”Prioritera arbetsmiljön lika mycket som de gnäller på 

skyddsutrustningen.” Om yrkesarbetare upplever att ledningen 

”gnäller” angående användningen av skyddsutrustning så är det fel 

tillvägagångsätt.  
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 UE  Skanska 

   

Figur 5.1  Fördelning av bortvald skyddsutrustning 

Nämnvärt är att 7 procent av underentreprenörernas anställda ibland 

inte väljer att använda skyddssele. 80 procent av dessa angav att de 

tillhörde samma yrkesgrupp på en och samma arbetsplats. Att inte 

använda fallförebyggande skyddsutrustning när det är fall som är den 

vanligaste dödsorsaken i byggbranschen är oroväckande. Tyvärr har vi 

inte fått kommentarer till varför selen inte används. Vidare studier bör 

göras för att undersöka det.  

Även om en stark majoritet av yrkesarbetarna håller med om 

påståendet angående deras kännedom om säkerhetsföreskrifterna 

(Figur 4.4) så verkar det som att information angående varför skydds-

utrustning alltid ska bäras inte har nått ut till alla. En yrkesarbetare 

kommenterar detta: ”Mer relevans i användandet av skydds-

utrustning”. Tyvärr verkar det finnas en nonchalans hos vissa yrkes-

arbetare angående säkerhet. De verkar inte förstå att de och andra kan 

bli allvarligt skadade eller till och med omkomma. 

Eftersom andra entreprenörer, som underentreprenörerna har jobbat 

för, eventuellt inte har samma höga krav på personlig utrustning är 

deras bristande användning på Skanskas arbetsplatser delvis förståelig. 

Dock är Skanskas yrkesarbetare inte nämnvärt bättre på att använda 

skyddsutrustningen. Information till varför yrkesarbetarna ska ha 

skyddsutrustningen på sig hela tiden på Skanskas byggarbetsplatser 

måste komma ut till yrkesarbetarna. Den finns i första hand för 

individens säkerhet, inte för företaget Skanskas ”image” som vissa av 

yrkesarbetarna verkar tro (Bilaga 3). 
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5.4 Stress – ett resultat av dålig planering 

Stress orsakar, som tidigare nämnt i avsnitt 2.2.3, osäkert beteende. 

Därför är det, enligt oss, oroväckande att mer än en tredjedel svarat att 

de ofta känner sig stressade på arbetsplatsen. Både Skanskas och 

underentreprenörernas yrkesarbetare svarar att denna stress oftast 

beror på en pressad tidplan eller dålig planering (Figur 5.2). Även fast 

en del av underentreprenörernas yrkesarbetare kommenterat att de 

känner sig bortglömda i Skanskas tidplanering är det Skanskas 

yrkesarbetare som oftare känner sig stressade på arbetsplatsen. En 

anställd hos Skanska kommenterar: ”Det ges alltid en bild av att man 

ligger efter tidsmässigt och att man därför borde prestera bättre”. 

Yrkesarbetarna hos underentreprenörer upplever att de blir bortglömda 

i revideringar av tidplanen vilket resulterar i forcering av deras tidplan. 

En anställd hos en underentreprenör kommenterar detta: ”Skanska bryr 

sig inte om UE! Varken arbetsmiljö eller tidshållning. Skanskas 

anställda går alltid först”. 

 UE  Skanska 

   

 

Figur 5.2 Fördelning stressade yrkesarbetare samt orsak 

Det finns även många kommentarer kring ”tillbakagång” det vill säga 

kompletteringar och ändring av redan utfört arbete. Detta kan minskas 

med hjälp av mer detaljerad planering. Med fler arbetsberedningar blir 

det färre fel. En yrkesarbetare kommentar detta skämtsamt: ”Det är så 

man bygger idag. Snabbt men fel. Gjuta fredag, bila måndag.” Är det så 

byggbranschen ser ut är det inte konstigt att tidplanen ändras.  
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5.5 Kommunikation 

Drygt 70 procent av underentreprenörerna och Skanskas yrkesarbetare 

kan engelska (Figur 4.11). Av dessa är det nästan 40 procent som anser 

att de inte har användning av denna språkkunskap på arbetsplatsen 

(Figur 4.12). Samtidigt anser en stark majoritet av både Skanskas och 

underentreprenörers yrkesarbetare att kommunikationsbrister kan leda 

till försämrad säkerhet (Figur 4.13). Många kommentarer vi fått i fråge-

formuläret oberoende företag påpekar att alla oavsett ursprung borde 

kunna kommunisera med varandra på arbetsplatsen. En av 

kommentarerna lyder:  

[…] Antingen får Skanska skicka oss på språkkurser i […] eller så bör 

engelskan förbättras inom (all) utländsk UE för att säkerheten ska 

kunna uppnå en ”nollvision”. 

Noterbart är att 30 procent av de svensktalande yrkesarbetarna inte 

skulle kunna kommunicera med den utländska arbetskraften även om 

de kunde engelska, eftersom dessa 30 procent själva inte kan engelska. 

Arbetsmiljöingenjör Paul Lacker Svatos kommenterar detta med att det 

idag inte finns någon ”säker arbetsmetod för att hantera utländsk 

arbetskraft” men att Skanska arbetar med detta. Vidare säger Paul att 

inköp av utländsk arbetskraft är ett relativt nytt tillvägagångsätt och att 

det därför fortfarande förekommer ”barnsjukdomar” i problematiken.  

Lagen om offentlig upphandling har öppnat upp för utländska 

entreprenörer att ta sig till Sverige. Det är viktigt är att poängtera det 

som tas upp i artikeln Utländska byggföretag säkrar den svenska tillväxten 

(Karlsson, 2006). Det är efterfrågan på billig arbetskraft i Sverige som 

har ökat tillförseln inte de utländska företagens önskan om att arbeta 

här. Vi tror det kan finnas ett visst okunnande bland yrkesarbetare 

kring LOU och vad kravet på låga byggkostnader innebär.  

Under vår undersökning visade det sig att endast tre av de 20-30 ut-

delade frågeformulären på engelska returnerades varav två var full-

ständigt ifyllda. Detta beror till största delen av att de utländska yrkes-

arbetarna har begränsade språkkunskaper. När denna notering gjordes 

diskuterades ifall frågeformuläret borde översättas till andra språk, till 

exempel polska. Vi kom dock fram till att vår egna ”begränsade” språk-

kunskaper skulle innebära ett för komplicerat sammanställningsarbete. 
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Även fast de utländska yrkesarbetarna har tillräckliga språkkunskaper 

valde de oftast att inte fylla i det engelska frågeformuläret. Detta har vi 

fått höra från flera håll kan bero på hur hierarkin ser ut hos utländska 

företag, inget utförs utan chefens godkännande. Detta uttalande saknar 

dock vetenskapliga belägg. Samtidigt tror vi att detta problem kommer 

minska succesivt eftersom språkkunskaper i engelska blir bättre i 

Europa i och med internet och samhällenas utveckling. 

Enligt egna observationer bör Skanska se över sina rutiner för att få ut 

information om arbetsmiljö till sina icke svensktalande under-

entreprenörer, det kanske inte räcker att prata med deras arbetsledning 

utan även ta fram skyltar och dylikt med säkerhetsinformation på de 

aktuella språken som förekommer på byggarbetsplatsen. Detta borde 

inte vara svårt eftersom Skanska är en koncern aktivt i flera länder, alla 

med samma vision om ”noll arbetsplatsolyckor”. 

De yrkesarbetare hos underentreprenörerna som svarat på fråge-

formuläret svarar att de vill få informationen angående säkerhet 

muntligt eller skriftligt i bodarna. Anledningen till att de väljer bort 

alternativet ”på möten” kan eventuellt bero på att de upplever möten 

som tidskrävande och därmed stressande. Skiljt från under-

entreprenörerna vill en majoritet av Skanskas yrkesarbetare få 

informationen på möten. Detta beror eventuellt på att Skanskas yrkes-

arbetare inte går på liknande löneavtal som underentreprenörerna. 

Samtidigt är ett möte en chans att träffa arbetsledningen. En skillnad 

kan vara att Skanska har möten inräknade i sin tidplan medan under-

entreprenörerna ser det som ”ytterligare” förseningar. Eventuellt beror 

skillnaderna mer på medelåldern i de olika grupperna än företags-

tillhörighet.  

5.6 Tillbud 

Hela 45,8 procent av underentreprenörernas och 37,7  procent av 

Skanskas yrkesarbetare har tyvärr valt att inte svara på frågan om 

varför de inte rapporterat in observations- och tillbudsrapporter (Figur 

5.3). ”Glömmer bort att rapportera” är den vanligaste orsaken hos 

Skanska och den tredje vanligaste hos underentreprenörerna. Att yrkes-

arbetarna glömmer är mänskligt och går att förbättra. Därför borde 
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någon form av påminnelse införas, till exempel en påminnelseplansch i 

bodarna.  

Att hela 17,0 procent av Skanskas anställda tycker att deras sätt att 

rapportera är krångligt är förbryllande. Det måste betyda att 

informationen kring hur yrkesarbetaren går tillväga för att rapportera 

inte har kommit fram eller att häftet Rapportera tillbud och observationer 

inte används i den utsträckning den borde. Hos underentreprenörerna 

är det 13,6 procent som tycker det är krångligt och samtidigt så är det 

6,8 procent som inte vet hur man gör. Enligt en tidigare nämnd under-

sökning (Sveriges Byggindustrier, 2012) har endast 30 procent av alla 

verksamma företag i byggindustrin rutiner angående tillbuds-

rapportering. Eventuellt tillhör vissa av dessa underentreprenörer 

denna grupp. 

 UE  Skanska 

    

 

Figur 5.3  Vanligaste orsakerna till att inte skriva tillbud 

Den vanligaste anledningen (16,9 procent) till att underentreprenörerna 

inte skriver observation- och tillbudsrapporter är att de anser sig inte ha 

tid. I en kommentar vi fått om denna fråga påpekar en yrkesarbetare att 

det tar tid från deras ackord.  
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Det är en svår uppgift att få alla yrkesarbetare motiverade att skriva 

observations- och tillbudsrapporter. Samtidigt finns det ingen 

människa som vill leva med ångesten efter en allvarlig olycka med 

vetskapen om att man kunde förebyggt den. På något sätt måste yrkes-

arbetarna motiveras till att bidra i säkerhetsarbetet. Tyvärr kan detta bli 

svårt när kommentarer till frågan lyder: ”ledningen tycker man är till 

besvär” samt att ”man får inge gehör” och ”det händer inget i alla fall”. 

79,7 procent av Skanskas egna yrkesarbetare respektive 60,4 procent av 

underentreprenörerna svarade ”0” på frågan om hur många tillbuds-

rapporter de skrivit det senaste året. Sammanlagt har 43,2 procent av 

dessa svarat att de inte märk någon skillnad av tillbudsrapporten även 

fast de inte skrivit någon. Vi har tolkat detta som att de missuppfattat 

frågan och svarat att de inte märkt någon skillnad på andras tillbuds-

rapporter. Samtidigt är det bara 30 procent av Skanskas och 50 procent 

av underentreprenörernas yrkesarbetare som märkt skillnad efter sina 

skrivna tillbudsrapporter. Att det är så stor andel som inte märker 

någon skillnad av tillbudsrapporterna ser vi allvarligt på. Om yrkes-

arbetarna inte märker någon skillnad så mister de motivationen att 

skriva observations- och tillbudsrapporter. Därmed kvarstår faror som 

kan leda till allvarliga olyckor och ohälsa. Antingen brister det i upp-

följningen på byggarbetsplatsen eller så har yrkesarbetarna helt enkelt 

inte uppmärksammat ändringen. 
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6 SLUTSATSER 
Enligt vår undersökning har Skanskas yrkesarbetare oftare varit med 

om en olycka som resulterat i sjukfrånvaro än underentreprenörernas.  

Detta beror troligtvis på att Skanskas yrkesarbetare har en högre medel-

ålder och fler verksamma år i byggbranschen. De har därmed 

exponerats en längre tid för de risker som finns på en byggarbetsplats. 

Huruvida utländska yrkesarbetare skadar sig oftare än de andra 

grupperna fick vi inget svar på. Detta beror till största delen på 

bristande språkkunskaper hos dessa yrkesarbetare. 

De olika undersökningsgrupperna förhåller sig olika till säkerhets-

föreskrifterna. Bland annat väljer underentreprenörernas yrkesarbetare 

oftare än Skanskas att inte använda skyddsutrustningen även fast de 

har bättre koll på vilken den föreskrivna skyddsutrustningen innefattas 

av. 

Observations- och tillbudsrapporter skrivs allt för sällan. Detta beror 

oftast på glömska och okunskap kring förfarandet samt tidsbrist. 
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7 REKOMMENDATIONER TILL SKANSKA 
Säkerhetsinformation finns att tillgå och viljan att öka säkerheten på 

arbetsplatsen finns hos yrkesarbetarna. Därför bör Skanska enligt vår 

uppfattning lägga fokus på att få ut informationen på rätt sätt. Viktigt 

är att arbetsledningen ute på byggarbetsplatserna hjälper till och 

sprider vidare den kunskap som finns inom företaget. En kombination 

av olika former av informationsflöden om säkerhet bör utnyttjas och 

inte endast den formen som arbetsledningen upplever som smidigast. 

Samtidigt är det viktigt att få ut information kring syftet med säkerhets-

arbetet och föreskrifterna (dessa finns för individens skull). Det blir då 

lättare att motivera yrkesarbetare och arbetsledning att till exempel 

använda skyddsutrustning och skriva tillbud.  

Skanska bör även informera arbetsledningen hos underentreprenörer, i 

både svenska och utländska företag, för utan deras förståelse kring 

säkerhetsarbetet så kommer inte heller deras yrkesarbetare att göra det. 
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8 FORTSATTA STUDIER 
En forskningsfråga vi inte kunde besvara var huruvida utländska 

underentreprenörer skadar sig oftare än svenska och ifall de förhåller 

sig annorlunda till säkerhetsföreskrifterna som finns. Nu med lite mer 

insikt i var problematiken ligger i ämnet är en fortsatt studie kring detta 

ytterst intressant. Det saknas bland annat rutiner hos Skanska för hur 

man ska hantera kommunikationssvårigheter som kan uppstå vid upp-

handling av utländska underentreprenörer. Eftersom kulturskillnader 

och språkbarriärer finns bör en sådan undersökning ske på under-

entreprenörernas eget språk.  

Ett annat område som kan undersökas är ifall information kring 

säkerhet som tas fram centralt verkligen kommer fram till yrkes-

arbetarna. Finns det någon uppföljning på detta? Vad anser yrkes-

arbetarna?  

Skyddsutrustning upplevs ofta som besvärlig. Finns det något som 

designmässigt kan förbättras i tillverkningen av dessa?  
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Bilaga 1 – Frågeformulär 

Följande undersökning är frivillig och helt anonym. Det finns inga ”rätta” svar på denna enkät utan 

den är framtagen helt i undersökningssyfte så vi ber Dig att svara ärligt på frågorna. Resultatet 

kommer sedan sammanställas och analyseras i ett examensarbete som skrivs på Uppsala universitet. 

Om dig 
Företag 

 

Yrkesgrupp 

 Bygg 

 VVS 

 El 

 Mark 

 

 Stomme/montage 

 Plåtslagare 

 Målare 

 ______________ 

Ålder 

 

År i byggbranschen 

 
Företagets hemvist (land) 

 

Skanskas säkerhetsarbete 

Påstående 

Håller inte 

alls med 

Håller delvis  

inte med 

Håller 

delvis med 

Håller med 

fullständigt 

Jag känner till säkerhetsföreskrifterna på Skanska     

Jag känner mig säker på Skanskas arbetsplatser     

Jag tänker ofta på min/andras säkerhet på jobbet     

”Säkerhetsstopp” är viktigt vid olycka     

Säkerheten på den här arbetsplatsen behöver förbättras     

Skanskas föreskrivna skyddsutrustning är onödig     

Frågor Ja Nej 

Känner du till Skanskas vision om noll arbetsplatsolyckor?   

Kan du något annat språk än svenska?   

Om ja, vilket/vilka___________________________________________________________________ 

Har du någon nytta av det på arbetsplatsen?    

 

Tror du att din/andras säkerhet kan påverkas av  

bristande språkkunskaper?    

Använder du alltid föreskriven skyddsutrustning på arbetsplatsen?   

Om nej, varför?____________________________________________________________________ 

Vilken utrustning väljer du att inte använda?_____________________________________________ 

Får du tillräcklig information angående säkerheten på bygget?   

Känner du dig ofta stressad över arbetet?   

Om ja, av vilken orsak?_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Har du vid något tillfälle skadats så allvarligt att du varit tvungen 

att stanna hemma mer än en dag?   

Om ja, hur länge?____________________________________________________________________ 

Vad hände?_________________________________________________________________________ 

Var god vänd!  



Uppsala universitet 2013-10-10 Arvid Thiborg Ericson 
Examensarbete i byggteknik  Eric Nohldén 

B1.2 

Vilken utrustning ska enligt Skanskas säkerhetsföreskrifter alltid bäras ute i produktion? 

 Hjälm, varsel klass 2, skyddskor, handskar och skyddsglasögon 

 Hörselskydd, skyddskor, hjälm, handskar och skyddsglasögon 

 Skyddskor, hjälm, handskar, knäskydd och skyddsglasögon 

Hur skulle du helst vilja få information angående säkerhet på arbetsplatsen? 

 På möten 

 Skriftligt i bodar 

 Muntligt från arbetsledningen 

 Annat _________________________ 

Rangordna följande ord med siffror utifrån vad du tycker är viktigast, 1 är viktigaste ordet och 5 det minst viktiga ordet. 

__ Hålla tidplan 

__ Hålla budget 

__ Minimera materialsvinn 

__ Säkerhet 

__ Arbetsmiljö 

Hur många tillbud/observationer har du rapporterat in det senaste året? 

 0  <10  11-20  >20 

Har du märkt någon skillnad efter tillbuds/observationsrapporten? 

 Ja 

 Nej 

Hur många tillbud/observationer har du valt att inte rapportera in det senaste året? 

 0  <10  11-20  >20 

Vilka är de vanligaste orsakerna till att du inte rapporterar en händelse? 

 Glömmer 

 Krångligt 

 Vet inte hur man gör 

 Onödigt 

 Har inte tid 

 Inte upp till mig att rapportera 

 Det kommer inte påverka mig 

 Annat_____________________________ 

Här kan du skriva egna kommentarer till säkerheten på Skanskas arbetsplatser, finns det t.ex. något som du tycker 

behöver/kan förbättras? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tack så mycket för din medverkan!
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Bilaga 2 – Questionnaire study 

This survey is voluntarily and anonymous. There are no "correct" answers to this inquiry, it is designed 

entirely for research purposes, please answer the questions honestly. The results will then be compiled 

and analyzed in a thesis written at Uppsala University. 

About you 

Company 

 

Profession 
 Construction 

 Plumbing 

 Electricity 

 Ground 

  

 

 Foundation/ 

Montage 

 Sheet-metal worker 

 Painter 

 _______________ 

Age 

 

Years in the construction 

business 

The domicile of the company  

 

Skanska´s safety vision 

Statement 

Strongly 

disagree 

Partially 

disagree 

Partially 

agree 

Strongly agree 

I am aware of the safety rules at Skanska     

I feel secure working for Skanska     

I often think of mine/others safety while working     

“Safety stops” are important in case of accidents     

The safety at this workplace needs to be improved     

Skanska prescribed protective equipment are  

unnecessary     

Questions Yes No 

Do you know about Skanska's vision “zero accidents”?   

Can you at your workplace make yourself understood in any other 

language than your native language?   

If no, do you think this affects your safety and the safety of others?   

Do you always use the prescribed protective equipment?   

If no, what equipment, when and why? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Do you get the necessary information regarding the safety at the  

workplace?   

If yes, How do you get it? ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Do you often feel stressed about work?   

If yes, for what reason? _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Have you ever been injured so seriously that you had to stay  

at home more than a day?   

If yes, for how long and what happened? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Please turn over! 
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What equipment should always be worn at workplace according to Skanska safety precautions? 
 Helmet, high visibility clothing, safety  boots, gloves and goggles 

 Hearing protection, safety boots, helmet, gloves and goggles  

 Safety boots, helmet, gloves, knee pads and goggles 

How would you prefer to receive information regarding safety in the workplace? 

 On meetings  

 Written in work sheds 

 Oral from supervisors 

 Others _______________________________________________________________________________ 
Rank the following words with numbers based on what you think is most important, 1 is most important, 5 least important 

__ Stay on schedule 

__ Stay on budget 

__ Minimize material losses 

__ Safety 

__ Work environment 
Here you can write your own comments about the security at Skanska, for example, if there is something that you think needs  

to/can be improved?____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Thanks for your participation! 
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Bilaga 3 – Yrkesarbetarnas kommentarer i frågeformuläret 

Kommentarer till tillbud 

Ledningen tycker man är till besvär 

Tar tid från vårt ackord 

De yrkesgrupper som arbetar farligt bryr sig ändå inte 

Gnäller inte i onödan 

Inget gehör ibland det händer inget 

Händer inget i alla fall 

Allmänna kommentarer till Skanskas arbetsmiljö  

Bara kompletteringar med dåliga arbetsställningar bryr sig inte Skanska i men det är 

jävligt viktigt att ha engångshandskar på händerna. Hör ni inte hur det låter? 

Bättre att använda skyddsutrustning när det behövs än att ha den på sig för att det 

ser bra ut på Skanska byggen, tar bort kravet på dessa mastodontstegar som dom 

påstår vara säkrare är bara till besvär 

lättnad på hjälmtvång i enskilda ytor 

Nu pratas det säkerhet som inte är relevant. när skrivbordsfolk ska visa att de vet hur 

jobbet ska göras så blir det inte alltid rätt 

Prioritera arbetsmiljö mer än onödiga skydd 

Planering och projektering 

Det mesta kunde bli bättre med en noggrannare planering, 

Fler arbetsberedningar 

Lite mer eftertanke samt involvera skyddsombuden mera i planeringen- det 

systematiska arbetsmiljöarbetet kunde alltså vara bra mycket bättre. 

Förbättra planeringen! För mycket tillbakagång 

Säkerhetstänket måste börja redan på projekteringsstadiet 

Mer tid mer information 

Det ges alltid en bild av att man ligger efter tidsmässigt och att man därför borde 

prestera bättre 



 

B3.2 

På det här bygget finns det elnischer som det inte går att få in en lift i vilket resulterar 

i att man får klättra på liften för att få fram kabeln med risk för att ramla ner 

Att alla talar svenska 

Tycker säkerheten är bra som den är. Känns onödigt ibland med glasögon osv. 

"Borde kunna polska”. 

Borde inte ha nytta av något annat språk än svenska då man jobbar i Sverige, ska inte 

behöva prata annat språk än svenska, 

Sluta hyra in utländsk arbetskraft eller ha krav på att dom kan svenska. 

Sluta hyr in polska och ryska företag 

Har påtalat fler saker men ingen bryr sig för det är underentreprenörer, antingen får 

Skanska skicka oss på språkkurser i polska, ryska, turkiska, bulgariska, serbiska mm 

eller så bör engelskan förbättras inom (all) utländsk ue för att säkerheten ska kunna 

uppnå en "nollvision".. 

Alla ska vara svensktalande 

Lär alla polacker och ryssar svenska eller engelska 

Andras säkerhet påverkas av bristande språkkunskaper  

Man kan ange olika hög säkerhetsgrad beroende på vart på bygget man befinner sig. 

T ex inomhus, utomhus, i ett rum ute i korridor etc. 

Skanska bryr sig inte om UE! Varken arbetsmiljö eller tidshållning. Skanskas 

anställda går alltid först. 

Finns det regler ska det vara samma för alla yrkeskategorier 

Gångvägar in till bygget 

Alla yrkesarbetare går skyddsombudskurs 

UE kontroller och UEs UE etc 

Allting kan förbättras 

  


