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Abstract 

Purpose: Safety is one of the most debated subjects within the construction industry. 
Despite the fact that progress is being made in the development of safety routines, 
accidents still intend to occur. This report will examine which methods are used by 
the supervisor to enhance the safety on construction sites and how the workers 
experiences those methods. The rapport has been written in cooperation with Skanska 
during ongoing construction. 

The goal with this rapport is to investigate how the safety routines on a construction 
site can be followed to a greater extent. 

Method: Six interviews has been done, whereof two with supervisors and four with 
workers. All the interviewed personel works on Skanska Direct which is the 
construction service part of Skanska.  

Findings: The methods used today seems to be working well for both supervisors and 
workers. The problem described by both parts was the sub-contractors lack of 
knowledge about the safety routines on Skanska and human errors by the workers. 

Implications: The sub-contractors hired by Skanska should be informed about the 
safety regulation set up by Skanska in order to ensure a good and safe work 
environment to everyone on the construction site.  

Limitations: Both the report and the interviews are all done in cooperation with the 
same company which is one of the largest in Sweden. This study is generally not 
adaptable on any other company because it specifically examine safety directive and 
routines on Skanska.  

Keywords: Safety, safety routines, work environment, construction site. 
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Sammanfattning 

Syfte: Säkerhet är i dagsläget en utav de hetaste frågorna inom byggbranschen, trots 
detta sker det fortfarande olyckor även om utvecklingen är positiv när det kommer till 
säkerhetsrutiner. Arbetet undersöker vilka metoder som används i dagsläget av 
arbetsledaren för att öka säkerheten på byggarbetsplatser och hur yrkesarbetarna 
upplever dessa metoder. Arbetet skedde i samarbete med Skanska under pågående 
byggnation.  

Målet med arbetet är att utreda hur säkerhetsrutinerna på en byggarbetsplats kan 
efterföljas i högre utsträckning 

Metod: Sex intervjuer har gjorts, varav två med arbetsledare och fyra med 
yrkesarbetare. Personerna som intervjuats jobbar för Skanska Direkt och var under 
intervjutillfället aktiva inom byggservice.  

Resultat: De metoder som används i dagsläget upplevs fungera bra från såväl 
arbetsledare som yrkesarbetare. Problem som beskrevs av båda parterna var 
underentreprenörernas brist på kunskap om säkerhetsrutinerna hos Skanska samt den 
mänskliga faktorn hos många av yrkesarbetarna.  

Konsekvenser: Underentreprenörerna som hyrs in av Skanska bör informeras om vad 
som gäller på Skanskas byggen, detta för att säkerhetsställa en god och säker 
arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.  

Begränsningar: Arbetet och intervjuerna är gjorda på ett och samma företag som är 
ett av de största i Sverige. Studien är generellt inte anpassningsbar på något annat 
företag då arbetet behandlat Skanskas säkerhetsdirektiv och rutiner.   

Nyckelord: Säkerhet, säkerhetsrutiner, arbetsmiljö, byggarbetsplats.  
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1 Inledning 
Denna rapport är en del av byggnadsingenjörsutbildningen på Jönköpings Tekniska 
Högskola. Rapporten görs i kursen Examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. 
Rapporten kommer fokusera på hur arbetsledare och yrkesarbetare jobbar med 
arbetsmiljön på byggarbetsplatsen, vilka metoder som används samt vad som skulle 
kunna förbättra förutsättningarna för de arbetande.  

 

 Bakgrund 1.1
Byggbranschen är idag en av de mest olycksdrabbade i hela landet 
(Arbetsmiljöverket, 2015). En byggarbetsplats är full av farliga och riskfyllda moment 
som kan vara förödande om regler och krav inte följs. Enligt arbetsmiljöverket 
rapporterades 3213 arbetsolyckor bara under 2014 (Arbetsmiljöverket, 2015).  

För att yrkesarbetarna ska kunna sköta sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt krävs det 
att de är medvetna om de risker som finns och följer de säkerhetsrutiner som är 
uppsatta för att undvika olyckor. Denna rapport kommer kartlägga vilka metoder som 
används för att öka säkerheten på Skanskas byggarbetsplatser. 

Skanska är ett stort, internationellt byggföretag med 48 500 anställda över hela 
världen, med en omsättning på 153 miljarder (Skanska, 2015). Skanskas vision 
innebär att det inte ska ske några arbetsolyckor på arbetsplatserna och företaget jobbar 
aktivt med att förbättra arbetsmiljön för både sina egna arbetare men även för sina 
underentreprenörer.  

Skanskas säkerhetsarbete ligger i framkant jämfört med andra i byggbranschen. År 
2014 låg olycksfrekvensen för hela byggbranschen på 10,3 fall/1000 sysselsatta 
(Sveriges byggindustrier, 2014). Som visat i figur 1 nedan ligger Skanskas 
olycksfrekvens på under 1,4 fall/1000 sysselsatta vilket är betydligt bättre än 
medeltalet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Olycksfrekvensen på Skanska från 2008 till 2015, (Skanskas interna 
information, 2015). 
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Säkerhetsrutiner är ett välkänt uttryck på många arbetsplatser, framförallt på en 
byggarbetsplats. Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga hos en 
byggnadsarbetare jämfört med andra arbetstagare. Några av olyckorna är fall från 
höjd, olyckor vid användning av maskiner samt ergonomiska skador orsakade av 
felbelastning (Arbetsmiljöverket 2015).  Figur 2 nedan visar fördelningen av olika 
olyckstyper inom byggbranschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, arbetsolyckor inom byggbranschen 2014, (Sveriges byggindustrier, 2014) 

 

I arbetsmiljölagen (AML) finns regler som beskriver vilka skyldigheter arbetsgivare 
och andra skyddsansvariga har för att skapa en bättre arbetsmiljö. En bättre 
arbetsmiljö skapas genom att förebygga ohälsa och olycksfall och en arbetsgivare har 
alltid arbetsmiljöansvar för sin personal, det grundläggande arbetsmiljösättet heter 
systematiskt arbetsmiljöarbete. I detta arbete finns rutiner och riskbedömningar med 
mera (Arbetsmiljöverket 2015).  

 

 Problembeskrivning 1.2
Det som studerats i denna rapport är vilka metoder arbetsledaren på ett 
byggarbetsplats använt sig av för att förebygga olycksfall och ohälsa vidare att sedan 
se hur dessa säkerhetsrutiner uppfattas och efterlevs av yrkesarbetaren.  

De fyra arbetsrollerna, skyddsombud, arbetsledare, yrkesarbetare och lokal facklig 
företrädare har mest inflytande när det gäller säkerhetsfrågor och de finns alla ute i 
produktionen enligt en undersökning i Australien (Dingsdag, 2008). Dingsdag, (2008) 
anser också att fokus bör ligga på att utbilda arbetsledaren i säkerhet då denne har 
större inflytande på yrkesarbetarna än andra medarbetare. En senare artikel från 2012 
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visar på att arbetsledare också har mer inflytande på säkerhet än ledningen (Lingard et 
al, 2012). Kommunikationen mellan yrkesarbetare och arbetsledare är viktig och en 
bra kommunikation främjar ökad säkerhet på arbetsplatsen (Törner och Pousette, 
2009) (Burke et al, 2011) (Hardison et al, 2013). 

Zou & Sunindijo (2013) har delat upp en arbetares förmåga att förebygga säkerhet i 
fyra olika kategorier. Dessa är den kognitiva förmågan, som behandlar en arbetares 
förståelse för samband mellan risker och olyckor samt förutse risker. Den mänskliga 
förmågan, som behandlar relationen mellan människor och kommunikationen mellan 
olika parter. Den tekniska förmågan, som innefattar yrkesmässig kunskap och 
säkerhetsutrustning. Den fjärde och sista förmågan behandlar den politiska aspekten 
vilket inte är relevant för rapporten. 

Guldenmund, (2000) beskriver begreppet säkerhetskultur inom en organisation som 
tre delar eller lager, där ett av dem är yttre förutsättningar, så som 
säkerhetsutrustning, säkerhetsrutiner och information om säkerhet: Detta kan kopplas 
till den tekniska förmågan enligt modellen framtagen av Zou & Sunindijo (2013). 

 

 Mål och frågeställningar 1.3
Målet med arbetet är att utreda hur säkerhetsrutinerna på en byggarbetsplats kan 
efterföljas i högre utsträckning 

Frågeställningarna är: 

 Vilka metoder använder arbetsledaren för att förmedla säkerhetsdirektiv till 
yrkesarbetaren på Skanskas arbetsplatser?  
 

 Hur upplever yrkesarbetaren att dessa metoder fungerar på Skanska? 

 

 Avgränsningar 1.4
Rapporten begränsas till säkerhetsrutiner på Skanskas byggarbetsplatser under 
pågående produktion. Rapporten kommer att fokusera på de två parterna, arbetsledare 
och yrkesarbetare. Avgränsning görs i hur de olika förmågorna påverkar de olika 
arbetssätten/arbetsmomenten och inte hur de mänskliga förmågorna inbördes påverkar 
säkerheten  

 

 

 

 

 

 



Inledning 

4 

 Disposition 1.5
Rapporten har i början en problembeskrivning och bakgrund. Sedan följs:  

I kapitel två i tas metodval och genomförande upp. Där beskrivs vilka metoder som 
använts för att få fram resultatet. Även vilken validitet och reliabilitet som dessa 
metoder erhålls.  

I kapitel tre beskrivs teorin som denna rapport vilar på. Teorin behandlas här för att 
visa hur informationen använts i rapporten samt för att visa vart kunskapsfronten 
ligger inom området i dagsläget. Teorin kopplas sedan ihop med den empiriska data 
som samlats in.  

I kapitel fyra visas den empiri som samlats in. Den data som samlats in genom 
intervjuer och litteraturstudier redovisas i detta kapitel.  Denna empirin är redovisad 
utan tolkning eller analys från skribenterna.  

I kapitel fem analyseras empirin från kapitel fyra. Frågeställningarna i rapporten 
kommer att besvaras med hjälp av informationen i kapitel tre och fyra.  

I kapitel sex finns resultat och diskussion samlat. Här diskuteras och analyseras de 
resultat som fåtts fram i rapporten. Detta görs genom att diskutera de metoder som 
använt även diskutera de begränsningar som funnits. I slutet av kapitel sex ges även 
slutsatser och rekommendationer samt förslag för vidare forskning.  

I slutet av rapporten medföljer även de referenser och bilagor som används under 
rapportskrivningen.  
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2 Metod och genomförande 
 

 Undersökningsstrategi 2.1
Rapporten grundas i en fallstudie på Skanska i Jönköping. För att samla in empiri har 
ett antal arbetsledare och yrkesarbetare intervjuats.   

De arbetsplatser som besöktes tillhörde en speciell gren inom Skanska som heter 
Skanska Direkt. De utför renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av redan 
befintliga byggnader vilket kan leda till ökade säkerhetsrisker på grund av att befintlig 
verksamhet fortfarande kan vara i drift (Skanska, 2015).  

En fallstudie innebär att ett problem studeras på djupet, på ett specifikt företag på för 
att ta reda på hur det ser ut på just det företaget. Med hjälp av att analysera data som 
framkommer tas en liten del av realiteten fram som sedan får fungera som 
representant för hela verkligheten. Fördelen med en fallstudie är att det på kort tid och 
med litet utrymme går få fram en bild över hur situationen ser ut. Nackdelen är att ett 
enstaka fall aldrig kan representera hela verkligheten vilket betyder att alla slutsatser 
som dras inte är direkt applicerbara på alla företag utan bör ses som indicier på hur det 
kan se ut även på andra fall. Om det i ett senare skede hittas flera fallstudier där 
analysen av data pekar åt samma håll ges slutsatserna mer reliabilitet (Ejvegård, 
2009).  

Huvudargumentet för att använda intervjuer är att under en intervju ges respondenten 
en möjlighet att utveckla svaren på frågorna på ett sätt som inte ges med hjälp av 
kvantitativa metoder, så som en enkätundersökning. En annan fördel med intervjuer är 
att under en intervju finns möjlighet till interaktion mellan intervjuaren och 
respondenten, vilket främjar en djupare förståelse i ämnet. En nackdel med intervjuer 
är att det ofta är en mer tidskrävande process (Backman et al. 2012).  

Möjligheten till att använda enkäter för att få fram svar på frågeställningarna finns 
också då enkäter är en bra metod att få fram en stor mängd data och att denna i nästa 
steg är enkel att analysera. Men det faktum att det är svårt att få fram en bra enkät som 
alla svarande ska förstå och att svaren, trots stor mängd, ofta blir väldigt grunda, gör 
att denna metod inte bidrar till förståelse av ämnet i samma utsträckning (Backman et 
al. 2012).  
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 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 2.2
datainsamling 

 

 Vilka metoder använder arbetsledaren för att förmedla säkerhetsdirektiv till 
yrkesarbetaren på Skanskas arbetsplatser?  

För denna fråga har intervjuer och litteraturstudie använts. Litteraturstudien används 
för att samla fakta om risker, arbetsmiljö och arbetssätt inom byggsektorn. 
Intervjuerna användes för att få en bild av hur rutiner följs och hur säkerhetsarbetet 
sker i praktiken.  

 Hur upplever yrkesarbetaren att dessa metoder fungerar på Skanska?  

Denna frågeställning har besvarats med hjälp av litteraturstudie och intervjuer. 
Litteraturen användes för att jämföra framtagen forskning med vad som fungerat 
tidigare och intervjuerna för att ta reda på hur arbetarna tycker det fungerar i 
praktiken.  

 

 Valda metoder för datainsamling 2.3
 

2.3.1 Intervju 
Intervjumetoden som använts är en så kallad semistrukturerad intervjumetodik som 
bygger på att ett antal teman och områden är förbestämda men att det inte finns några 
färdigformulerade frågor. Ordningen i vilken frågorna ställs beror på hur samtalet 
artar sig. Det finns också möjlighet till följdfrågor om något är oklart eller om 
respondenten kommer med nya synpunkter i ämnet som kan tänkas vara intressanta 
för intervjuaren (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) råder en stor enighet i litteraturen som visar på 
att en semistrukturerad intervju fungerar bra när ny kunskap tas fram vilket är det som 
har gjorts under detta arbete.  

Det var viktigt att tänka på att under intervjuerna hålla en neutral profil och försöka 
undvika att påverka respondenten så mycket som möjligt. En vanlig fallgrop under en 
intervju är att frågorna blir ledande vilket resulterar i att respondenten svarar på ett 
visst sätt. Den frågade får då inte samma chans att svara så som denne egentligen 
känner. Raka frågor som inte främjar ett speciellt svar är alltså att föredra. Därför är 
det också bra med förbestämda frågor då det både är enklare att göra en analys på 
svaren och enklare att ställa välgrundade och välformulerade frågor. Ordningen på 
frågorna eller ämnena bör följa samma mönster i alla intervjuerna eftersom en 
omvänd ordning på frågorna kan få respondenten att tänka i andra banor mot vad de 
tidigare svarande gjort och därigenom sänka trovärdigheten och reliabiliteten i svaren. 
Med detta sagt bör dock inte intervjun hållas för strikt utan ge den svarande frihet att 
uttrycka sig fritt då detta också kan vara av intresse (Ejvegård, 2009).  
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2.3.2 Litteraturstudie 
För att ta fram ett teoretiskt ramverk och en valid problembeskrivning har en 
litteraturstudie gjorts där vetenskapliga artiklar och publikationer studerats. De 
huvudsakliga funktionerna i en litteraturstudie är att ta reda på var kunskapsfronten 
ligger idag och visa på vilka problem som finns. En litteraturstudie är bland annat ett 
introducerande moment i forskningsprocessen som är tänkt att ge en översiktlig bild 
av ett område eller problem genom en sammanställning av litteratur inom området 
(Backman, J 2008). De artiklar som var relevanta valdes ut genom att titta på datum 
och hur artiklarna var avgränsade till vårt område. De söksträngar som användes var: 
Säkerhet, säkerhetsrutiner, arbetsmiljö, byggarbetsplats. 

 

 Arbetsgång 2.4
Arbetet inleddes med att genomföra en litteraturstudie för att få en uppfattning om hur 
det ser ut i branschen idag. Detta fördes in i det teoretiska ramverket som visar på var 
kunskapsfronten ligger. I litteraturstudien lästes och analyserades flertalet 
vetenskapliga artiklar som fungerat som bas och ramverk i rapporten.  

Två olika intervjutillfällen bokades in och arbetet med att formulera 
frågeställningarna inför intervjuerna påbörjades, efter att tillräcklig teori tagits fram. 
Eftersom intervjuformen som använts var av en semistrukturerad art togs inte ett antal 
specifika frågor fram. Istället kretsade intervjun kring ämnen som var förutbestämda 
där respondenterna fick resonera fritt och spontana frågor uppkom under intervjun.  

Det första intervjutillfället skedde på Skanskas byggarbetsplats i Torsvik där 
byggprojektet bestod av att totalrenovera och rusta upp flera lägenhetshus. Två 
yrkesarbetare och en arbetsledare intervjuades. Yrkesarbetarna intervjuades i par först 
därefter intervjuades arbetsledaren.   

Det andra intervjutillfället gjordes på Skanskas byggarbetsplats i Öxnehaga, projektet 
i Öxnehaga bestod av tillbyggnad och ombyggnad av en industrilokal. I denna lokal 
pågick fortfarande verksamhet under själva byggnationstiden. Yrkesarbetarna 
intervjuades i par först därefter intervjuades arbetsledaren.   

Samtliga intervjuer bandades för att ingen information skulle missas eller glömmas 
bort och arbetsledarna intervjuades en och en för att inte influeras av andra. 
Yrkesarbetarna intervjuades två och två då de ansåg att det skulle tagit för lång tid 
med enskilda intervjuer. Yrkesarbetarna intervjuades först och arbetsledaren sist.  

Efter att alla intervjuer genomförts samanställdes de med hjälp av anteckningar och 
inspelningarna. 
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 Trovärdighet 2.5

2.5.1 Validitet 
Eftersom intervjuerna var semistrukturerade förberedes endast ett antal huvudrubriker. 
De huvudrubrikerna var alla kopplade mot frågeställningarna och det teoretiska 
ramverket för att säkerställa att svarens validitet. De flesta frågorna som ställdes 
uppmanade respondenten att utveckla svaren för att på så sätt få ut så mycket 
information som möjligt för att inte missa något som kunde vara av intresse för 
rapporten. Samtidigt som detta är positivt för validiteten kan det också vara negativt 
om respondenteten svävar iväg allt för långt och går in på saker som inte är relevanta. 
Inför intervjuerna genomfördes även en testintervju för att få en uppfattning om vad 
som kunde förbättras.  

För att nå validitet i litteraturstudien har en stor mängd litteratur undersökts och bara 
de mest relevanta har använts. Artiklar på både engelska och svenska har använts för 
att få mångsidig information från flera olika håll.  

 

2.5.2 Reliabilitet 
För att metoden skulle vara upprepningsbar intervjuades samtliga respondenter under 
liknande former där arbetsledaren och yrkesarbetarna intervjuades separat. Dock är ett 
problem med en semistrukturerad intervju att den ena inte är den andra lik eftersom 
respondenterna får svara fritt på frågorna i jämförelse med en strukturerad intervju. 
Detta sänker reliabiliteten och tillförlitligheten i att någon annan skulle få samma 
resultat men höjer samtidigt validiteten.  

Totalt gjordes två intervjuer med arbetsledare och fyra intervjuer med yrkesarbetare. 
För att uppnå en högre reliabilitet gjordes intervjuerna på två olika arbetsplatser.  

För att uppnå hög reliabilitet på en intervju är det också viktigt att intervjuarna inte 
analyserar eller tolkar respondentens svar under intervjun då det kan leda till att 
svaren blir vridna åt det håll intervjuaren vill och inte på det vis som den intervjuade 
egentligen menar. För att undvika detta har intervjuerna bandats in, med 
intervjupersonernas tillåtelse, för att i efterhand kunna lyssna och reflektera i lugn och 
ro över vad som egentligen har sagts.  
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3 Teoretiskt ramverk 
 

 Koppling mellan frågeställningar och teori  3.1
Nedan i figur 3 visas kopplingen mellan frågeställningarna och teorin som tagits fram. 
För att ge fördjupad kunskap kring frågeställning 1 har teori om säkerhetsarbete och 
olika säkerhetsmetoder studerats. Frågeställning 2 kopplades samman genom 
personliga färdigheter och säkerhetsarbete på arbetsplats.  

1. Vilka metoder använder arbetsledaren för att förmedla säkerhetsdirektiv till 
yrkesarbetaren på Skanskas arbetsplatser?  
 

2. Hur upplever yrkesarbetaren att dessa metoder fungerar på Skanska? 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Illustration av kopplingen mellan frågeställningar och teori 

 

 Personliga färdigheter för ett bättre säkerhetsklimat 3.2
Zou & Sunindijo (2013) har delat upp en arbetares förmåga att förebygga säkerhet i 
fyra olika delar utifrån en teori från 1974 (Katz, 1974). Katz teori bygger endast på tre 
av dessa delar vilka är kognitiva förmågor, mänskliga förmågor och tekniska 
förmågor. Zou och sunindijo (2013) har valt att lägga till en politisk aspekt till det här 
konceptet då de anser att politik idag är en viktig del inom byggbranschen. Den 
politiska aspekten kommer inte tas upp då den inte tillför relevant information. 

 

3.2.1 Kognitiv förmåga 
Den kognitiva förmågan som begrepp innefattar förståelse om samband och analyser 
samt förmågan att dra slutsatser (Egidius, 2016). Inom byggbranschen är sällan 
projekten lika varandra, nya arbetsmoment uppkommer hela tiden och 
förutsättningarna är sällan desamma. Därför är den kognitiva förmågan viktig för att 
förutse problem och risker med vissa moment. Varje gång ett nytt arbetsmoment 
uppstår är det avgörande att ta ett steg tillbaka och analysera vilka risker som kan 
tänkas uppkomma under utförandet (Hardison et al, 2013). Att i ett tidigt skede 
identifiera risker är essentiellt för en förbättrad säkerhet (Zou & Sunindijo, 2013). 
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3.2.2 Mänsklig förmåga 
Den mänskliga förmågan handlar om mänskliga relationer och hur väl deras 
kommunikation och samspel fungerar. En annan aspekt inom mänsklig förmåga är 
självkännedom och riskbedömning (Zou & Sunindijo, 2013). En rak och tydlig 
kommunikation mellan arbetsledare och yrkesarbetare förbättrar säkerheten på en 
arbetsplats (Burke et al, 2011). 

 

3.2.3 Teknisk förmåga 
Teknisk förmåga innefattar den yrkesmässiga kunskapen som behövs för att utföra ett 
arbete på ett säkert sätt. Detta innefattar allt från specialkunskaper inom området, till 
hur verktyg skall användas och vilka metoder som är bäst lämpade för varje moment. 
Om risker upptäcks är det en teknisk förmåga att hantera den och hitta en lösning på 
problemet så det kan lösas utan att fler risker uppkommer (Zou & Sunindijo, 2013). 
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 Säkerhetsarbete på arbetsplatsen 3.3
Arbetsgivaren på ett företag har som skyldighet att eftersträva en säker arbetsmiljö, 
det vill säga att arbetsuppgifter kan göras utan risk för skador och ohälsa. De anställda 
på företaget skall vara medvetna om riskerna som finns samt kunna undvika dessa 
(Arbetsmiljöverket 2014). Enligt arbetsmiljölagen skall det utses ett skyddsombud om 
företaget regelbundet sysselsätter mer än fem personer och sysselsätts över 50 
personer skall en skyddskommitté upprättas (Arbetsmiljölagen 2 § och 8 § ). 

Ett krav som arbetsmiljöverket har är att en arbetsmiljöplan skall tas fram innan 
upprättande av en arbetsplats. Denna plan skall innehålla bland annat vilka regler som 
gäller på byggarbetsplatsen samt hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.  

Miljöarbetet skall inkludera alla anställda på företaget, hela vägen från ledning till 
yrkesarbetaren. På ett byggföretag finns systematiskt säkerhetsarbete, regler och 
rutiner att följa för att uppnå en bra arbetsmiljö, allt detta skall kommuniceras till de 
berörda. Enligt Törner och Pousette (2009) och Burke et al (2011) är en bra 
kommunikation mellan arbetsledare och yrkesarbetare en viktig del i säkerheten på 
arbetsplatsen. Denna kommunikation har enligt en senare artikel från 2012 visat på att 
arbetsledaren har större inflytande hos yrkesarbetaren än ledningen. (Lingard et al, 
2012).  Det är viktigt att attityden om säkerhetsfrågor är god och genomsyrar hela 
organisationen. De yngre lär sig av de äldre och om säkerheten prioriteras av äldre 
kommer även de nya göra det (Törner & Pousette, 2009)(Burke et al, 2011).  

Skanska har på sina arbetsplatser underentreprenörer (refereras härmed som UE) 
vilket är inhyrda yrkesarbetare. Skanska skriver på sin hemsida: 

”Vi vill att alla på våra arbetsplatser, vilket inkluderar inhyrd personal, anlitade 
underentreprenörer (UE), sidoentreprenörer (SE), andra samarbetspartners och egen 
anställda skall trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv 
och hälsan i behåll” (Skanska 2016)  

Arbetsledare och projektledare använder sig av olika metoder för att höja säkerheten. 
Skanska har flera arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön. Vilka är: 

 Skyddsregler för en säkrare arbetsplats 
 

 Arbetssätt 
 

 Säkerhetsorganisation  
 

 Lärdomar och erfarenhet 

Kommunikationen mellan yrkesarbetare och arbetsledare gäller framförallt hur arbetet 
utförs av yrkesarbetarna på ett säkert sätt (Skanska, 2016). 
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3.3.1 Arbetsberedning 
Vid en arbetsberedning detaljplaneras ett nytt moment i byggnationen eller om det 
exempelvis kommer in en ny byggdel. En arbetsberedning innebär att inga detaljer 
lämnas åt slumpen (Révai, 2012). Vid mötet går berörda parter så som arbetsledare, 
projektledare och yrkesarbetare genom vilka risker som finns, vilka redskap som 
behövs m.m. (Skanska 2015). Är det stora arbetsmoment med många risker bör även 
ett skyddsombud närvara.  

Efter det att riskerna är identifierade måste också en lösning för att eliminera risken 
tas fram. I och med att arbetsberedningar genomförs kan hela gruppens kompetens 
och erfarenhet delas för att få ett så bra resultat som möjligt. Törner och Pousette 
(2009) visar på att personligt engagemang och ansvar från arbetsledare så väl som 
yrkesarbetare bidrar med en känsla av ansvar och på så vis också en säkrare 
arbetsplats. 

Arbetsberedningar kan utföras både muntligt och skriftligt. Den skriftliga varianten 
används till större och mer riskfyllda moment för att inget ska missas eller glömmas 
bort. Den används även till moment som är frekventa eftersom samma 
arbetsberedning kan återanvändas vilket minskar tidsslöseri. Den muntliga 
arbetsberedningen är dock den mest använda och den används i stort sett varje dag 
utan att någon tänker på det. Denna mindre formella metod lämpar sig i det vardagliga 
arbetet då det inte är speciellt tidskrävande och det är naturligt att gå igenom ett 
moment muntligt innan det utförs. Nackdelen med detta är att vissa risker enkelt kan 
glömmas bort.  

Fördelen med att utföra arbetsberedningar är att arbetet går framåt på ett smidigare 
och säkrare sätt. Slöseri av tid minskas också då hela momentet är förberett och 
kontrollerat redan innan det har startat (SBUF, 2012). 

Arbetsberedningar bör i teorin utföras på samtliga arbetsmoment som finns. Dock 
innehåller ett byggprojekt många olika processer vilket gör det svårt att arbetsbereda 
alla. Enligt SBUF (2012) och Révai (2012) är det viktigast att arbetsbereda moment 
som: 

 Är av omfattande storlek och pågår under lång tid 
 

 Har många inblandade som måste samarbeta 
 

 Innehåller nya arbetsmoment och är tekniskt svåra 
 

 Är svåra att åtgärda i efterhand 
 

 Är styrande för hela projektet 
 

 Är riskfyllda eller arbetsmiljöfarliga 
 

 Har hårda kvalitetskrav 
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3.3.2 Skyddsronder 
Skyddsronder är en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljön. Vanligtvis sker 
en skyddsrond en gång i veckan, alternativt en gång varannan vecka, beroende på i 
vilket skede produktionen är. I hektiska skeden där arbetsplatsen förändras mycket 
bör skyddsronderna ske minst en gång i veckan. Vid en skyddsrond är det oftast det 
fysiska som undersöks så som halkrisker, kontroller av olika säkerhetsanordningar 
och andra brister. (Arbetsmiljöupplysningen 2016)  

På skyddsronden är det oftast fler än en person, vanligtvis en tjänsteman, ett 
skyddsombud och någon yrkesarbetare som exempel. Helst ska det vara så många 
som möjligt eftersom detta minskar risken att någonting missas. Det är ofta 
yrkesarbetarna som vet vilka risker som finns ute på arbetsplatsen och med hjälp av 
skyddsronder bli de mer involverade i säkerhetsarbetet. Enligt Hardison (2014) bidrar 
detta till bättre säkerhet då de arbetande känner sig mer delaktiga. 

 

 Sammanfattning av valda teorier 3.4
För att få en koppling mellan teorierna har de olika förmågorna delats upp var för sig 
samt så har arbetsberedning och skyddsrond brutits ut ur säkerhetsarbetet. Nedan 
finns figur 4 som illustrerar hur teorierna i stort är kopplade till varandra, inbördes 
samband mellan de olika förmågorna kan förekomma men det berörs inte i denna 
rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Illustration av kopplingen mellan teorierna. 

Som en grund finns säkerhetsarbete i stort i centrum av figur 4 där mänsklig förmåga, 
arbetsberedning och skyddsrond finns direkt kopplade. Den mänskliga förmågan 
behandlar kommunikationen och relationen mellan människor vilket är en viktig del i 
säkerhetsarbetet. Arbetsberedning och skyddsronder är även de två stora delar i det 
systematiska säkerhetsarbetet. 



Teoretiskt ramverk 

14 

Nästa koppling är mellan den kognitiva förmågan, arbetsberedning och skyddsronder 
då den kognitiva förmågan innefattar att se samband och göra riskanalyser. För att 
kunna genomföra en kvalitativ skyddsrond eller en genomarbetad arbetsberedning är 
det viktigt att de utförs av personer som kan förutse risker och se samband mellan 
olika moment och riskerna de innebär. Till sist är den tekniska förmågan kopplad till 
arbetsberedningar. Arbetsberedningar kräver visst kunnande inom de moment som 
ska utföras för att säkra metoder ska kunna tas fram. 
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4 Empiri 
Empirin har samlats in genom sex intervjuer genomförda på två olika arbetsplatser. 
Totalt har två arbetsledare och fyra yrkesarbetare intervjuats. Figur 5 nedan illustrerar 
kopplingen mellan arbetsledare, AL, och yrkesarbetare, YA.  

Projekt Öxnehaga: Totalrenovering av lägenheter i flera fastigheter. Projektet pågår 
under flera år i tomma lägenheter.  

Projekt Torsvik: Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal där pågående 
verksamhet fortfarande är igång under byggnationstiden.  

 

 

Figur 5, Illustration av koppling mellan AL och YA. 

AL 1: Skolad snickare inom Skanska med 15års erfarenhet, utbildad till arbetsledare 
2015.  

AL 2: 20 års erfarenhet som arbetsledare/platschef på mindre firma, började sedan på 
Skanska som arbetsledare 2010.   

YA 1&2: Snickare med ca tio års erfarenhet som yrkesarbetare.  

YA 3&4: Snickare med ca 20års erfarenhet som yrkesarbetare 

 

 Intervju med arbetsledare 4.1
Arbetsledarna som intervjuades använde sig i huvudsak av morgonmöten för att 
informera arbetarna, dessa håller vanligtvis på i ca 30 minuter och på mötena 
informeras arbetsteamet om vad som skall göras under dagen och veckan. Under en 
arbetsdag då nya direktiv uppkommer med kort varsel kontaktas de berörda arbetarna 
via sms eller samtal. Dessa nya direktiv tas sedan upp med resten av teamet på 
nästkommande morgonmöte. Andra metoder som nämndes var arbetsberedning och 
skyddsrond, dessa två redovisas i rubriker var för sig.  
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Utbildningar i säkerhet finns tillgängliga för såväl arbetsledare som yrkesarbetare, 
vissa obligatoriska och andra frivilliga. Enligt arbetsledarna uppmuntrades 
hantverkarna av arbetsledaren såväl som ledningen att kontinuerligt gå dessa för sin 
egen och andras säkerhet. De obligatoriska utbildningarna var löpande och så snart det 
gått ett visst antal år/månader ges utbildningen igen för att uppdatera de berörda.  

Skanska har ett intranät där information och nyheter ständigt uppdateras, på intranätet 
finns även många mindre utbildningar, i form av Powerpoints. Samtliga medarbetare 
uppmanas att läsa dessa och om arbetsledaren anser att de är av stor vikt skrivs 
informationen ut på papper och placeras i fikarum samt på informationstavlor, se figur 
6. En utbildningsform som arbetsledarna förespråkade och som hantverkarna 
uppmuntras att genomgå är E-learning utbildningarna. E-learning är en 
utbildningsform som sker över internet via Skanskas intranät.  

 

 

Figur 6, Bilder tagna på information om säkerhet i arbetsbodarna. 

Attityden angående säkerhet var enligt de intervjuade arbetsledarna bra. Kulturen 
kring säkerhetsrutiner efterföljdes och arbetsledarna upplevde att det aldrig var något 
problem med deras egna hantverkare eftersom Skanska prioriterar säkerheten först.  

Mottot på arbetsplatsen var: Arbeta säkert eller arbeta inte alls. 

Ett missnöje över de underentreprenörer som var inhyrda utrycktes av arbetsledarna. 
Underentreprenörerna brister ofta i Skanskas rutiner, som exempelvis användande av 
hjälm och skyddsutrustning. Arbetsledaren menar på att detta kan bero på okunskap 
från underentreprenörens sida samt att i mindre företag är pengar den störta 
drivkraften. Arbetsledarna har en möjlighet att helt utesluta en yrkesarbetare såväl 
underentreprenör eller Skanskas personal från arbetsplatsen ifall denne inte följer 
Skanskas direktiv och regler. Det var ingen av de intervjuade arbetsledarna som hade 
behövt skicka hem någon då de alltid varnade för det först och det fick 
underentreprenörer såväl som yrkesarbetare att förstå allvaret i att följa reglerna. Den 
ena arbetsledaren som hade erfarenhet från mindre firmor ansåg att skillnaden mellan 
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Skanska och mindre företag var att om en hantverkare tar längre tid på sig för att 
slutföra ett arbetsmoment på grund av säkerhet, blir den tiden pengar direkt tagna från 
chefens plånbok på mindre företag. På större företag som Skanska får säkerhet kosta.  

Samtliga arbetsledare som intervjuades nämnde tre faktorer som de ansåg var största 
anledningen till tillbud och olyckor på Skanska. Dessa var den mänskliga faktorn, 
stress och yttre faktorer. Stress var den faktor som en av de intervjuade arbetsledarna 
trodde bidrog mest till tillbud och olyckor, han menade på att stressen inte kom från 
ledningen eller arbetsledaren, det var snarare en önskan att slutföra ett arbetsmoment 
från hantverkarens sida som gör att stressen uppkommer. Enligt samma arbetsledare 
finns det statistik över vilka timmar som det sker mest tillbud/skador, dessa timmar 
skulle enligt honom vara på eftermiddagarna precis innan arbetsdagen är slut. Han 
menade på att då skall yrkesarbetaren bara fixa det där lilla extra och slarvar då med 
säkerheten.  

För att motivationen och medvetenheten om säkerhetsregler ska bli bättre menade ena 
arbetsledaren på att det är viktigt att föregå med gott exempel. Detta gäller såväl 
tjänstemän som hantverkare. De hantverkare som är nyanställda skolas på så vis direkt 
in i Skanskas säkerhetsrutiner. Samma arbetsledare menade på att om det blir en rutin 
att alltid ta på sig hjälmen utanför fikarummet är hälften vunnet redan där och de 
yngre tar efter. Enligt samma arbetsledare är han noga med att påpeka yrkesarbetarnas 
värde, att det inte är värt att riskera sitt eget liv för bara ett jobb. Det är också enligt 
honom viktigt att hela ledet förstår vikten av ansvar, alltså att säkerheten i slutändan 
vilar på att var och en sköter de säkerhetsregler som är uppsatta.  
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För att öka medvetenheten finns även frågor och punkter uppsatta i arbetsboden som 
yrkesarbetarna uppmanades att tänka på dagligen, detta för att lära arbetarna att ta 
egna medvetna och genomtänkta val i sina arbetsmetoder. Frågorna kunde vara 
formulerade som nedan, se även figur 7.  

 Har vi rätt förutsättningar för att genomföra detta? 
 Hanterar vi alla risker?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, Exempel på Skanskas säkerhetsmateriel. 

 En av arbetsledarna menade på att ordning och tydliga direktiv var hans väg att öka 
medvetenheten, och även nolltolerans på slarv. Han menade att hans yrkesarbetare 
alltid hade hjälm på sig och följde säkerheten trots att det ibland kan kännas smidigare 
att ta genvägar. En del av hans ordning var att följa rastrutinerna, då han menar på att 
en trött yrkesarbetare slarvar mer. Samma arbetsledare menade också på att en bra 
stämning på byggarbetsplatsen gör att arbetarna bryr sig om varandra och därigenom 
bidrar till en högre säkerhet. Om en yrkesarbetare inte arbetar säkert kan detta inte 
bara innebära en fara för denne utan även för andra arbetskollegor. Arbetsledaren 
poängterade då att ingen vill vara skyldig till att en kollega skadar sig.  
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 Intervjuer med yrkesarbetare 4.2
Yrkesarbetarna upplevde attityden som god på sin arbetsplats. En av arbetarna tyckte 
attityden var bra för att alla hjälper och påminner varandra om hjälm och så vidare. 
Målsättningen är att alla ska komma hem i samma skick som när de kom och på så vis 
skapas en positiv säkerhetskultur. Alla hantverkare tyckte informationen om säkerhet 
från arbetsledaren var tillräcklig och lättförståelig, samt att arbetsledaren prioriterar 
deras säkerhet före något annat. En yrkesarbetare som tidigare varit på en liten firma 
och jobbat, tyckte det var stor skillnad då det inte längre var platschefens pengar det 
handlade om. Han menade på att tid och resurser gavs till säkerhet ifall detta 
behövdes. Ingen på Skanska ifrågasatte om någon ville hyra in ett hjälpmedel denne 
behövde utan snarare uppmuntrades det till att alltid arbeta säkert. I jämförelse tyckte 
ibland chefer på mindre företag att vissa säkerhets- eller skyddsutrustningar var för 
dyra och att de kunde lösa problemet på annat sätt trots att det utsatte hantverkaren för 
risker. 

Morgonmötena var enligt en yrkesarbetare en av de metoderna som han upplevde gav 
mest information om säkerhet. Han menade på att det var i början av dagen då han 
fortfarande var pigg samt att han fick sitta i lugn och ro och ta till sig informationen. 
Fanns det frågor kunde dessa sedan ställas och diskuteras med arbetsledaren direkt. 
En annan yrkesarbetare tyckte morgonmötena var bra då han fick reda på vad som 
skulle hända i veckan, vilka arbetsmoment som skulle genomföras och vilka andra 
som skulle vistas på området. Information om vad som händer på resten av 
företaget/bygget var intressant och när det har hänt någon allvarlig olycka eller 
liknande bidrog detta till en ökad medvetenhet om att vara försiktig.  

Yrkesarbetarna nämnde allihop att mänskliga faktorn var en av de största 
anledningarna till olyckor just på Skanska. De upplevde att säkerhetsrutiner och 
säkerhetstänk var i framkant men att en nollvision inte går att nå på grund av den 
mänskliga faktorn. Utöver denna faktor påpekade flera utav dem att egenstress kan 
påverka säkerheten, den ena yrkesarbetaren menade att när de blir trötta på ett 
speciellt arbetsmoment eller bara vill slutföra ett moment blir det att de bortser från 
vissa säkerhetsrutiner. En annan av yrkesarbetarna berättade att vid vissa arbeten när 
det är ont om plats eller liknande kunde han ta av sig hjälmen under korta perioder för 
att underlätta arbetet. På Skanska förekommer inte ensamarbetare, detta tyckte alla 
yrkesarbetare bidrog till en trygghetskänsla. En yrkesarbetare sa att många dåliga 
idéer styrs undan om de har någon att bolla tankarna med. Är yrkesarbetarna två 
underlättas också problemet med tunga och svåra lyft. En yrkesarbetare tyckte att yttre 
påverkan var en faktor som påverkade säkerheten, men han tyckte att arbetsledaren 
var noga med att informera om detta samt uppmuntra försiktighet när till exempel 
väderförhållandena ändrades.  

Utbildningarna som gavs från intranätet och utbildningsdagar gav en bra grund att stå 
på enligt en yrkesarbetare, han menade också att han kände sig prioriterad och mer 
värd för företaget då han fick utbildning. En annan yrkesarbetare tyckte att 
återkommande utbildning gjorde att han ständigt blev påmind om säkerheten eftersom 
yrkesarbetaren efter ett tag lätt tappar motivationen och glömmer bort vissa saker.  
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 Arbetsberedning 4.3
Under intervjun tillfrågades arbetsledarna och yrkesarbetarna deras tankar om 
arbetsberedning och hur denna fungerar när det gäller säkerhet.  

Arbetsledarna uttryckte arbetsberedningen överlag var en bra metod för att höja 
säkerheten på en arbetsplats. Metoden används så fort det är ett nytt arbetsmoment 
och inkluderar alla olika parter som momentet berör, så som VVS, snickare, 
elektriker, underentreprenörer och så vidare. Ett nytt arbetsmoment kan vara allt från 
när ett moment görs för första gången till första gången momentet gör det på en 
arbetsplats, oavsett krävs en arbetsberedning. Den ena arbetsledaren tyckte att det gav 
både arbetsledaren och arbetarna tydliga direktiv från beställaren, vilket i sin tur 
bidrar till en trygghet i att alla vet vad som skall göras. Samma arbetsledare sa även 
att diskussionen om vilken metod som skall användas tas upp på arbetsberedningen. 
Detta gör att arbetarna har möjligheten att påverka och själva bestämma vilken de 
tycker är den bästa lösningen och på så vis blir arbetsmetoderna säkrare. Olycksrisken 
minskar enligt arbetsledaren när alla får ta del av informationen som ges på 
arbetsberedningen och den ger också en helhetsbild i vad som ska göra samt hur det 
ska utföras. En annan arbetsledare höll med ovanstående men tillade att 
arbetsberedningen även fungerar som en typ av erfarenhetsöverföring, vilket bidrar till 
en säkrare arbetsmiljö. Samma arbetsledare tyckte också det var bra att 
underentreprenörerna medverkade under arbetsberedningen då det enligt honom ofta 
är från deras sida säkerhetsrutinerna brister.  

Yrkesarbetarnas uppfattning om arbetsberedningen var positiv. Den ena 
yrkesarbetaren menade på att engagemanget blev större då han fick möjlighet att 
påverka sin egen arbetsmiljö genom att själv vara med och bestämma vilka metoder 
och maskiner som skulle användas. En annan yrkesarbetare menade också på att han 
lärde sig mycket av de andra mer rutinerade som var med på arbetsberedningen och 
på så vis kunde ta till sig deras kunskap om olika metoder. Alla yrkesarbetare tyckte 
sig få en bättre helhetsuppfattning om arbetet när en arbetsberedning utfördes inför ett 
arbetsmoment, vilket gjorde att arbetarna kunde arbeta på ett mer strategiskt sätt. 
Båda yrkesarbetarna tyckte att detta inte bara ökade säkerheten utan också att det 
minskade tidsåtgången för varje moment eftersom allt var förberett och genomtänkt.  

 

 Skyddsronder 4.4
Båda arbetsledarna som intervjuades gick skyddsrond en gång i veckan. Omfattningen 
och antalet deltagande varierar beroende på hur stor en arbetsplats är samt om några 
större förändringar genomförts sen senaste skyddsronden. Vanligtvis deltar 
skyddsombud, arbetsledare, samt någon yrkesarbetare.  

Under intervjun tillfrågades arbetsledarna och yrkesarbetarna om deras tankar om 
skyddsronder och hur dessa fungerar när det gäller säkerhet.  

Arbetsledarna tyckte att skyddsronden var ett utmärkt sätt att lyfta blicken och få ett 
annat perspektiv på sin arbetsplats. Ena arbetsledaren uttryckte sig på följande vis: 
”När man går dag ut och dag in på samma arbetsplats kan man lätt bli hemmablind, 
men en skyddsrond gör att den slöjan försvinner och man ser sin arbetsplats i ett nytt 
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ljus”. Samma arbetsledare ansåg att många olyckor kan förhindras om personalen får 
gå sin rond i lugn och ro och tänka över potentiella risker.   

Arbetsledarna hade gemensamt att de gjorde skyddsrond en gång i veckan 
tillsammans med olika parter på byggarbetsplatsen. Här menade en av arbetsledare att 
det var viktigt med bra kommunikation och ett öga för detaljer. Samma arbetsledare 
tyckte skyddsrond var ett av de moment som eliminerade flest risker på en arbetsplats, 
både när det gällde ergonomiskt arbetssätt och tillbud/olyckor.  

Yrkesarbetarna berättade om en olycka som skett tidigare under året, skyddsronder 
hade gjorts flera gånger under projektet då ett tak skulle läggas om. Trots detta föll en 
hantverkare baklänges ned mot ställningen och landade med ryggen på en spira som 
stack upp på ställningen. Arbetsledaren och arbetarna som gått skyddsronden sa att de 
sett spiran men inte kunnat identifiera den som en potentiell risk. Här fanns det enligt 
arbetarna flera faktorer som bidrog till att det gick som det gick. Först och främst var 
det en yttrefaktor som fick honom att trilla. Det hade under natten fryst på och det var 
is på taket. Att han sedan ramlade på den uppstickande spiran var en miss under 
skyddsronderna som utförts.  

 

Figur 8, Skanskas skyddsrondsprotokoll. 

Arbetarna upplevde skyddsronden som något positivt och blev uppmuntrade till att 
vara sina egna skyddsombud. En yrkesarbetare tyckte det kändes engagerande i och 
med att han hade möjligheten att göra sin arbetsplats bättre och han kände att han fick 
sina åsikter hörda och respekterade. Enligt honom var det även ett sätt att vidga sitt 
synsätt på vad som skulle kunna utsätta honom för fara. En annan yrkesarbetare tyckte 
det kändes som han fick mer ansvar och att ansvaret gick igenom hela ledet, från 
ledningen ned till honom.  
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 KIS 4.5
KIS är en informationsmetod som används då det skett en allvarlig olycka på en 
arbetsplats inom Skanska. Förkortningen står för ” Kort information om säkerhet”.  
KIS går då ut till alla arbetande på samtliga av Skanskas arbetsplatser och informerar 
om vad som hänt, hur det kunde hända och åtgärder som vidtagits. Ibland kan en KIS 
vara så allvarlig att det blir byggstopp tills alla tagit del av informationen. En KIS kan 
även gå ut om det varit någon allvarlig incident på andra byggarbetsplatser än 
Skanska. En yrkesarbetare nämnde att han kände en bättre arbetsmoral på grund av 
KIS, detta berodde på att han kände att om något skulle hända honom skulle det 
betyda något och att hans hälsa var viktig för företaget.  
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 Sammanställning av insamlad empiri 4.6
Intervjuerna gav en enhetlig bild av att arbetsledarna använder framför allt möten, 
arbetsberedning och skyddsronder för att säkerställa en god arbetsmiljö. 
Arbetsledarna är även väldigt måna om arbetarnas miljö och trycker på att arbetet 
måste utföras på ett säkert sätt. Enligt arbetsledarna var den mänskliga faktorn i 
kombination med stress den största anledningen till att olyckor skedde på 
arbetsplatsen. Ett problem som intervjuerna visade på var att underentreprenörerna 
inhyrda av Skanska inte följer säkerhetsrutiner i samma utsträckning som de skolade 
yrkesarbetarna inom Skanska.  

Yrkesarbetarna upplevde både arbetsberedning och skyddsrond som bra metoder för 
att få dem att prioritera säkerhet. Den största anledningen till den positiva 
inställningen var att de fick möjlighet att påverka sin arbetssituation och ta ansvar för 
sin egen säkerhet. Likt arbetsledarna trodde yrkesarbetarna att den största anledningen 
till olyckor var stress och den mänskliga faktorn.  

 

 

Tabell 1, Sammanfattning empiri. 



Analys och resultat 

24 

5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras empirin från kapitel fyra. Analysen som görs för att besvara 
frågeställningarna redovisas under respektive frågeställning och slutligen görs en 
koppling till målet.  

 

 Analys 5.1
Empirin analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket. Den insamlade empirin 
analyseras under två rubriker, en för arbetsledaren och en för yrkesarbetaren.  

 

5.1.1 Arbetsledaren 
I och med utbildningar som ges till såväl arbetsledare och yrkesarbetare läggs grunden 
för ett bättre säkerhetsarbete. Intervjuerna med arbetsledarna visade på att mänskliga 
faktorn var en stor anledning till att skador och tillbud skedde på just Skanskas 
arbetsplatser. Alla arbetsledare var överens om att Skanskas säkerhetsarbete är bra 
och att deras sätt att värna om den enskilde individen ligger i framkant i hela 
branschen. På grund av den mänskliga faktorn trodde de inte att Skanskas mål om noll 
skador någonsin skulle uppnås. Deras förklaringar och exempel på skador och olyckor 
som skett visar på att det brister främst i den kognitiva förmågan samt mänskliga 
förmågan. Detta stämmer även med den teori Zou & Sunindijo (2013) tagit fram som 
visar på att personliga färdigheter har stor betydelse för säkerheten för den 
individuella arbetaren.  

Intervjuerna visade också att arbetsledarna tyckte det var viktigt att föregå med gott 
exempel och på så vis motivera yrkesarbetarna. En arbetsledare som struntar i 
säkerhetsrutiner kan inte förvänta sig att arbetarna skall vara engagerade i säkerheten. 
Detta kan kopplas till det Törner och Pousette (2009) skriver om att det krävs bra 
kommunikation mellan arbetsledare och yrkesarbetare då arbetsledaren har stort 
inflyttande på yrkesarbetaren. Arbetsledarna var även måna om individens säkerhet 
och välmående, detta gör att en bra relation byggs upp mellan de två parterna. Törner 
och Pousette (2009) visar på är det viktigt med en engagerad och ansvarsfull 
arbetsledare för att kunna bidra med säkrare arbetsmiljö.  

Ett problem som arbetsledarna tog upp under intervjuerna var brist på kunskap och 
engagemang från underentreprenörer. Arbetsledaren har möjlighet att utbilda och 
skola sina egna yrkesarbetare men underentreprenörerna har egna rutiner på deras 
företag. Arbetsledaren har möjligheten att utesluta personer, både folk som arbetar där 
och besökande, som inte sköter säkerhetsrutinerna från arbetsplatsen vilket indirekt 
fungerade som ett hot.  

Arbetsledarna tyckte att skyddsrond och arbetsberedning var bra verktyg. En 
yrkesarbetare eller underentreprenör som får gå med och själv analysera risker blir 
mer involverade i säkerhetsarbetet och på så vis följer rutinerna i högre utsträckning. 
Artikeln av Hardison (2014) visar på att en bättre säkerhet uppnås då arbetarna känner 
sig delaktiga.  
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5.1.2 Yrkesarbetaren 
Arbetarna på Skanska tyckte att deras arbetssituation var god och att deras arbetsplats 
var så säker den kunde bli. Likvärdigt mot arbetsledaren trodde även de att mänskliga 
faktorn var den största anledningen till att tillbud och olyckor sker. Både 
yrkesarbetarna och arbetsledarna tog samtliga upp ett par olyckor som var vanligt 
förekommande eller allvarliga och alla dessa kan kopplas till teorin av Zou & 
sunindjo (2013) angående en människas olika förmågor. Den kognitiva förmågan 
kunde brista ibland då arbetaren var tankspridd eller trött och på så vis inte kunde dra 
slutsatser och göra riskbedömningar. Enligt Zou & Sunindjo (2013) är det viktigt att 
kunna identifiera risker i ett tidigt skede för att kunna förbättra säkerheten. Pauser i 
arbetet i form av fika och lunch infaller därför med två timmars intervall vilket 
yrkesarbetarna tyckte var bra för koncentrationen och för att undvika slarv. Den 
tekniska förmågan som innebär yrkesmässig kunskap kan bli lidande om arbetaren är 
okoncentrerad och inte kan lösa ett problem riskfritt. Enligt Zou & Sunindjo (2013) är 
den tekniska förmågan viktig för att kunna hantera en risk och kunna lösa denna på ett 
säkert sätt.  

Stress var en annan faktor som togs upp som en anledning till att olyckor skedde. Här 
pratade hantverkarna som tidigare varit på mindre företag om hur viljan att bli klar 
med ett arbetsmoment snabbt kunde äventyra säkerheten. På Skanska upplevdes ingen 
stress över verken tid eller ekonomi och yrkesarbetarna tilläts att använda de säkra 
metoderna framför de snabba. Säkerhetsfrågorna styr hela organisationens arbetssätt, 
detta gör att arbetarna på så vis väljer säkerhet före något annat, denna attityd speglar 
sedan av sig på de nya samt delvis på underentreprenörerna. Enligt Törner och 
Pousette (2009) och Burke et al (2011) bör attityden kring säkerhet vara god och 
beröra alla i hela organisationen.  

Arbetsberedning var en arbetsmetod som yrkesarbetarna upplevde som väldigt nyttig 
och viktig. Enligt artikeln (Törner och Pousette, 2009) skall personligt ansvar och 
deltagande bidra med en säkrare arbetsplats, intervjuerna med yrkesarbetarna visade 
på liknande synsätt. Arbetarnas möjlighet att vara med och påverka arbetsgången och 
arbetsmiljön bidrog till en helhetsbild av arbetsmomentet och på så sätt en tryggare 
arbetsplats. Hardison (2014) menar på att delaktiga och involverade arbetare tar mer 
ansvar och bidrar till bättre säkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 



Analys och resultat 

26 

 Vilka metoder använder arbetsledaren för att förmedla 5.2
säkerhetsdirektiv till yrkesarbetaren? 

I nuläget använder sig arbetsledaren framför allt av morgonmöte, arbetsberedning och 
skyddsronder för att informera yrkesarbetarna om vad som gäller och säkerhet. Dessa 
upplevdes från arbetsledarens sida vara tillräckligt för att kunna ge ut all den 
information som en yrkesarbetare behöver. Vid extrema olyckor eller liknande 
händelser används KIS (-Kort Information Säkerhet).  Nedan följer alla metoderna 
kortfattat. 

Morgonmöte förekom ungefär en gång i veckan, på morgonmötet går arbetsledaren 
igenom vad som skall göras under veckan och hur det skall göras. Återkoppling från 
föregående vecka sker och säkerhetsfrågor tas upp.  

Arbetsberedningen sker så fort ett nytt arbetsmoment skall genomföras. Innan får alla 
berörda gå igenom hur momentet skulle kunna genomföras för att sedan bestämma det 
bästa alternativet. En arbetsberedning ger tydliga direktiv och en helhetsbild över 
momentet för att skapa en förståelse för vad som skall göras. En arbetsberedning får 
alla att involvera sig i vilken metod som skulle vara den bästa och på så vis fungerar 
metoden som en erfarenhetsöverföring.  

Skyddsronden används minst en gång i veckan och under ronden gick flera olika 
parter runt och inspekterade byggarbetsplatsen. Arbetarna och arbetsledaren går under 
denna rond runt och påpekar olika brister samt analyserar potentiella risker. 
Arbetsledaren kan under denna rond påpeka säkerhetsrisker samt få feedback från 
yrkesarbetarna om hur deras arbetssituation ser ut.  

Utbildning fanns för både arbetsledare och yrkesarbetaren. Arbetsledaren har ansvar 
för att yrkesarbetarna går vissa obligatoriska utbildningar samt uppmuntrar dem att gå 
fler utbildningar och att läsa på Skanskas intranät för att lära sig mer. Vissa 
utbildningar finns som Powerpoint, dessa skrevs ut och lades i fikarummet som 
förstärkning.  

KIS är en metod som användes då det hänt en olycka och alla arbetande behövde 
varnas eller uppmärksamma en viss händelse. Om en KIS var väldigt allvarlig skedde 
ett byggstopp för att alla parter på bygget skulle kunna ta del av den nya 
informationen.  

 

 Hur upplever yrkesarbetaren att dessa metoder 5.3
fungerar? 

Under intervjuerna berättade yrkesarbetarna att Skanska faktiskt gjorde mycket för att 
skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt och att säkerhetsarbetet har kommit långt i 
utvecklingen jämfört med mindre firmor. Enligt de yrkesarbetarna som varit på 
mindre firmor innan de började på Skanska upplevde en skillnad i säkerhetsrutiner 
och säkerhetskultur. 

Morgonmötet var enligt yrkesarbetarna en bra metod för att informera dem om såväl 
säkerhet som annan information.  
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Arbetsberedning var tillsammans med skyddsrond de metoder yrkesarbetarna tyckte 
tillförde mest inom säkerhet. Anledningen till detta var att yrkesarbetarna fick tillföra 
sina egna åsikter och erfarenheter samt kunna styra över vilka arbetsmetoder de skulle 
använda sig av. Arbetsberedningen gav också en överblick över arbetsmomenten. 
Detta kunde enligt de intervjuade bidra till bättre säkerhet då de får reda på hur alla 
parters arbeten hänger ihop. Under en arbetsberedning är alla parter med och 
diskuterar vad just de ska göra, detta skapar en förståelse för alla andras arbetsgång 
och smarta val kan göras därefter. Här tyckte yrkesarbetarna det var bra att 
underentreprenörerna var med eftersom även yrkesarbetarna fick gå och påminna dem 
om Skanskas säkerhetsrutiner, så som användandet av hjälm.  

Skyddsrond är en möjlighet för yrkesarbetarna att kommentera och påverka sin egen 
arbetsmiljö vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Skyddsronder hjälpte även till för 
att lyfta blicken från deras vanliga synsätt och istället bara tänka säkerhet. 
Yrkesarbetarna upplevde detta som en stor tillgång då de annars blev hemmablinda. 
Yrkesarbetarna och arbetsledaren berättade under intervjuerna om tillfällen då skador 
skett trots skyddsronder, detta berodde enligt yrkesarbetarna främst på den mänskliga 
faktorn och att det är svårt att förutse alla möjliga risker. 

Utbildningarna hjälpte enligt arbetarna till att skapa en grund för deras säkerhetstänk 
samt att motivera dem. Enligt intervjuerna kände sig arbetarna mer prioriterade då de 
fick möjlighet till utbildning. De fortlöpande utbildningarna fungerade även som 
påminnelser och ett sätt att få nya infallsvinklar på dåliga rutiner.  

KIS var enligt yrkesarbetarna ett tecken på att arbetsgivaren prioriterade deras 
säkerhet.  

 

 Koppling till målet 5.4
Målet med arbetet är att utreda hur säkerhetsrutinerna på en byggarbetsplats kan 
efterföljas i högre utsträckning 

Målet delades upp i två frågeställningar och kan sammanfattas på följande vis. För att 
säkerheten på Skanskas byggarbetsplatser ska bli högre krävs bland annat att 
kommunikationen mellan Skanska och underentreprenörer blir bättre eller utformas på 
ett helt annat vis, så underentreprenörerna vet vilka säkerhetsrutiner som gäller.  

När det gäller yrkesarbetarnas sätt att efterfölja säkerhetsrutiner krävs det enbart 
tydliga direktiv och kommunikation samt nolltolerans på slarv. De metoder som 
används idag upplevs tillräckliga från såväl yrkesarbetare som arbetsledare. Den 
mänskliga faktorn uppgavs som den främsta orsaken till brister när det gällde 
säkerhetsrutinerna och denna kan undvikas till viss del om yrkesarbetarna är 
koncentrerade, motiverade och informerade. Detta har Skanska löst genom 
regelbundna pauser med två timmars mellanrum, utbildningar, möjligheter att påverka 
sin arbetssituation samt genom kontinuerlig information och kommunikation.   
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6 Diskussion och slutsatser 
 

 Resultatdiskussion 6.1
Det resultat som rapporten visar har sänkt trovärdighet då fallstudien är gjord på ett 
och samma företag. För att få ett trovärdigt resultat krävs intervjuer på fler olika 
företag, arbetet är dock begränsat till ett företag och då finns ingen möjlighet till detta.  

Intervjuerna är gjorda på Skanska som är ett av Sveriges största företag inom 
byggindustrin, detta gör att säkerhetstänk och säkerhetsrutiner ligger i framkant. 
Resultatet blev till viss del orienterat mot andra byggfirmor det vill säga 
underentreprenörer, eftersom Skanska som företag redan arbetat och fortfarande 
arbetar mot en nollvision från skador. Resultatet hade varit annorlunda om företaget 
varit av mindre karaktär, vilket även arbetsledare som yrkesarbetare kommenterade 
under intervjuerna. I problembeskrivningen beskrivs det att det sker väldigt mycket 
olyckor inom byggbranschen, detta stämmer till viss del vilket yrkesarbetarna 
bekräftar i empirin. Yrkesarbetarna menade dock på att säkerhetsarbetet på Skanska 
gjort att olyckorna blivit färre vilket styrks av statistiken från Skanska.  

Yrkesarbetarna som intervjuades hade olika arbetslivserfarenheter vilket styrker 
validiteten något eftersom de även har erfarenheter utöver Skanskas rutiner. Eftersom 
vissa yrkesarbetare hade varit på mindre företag innan kunde de dra liknelser och 
paralleller som bidrar till ett djupare resultat.  

Arbetsledarna hade även de olika erfarenheter, vilket bidrar till ett styrkande resultat. 
Den ena arbetsledaren var helt skolad inom Skanska och gick från yrkesarbetare till 
arbetsledare inom Skanska. Den andre hade varit snickare och arbetsledare på ett 
annat mindre företag innan han började som arbetsledare på Skanska. Den spridda 
åldern på arbetsledarna bidrar även till ett styrkande resultat, detta för de haft olika 
erfarenhet om säkerhet. Den äldre arbetsledaren har varit med en längre tid och kan 
bidra med information och jämföra med hur det var förr, den yngre arbetsledaren kan 
berätta hur säkerhetstänket fungerar när han är upplärd med det.  

 

 Metoddiskussion 6.2
För att besvara frågeställningarna har intervjuer och litteraturstudie använts i en 
fallstudie på Skanska i Jönköping. Skanska är ledande inom säkerhet och de lägger 
mycket pengar på just säkerhetsarbetet. Detta gör Skanska till ett svårt fall att hitta 
generella brister i säkerhetsarbetet inom byggbranschen. Som empirin och 
bakgrunden antyder ligger Skanska långt fram i utvecklingen när det gäller säkerhet 
och det finns betydligt fler brister på mindre byggföretag och underentreprenör, vilket 
gör dessa till bättre alternativ att göra en fallstudie på.  

Litteraturstudien var en bra metod att samla information om hur läget ser ut idag. Det 
fanns relevanta och nyligen skrivna artiklar för att styrka resultatet. Sökning på både 
engelska och svenska tillämpades för att få ett bredare resultat. För att öka 
trovärdigheten ytterligare kunde en mer omfattande litteraturstudie gjorts. En 
observation skulle kunna gjort för att få bättre trovärdighet 
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Intervjuerna var den främsta metoden som använts för att få svar på 
frågeställningarna. Eftersom en semistrukturerad intervjumetodik har tillämpats fanns 
inga färdiga frågor utan istället ämnen, se bilaga 1. Första intervjun blev lite för 
ostrukturerad och respondenten svävade iväg längre än vad som var tänkt från början, 
detta kunde möjligtvis ha förhindrats om testintervjun genomförts av någon som kan 
mer om byggbranschen, så som handledare exempelvis, istället för två andra studenter 
med begränsad erfarenhet.  

Arbetsledarna intervjuades separat vilket fungerade bra men yrkesarbetarna 
intervjuades två och två då de inte ville spendera för mycket tid på detta. Till en 
början kändes det okej men i efterhand borde även de intervjuats separat för att få ett 
bättre resultat. När de satt tillsammans och svarade på frågorna påverkades de av 
varandra vilket inte är att föredra. Sedan kunde även antalet intervjuer utökats för att 
få ett mer trovärdigt resultat men samtliga av de sex intervjuerna som utförts pekar åt 
samma håll och alla påpekar samma brister.  

 

 Begränsningar 6.3
Eftersom intervjuerna är gjorda hos Skanska gällande deras säkerhetsrutiner gäller 
resultatet i denna rapport enbart på Skanskas byggen och inte generellt över 
byggbranschen. Skanska är även ett av de större byggföretagen och deras 
säkerhetsrutiner kan inte jämföras mot en mindre firma. Intervjuerna som är gjorda 
pekar dock åt samma håll, för att styrka resultatet detta bör fler intervjuer göras.  Fler 
intervjuer hade höjt trovärdigheten samt intervjuer gjorda på företag i olika storlekar 
skulle kunnat ge arbetet högre trovärdighet.  

Arbetet är även begränsat till Skanska Direkt, och det innebär att enbart byggservice 
är berört i detta arbete. För att få en större helhetsbild bör nyproduktion eller 
storbyggen även utredas.  

 

 

 Slutsatser och rekommendationer 6.4
Sammanfattning och rekommendationer: 

 Att undvika inre stress kan undvika många olyckor och tillbud, detta görs 
genom att få arbetarna att förstå vilka risker som kan uppstå av stress.   
 

 Kommunikationen om säkerhet mellan underentreprenörer och Skanskas 
personal bör förbättras. Detta kan uppnås genom utbildningar innan tillträde på 
arbetsplatsen, för att alla yrkesarbetare skall veta vad som gäller. Andra 
lösningar kan vara att kontakta chefen på företaget så att säkerhetsdirektiven 
kommer från både Skanska och det egna företaget.  Personer som vistas på en 
byggarbetsplats, om så bara under en kort tid, bör ha koll på hur säkerheten 
fungerar på arbetsplatsen. 
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 Den mänskliga faktorn sades i nuläget vara den största anledningen till tillbud 

och olyckor. En metod för att undvika olyckor i samband med detta är att 
införa täta pauser för att säkerställa koncentrerade arbetare. Skanska hade 
redan regelbundna pauser på två timmar vilket ansågs tillräckligt enligt 
yrkesarbetarna.   
 

 Arbetsberedning bör involvera så många parter som möjligt för att bidra till 
bättre säkerhet. Detta för fler arbetare får en översikt och förståelse för arbetet 
som skall utföras. 
 

 Skyddsronden är en möjlighet för yrkesarbetarna att lyfta blicken och tänka på 
sin egen säkerhetssituation samt att utvärdera risker. Fler skyddsronder kan 
vara ett alternativ samt att involvera underentreprenörerna i högre 
utsträckning.  

 

För att få en bättre efterlevnadsgrad på säkerhetsrutiner krävs det att alla är 
informerade om vad som gäller på arbetsplatsen samt att alla är medvetna om sin eget 
ansvar. Det är även viktigt att arbetarna har en insikt i vilka risker som de utsätts för 
då de väljer att inte följa rutiner. I problembeskrivningen beskrevs det att 
arbetsledaren hade en viktig och inflytelserik roll gentemot yrkesarbetaren, detta 
speglades även i empirin då yrkesarbetarna uttryckte att deras arbetsledares åsikter 
vägdes högt. Olika mänskliga förmågor var en del som nämndes i 
problembeskrivningen, såväl yrkesarbetarna och arbetsledarna ansåg att mänskliga 
faktorn var en stor bidragande faktor till olyckor på arbetsplatsen. 

 

 Förslag till vidare forskning 6.5
 En utvärdering i hur kommunikationen mellan Skanska och 

underentreprenörerna skulle kunna förbättras.  
 

 En liknande studie gjord på en betydligt mindre firma.  
 

 En liknande studie fast med inriktning på ett storbygge eller nyproduktion.  
 

 En utvärdering i om arbetsberedningen lönar sig i tidsmässigt.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Ämnen till intervjuer 

 

 

 

Ämnen till empiri 

Arbetsledare: 

 

Bakgrund: 

 

Arbetsmoment: 

 

Motivation: 

 

Säkerhetskultur/attityd:  

 

Information:  

 

Olyckor:  

 

 

Yrkesarbetaren:  

 

Bakgrund: 

 

Arbetsmoment: 

 

Motivation: 

 

Säkerhetskultur/attityd:  

 

Information:  

 

Olyckor:  

 

 


