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Sammanfattning 

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch där många allvarliga olyckor inträffar. Skanska Sverige 

AB arbetar hårt med att minska antalet olyckor och säkerhetsarbete är något de prioriterar högt. 

Denna rapport har genomförts på uppdrag av Skanska Värmland. Syftet var att ge förslag på hur 

arbetsmiljön och säkerheten kan förbättras inom Skanska genom att belysa var problemen finns och 

vad man kan göra utöver det man redan gör idag för att komma vidare med utvecklingen.  

Underlag till rapporten är en teoristudie om hur Skanska arbetar med säkerhet idag och vilka lagar 

och regler som finns. Det är även en intervjustudie, där säkerhet och säkerhetsarbete diskuterats 

med anställda på olika positioner inom Skanska och Arbetsmiljöverket.  

Rapporten belyser de problem som finns gällande beteende och attityder inom byggbranschen, och 

konsekvenserna av dessa. Mycket har gjorts gällande lagar, regler och rutiner som rör 

säkerhetsarbete och det är nu en beteendeförändring som måste till för att kunna fortsätta att 

minska antalet olyckor. Idag läggs visst fokus på att försöka förändra dessa beteenden på individnivå 

för att åstadkomma ett bättre säkerhetsklimat.  Forskning tyder dock på att det kan vara effektivare 

att försöka förändra säkerhetsklimatet från andra hållet, genom att arbeta med ledningens signaler 

och gruppens värderingar. I en väl fungerande organisation där ledaren sänder tydliga signaler om 

prioritering på säkerhet uppfattar gruppen vikten av säkerhetsarbete som tydligt och ett bättre 

säkerhetsklimat uppstår. Detta påverkar i sin tur individens beteende och leder till en högre säkerhet.  

Viktiga faktorer för ett bra säkerhetsklimat inom en grupp eller organisation är;  

 Ett starkt ledarskap som tydligt prioriterar säkerhet. 

 En fungerande organisation där rutiner och planering fungerar.  

 Att en riskuppfattning finns och att risker inte accepteras. 

 Att en prioritering på säkerhet kontra produktionsresultat är tydlig. 

 En kompetens hos alla inblandade. 

 En positiv attityd till säkerhetsarbete. 
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Abstract 

The construction industry is an industry where many serious accidents occur. Skanska Sweden is 

working hard to reduce the number of accidents and safety is of the highest priority. This report was 

commissioned by Skanska Värmland. The aim was to make suggestions about how to improve the 

work environment and safety in Skanska, by highlighting where the problems are and what the 

organization can do besides what they already do today to move forward. 

Data for the report is a theoretical study on how Skanska works with safety today and what the laws 

and rules about safety says. There is also an interview study, where safety and safety work was 

discussed with employees in various positions within Skanska and at Work Environment Authority. 

The report points out the problems of current behaviors and attitudes in the construction industry, 

and the consequences of these. Much has been made when it comes to laws, rules and procedures 

relating to safety and it is now a behavioral change that is necessary, in order to continue to reduce 

accidents. Today, there is some focus on trying to change these behaviors on an individual level to 

reach an improved safety climate. However, research indicates that it may be more effective to try to 

change the safety climate from the other direction, by working with management signals and group 

values. In a well functioning organization where the leader sends a clear signal about priority on 

safety the group perceives the importance of safety work. This leads to a better safety climate. This 

in turn affects the person's behavior and results in a higher safety. 

Important factors for a good safety climate within a group or organization; 

 Strong leadership that clearly prioritize safety. 

 A functioning organization where routines and planning functions. 

 A perception of risks existing and that those risks are not accepted. 

 Priorities on safety instead of production results are clear. 

 A competence in the employees themselves and their colleagues. 

 A positive attitude towards safety and safety work.  
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1. Inledning  

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch där allvarliga olyckor ofta inträffar, mellan 2007-2010 

inträffade 56 dödsfall för aktiva inom byggverksamhet i Sverige. Det är nästan en fjärdedel av alla 

arbetsplatsrelaterade dödsfall inom samma period. (Arbetsmiljöverket 2011) 

Tittar man statistiskt sett (figur 1) inom alla branscher har antalet arbetsolyckor sjunkit drastiskt över 

tiden, och detta gäller även byggbranschen. Det har dock senaste åren skett en utplaning och det 

verkar svårt att komma under nuvarande nivåer. (Arbetsmiljöverket 2011) 

Mycket arbete kring den fysiska miljön med fysiska skyddsåtgärder och arbetssätt är gjorda för att få 

ner antalet olyckor. Ändå inträffar varje år fortfarande många olyckor med allvarliga konsekvenser 

som följd. Kanske behövs det nya angreppssätt för att komma under nuvarande nivåer. 

 

1.1 Bakgrund till examensarbetet 

Bakgrunden till examensarbetet är ett uppdrag av Skanska Värmlands ledning att genomföra ett 

arbete gällande Skanskas Värmlands säkerhetsarbete och arbetsmiljö, hur det fungerar och vad som 

skulle kunna göras bättre för att bidra till en högre säkerhet på Skanska Värmlands arbetsplatser 

runtom i regionen.   

1.2 Målgrupp och intressenter 

Främst Skanska Värmlands ledning och Karlstads Universitet, men även Arbetsmiljöverket och hela 

byggbranschen i stort. 

  

 

Figur 1. Antalet dödsfall i arbetsolyckor per 100 000 arbetstagare 1955-2010 inom alla 

branscher. 

Källa: (Arbetsmiljöverket 2011) 
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1.3 Problemformulering 

Vad är problemet? 

För Skanska är säkerhet ett viktigt ämne som prioriteras högt.  

Målet är tydligt, visionen är att bli av med arbetsplatsolyckorna, och till 2015 ska 3 av 4 olyckor vara 

borta. 

 

Enligt Törner (2008) räcker inte tekniska och fysiska åtgärder och utveckling av goda rutiner och 

procedurer för att komma tillrätta med olyckorna i arbetslivet. Hudson (2007) menar att utplaning i 

antalet olyckor inträffat förr och vad som behövs är nya sätt att angripa problemet. Säkerhet bygger 

inte bara på säker utrustning och kvalitetssäkrade procedurer utan även på samspel mellan 

människor. Lite i det här skedet befinner sig byggbranschen just nu.   

Figur 2. LTAR (Lost time accident rate) är ett mått på hur många olyckor som inträffar,  

och står för hur många olyckor med frånvaro som inträffar per miljonte arbetstimme.  

     Källa: OneSkanska 
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I materialet till seminaret Säkra Beteenden som Skanska tagit fram har de använts sig av DuPonts 

Bradley-kurva för att belysa hur situationen ser ut. 

”Som ni ser så går det nästan att projicera Bradley kurvan på Skanska Sveriges 

olycksfallskurva. Vi har historiskt lagt ner mest energi på att arbeta med fysiska 

skyddsåtgärder och arbetssätt och rutiner men inte så mycket på att förändra våra 

beteenden. För att ta oss ner från den platå som vi nu befinner oss på så behöver vi 

fokusera på hur du och jag kan ta ett större ansvar genom att förändra våra 

beteenden.” (Skanska 2012a) 

 

Om man jämför Bradleykurvan med Skanskas olycksstatistik kan slutsatsen dras att Skanska kommit 

en lång bit på vägen, men för att komma åt den sista biten kan det behöva fokuseras på en 

förändring i säkerhetsklimatet.  

Christina Bylund (Arbetsmiljö/säkerhet) menar att ”det finns olika barriärer från den utlösande 

faktorn fram till olyckan. Från policy, riktlinjer och organisation och fram till den enskilda människan 

och dess beteende och handlingar.”  

Hur når vi den sista biten, där beteendet spelar en stor roll?  

  

Figur 3. Bradley-kurva över orsaker till olyckor enligt DuPont-modellen 

      Källa: One Skanska 

 



4 
 

Varför är det ett problem? 

Olyckor leder till  

 Förlorad arbetskraft för företagen  

 Försenade byggtider  

 Produktionsstörningar 

 Ekonomiska förluster  

För den enskilde individen som drabbas av olyckan kan konsekvenserna ha stora utslag, både på 

arbetslivet, förmågan att kunna arbeta och privatlivet. Försämrad ekonomi och livskvalité, långa 

rehabiliteringstider, bestående men eller i värsta fall dödsfall.  

För vem? 

Den/de drabbade (skador, rehab, förlorad inkomst etc.). 

Chefer och arbetskollegor. 

Byggföretaget (Förlorad arbetskraft, produktionsstörningar). 

Byggherren (Försenade byggtider). 

Varför är det intressant?  

Det jobbas hårt kring arbetet med säkerhet och man har kommit långt gällande lagar och regler, men 

nu behövs troligen nya angreppssätt för att få ner antalet olyckor ytterligare. Det är en intressant och 

högst aktuell fråga var dessa angreppssätt ligger, och det finns mycket forskning kring ämnet 

beteende och säkerhetsklimat som ännu inte uppmärksammats så mycket byggbranschen  

1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att åstadkomma en högre säkerhet på Skanskas arbetsplatser. En väg att gå 

kan vara genom att belysa nya angreppssätt och hur man når en förbättrad attityd, vilket leder till ett 

bättre säkerhetsbeteende, ett bättre säkerhetsklimat och därmed färre olyckor.  

1.5 Mål 

Att undersöka och förstå den kultur och struktur som råder inom Skanska idag främst gällande 

beteenden och vilka attityder som ligger till grund för detta. 

Att jämföra de slutsatser som vi kommer fram till med hur Skanska arbetar med att utveckla och höja 

sin säkerhet.  

Att ge en bild av hur säkerhetsarbetet fungerar idag och hur den allmänna synen är på de rutiner och 

arbetssätt som finns.  

Att undersöka om det finns en splittrad bild angående säkerhet beroende på var i en organisation 

man befinner sig, eller om bilden är enhällig och delas av samtliga.  
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2. Teori  

2.1 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket bildades 2001 då Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och 

bildade en myndighet. Arbetsmiljöverket har som huvudsaklig uppgift att utreda föreskrifter samt 

kontrollera att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs. Deras mål är att ”minska riskerna för 

ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga 

både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt”. (Arbetsmiljöverket, 

om oss) 

2.1.1 Föreskrifter 

Arbetsmiljölagen är en ramlag och ur den har arbetsmiljöförordningen vuxit fram. Med hjälp av den 

arbetar Arbetsmiljöverket fram mera detaljerade bestämmelser i form av föreskrifter som 

Arbetsmiljöverket utfärdar. Dessa föreskrifter är också juridiskt bindande.  

Regeringen har beskrivit vilka mål arbetsmiljöverket ska arbeta efter när det gäller föreskrifter på 

arbetsmiljöområdet.  

”Föreskrifterna skall skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. De skall bli 

tydligare och mer lättillgängliga och koncentreras till sådana områden där föreskrifter 

är det bästa sättet att förbättra arbetsmiljön. Särskild hänsyn skall tas till situationen 

för små och medelstora företag.” (Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets regelarbete) 

Ett kontinuerligt arbete med att utveckla de föreskrifter som finns krävs då ny kunskap om risker och 

förändringar hela tiden uppstår. Sverige är medlem i EU, vilket innebär att EU-direktiv också leder till 

omarbetning av befintliga föreskrifter. Mycket av det arbete som Arbetsmiljöverket gör idag innebär 

att göra sammanslagningar och ändringar i befintliga föreskrifter och att göra övergripande 

föreskrifter som på ett generellt sätt anger hur arbetsmiljön skall vara. Detta medför att en del 

detaljföreskrifter kan upphävas. (Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets regelarbete) 

De föreskrifter som skrivs måste naturligtvis ha en praktisk användning och Arbetsmiljöverket jobbar 

därför mycket med parter inom arbetsmarknaden, branschorganisationer samt berörda 

myndigheter. Där diskuteras nya idéer och parterna får ge synpunkter på hur det skulle fungera i 

praktiken. (Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets regelarbete)  

På arbetsmiljöverkets hemsida står att ”Riksdagen och regeringen kräver att myndigheterna 

genomför regelförenklingar och noga överväger om en föreskrift behövs eller om man kan lösa 

problemen på annat sätt, till exempel genom information” (Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets 

regelarbete). Syftet med detta är att det skall bli enklare att hitta den information som just gäller för 

den aktuella verksamheten. Arbetsmiljöverket har sedan 1996 minskat paragraferna till en tredjedel. 

(Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets regelarbete) 
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2.1.2 AFS 1999:3 – Byggnads och anläggningsarbete 

AFS- Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Denna föreskrift behandlar regler om byggnads- 

och anläggningsarbeten och riktar sig främst till de som ansvarar för dessa samt byggherrar.  

Broschyren Säkrare bygg- och anläggningsarbete bygger på information från föreskriften Byggnads- 

och anläggningsarbete (AFS 1999:3 med ändring AFS 2000:24, AFS 2007:11, AFS 2008:16 och AFS 

2009:12) och har till uppgift att på ett mer överskådligt och lättbegripligt sätt ge en ökad förståelse 

för några viktiga krav i reglerna och om vem som ansvarar för vad i byggprocessen. Här följer en 

sammanfattning om vem som är ansvarig för vad samt vilka krav, regler och risker som är viktiga att 

tänka på.  

 

2.1.3 Inspektioner 

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att den verksamhet som utförs bedrivs på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljöverket utför 

inspektioner där arbetsgivaren kontrolleras så att denne tar sitt fulla ansvar.  

Syftet med inspektionsbesök är att stärka den egna förmågan att förebygga risker. Arbetsgivaren får 

samtidigt besked om vad som behöver göras. Arbetsmiljöverket brukar vanligtvis göra inspektioner 

på arbetsplatser som de bedömer riskutsatta men arbetar också i projekt och kampanjer där man 

lägger fokus på särskilda problem eller branscher. (Arbetsmiljöverket, Inspektion) 

Vanligtvis är de arbetsplatsinspektionerna som utförs föranmälda där arbetsgivaren blir informerad 

via telefon eller brev. I brevet står information om vad en inspektion innebär samt information om 

var till exempel broschyrer och checklistor som kan vara till hjälp inför inspektionen finns på 

Arbetsmiljöverkets hemsida. (Arbetsmiljöverket, Inspektion) 

Vid inspektionsbesök är det viktigt att få en dialog mellan inspektören, arbetsgivaren och 

skyddsombuden på arbetsplatsen. Inspektören belyser vilka brister och risker som finns och 

informerar om vilka lagar och regler som gäller. Detta innebär i praktiken att en inspektion mer eller 

mindre kan jämföras med en instruktiv demonstration där inspektören belyser de åtgärder som bör 

vidtas. Arbetsgivaren och skyddsombuden ges också tillfälle att ställa frågor så att det fortsatta 

arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas. Det är viktigt att inspektören gör arbetsgivaren 

medveten om behovet av förbättringar och startar en dialog som leder till ett aktivt systematiskt 

arbetsmiljöarbete. (Arbetsmiljöverket, Inspektion) 

Inspektionsbesöken följs upp genom att inspektören skickar en sammanställning och beskrivning av 

de brister som upptäckts och hjälper även till med att hänvisa till informationskällor som kan hjälpa 

arbetsgivaren i åtgärdsarbetet. (Arbetsmiljöverket, Inspektion)  
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Figur 4. Arbetsgivarens skyldighet. 

2.1.4 Brott mot arbetsmiljölagen 

Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, kap 4, 7-10 §) kan straffet då Arbetsmiljölagens skyldigheter 

åsidosatts och en människa skadats eller dödats leda till böter eller fängelse. Arbetsgivaren är enligt 

lag skyldig att ingripa då denne upptäcker något som strider mot arbetsmiljölagen.  

Då det står klart att en arbetsgivare har brutit mot de krav och regler som finns skickar 

Arbetsmiljöverket ut ett inspektionsmeddelande. Detta meddelande kan inte överklagas eller 

överprovas och meddelandet resulterar i att åtgärder måste vidtas inom en bestämd tid. Om inga 

åtgärder vidtas trots inspektionsmeddelandet kan ett förläggande eller förbud utföras med vite. De 

ansvariga kan dömas till böter eller fängelse om de avsiktligt eller av vårdslöshet bryter mot gällande 

regler (Jakobsson & Aronsson 2011).  
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2.1.5 Vem är ansvarig för vad? 

Byggherren 

Enligt arbetsmiljölagen är det ”den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete som har 

huvudansvaret för att arbetsmiljön under byggskedet beaktas under förberedelsen av 

byggprojektet”(AML 3 kap 6,7c §§ och AFS 2008:16 4-9 §§). I klartext betyder det att byggherren har 

huvudansvaret att arbetet med arbetsmiljön genomförs under planering och projekteringsfasen. 

Byggherren har också ett ansvar för att förhandsanmälan (anmälan om byggstart), arbetsmiljöplan 

och dokumentation genomförs och etableras. Byggherren skall också utse en 

byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. Denna person kallas oftast för BAS-P. 

Byggherren har dessutom ansvaret för att utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet 

samordnas ur arbetsmiljösynpunkt och skall även utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet 

av byggnads- och anläggningsarbetet. Denna person kallas oftast BAS-U. (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Då det i vissa fall är en byggherre som saknar den kunskap och utbildning som krävs för att kunna ta 

det ansvar som lagen kräver så kan byggherren genom ett skriftligt avtal överlåta sitt 

arbetsmiljöansvar till en uppdragstagare som innehar denna kompetens. Då tar denne 

uppdragstagare över ansvaret vilket i praktiken innebär att denne självständigt ansvarar för hela 

planeringen och projekteringen samt hela eller delar av utförandet. Ansvaret kan skrivas över på 

detta vis om det till exempel rör sig om en general- eller totalentreprenad. Vid en delad entreprenad 

kan byggherreansvaret inte överlåtas. (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 

”Ska samordna projekteringen med avseende på arbetsmiljön och se till att arbetsmiljöplan och 

dokumentation upprättas ”(AML 3 kap 7a § och AFS 2008:16 11-12 b §§). (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande 

”Ska samordna arbetena ur arbetsmiljösynpunkt, anpassa arbetsmiljöplanen till hur arbetena 

verkligen utförs, kontrollera att arbetena utförs på ett ur arbetsmiljösynpunkt korrekt sätt och att 

arbetsmiljöplanen följs”. (AML 3 kap 7b § och AFS 2008:16 13-16 §§). (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Projektörerna(arkitekter, konsulter med mera) 

”Har också, inom ramen för sitt uppdrag, ansvar för att arbetsmiljön under byggskedet beaktas vid 

förberedelsen av byggprojektet”. (AML 3 kap 7 § och AFS 2008:16, 10 §). (Arbetsmiljöverket 2009a) 

  



9 
 

De andra företagen på det gemensamma arbetsstället 
”Ska lämna uppgift till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet om de särskilda risker 
som kan uppstå på grund av den egna verksamheten. Alla som är verksamma på det gemensamma 
arbetsstället ska följa de ordnings- och skyddsregler som byggarbetsmiljösamordnaren utfärdar”. 
(AML 3 kap 7g § och AFS 2008:16 17 §). (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Oavsett det ovanstående har varje arbetsgivare huvudansvaret för sina egna arbetstagares 
arbetsmiljö och detta gäller alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar hos 
byggarbetsmiljösamordnaren, den som utför projektering eller den som tillverkar maskiner och så 
vidare. (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Byggnadsarbetare  
”Ska medverka i arbetsmiljöarbetet, följa gällande föreskrifter och använda de skyddsanordningar 
som behövs”. (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Skyddsombud 
”Företräder arbetstagarna i skyddsfrågor. Om ett arbete som utförs innebär en omedelbar och 
allvarlig fara för liv eller hälsa och arbetsgivaren inte genast undanröjer risken har skyddsombudet 
rätt att avbryta arbetet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket”. (Arbetsmiljöverket 
2009a) 

2.1.6 Arbetsmiljöplan  

Innan byggarbetsplatsen har etablerats måste en arbetsmiljöplan tas fram. Att detta sker är i första 
hand byggarbetesmiljösamordnaren för planering och projekterings (BAS-P) uppgift. Då BAS-P har 
tagit över ansvaret från byggherren faller även ansvaret att upprättandet av planen sker på BAS-P. 
Det är byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (BAS-U) som skall se till att den finns tillgänglig på 
byggarbetsplatsen. En arbetsmiljöplan skall enligt Arbetsmiljöverket innehålla följande: 
(Arbetsmiljöverket 2009a) 

 De regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen 

 En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras 

 En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten skall vidtas 
under byggskedet för att arbetsmiljö skall bli bra: 

 Arbete med risk för fall 
 Schaktningsarbete med risk för ras 
 Arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen 
 Arbete i närheten av högspänningsledningar 
 Risk för exponering av joniserad strålning 
 Arbete som medför risk för drunkning 
 Arbete i brunnar eller tunnlar 
 Arbete vid vilket sprängämnen används 
 Arbete med montering av tunga byggelement 
 Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 
 Arbete med rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen 
 Arbete under vatten med dykarutrustning 
 Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck 

Om byggnads- eller anläggningsarbeten skall utföras på en plats där annan verksamhet kommer att 
pågå samtidigt skall detta beaktas i arbetsmiljöplanen.30  
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2.1.7 Arbetets planering 

I säkrare bygg- och anläggningsarbeten (Arbetsmiljöverket 2009a) står att ”Alla arbeten ska planeras 

så att de kan utföras i en sund och säker miljö. Planeringen behöver grunda sig på en riskbedömning. 

Det är viktigt att planera i god tid”. 

Det är lämpligt att upprätta en arbetsplatsdispositionsplan för arbetsplatsen, en så kallad APD-plan 

där utrymmen för till exempel bodar och liknande skall vara utsatta. Det är även viktigt att lösa hur 

man skall ta sig till platsen där man skall arbeta. Vägar för fordonstrafik skall separeras från leder för 

gående. (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Arbete skall planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller så att risk för ohälsa och olycksfall 

uppkommer. (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Val av arbetsmetoder och utrustning 

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsmetoder och utrustning väljas som (Arbetsmiljöverket 2009a) 

 Motverkar olycksfall på grund av fall eller ras  

 Innebär att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar på kroppen undviks 

 Medför låg exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar 

Information och instruktion 

Begriplig information ska lämnas till de som utför arbetet och göra dem medvetna om de 

arbetsmiljöåtgärder som är gjorda och vilka regler som gäller. Särskild utbildning eller instruktion 

behövs i allmänhet när nya produkter eller arbetsmetoder skall användas. (Arbetsmiljöverket 2009a) 

2.1.8 Risker som skall beaktas 

Det finns många risker och faror inom byggbranschen som hela tiden måste beaktas och det är därför 

viktigt att vara medveten om dessa och veta att det finns möjligheter att förebygga olyckor genom 

att jobba med säkra arbetsmetoder.  

Förebygg risken för fall 

Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatsen och risken för fall skall 

enligt lag förebyggas . Arbetsmiljöverket fastställer att: 

”Om det behövs ska skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar 

användas. Sådana skyddsanordningar behövs i allmänhet när nivåskillnaden är två 

meter eller mer. De kan behövas även vid mindre nivåskillnader, till exempel om det 

finns vatten nedanför eller uppstickande armeringsjärn som man kan falla på.”  (AFS 

1999:3 57-59 §§) (Arbetsmiljöverket 2009a)  
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Planera arbetet rätt – undvik skadliga belastningar 

Det ska finnas lämplig utrustning för att utföra till exempel lyft och transport av byggprodukter. Detta 

för att underlätta arbetet och inte utsätta arbetaren för hälsofarliga eller onödigt uttröttande 

belastningar (AFS 1999:3 45-47 §§). (Arbetsmiljöverket 2009a)  

Om något händer 

Enligt Arbetsmiljöverket måste dessa punkter vara tillgodosedda om något händer (Arbetsmiljöverket 

2009a): 

 Utrymning – Alla arbetsplatser skall kunna utrymmas i händelse av fara. Alla skall snabbt och 

säkert kunna nå säkert område. Särskilt anordnade utrymningsvägar samt 

återsamlingsplatser skall vara markerade med skyltar (AFS1999:3 27-30 §§). 

 Första hjälpen – Första hjälpen skall kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen 

skall alltid kunna tillkallas. Utrymmen och utrustning för första hjälpen skall vara utmärkta 

med skyltar. Det skall även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och 

räddningstjänst samt adress om det behövs färdbeskrivning (AFS1999:3 31 §).   

 Brand – Brandredskap skall finnas och vara lättåtkomliga. Platserna där de finns skall märkas 

ut med skyltar (AFS1999:3 32-33 §§). 

 Nödbelysning – nödbelysning av tillräcklig styrka skall finnas där särskilda risker uppstår vid 

strömavbrott (AFS1999:3 43 §). 

Kontrollera utrustning och installationer 

Om någon brist som kan innebära allvarlig fara för säkerhet eller hälsa upptäcks vid kontrollen skall 

arbetet avbrytas omedelbart. Arbetet får inte starta på nytt innan bristen har rättas till (AFS1999:3 

49-50 §§). (Arbetsmiljöverket 2009a)  

Lagring och uppställning av material 

Risker för att uppställda eller staplade produkter kommer i rörelse ska förebyggas. (AFS1999:3 55-56 

§§). (Arbetsmiljöverket 2009a) 

Passerande fordonstrafik 

”Extern fordonstrafik så som till exempel bilar och tåg som passerar förbi och igenom området där 

arbete utförs och som inte har något samband med byggnads- eller anläggningsarbetet leder till att 

vissa åtgärder måste vidtas. I första hand skall trafiken ledas om. Varselkläder skall bäras bland 

annat av den som dirigerar trafiken och av dem som arbetar på platser som inte är avskilda från 

trafiken” (AFS1999:3 81-86 §§). (Arbetsmiljöverket 2009a) 
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2.2 Skanskas säkerhetsarbete 

2.2.1 Vårt sätt att arbeta 

Vårt sätt att arbeta (VSAA) är Skanskas ledningssystem och innehåller en verksamhetsmanual och en 

affärsplan. Verksamhetsmanualen, med tillhörande hjälpmedel, beskriver Skanskas arbetssätt med 

hänsyn till kvalitet, miljö och arbetsmiljö. VSAA ligger uppe på Skanskas intranät OneSkanska och är 

åtkomligt för alla inom produktionsledning och projektering. Mycket information om hur Skanska 

arbetar och vilka rutiner Skanska har gällande säkerhetsarbete är taget från VSAA. VSAA är tillgängligt 

genom OneSkanska, arbetssätt och projekt, Vårt sätt att arbeta.  

2.2.2 Skanskas allmänna ordnings- och skyddsregler 

Reglerna ingår i Skanska Sveriges ledningssystem och anknyter till Skanska AB:s styrande dokument 

och kompletterar, men ersätter inte, gällande lagar och förordningar från myndigheter. 

Skanskas allmänna ordnings- och skyddsregler (Skanska 2009a) innehåller information om: 

o Risker i arbetet  

o Säkert beteende 

o Krav på information och kompetens 

o Arbetsplatsens utformning 

o Krav på skyddsutrustning  

o Skyddsanordningar 

o Fallskydd 

o Brandskydd 

o Buller och damm 

o Elsäkerhet 

o Avfallshantering 

o Kemiska produkter/Farliga ämnen  

o Alkohol & droger 

o Disciplinära åtgärder 
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Figur 9. Skylt som möter den som besöker 

någon av Skanskas byggarbetsplatser.  

Källa: (Skanska 2012b) 

2.2.3 Säkerhetsintroduktion 

Säkerhetsintroduktion är något alla som 

uppehåller sig på Skanskas bygg- och 

anläggningsarbetsplatser samt fasta 

produktionsanläggningar ska genomgå 

innan arbetet/besöket påbörjas. 

Det är produktionschefen som är ansvarig 

för att säkerhetsintroduktionen genomförs. 

Det är en introduktion avseende säkerheten 

på arbetsplatsen, och varierar lite i innehåll 

beroende på vilken målgrupp den riktar sig 

till. För de som uppehåller sig en längre tid 

på arbetsplatsen, till exempel medarbetare 

och underentreprenörer omfattar den 

Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och 

skyddsregler, arbetsplatsspecifika regler 

och information om projektet, identifierade 

risker och åtgärder enligt riskinventeringar 

samt utrymnings- och återsamlingsrutiner. 

Det finns även en film som kan användas 

vid säkerhetsintroduktionen där Skanskas 

allmänna ordnings- och skyddsregler 

genomgås. För besökare är det en förenklad 

version med lämpliga delar. Efter 

genomförd säkerhetsintroduktion ska 

deltagarna skriva under en kvittens att de 

genomgått introduktionen. De som 

genomför arbete på arbetsplatsen ska även  

uppge eventuell behörighet för specifikt arbete 

 och kontaktinformation till anhöriga. (Skanska 2012b) 
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2.2.4 Skyddsronder 

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att utföra skyddsronder där man regelbundet ser över 

arbetsplatsen för att identifiera möjliga risker eller brister samt att kontrollera att bygget fortlöper 

enligt arbetsmiljöplan. På en byggarbetsplats sker det ständigt förändringar med många risker som 

följd. När byggandet pågår som aktivast bör man utföra dessa skyddsronder minst en gång i veckan. 

Skanskas krav är var 14:e dag i projekt och en gång i månaden inom byggservice. För att 

skyddsronderna skall bli så effektiva som möjligt kan man använda olika checklistor som är speciellt 

anpassade för de riskområden, verksamheter eller utrustningar och verktyg som används. Efter 

avslutad skyddsrond skall ett skyddsrondsprotokoll upprättas där alla risker tas upp samt att 

förebyggande och avhjälpande åtgärder föreslås. (Arbetsmiljöverket 2012) 

Inom Skanska genomförs skyddsronderna oftast av skyddsombud tillsammans med arbetsledare eller 

produktionschef. Ibland försöker man även integrera underentreprenörer i skyddsronderna.  

Som ett ytterligare steg mot en säkrare arbetsmiljö genomför Skanska något de kallar för 

skyddsombudsrotation. Där möts alla skyddsombud från distriktet på Skanskas kontor och man går 

igenom vilka arbeten som pågår för tillfället. Skyddsombuden åker sedan ut till en ny arbetsplats som 

inte är aktuell för skyddsombudet i det dagliga arbetet och genomför en skyddsrond. Syftet är att 

någon som inte är insatt i det aktuella bygget ska komma ut och se arbetsplatsen med nya ögon, för 

att kunna ge feedback. Det är även ett tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan skyddsombuden. 

(Eriksson Bo, Intervju) 

2.2.5 Tillbud 
 
Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Allvarliga tillbud är 
händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för 
person i den aktuella situationen. Ett exempel är en explosion i en lokal där ingen vistas för tillfället. 
Tillbud är ofta en följd av brister i arbetsmiljöarbetet. (Arbetsmiljöverket 2008) 

I föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 med ändring AFS 2003:4 och AFS 2008:15) 
och i 9 § står det att om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något 
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och 
olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15) 

Tillbud är alltså när du råkar ut för något som skulle ha kunnat leda till att du gjort dig illa eller 
skadats, men där du klarar dig på grund av lyckliga omständigheter. Det är viktigt att även dessa 
händelser rapporteras för att arbetsgivaren skall kunna göra någonting åt dem, så ingen råkar ut för 
liknande händelser i framtiden. (Tomteboda Huvudskyddsombudet)  

Rapportering och utredning av tillbud, arbetsskador och miljöolyckor är en viktig del i Skanskas 
arbete med att ta bort och minska risker. Information sammanställs och analyseras på distrikts-, 
region- och Sverigenivå i syfte att överföra erfarenheterna inom Skanska, så att man kan lära sig av 
misstagen och få signaler om speciella risker i arbetet. Detta ger möjlighet att rätta till bristerna 
innan en olycka sker, samt att sprida kunskapen och förebygga olyckor även inom andra enheter. 

(Skanska 2012c)(Skanska 2012d) 
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Tillbud arbetsmiljö 

Tillbud arbetsmiljö är enligt (Skanska 2012d) 

 Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.  
 Ett allvarligt tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till allvarlig fara för liv och hälsa.  

Ansvar 

Det är produktionschefen som är ansvarig för att tillbud rapporteras och utreds. Detta sker i samråd 

med skyddsombudet och andra berörda. Produktionschefen ansvarar även för att tillräckliga åtgärder 

genomförs och att medarbetare informeras för att undvika att risken uppstår igen. Alla på 

arbetsplatsen är skyldiga att rapportera observationer och tillbud till närmaste chef 

(produktionschef) oavsett vem eller vad som orsakat tillbudet. (Skanska 2012c) 

Process vid tillbud 

Processen vid tillbud enligt (Skanska 2012c): 

Allvarligt tillbud: 

 Rapportering till kontaktperson, Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet och distriktschef. 

Distriktschef meddelar regionchef som meddelar vice VD.  

 Rapportering till Arbetsmiljöverket.  

 Inom en vecka startar närmaste chef och Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet en utredning 

där skyddsombud och andra berörda deltar.  

 Inom en månad ska Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet ha skapat ett 

”Säkerhetsmeddelande” och lagt ut på OneSkanska.  

Tillbud: 

 Utredning och dokumentation av tillbud sker i tillbudsrapportering SAM.  

 Inom 2 veckor ska Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet ha kodat och avslutat tillbudet. 

 

2.2.6 Olycksrapportering 

Närmaste chef, oftast produktionschef, är ansvarig för att olyckor rapporteras och utreds, i samband 

med skyddsombudet och övriga berörda. Skanska har i Vårt sätt att arbeta tagit fram rutiner hur 

detta skall gå till, som är tänkt att fungera som ett stöd om olyckan skulle vara framme.   

Vid en allvarlig olycka rapporteras det till arbetsmiljöverket, i Skanskas egna 

olycksrapporteringssystem och till kontaktperson inom Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet. Inom 

en vecka ska närmaste chef och Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet startat en utredning där 

skyddsombud och andra berörda deltar. Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet skapar sedan inom en 

månad ett säkerhetsmeddelande och lägger ut på OneSkanska. (Skanska 2012c)  
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2.2.7 Skanska Safety Week 

Skanska Safety Week är sedan 2005 årligen en vecka i september då Skanska fokuserar på säkerheten 

ute på arbetsplatserna. Alla företagets anställda, kunder, underentreprenöreri, leverantörer och 

partners involveras. Detta gör Skanska Safety Week till den största arbetsmiljösatsningen i världen 

(2009). Syftet är att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna, förebygga olyckor och bidra till att 

uppnå Skanskas vision om noll arbetsplatsolyckor bland anställda, underentreprenörer och 

allmänhet. Varje år har ett specifikt tema. (Skanska 2009b) 

Teman  

Temat för 2011 var ”Empowerment” (Inflytande/delaktighet) och syftet var då att skapa en säkrare 

arbetsmiljö genom att integrera alla anställda i säkerhetsarbetet. Genom att alla är delaktiga och har 

möjligheten att gå in och stoppa eller förebygga en osäker arbetssituation oavsett vilken yrkesroll 

den anställda har skapas ett mer genomgående säkerhetsarbete. (Skanska 2012e) 

Teman för 2010 var ”Being Involved” (vara involverad) och ”What can We do better?” (Vad kan vi 

göra bättre?). Syftet med det första temat var även här att skapa en större delaktighet och ett 

samarbete gällande säkerhet. Syftet med det andra temat var att diskutera kring de brister som finns, 

främst med yrkesarbetare, kunder och andra berörda i produktionsledet. Man tittade även på andra 

industrier och konkurrenter i byggbranschen med bra säkerhetsstatistik för att se hur de arbetade 

med säkerhetsarbetet. (Skanska 2012e) 

2009 satte man fokus på att genomföra riskbedömningar för arbetsaktiviteter som var förenade med 

en risk, till exempel arbeten vid höga höjder, materiallyft, sprängning och arbeten i anslutning till 

arbetsfordon. (Skanska 2012e)  

Tanken är att man under Safety Week ska jobba med metoder och komma fram till lösningar som 

sedan går att implementera i det dagliga arbetet inom Skanska. (Skanska 2012e) 

Det var under Safety Week 2008 som platsbesök av koncernledningen först startade, något som 

visade sig vara så lyckat att de även fortsatte med det i det dagliga arbetet efter Safety Week. 

(Skanska 2012e)  

  

                                                           
i
 Underentreprenörer är andra företag som arbetar på projekten, ofta kontrakterade under Skanska. Det kan till 
exempel vara plåtslagare och elektriker.  
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2.2.8 Statistik 

Skanska Sverige har under senare år fört statistik på hur många olyckor som rapporterats och om 

man tittar nedan kan man se att under Skanska Safety Week så sker en ökning av antalet 

rapporterade olyckor jämfört med andra veckor under året. Faktum är att det antagligen inte sker 

mer olyckor under Skanska Safety Week utan att under denna vecka sätts säkerheten i fokus 

ytterligare och rapportering av olyckor sker som inte annars hade rapporteras.  

De andra två figurerna visar Lost Time Accident Rate och antalet olyckor mellan 2007-2011. En 

intressant betraktelse är att om man tittar på figuren över Lost Time Accident Rate så ser man att 

Skanska Sverige ligger över genomsnittet jämfört med Skanska Totalt.  

 

 

 

  

Tabell 1. Antal olyckor inom Skanska under Safety Week 

Antal olyckor under Skanska Safety 
Week 2009-2011 

 

 2008 2009 2010 2011 

 Czech Republic & Slovakia 

 

 1 1 - 

  Finland & Estonia 

 

 1 1 2 

        Latin America 

 

 2 1 1 

  Norway  2 2 1 

  Poland  1 - 1 

  Sweden (5,0) 2 (2,3) 3 (1,8) 3 (1,8) 

  UK  1 - - 

  USA  0 1 1 

Totalt  10 9 9 

     

Siffror inom parantes är antalet olyckor i genomsnitt en vanlig vecka i Sverige.  

 

     Källa: (Skanska 2012e,f) 
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Lost Time Accident Rate 

Lost Time Accident Rate (LTAR) är ett mått på hur många olyckor det inträffar per miljonte 

arbetstimme. Figur 5 visar LTAR för hela Skanska-koncernen från 2005 och framåt, inklusive Skanskas 

mål fram till 2015 samt Skanska Sveriges statistik och mål från 2005 till 2015. (Skanska 2012g)  

 (Data före 2007 är insamlat retrospektivt och är inte lika tillförlitligt som efter 2007)  

 

Antal olyckor 

 

  

Figur 6. Antal olyckor inom Skanska Sverige 2007-2011.  

     Källa: (Skanska 2012f)

  

 

198 210 

120 
94 93 

449 

436 

330 
293 302 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

2007 2008 2009 2010 2011 

Antal olyckor 

Med frånvaro 

Totalt 

Figur 5. Lost Time Accident Rate för Skanska Sverige och Skanska totalt.   

     Källa: (Skanska 2012a,e) 
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2.2.9 Globalt säkerhetsstopp (GSSD) och säkerhetsmeddelanden 

Globalt säkerhetsstopp genomförs på alla Skanskas arbetsplatser när någon inom Skanska förolyckats 

i arbetet. Stoppet är ett led i Skanskas säkerhetsarbete för att öka samtal och diskussion om 

säkerhet, samt ett sätt att hedra den som avlidit genom en tyst minut. (Skanska 2012h) 

I samband med ett GSSD tas dokument fram där händelseförloppet beskrivs, dels anpassade för 

kontor och projektering och dels anpassade för byggarbetsplatser. Dokumentet innehåller även 

åtgärder som eventuellt kunde ha hindrat olyckan från att inträffa och några diskussionspunkter. 

(Skanska 2012h) 

Syftet med GSSD är att bidra till ökad säkerhet genom att säkerheten sätts i fokus så fort en allvarlig 

olycka inträffat. Det leder till ökad medvetenhet om vikten av säkerhetsarbete, och dokumenten som 

tas fram bidrar till erfarenhetsåterföring och åtgärder som förhoppningsvis kan hindra liknande 

olyckor från att inträffa igen. (Skanska 2012h) 

När en allvarligare olycka har inträffat skapas ett säkerhetsmeddelande (se figur 7) där information 

om vad som hänt, rotorsaker, direkta orsaker och åtgärder tas fram. Informationen sammanställs på 

en pdf-sida som sedan kan användas vid morgonmöten, veckomöten och liknande och som underlag 

vid arbetsberedningar och riskanalyser. (Skanska 2012i) 

Skanskas syfte med säkerhetsmeddelanden är att sprida information om allvarliga händelser som 
inträffat och de lärdomar som de medfört på arbetsplatsen. Detta ska i sin tur leda till säkrare 
arbetsplatser. (Skanska 2012i) 

För att Säkerhetsmeddelanden ska fungera krävs att någon är ansvarig för att hämta hem dem från 

OneSkanska, skriva ut och föra ut dem på arbetsplatserna. Det krävs även att allvarligare händelser 

anmäls så Arbetsmiljö/säkerhet kan påbörja en utredning för att vid behov sammanställa ett 

Säkerhetsmeddelande. (Skanska 2012i)     

 
                Figur 7. Säkerhetsmeddelande 
     Källa: (Skanska 2012i)
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2.2.10 Skanskas säkerhetsarbete genom tiden 

Tabell 2. Skanskas säkerhetsarbete från 2002 och framåt. (Skanska 2012j) 

2002:  Skanska tar fram deras Code of Conduct, i vilken man binder sig vid att jobba för att 

erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats.  

2004:  De fyra nollvisionerna tas fram där noll arbetsplatsolyckor finns med. 

CEO lanserar sin vision om en olycksfri arbetsplats. Den första Safety Day hålls.  

2005: Skanska introducerar Safety Week, en fortsättning på Safety Day från 2004. 

2006: Lost Time Accident Rate (LTAR) introduceras som ett jämförelsetal för att mäta 

olycksfrekvensen och jämföra mellan olika enheter.  

2007: Uppdaterad Säkerhetspolicys och fyra globala säkerhetsstandarder introduceras för 

riskhantering, arbete på hög höjd, personlig säkerhetsutrustning och installation. 

De första arbetsmiljöingenjörerna introduceras.   

2008: De första platsbesöken av ledningen med fokus på säkerhet genomförs.  

Nya säkra arbetssätt införs. 

Månadsrapportering av skador införs.  

2009: Global Safety Stand Downs (säkerhetsstopp) introduceras för att öka medvetenheten 

om säkerhet. Specialiserad support. 

2010: Global Safety Leadership Team bildas och målsättningen om att sänka LTAR till 1,0 till 

år 2015 sätts upp. (Safety Steering Group). 

8 Safety Standards introduceras från koncernen och säkra arbetsmetoder utvecklas 

och implementeras.  

Säkerhetsmeddelanden introduceras. 

Obligatorisk användning av skyddshandskar och skyddsglasögon.  

2011: Safety Road Map introduceras som ett steg i att nå målsättningen till år 2015. 

Skanska skriver under ENCORDs hållbarhetsstadga och förbinder sig därmed till att 

verka för en säker och hälsosam arbetsplats. Skanska Sverige är det första 

rikstäckande bygg- och anläggningsföretaget som arbetsmiljöcertifieras enligt 

standarden OHSAS 18001:2007.  

2012: Utbildningen Säkert Ledarskap och seminariet Säkra Beteende blir obligatoriska.  

  



21 
 

 

2.2.11 Arbetsmiljöcertifiering 

Skanska Sverige är det första rikstäckande bygg- och anläggningsföretaget som arbetsmiljöcertifieras 

enligt standarden OHSAS 18001:2007, Occupational health and safety assessment series. Certifikatet 

är ett tydligt kvitto på att Skanska ligger långt fram gällande säkerhets- och arbetsmiljöarbete och 

innebär ett viktigt arbetsverktyg för att skapa säkra arbetsplatser. (Skanska 2011) 

OHSAS 18001 är en standard för ledningssystem inom arbetsmiljö, och föreskriver ett ramverk för 

effektiv ledning av arbetsmiljö. För att bli certifierad som företag måste man ha en klar 

ledningsstruktur med definierade befogenheter och ansvar, klara mål och ett strukturerat sätt att 

bedöma risker. (Skanska 2011) 

2.2.12 Bättre arbetsmiljö (BAM) för bygg och anläggning 

Bättre arbetsmiljö är en utbildning Skanska genomför med sina medarbetare för att ge 

grundläggande kunskaper om vad arbetsmiljö innebär samt vilka arbetsmiljöregler som styr 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Syftet är att lära ut vad bra arbetsmiljö är, för att kunna bidra 

till Skanskas vision om noll arbetsplatsolyckor. (Skanska 2012k) 

Utbildningen är obligatorisk för alla skyddsombud samt för de som arbetar som ledare och har en 

giltighet på 5 år. Den är även lämplig att genomgå för alla som hanterar arbetsmiljöfrågor i sitt 

arbete. (Skanska 2012k) 

  

Figur 8. Några av de åtgärder Skanska vidtagit för att öka säkerheten.  

              Kurvan visar LTAR. 

     Källa: OneSkanska 
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Figur 10. Från utbildningen ”Säkra beteenden 

– Det börjar med mig” 

Utbildningen innehåller enligt (Skanska 2012k) följande områden:  

 Känna till Skanskas värderingar ur ett arbetsmiljöperspektiv och bli motiverad att arbeta med 

säkerhet. 

 Ha förståelse för hur man ska använda arbetsmiljöregelverket. 

 Förstå sitt ansvar och sina befogenheter.  

 Ha förståelse för det systematiska miljöarbetet.  

 Ha insikt i hur man skapar samsyn kring arbetsmiljöfrågor.  

 Ha förståelse för hur man ska arbeta med riskhantering.  

 Ha grundläggande kunskaper om ergonomi och friskvård. 

 Kunna arbeta med riskinventering och arbetsberedningar. 

 Veta hur man hanterar nödlägen och kriser. 

2.2.13 Säkra Beteenden – Det börjar med mig 

Säkra beteenden – det börjar med mig är en 

utbildning som Skanska genomför under 2012. 

Tanken är att alla inom organisationen skall 

genomgå utbildningen. Den består av ett 

seminarium som genom dialog ökar engagemangen 

och delaktigheten för arbetsmiljö- och 

säkerhetsfrågor. Målet är att denna dialog ska hjälpa 

till att få en gemensam bild av vad som 

kännetecknar ett framgångsrikt säkerhetsarbete och 

vad som behöver göras för att nå dit. Övningarna 

fokuserar på vikten av individens beslut och 

handlingar, och hur dessa leder till olyckor. (Skanska 

2012a) 

En anledning till Säkra beteenden är att det i en 

omfattande intervjuundersökning som 

 genomfördes under 2011 framkom att efterfrågan 

fanns av verktyg för att förändra attityder och 

beteenden och en kännedom om att det generellt 

finns en hög riskacceptans. Ur denna undersökning framkom även att det finns brister i 

kommunikationen mellan och inom grupper, och att vi inte gör som vi säger att vi ska göra. Säkra 

Beteenden är därför utformad för att belysa dessa problem, och inriktar sig på vad individen skulle 

kunna göra för att förbättra dessa punkter. (Skanska 2012a) 
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2.2.14 Säkert ledarskap 

Säkert ledarskap är en utbildningssatsning som riktar sig till chefer från Produktionschefer upp till 

Skanska Sveriges ledningsteam. Det är en del av Skanska Sveriges övergripande strategi inom 

kompetensområdet för att minska arbetsplatsolyckorna. Det är en tvådagars utbildning som 

fokuserar på både ledarens formella och informella ansvar och syftar till att ge cheferna bättre 

förutsättningar att vara med och ta säkerhetsarbetet vidare till nästa steg. Utbildningen ska dra igång 

hösten 2012 för alla ledande roller ända upp till högsta ledningen (Bylund Christina, Intervju). 

Utbildningen handlar om tillämpningen av ledarskapet i vardagen, det handlar inte om att göra mer 

utan att göra saker lite annorlunda. Utbildningen utgår från ett säkerhetsperspektiv men med hjälp 

av de principer som lärs ut når man även större delaktighet och ökat engagemang hos våra 

medarbetare generellt. Utbildningen består av är tre huvudsakliga områden (Bylund Christina, 

Intervju). 

 Säkert ledarskap – handlar om möjligheterna att påverka säkerheten utifrån ledarrollen. 

Särskild vikt läggs också vid riskacceptansbegreppet med arbeten som fokuserar på hur 

riskacceptansen skapas och förändras över tid samt hur man som ledare kan medverka till att 

riskacceptansnivån sänks. 

 Riskhantering – Genomgång av hela riskhanteringsprocessen, vilka verktyg som finns och hur 

och var jag bäst påverkar utifrån vilken roll jag har.  

 Säkra beteenden – handlar om våra beteendens inverkan på säkerheten och möjligheter som 

ledare att påverka andra till ett mer säkert agerande.  
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2.2.15 Byggarbetsmiljösamordning 

Byggarbetsmiljösamordnare delas in i två kategorier, Byggarbetsmiljösamordnare för planering och 

projektering (BAS-P) och Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Inom Skanska är det 

vanligt att man går båda utbildningarna för att lättare kunna förstå och känna till den andres 

arbetsuppgifter och krav.  

Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, erfarenhet och kompetens som behövs för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Byggherren kan utse sig själv eller någon annan fysisk eller juridisk 

person, men har fortfarande kvar ansvaret. Skanska kan åta sig rollen som BAS i egenskap av juridisk 

person. Skanska utser därefter en kontaktperson som utför BAS arbetsuppgifter. (Skanska 2012l). 

 

2.2.16 Byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) 

BAS-P ansvarar för att ta fram en arbetsmiljöplan i projekteringsskedet av projektet och att planera 

för en god säkerhet i projektet genom att göra riskanalyser och planera för riskfyllda arbeten. 

Arbetsmiljöplanen skall innehålla de regler som tillämpas på byggarbetsplatsen, en beskrivning av 

hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras samt en beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som ska 

vidtas under byggskedet vid olika arbeten så som arbete med risk för fall, arbete med montering av 

tunga byggelement, rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga ämnen etc. BAS-P tar även 

fram en arbetsplatsdispositionsplan, där byggets etableringsområde planeras så att verksamheterna 

fungerar tillsammans och det finns erforderliga utrymmen, vägar, bodar etc. (Arbetsmiljöverket 

2012) 

Arbetsuppgifter BAS-P, (Skanska 2012m) 

 Samordna tillämpning av relevanta arbetsmiljöregler 

 Delta i planering och ledning av projekteringen.  

 Upprätta en arbetsmiljöplan och en dokumentation över objektet. 

 Planera byggets placering och utformning, etableringsområdet.  

 Kontrollera val av byggprodukter, konstruktioner för grundläggning, stomsystem, 

installationer och inredningar.  

 Planera och kontrollera byggtiden, att erforderlig tid finns och att aktiviteterna utförs i rätt 

ordning. 

 Kontrollera transporter, för att minimera manuellt bärande och riskfyllda lastningar.  

Utbildning 

BAS-P ska ha genomgått grundläggande arbetsmiljökunskap (BAM), utbildning i BAS-U/P, och inneha 

goda kunskaper i föreskrifter: 

 Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. 

 Byggnads och anläggningsarbete. 

 Systematiskt miljöarbete.  

 Inom ämnen som stegar och bockar, asbest, ställningar, lyftanordningar etc. (Skanska 2010) 

BAS-P ska även ha erfarenhet av projektering, arbete med samordning, ledning och styrning samt 

utförande av byggnadsarbete. (Skanska 2012m) 
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2.2.17 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Byggherren har vid utförande av bygg- och anläggningsarbete ett övergripande ansvar för 

arbetsmiljön i projektet. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) som ska arbeta 

för att säkerställa god arbetsmiljö. Detta är i Skanskas fall produktionschefen på byggarbetsplatsen. 

(Skanska 2012l) (Arbetsmiljöverket. Utbildning av byggarbetsmiljösamordnare). 

 

Arbetsuppgifter BAS-U, (Skanska 2010) 

 Fastslå ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen. 

 Vidta nödvändiga åtgärder så att enbart behöriga kan komma in på arbetsplatsen. 

 Se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas 

 Se till att byggherrens arbetsmiljöplan finns tillgänglig på arbetsplatsen 

 Se till att det finns uppgifter om vart man ska vända sig om inte ordinarie BAS-U befinner sig 

på arbetsplatsen. 

 Se till att arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall organiseras och 

samordnas 

 Samråda och samverka med den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljön på ett 

eventuellt fast driftställe. 

 Se till att allmänna skyddsanordningar (som ska användas av flera) finns och har betryggande 

säkerhet. 

 Klargöra vem som har ansvaret för de speciella skyddsanordningar som behövs för vissa 

arbeten.  

 Uppdatera och anpassa byggherrens arbetsmiljöplan allt efter att arbetet fortskrider.  

 Se till att göra ändringar i objektdokumentationen allt efter att arbetet fortskrider. 

 Samordna relevanta arbetsmiljöregler och se till att alla på arbetsplatsen följer dessa och 

arbetsmiljöplanen.  

 Samordna åtgärder för att kontrollera att arbetet utförs på ett korrekt sätt med avseende på 

arbetsmiljön. 

 Kontrollera att tekniska anordningar som kranar och fordon har godkänd besiktning och 

behörigheter.  

Utbildning 

BAS-U skall ha genomgått utbildning i grundläggande arbetsmiljökunskap (BAM), ha erfarenhet av 

bygg- och anläggningsarbete, erfarenhet från arbete med samordning, ledning eller styrning av 

byggprojekt och goda kunskaper i föreskrifter i likhet med BAS-P. (Skanska 2010) 
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2.2.18 Skyddsombud 

På arbetsställen med minst fem arbetstagare ska ett skyddsombud utses (AML 6 kap 2§). 

Skyddsombud utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena kräver det.  

Arbetstagarna föreslår ett eller flera skyddsombud, förslaget skickas till berörd facklig organisation, 

som därefter utser skyddsombuden. Vid ett arbetsställe där minst 50 arbetstagare regelbundet 

sysselsätts skall även en skyddskommitté utses, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och 

arbetstagarna, enligt AML 6 kap 8§.(Skanska 2012n) (Arbetsmiljöverket, Kapitel 6) 

 

Om det vid arbetsstället finns mer än ett skyddsombud, utses ett av ombuden till 

huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. Huvudskyddsombud 

kan även utses för ett antal mindre arbetsplatser inom ett område. (Skanska 2012n) 

(Arbetsmiljöverket, Kapitel 6) 

 

Skyddsombud har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. I detta arbete ingår att 

ombudet inom sitt skyddsområde vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att 

arbetsgivaren uppfyller kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AML 3 kap 2a §. 

Skyddsombudet skall därför delta vid planering av alla frågor som berör arbetsmetoder och 

arbetsmiljö. Skyddsombudet har rätt att kräva erforderliga åtgärder som behöver vidtas för att 

uppnå en tillfredställande arbetsmiljö av arbetsgivaren.  

Skyddsombudet får inte hindras att fullgöra sina uppgifter eller med anledning av sitt uppdrag ges 

sämre arbetsförhållanden eller anställningsvillkor (AML 6 kap 10§).(Skanska 2012n) 

(Arbetsmiljöverket, Kapitel 6) 

Anmälan av skyddsombud lämnas, enligt Arbetsmiljöförordningen, skriftligen till arbetsgivaren 

snarast möjligt av berörd organisation eller arbetstagare. Anmälan lämnas även vid omval eller andra 

förändringar. (Skanska 2012n) (Arbetsmiljöverket, Kapitel 6) 

Skyddsombud på Skanskas arbetsplatser ska ha genomgått en grundutbildning i arbetsmiljö. Inom 

Skanska genomgår skyddsombud snarast efter utnämning utbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM) 

som ges av Skanska Kompetenscenter.(Skanska 2012n) (Arbetsmiljöverket, Kapitel 6) 

Skanska Hus Väst genomför varje vecka ett telefonmöte där samtliga skyddsombud inom distriktet 

och kontaktpersonen för Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet, Soheyla Kaboli, deltar. 

Huvudskyddsombudet håller i mötet, där alla skyddsombud går igenom om det inträffat något tillbud 

eller olycka. Även andra problem och incidenter kan tas upp och diskuteras. Har något allvarligt 

inträffat följer Soheyla och Huvudskyddsombudet upp det efter mötet med de berörda.  
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2.3 TQM – Total Quality Management 

TQM är ett koncept för kvalitetsarbetet i en organisation. Syftet med TQM är att ständigt uppfylla 

och överträffa kundens krav, behov och förväntningar. Detta samtidigt som man använder minsta 

möjliga resursförbrukning. (Bokforingstips.se 2007a) 

Att använda sig av TQM bidrar till att skapa ett konsekvent förbättringsarbete där fokus läggs på att 

hela tiden förbättra alla processer i organisationen med hjälp av verktyg och engagerade 

medarbetare. (Bokforingstips.se 2007a)  

Om man ska lyckas med TQM beror på den högsta ledningens engagemang för kvalité. Det är av stor 

vikt att ledningen föregår med gott exempel och visar att kvalité är av stor vikt. Det är även viktigt att 

ledningen fördelar resurser på ett sådant sätt att arbetet med TQM får de bästa förutsättningarna för 

att lyckas.33 

TQM-modellen bygger på fem viktiga punkter. (Bokforingstips.se 2007a) 

1. Sätt kunderna i centrum 

Vad som är kvalitet förändras ständigt, det är kunderna som avgör vad kvalitet är 

enligt definition. Fokuseringen på kunder innebär både de externa kunderna och 

medarbetarna i organisationen. Medarbetarna måste vara nöjda för att göra ett bra 

arbete till de externa kunderna. 

2. Basera beslut på fakta 

Alla beslut som rör kvalitet skall baseras på väl underbyggda fakta. Beslut skall baseras 

på väl insamlad information och noggrann analys.  

3. Fokusera på processer 

Fokusering skall ske på organisationens processer. Processer är samverkande 

aktiviteter som upprepas i tiden. Processer omvandlar resurser till produkter och 

skapar värde åt kunderna. Genom att mäta, analysera och förbättra processer kan 

företaget uppnå högre kvalitet och skapa högre kundvärde. 

4. Ständiga förbättringar 

Organisationer måste ständigt arbeta med förbättringar eftersom konkurrenterna 

utvecklas och kundernas krav och förväntningar ökar med tiden. Det finns alltid 

möjligheter att skapa högre kvalitet med mindre resursförbrukning. 

5. Delaktighet 

TQM kräver delaktighet från alla medarbetare i organisationen. Endast delaktiga 

medarbetare och leverantörer kan bidra till förbättrad kvalitet. Delaktighet skapas 

genom att ge medarbetarna ansvar, möjligheter att påverka och stimulerande 

arbetsuppgifter. 
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Edward Deming var en amerikansk statistiker och förgrundsgestalt inom kvalitetsteknik och jobbade 

mycket med hur man uppnår bra kvalité. Han kom efter många års erfarenhet fram till 14 punkter 

eller principer som enligt honom själv var avgörande för en förbättrad kvalité och ökad produktivitet. 

(Wikipedia) 

Det är ur dessa 14 punkter som TQM har sitt ursprung. (Bokforingstips.se 2007b) 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständiga förbättringar. 

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 

3. Försök inte kontrollera in kvalitet. 

4. Reducera antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 

5. Förbättra kontinuerligt varje process. 

6. Alla skall ha möjlighet till utveckling i arbetet. 

7. Betona vikten av ledarskap. 

8. Utplåna rädsla i organisationen. 

9. Riv murarna mellan avdelningar. 

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 

11. Avskaffa ackord. 

12. Tillåt känslor av yrkesstolthet. 

13. Uppmuntra medarbetarna till utbildning och vidareutveckling. 

14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 

 

2.4 TQSM – Total Quality Safety Management  

Ur Total Quality Management har Total Quality Safety Management vuxit fram, där man har tagit 

TQMs principer och idéer och överfört till en modell som istället inriktar sig mot säkerhet och hälsa. 

Modellen bygger på samma 14 punkter som Edward Deming fastslagit och koncepten skiljer sig inte 

avsevärt förutom att fokuset riktas på säkerhet istället för kvalité. (OSTN)  

Av de 14 punkter som nämnts ovan är det enbart punkt två och tre som behöver omformuleras där 

man enbart byter ut ordet kvalité mot säkerhet. (OSTN) 

Trots att modeller så som TQM har funnits i många år så är det först på senare tid som de har 

applicerats inom säkerhetsarbetet (TQSM). Den filosofi som har styrt organisationers 

säkerhetsarbete fram tills idag har reducerat förekomsten av olyckor men avstannat och det verkar 

nu som att nya metoder, modeller och angreppsätt måste implementeras för att driva 

säkerhetsarbetet vidare mot färre olyckor. (OSTN) 
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2.5 Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerhet i arbetet 

2.5.1 Riskacceptans 

Riskacceptans kan kanske vara svårt att förklara, men kan vara lättare att förstå med hjälp av ett 

konkret exempel.  

Marianne Törner (2008) och hennes forskargrupp ingick i ett projekt där målet var att försöka 

påverka säkerhetsbeteendet bland fiskare. Forskargruppen träffade några fiskarbesättningar i 

månatliga möten.  

Vid mötena relaterades olyckor och tillbud som inträffat sedan senaste träff. Gruppen 

samtalade om dessa händelser och som gruppledare sökte vi guida gruppen till insikt 

och handling. Oftast fanns en mängd händelser att rapportera, men vid ett tillfälle 

meddelade en av besättningarna att denna gång hade minsann ingen incident 

inträffat. Vi gladde oss förstås åt detta men ifrågasatte ändå hur det kunde förhålla sig 

på det sättet. Besättningen framhärdade, men vi påminde då om att man vid en 

tidigare träff tagit upp problemet med halka på däck och att detta medfört en olycka. 

”Ja, men att man halkar är så vanligt så det räknas egentligen inte” (Törner 2008). 

Detta fenomen som kallas normalisering kan ha såväl psykologiska som sociala förklaringar. Det kan 

dels ha sin grund i att om man en eller flera gånger klarat sig igenom en situation eller genomfört ett 

riskfyllt moment utan att skadas, ökar snabbt upplevelsen att momentet är hanterbart (Törner 2008). 

Riskacceptans och oräddhet kan bero på gemensamma normer som utvecklas på arbetsplatsen. 

Denna riskacceptans leder till att man normaliserar risker (Törner 2008). 

2.5.2 Organisation och ledarskap 

En god säkerhetskultur och ett bra säkerhetsklimat kan bidra till bättre säkerhet i organisationen. 

”Vi kan inte konstruera regler eller rutiner som täcker varje upptänklig situation, för alla situationer 

är inte förutsebara. Försöker vi trots allt göra det är istället risken att vi skapar system som är för 

komplexa för människor att överblicka och hantera, vilket i sig kan utgöra en risk. Istället behöver vi 

fylla ut hålrummen i vår sfär med en ”säkerhetsgel” av mänskliga bedömningar och beslutsfattande. 

Vi är utöver regler och rutiner beroende av att människor i sfärens ”hålrum”, fattar rätt beslut 

avseende eget beteende vid varje tillfälle” (Törner 2008). 
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I en studie som Törner och hennes forskargrupp genomförde fann de att en hög riskuppfattning var 

förknippad med en hög säkerhetsaktivitet, och för att lösa problem och risker måste de uppfattas 

som möjliga att påverka. Att ett problem uppfattas som hanterbart är grundläggande för att en 

person överhuvudtaget försöker lösa problemet(Törner 2008). 

Enligt Törner (2010) skapar ett bra säkerhetsklimat delaktighet både hos gruppen och hos individen. 

”Delaktighet gör att arbetstagarna får större insikt i förutsättningarna för arbetet. De känner att 

chefen litar på de anställda och att de själva litar på chefen. Det är ett socialt och psykologiskt 

samspel”  

Chefen ska inte peka med hela handen utan man löser problemet tillsammans. ”Om atmosfären är 

tillåtande är det lättare att ta upp problem.” (Törner 2010) 

Ett arbete av Prussia et al.(2003) och som sammanfattas i Törner(2008) visar att avdelningar där 

cheferna bedömde säkerhetsklimatet i gruppen som lågt kände även cheferna själva ett lågt ansvar 

för säkerheten. På avdelningar där cheferna bedömde säkerhetsklimatet som gott tog cheferna själva 

däremot ett större säkerhetsansvar. På samma sätt kände de anställda ett lågt ansvar för säkerheten 

på avdelningar där de bedömde säkerhetsklimatet som lågt medans de kände ett högre ansvar för 

säkerheten på avdelningar där de bedömde säkerhetsklimatet som högre. Shannon et al.(1997) visar 

att empowerment (bemyndigande), delegering och engagemang från högsta ledningen är förknippat 

med en lägre olycksförekomst i arbetet. 

Törner(2008) hänvisar till forskning av Andriessen(1978) som i en studie på byggindustrin kunde 

konstatera att motivationen att arbeta säkert starkt påverkas av ledningens säkerhetsstandard och 

att också arbetsgruppens säkerhetsstandard och gruppsammanhållning var avgörande för 

säkerhetsmotivationen och säkerhetsbeteendet. Även Cheyne et al.(1998) presenterade en liknande 

modell, som påvisade att chefernas säkerhetsprioritering, dagliga säkerhetsledning och 

säkerhetskommunikation påverkar arbetsgruppens engagemang för säkerhet. Gruppengagemanget 

antogs påverka det individuella ansvaret som i sin tur antogs påverka säkerhetsbeteendet.  

 

Figur 11. Säkerheten representerad av en sfär, ett riskfilter, där säkerhetsregler och system utgör 

balkarna men som ändå är genomsläppligt för risker. Ett bra säkerhetsklimat kan fylla sfärens hålrum 

med en ”säkerhetsgel”, det vill säga ge en vägledning för människors bedömningar och beslut i 

enskilda situationer (Törner 2008). 
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Törner(2008) hänvisar även i en studie av Neal och Griffin(2006) att ett gott säkerhetsklimat vid ett 

mättillfälle leder till en högre säkerhetsmotivation vid nästa tillfälle. Vidare leder en hög 

säkerhetsmotivation till ett högt säkerhetsbeteende och ett högt säkerhetsbeteende leder till lägre 

förekomst av olyckor. Clark (2006) som hänvisas i Törner(2008) konstaterar att ett bra 

säkerhetsklimat leder till färre olyckor. Studien konstaterar även att säkerhetsklimatet visade ett 

positivt samband med säkerhetsbeteendet. Clarke(2006) fann dock inget stöd för att olyckor skulle 

påverka och förändra det gällande säkerhetsklimatet inom en grupp varken till det bättre eller sämre. 

2.5.3 Viktiga faktorer för säkerhetsklimatet 

Flin et al.(2000) har i en sammanställning av 18 studier gällande säkerhetsklimat inom den engelska 

tillverkningsindustrin kommit fram till sex grundläggande teman eller faktorer som påverkar vilket 

säkerhetsklimat som råder i organisationen.  

1. Ledarskap(13)/Översyn(4) 

2. Organisationens säkerhetssystem(12) 

3. Riskuppfattning och risktagande(12) 

4. Prioriteringen på produktion kontra säkerhet(6) 

5. Kompetensen hos kollegor(6) 

6. Attityder till säkerhet(3) 

Siffrorna inom parantes hänvisar till hur många av studierna som påvisar samma teman. 

Sammanställningen visar att ledarskapet är av stor vikt för säkerhetsklimatet.  

Det är alltså viktigt hur gruppen uppfattar chefer och arbetsledares attityder och beteenden gällande 

säkerhet. Inom organisationen är det viktigt med bra säkerhetssystem. Att inte uppfatta risker eller 

att ta onödiga risker grundar sig i en riskacceptans som har en negativ påverkan på 

säkerhetsklimatet. Det är vidare viktigt att det finns en tydlig prioritering på säkerhet och att den inte 

faller bort bakom kravet på produktion. För att ett bra säkerhetsklimat ska råda inom gruppen är det 

viktigt att medarbetarna litar på den kompetens som finns hos sina kollegor, och att alla har en 

positiv attityd till att arbeta med säkerhet.  

 

 

  

 

Figur 12. Hur säkerhetsklimatet påverkar. (Törner 2008) 
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3. Metod 

3.1 Anledning till intervjuer 

Skälet till att en kvalitativ intervjustudie användes som främsta metod för denna rapport baseras på 

att en åsiktsbaserad syn på säkerhetsarbetet lämpar sig bäst för att få svar på vilka attityder som 

finns till säkerhetsarbete. Det ger en rättvis bild av inställningen till den säkerhet och det 

säkerhetsklimat som finns idag.  

Med en enkätstudie skulle fler kunna nås men svaren skulle inte bli lika ingående och genomtänkta 

samt att en större risk för missförstånd gällande frågorna kan infinna sig. Skanska genomför varje år 

en enkätstudie där säkerhet finns med som några frågepunkter, men det är svårt att genom den få 

reda på vilken attityd medarbetarna har till säkerhet när man inte får någon motivering till svaren.  

3.2 Hur intervjuerna genomförs 

Intervjustudien innefattade olika yrkesgrupper inom Skanska samt facket och Arbetsmiljöverket. 

Tanken med val av yrkesgrupper var att få en så bred bild av säkerhetsarbetet som möjligt och att 

omfatta alla yrkesgrupper inblandade i produktionen.  

Yrkesgrupper inom Skanska: 

- Projekteringschef 

- Produktionschef 

- Arbetsledare 

- Yrkesarbetare 

- Skyddsombud 

Utanför Skanska: 

- Inspektör från Arbetsmiljöverket 

- Huvudskyddsombud och medbestämmande från Fackorganisation (Byggnads) 

Intervjuerna med yrkesgrupperna inom Skanska utfördes ute på byggarbetsplatser i Karlstad 

regionen. 

Intervjuerna genomfördes som semi-strukturerade intervjuer med ett antal frågor som utgångspunkt 

som det sedan blev en diskussion om. Tanken med detta var att få intervjupersonen att tänka till och 

reflektera över det säkerhetsarbete som finns och föra ett resonemang om vad som kan göras bättre 

och hur man skulle kunna påverka de orsaker till olyckor som finns.  

Det var dock svårt att få till intervjuer med yrkesarbetare då de hade svårt att få tid till att sätta sig 

ner för en längre intervju. Vi valde därför att använda enkätmaterial från utbildningsdagar som 

genomfördes 25-27 april och som innefattade alla yrkesarbetare i Värmland. Utbildningsdagarna 

innefattade en halvdag gällande säkra beteenden, där alla medverkande genomförde en övning där 

man diskuterade beteende och attityders inverkan på säkerhet. Där svarade de på frågor om hur de 

själva kunde höja säkerheten på sin arbetsplats. Vi medverkade under en av dessa dagar och 

genomförde övningen ihop med Skanskas medarbetare.  
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3.3 Vad frågorna baserades på 

Som utgångspunkt för frågorna valdes de sex faktorer som Flin et al.(2000) ansåg ha störst betydelse 

för säkerhetsklimatet och därmed säkerheten inom en organisation. 

 Ledarskap/Översyn 

 Organisationens säkerhetssystem 

 Riskuppfattning och risktagande 

 Prioriteringen på produktion kontra säkerhet 

 Kompetensen hos sig själv och kollegor 

 Attityder till säkerhet 

 Vi ville ha reda på chefers och ledningens syn på säkerhet och hur de arbetar med säkerhet då detta 

spelar en stor roll för vilket säkerhetsklimat som råder inom organisationen. Vi ville även ha reda på 

medarbetarnas syn på ledningens säkerhetsarbete och hur de upplever ledningens engagemang 

gällande säkerhet. Vi ville vidare veta hur nöjd man är med de säkerhetssystem inom Skanska som 

organisation, med de rutiner och regler som finns. Vad uppfattningen är angående risker och 

risktagande i arbetet, och vilken riskacceptans som råder samt hur mycket utrymme som ges för 

säkerhet kontra krav på produktion. Till sist ville vi även ha reda på den allmänna uppfattningen om 

sin egen och kollegors kompetens angående säkerhetsarbete och om man ansåg att ansvaret för en 

högre säkerhet låg hos någon annan. Genomgående för alla punkter är den sjätte punkten, vilka 

attityder som finns och hur de styr säkerhetsklimatet.  

Frågorna som ställdes till de olika yrkesgrupperna (se bilagor I-VII) var tänkta att vara ganska 

generella om hur de tyckte att säkerhetsarbetet fungerar. Dels handlade frågorna om hur de olika 

momenten som har med säkerhetsarbete går till och hur intervjupersonen tycker att de fungerar. 

Dels behandlade frågorna ämnet vad intervjupersonen tror behöver förbättras, och då främst när det 

kom till beteende och inställning.  

3.4 Sammanställning och analys av intervjuer 

Fokus vid analysen lades på vad de olika yrkesgrupperna själva tycker att de kan göra bättre i just sin 

roll i byggprocessen, varför de tror att olyckor inträffar, varför de tror att reglerna inte alltid följs 

samt vad de tycker att andra yrkesgrupper kan bidra med för ett bättre säkerhetsarbete och en högre 

säkerhet. Vi ville ha reda på intervjupersonernas attityd till säkerhetsarbete, och om de själva tror att 

beteendet spelar någon roll för hur hög säkerheten är på en arbetsplats. Genom att genomföra 

kvalitativa intervjuer med många anställda på olika positioner inom organisationen ville vi se om det 

finns några gemensamma nämnare som svar på de frågor som vi hade, eller om olika positioner inom 

organisationen anser att problemen ligger på olika ställen och om olika attityder gällande säkerhet 

finns beroende på vilken plats man befinner sig i organisationen. Eftersom ledarskapet och gruppen 

är viktiga faktorer till ett bra säkerhetsklimat ville vi även få reda på hur de anställda upplever 

ledningens och medarbetarnas attityd till säkerhet.  

En sammanställning av alla svar från respektive yrkesgrupp gjordes. Svaren blir på så sätt inte 

personliga och intervjupersonerna behöver inte känna sig utlämnade. 
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4. Resultat 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

4.1.1 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket (AV) arbetar med mycket fokus på den fysiska miljön och risker. De arbetar med 

förbud och förelägganden, stoppar arbeten och utdelar vite. Ca 50 % av arbetstiden utgörs av 

inspektioner och det blir ett par hundra besök om året per inspektör. De åker även ut och gör besök 

när olyckor inträffat och kontrollerar och gör en analys av hur reglerna följts, om riskbedömning 

gjorts och om den drabbade varit insatt och fått erforderlig utbildning. AV upplever att de får respekt 

och överlag ett bra bemötande på inspektionerna.  

Arbetsmiljöverket informerar om de nya föreskrifter som införs för att förbättra säkerhetsarbetet 

och upplever att hänsyn tas till dessa ute på arbetsplatserna och att arbetsmetoder, rutiner och 

hjälpmedel matchar de föreskrifter och krav som ställs. Till exempel under 2011 när nya krav på 

bättre stegar och bockar införts.  

AV upplever att mindre företag ofta har en sämre attityd och ett sämre genomarbetat 

säkerhetsarbete än större företag, och skulle gärna se att större byggföretag som Skanska arbetar 

med utbildning av sina underentreprenörer. Vilket troligtvis skulle leda till en mer lönsam relation i 

längden.  

AV upplever att både ”macho-kultur” och stress existerar även om branschen inte riktigt erkänner 

detta. Dessa faktorer leder till en hög riskacceptans. Fel attityd leder till att man inte gör de 

riskbedömningar som behövs och inte bedömer arbeten utifrån de risker som finns.  

AV påpekar även att kompetens är viktigt för att se de risker som finns i aktiviteten som ska utföras, 

och att det är viktigt med bra planering. Bra projektering och bra förarbete innebär ett bra projekt att 

jobba i. Förutsättningarna att lyckas med skadefria arbetsplatser ökar desto bättre planeringen som 

finns innan projektet börjar. 

AV betonar även vikten av bra ledarskap med en produktionschef som vågar sätta ner foten då något 

inte går rätt till eller inte utförs enligt instruktioner. Det är viktigt med en produktionschef som tycker 

att säkerheten är viktig och som prioriterar säkerhet, detta speglar sig sedan ut i produktionsledet 

och leder i slutändan till en högre säkerhet. Det är vidare viktigt att involvera fler parter i 

säkerhetsarbetet, till exempel när det gäller riskbedömningar och arbetsberedningar. Att man sätter 

sig ner en stund med de inblandade i arbetet och går igenom vilka risker som finns, lyssnar på vad 

arbetslaget har att tillföra och planerar tillsammans. Ledningen inom byggföretagen måste bli bättre 

på att ställa krav och följa upp att produktionscheferna sköter sina uppgifter och ansvarstaganden. 

Det är även viktigt att ledningen ger rätt signaler, till exempel gällande ordning och reda. AV menar 

att, är kontoret och barackerna städade och det är ordning och reda där, är det även ordning och 

reda ute på arbetsplatsen. 

När det gäller förbättringar skulle AV vilja genomföra inspektioner och tillsyn oftare, men det är en 

politisk fråga då det behövs mer resurser för att hinna vara ute mer på arbetsplatserna. Man skulle 

även vilja ge mer information om vad som gäller, speciellt till mindre företag där man inte kommit 

lika långt med säkerhetsarbetet. 
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4.1.2 Supportfunktion arbetsmiljö/säkerhet inom Skanska 

Cecilia Pohl 

 Planering är ett av de absolut viktigaste momenten för att skapa en säker arbetsmiljö. 

De som utför arbetet skall även vara med och planera. 

 Lätt att man tycker säkerhetsutrustning är onödigt i vissa arbeten och detta leder till ”jag ska 

bara” och ögonblicksolyckor. 

 Viktigt att ledningen föregår med gott exempel. 

 Möjligt att tidsackord leder till en mer tidspressad och sämre arbetsmiljö. 

Cecilia Pohl påpekar vikten av en bra planering genom hela projektet. ”Säkerhet handlar om 

delaktighet, information och planering”. Vad gäller de attityder som finns inom byggbranschen kan 

det vara svårt att komma åt en förändring av dessa. ”Att lösa konkreta problem som uppstår under 

produktionen är vi väldigt effektiva på, medan att lösa problem med beteende sitter djupare rotat 

och är svårare att komma åt”. Frågan är varför dessa attityder finns och vad som ligger till grund för 

dem. ”För vems skull tar man risker? Lönen du får från Skanska är lika hög oavsett om du utsätter dig 

själv för den risken”. Här är det viktigt att ledningen är tydlig med vad som gäller. ”viktigt vad 

produktionsledningen sänder ut för signaler, gällande om det är viktigt att det blir klart snabbt, att 

det utförs rätt eller att det utförs med bra kvalité och på ett sätt som garanterar säkerheten för alla 

inblandande. Viktigt att föregå med gott exempel från produktionsledningens sida”.  

 

Christina Bylund 

 Viktigt att skapa rätt förutsättningar redan i projekteringen och planeringen. 

 Våga ifrågasätta kunnande hos medarbetare, underentreprenörer och leverantörer. 

 Viktigt att göra kvalitativa riskbedömningar och inte bara fylla i listor. 

Christina Bylund menar att det ofta finns många olika orsaker till att en olycka inträffar.  

”Olika barriärer från den utlösande faktorn fram till olyckan. Från policy, riktlinjer och organisation 

fram till den enskilda människan och dess beteende och handlingar.”  
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Joakim Bessfelt 

 Allmänt positiv syn på utbildningar, synen på att utbildningar behövs blir bättre och bättre. 

 Problem med att se vilka av de egna anställda som har gått nödvändiga utbildningar. 

 Det behövs mer utbildning till yrkesarbetare och arbetsledare gällande riskfyllda moment. 

 Viktigt med relevanta utbildningar, detta skapar ett större intresse hos de som utbildar sig. 

 Många yrkesarbetare upplever det som krångligt att rapportera tillbud. 

 Viktigt att få ledningen att föregå med gott exempel, till exempel gällande skyddsutrustning. 

 Machoattityden finns kvar inom vissa områden men försvinner mer och mer. 

 Möjligt att tidsackord leder till en mer tidspressad och sämre arbetsmiljö. 

Frågan om vilka attityder till säkerhetsarbete som finns inom byggbranschen är något som de flesta 

diskuterar. Vissa menar att ”macho-kulturen” finns kvar och vissa menar att den försvunnit. Klart är i 

alla fall att många har en lite negativ inställning till säkerhetsarbete. ”Gällande attityder och 

beteenden finns det mycket att jobba på med en ganska förödande attityd gällande säkerhet på 

många platser.”  

Åsa Åkerblom 

 Det handlar även om pengar och resurser när det kommer till att ha ett bra säkerhetsarbete. 

 Svårt att vara på alla marknader, till exempel inom byggserviceii där man konkurrerar med 

många mindre företag som inte har lika höga krav på säkerhet som Skanska utan enbart 

uppfyller de lagkrav som finns.  

 Det finns en viss tröghet mot att använda nya administrativa verktyg och metoder. 

 Viktigt med erfarenhetsåterföring men svårt att hinna med. 

 Viktigt att involvera alla i beslut som tas. 

 Underentreprenörer blir ofta en syndabock då det är lättvindigt att skylla på dem istället för 

att se det som en utmaning att få dem delaktiga i säkerhetsarbetet. 

 Många tycker att det kommer för mycket nytt hela tiden och att man aldrig hinner arbeta in 

sig . 

 Det finns ändå en drivkraft bland produktions- och projektchefer att arbeta med 

säkerhetsfrågor. 

Det finns en tröghet inom byggbranschen mot att använda nya hjälpmedel och ändra rutiner. ”Man 

vill till exempel inte använda den nyaste mallen som är framtagen för riskinventering utan använder 

en gammal som ligger på hårddisken, som man är bekant med och vet hur den ska fyllas i.” Det kan 

här vara viktigt att inte gå för snabbt fram utan se till att allt nytt tas i bruk först innan man går 

vidare. ”Kan tycka att man ibland går för snabbt fram, att det kan ge mer att arbeta längre med varje 

del, till exempel säkra arbetsmetoder som Skanska har haft fokus på under 2011 innan man ger sig på 

beteenden under 2012”.  

 

  

                                                           
ii
 Byggservice är en del av byggmarknaden som innefattar mindre arbeten, ofta renoveringar och 

försäkringsjobb hemma hos privatpersoner.  
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Soheyla Kaboli 

 Det är ofta planeringen från början som är fel, säkerhet väljs bort lite i projektering och 

anbud för att lämna ett lågt anbud med vinst och visa bra siffror. 

 Vanligt att man i projekteringen inte ser de projektspecifika riskerna utan mer bockar av en 

checklista som finns och som är lika på alla projekt. 

 Generella riktlinjer är bra att ha som stöd, men man får inte bli bekväm i projekteringen och 

enbart använda sig utav dessa. 

 Påverka redan i anbudet. 

 Viktigt att ledningen föregår med gott exempel. 

 Viktigt att ledningen ger utrymme för säkerhet och har en dialog med medarbetarna. 

 Bra för säkerheten när de som skall utföra ett arbete även är med och gör 

arbetsberedningen, sedan viktigt att arbetsberedningen följs. 

 Risk att man inte ger säkerheten lika stort utrymme i planeringen för att kunna konkurrera 

vid mindre projekt. 

 Lättare att ställa krav på säkerhet mot kunder om man själv har ett genomarbetat 

säkerhetsarbete. 

 Viktigt att man vid uppköp av leverantörer och underentreprenörer tar hänsyn till hur de 

jobbar med säkerhet. 

 Många upplever det som krångligt att rapportera tillbud, viktigt att information om 

tillbudsrapportering och varför man rapporterar in tillbud är med redan vid uppstart. 

 Viktigt att få medarbetare villiga att delta i utbildningar gällande arbetsmiljö, finns ett visst 

motstånd mot detta. 

 En högre medvetenhet om arbetsmiljösäkerhet generellt leder till en positivare inställning till 

utbildningarna. 

 Viktigt att hålla aktiva utbildningar med hög kvalité som engagerar de deltagande. 

 Viktigt att ge skyddsombud den kunskap de behöver för att kunna veta när de har rätt och på 

så sätt ge dem kraften att kunna gå in och stoppa något som utförs felaktigt. 

 Viktigt att resultatet av skyddsronden följs upp och arbetas med. Att bristerna från 

föregående protokoll kontrolleras att de åtgärdats på nästa skyddsrond. 

 Hög riskacceptans, hemmablind där man inte ser riskerna, en risk som man tagit en gång och 

det gått bra leder till att risken tas fler gånger. 

 Viktigt att våga ta upp risker för att skapa en stämning på arbetsplatsen att det är viktigt att 

arbetat med dessa frågor. 

Soheyla arbetar mycket med de skyddsombud som finns ute på Skanskas arbetsplatser, bland annat 

genom telefonmöten en gång i veckan med alla skyddsombud. Hon får genom dem rapporter om 

tillbud och hur säkerhetsarbetet fungerar i övrigt. ”Attityden till säkerhet är generellt sett bra, alla är 

villiga är jobba med att öka sin egen säkerhet”. 

De telefonmöten som genomförs en gång i veckan upplever Soheyla som något positivt, då de bidrar 

till att skapa en gemenskap hos skyddsombudet, som i vanliga fall kan känna sig lite ensamma i sin 

roll på arbetsplatsen. Det är även ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att diskutera de problem 

som kan finnas och hur övriga skyddsombud arbetat med att lösa dessa.   
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4.1.3 Projektchefer 

Projektchefen kommer in redan i anbudet och har inom Skanska ofta rollen som BAS-P. Det är då 

projektchefens ansvar att se till att hänsyn tas till säkerhet under projekteringen. Säkerheten finns 

ofta med som krav från beställaren och bedöms redan i anbudet, att byggföretaget har ett väl 

genomarbetat säkerhetsarbete. När projekteringen sedan kommer igång görs riskanalyser och 

säkerhetsrisker bedöms. 

Arbetsmiljöplan, arbetsplatsdispositionsplan, arbetsberedningar och planering av bygget är områden 

där man jobbar indirekt med säkerhet, även om fokus oftast ligger mer på planeringen av själva 

projektet och hur det ska utföras. Det ligger på projektchefens ansvar tillsammans med 

produktionschefen att se till att det arbetas med säkerhet.  

De projektchefer vi pratat med känner att de har de resurser som krävs för att jobba med säkerhet, 

även om någon påpekar att det alltid finns en tidspress i planeringsskedet, och att mer tid till 

planering troligen skulle leda till ett bättre projekt med högre säkerhet. Någon projektchef tar upp 

vikten av att medarbetare vågar säga ifrån om ett arbete känns riskfyllt.  

Projektcheferna upplever att utbildningar gällande säkerhet och arbetsmiljö är bra. Det är viktigt med 

utbildningar om maskiner och andra hjälpmedel som bidrar till en ökad säkerhet. Utbildningar som 

ger medarbetare kunskapen om vilka risker som finns. De upplever att attityden till utbildningar är 

bra. Gällande Skanska Safety Week är det bra att man belyser säkerhet men det är viktigt med 

relevant information som känns aktuell för de arbeten som utförs på projekten.  

Projektcheferna betonar vikten av att arbetsberedningar genomförs tillsammans med alla inblandade 

och att risker plockas med. 

Alla förstår nu för tiden att säkerhet är viktigt och förstår varför man måste jobba med det. 

Varför sker olyckor? 

Den mänskliga faktorn finns alltid med som en orsak. Även dålig planering och risker som inte blir 

identifierade är en bidragande orsak till olyckor. Att det är slarvigt, med dålig ordning och reda tror 

projektchefer är en avgörande orsak. Det finns en hög riskacceptans inom byggbranschen.  

Varför följs inte regler? 

Folk är för lata och väljer ofta att inte använda skyddsutrustning när de tycker att det är för krångligt 

eller onödigt. Skanska som organisation ligger först vad gäller krav, men det är troligen ett beteende 

som ligger till grund för att inte regler följs. Att använda skyddsutrustning och liknande är egentligen 

bara en vanesak. Vissa känner inte att de behöver till exempel hjälm när de är på servicejobb inom 

byggservice. Det råder delade meningar gällande ”macho-kultur” men alla projektchefer är överens 

om, att om den finns håller den gradvis på att försvinna. Det finns dock en viss tröghet gällande 

användande av skyddsutrustning, nya regler med mera.  
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Vad kan man göra bättre? 

Inom Skanska Direkt som utför byggservice skulle kontrollen på alla maskiner och utrustning kunna 

genomföras bättre. Det är viktigt att var och en förstår att i slutändan är de sitt eget skyddsombud. 

Att sänka riskacceptansen och att få folk att inte acceptera att det sker olyckor är viktigt.  

Viktigt att allas åsikter väger lika mycket på möten och liknande och att alla får komma till tals, så 

ingen känner att de riskerar att bli en ”gnällspik” om de påpekar brister i arbeten som kanske inte rör 

dem själva. Alla åsikter kan leda till ett bättre säkerhetsklimat. Daglig genomgång på morgonen med 

produktion där aktiviteter för ett par dagar framåt gås igenom och säkerheten tas upp. 

Vi är dåliga idag på att selektera ut och välja bort farliga projekt. Viktigt att de som är med på 

startmöten och med och gör arbetsberedningar sedan är de som verkligen utför aktiviteterna.  

Viktigt att alla alltid föregår med gott exempel för dem nedåt i organisationen, så att ledningens mål 

blir tydligt och når ända ut i främsta produktionsledet. 

Förslag på åtgärd: Dagar sedan senaste olycka/skadefria dagar hittills. Risken finns att saker inte tas 

upp då man inte vill förstöra statistiken. 

Arbeta aktivt med samarbete med underentreprenörer som har ett väl genomarbetat 

säkerhetsarbete och inte bara välja underentreprenörer efter lägsta pris.  

Viktigt att få ut information för att öka medvetenheten om att olyckor inträffar. 

Att alltid sätta säkerhet först på agendan, att det diskuteras och sätts i fokus, på såväl stora som små 

projekt.  Så länge det pågår projekt kommer det finnas risker för olyckor, så det är ett ständigt arbete 

med att alltid minimera de risker som finns. Ett levande arbete som måste arbetas med konstant för 

att bli bättre och man får aldrig vara nöjd. 

Vikigt med mässor och information om vilka nya tekniska hjälpmedel som underlättar arbetet som 

finns, för både yrkesarbetare, arbetsledare och produktionschefer. 
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4.1.4 Produktionschefer 

Produktionschefer arbetar i sin roll som BAS-U mycket med säkerhet på arbetsplatsen och jobbar 

kontinuerligt med det i det dagliga arbetet. Säkerhet är en huvuddel i all planering man gör. Ingen 

verksamhet ska vara oplanerad och en riskbedömning ska alltid finnas med. Säkerhet involveras i det 

mesta en produktionschef gör och är det första som tas upp på varje möte. Lite beroende på 

projektens storlek och karaktär är produktionscheferna mer eller mindre involverade i 

arbetsberedningar, riskbedömningar och liknande. Produktionscheferna känner ett eget ansvar med 

att se till att resurser och tid finns för att genomföra bra planering och arbeta med säkerhet samt att 

föregå med gott exempel gällande till exempel skyddsutrustning.  

När det gäller information om säkerhet och Skanska Safety Week har produktionscheferna ganska 

splittrade åsikter. Säkerhetsinformation som kommer ut när en olycka inträffat är bra men ska hållas 

enkel. Det måste vara relevant information som stämmer överens med de risker som finns på den 

aktuella arbetsplatsen, annars är det svårt att hålla sig uppdaterad. Det blir lätt för mycket negativ 

information där man inte fokuserar på möjligheterna som finns. Skanska Safety Week tycker några är 

bra, när säkerhet sätts i fokus och det blir tydligt att ledningen prioriterar säkerhet. Några tycker å 

andra sidan att Skanska Safety Week är spel för gallerierna och onödigt . De tycker att seriöst 

säkerhetsarbete ska genomföras dagligen och ser inte vad Skanska Safety Week fyller för syfte.   

Alla produktionschefer har en positiv inställning till utbildningar rörande säkerhet. Några påpekar 

dock vikten av relevanta utbildningar som går att knyta an till den roll man har. Någon nämner även 

att utbildningar är bra då de belyser hur viktigt det är med säkerhet och hur allvarliga 

konsekvenserna kan bli.  

Produktionscheferna upplever att det är bra med trycket som kommer uppifrån så att alla förstår 

vikten utav att jobba med säkerhet. Viktigt med information och dialog. Kan vara svårt att komma åt 

en dialog då det lätt blir mycket information istället. Viktigt att lyssna på de idéer som kommer från 

medarbetare.  

Varför sker olyckor? 

De flesta produktionschefer är överens om att dålig planering är den största orsaken till att olyckor 

sker. Det är också lätt att man blir lat och tar den lättaste vägen och undviker att utföra arbeten på 

säkra sätt om det är för krångligt. Risken för detta är större desto mindre och kortare aktiviteten är 

som ska utföras. Någon produktionschef påpekar risken att den första frågan man ställer sig är inte 

hur säkert vi kan utföra momentet utan hur snabbt och effektivt.  

Alla produktionschefer är även överens om att mycket ligger hos individen själv och dennes 

beteende. Den mänskliga faktorn spelar ofta en större roll än konkreta orsaker. Alla vet vad som 

gäller och i många fall är det kanske upp till individen i slutändan.  

Gällande tidspress och stress upplever de flesta produktionschefer att det är något som 

yrkesarbetaren sätter på sig själv, snarare än något som kommer från produktionsledningen. Den 

tidspressen kan leda till slarv och att säkerheten inte sätts i fokus.  
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Varför gör vi inte som vi säger? 

Alla produktionschefer är överens om att det finns en större medvetenhet och en bättre attityd idag 

till att jobba med säkerhet. Vissa upplever att den så kallade ”macho”-attityden finns inom vissa 

områden, där man tycker att det bara är att köra på. Det finns en inställning hos många att det inte 

ska gnällas. Vissa upplever dock att denna attityd är borta och att det mer handlar om en tröghet till 

att använda skyddsutrustning i alla lägen och en lathet där man inte tycker att det behövs. Några 

produktionschefer nämner dock att de tror det mer beror på att alla är olika som individer än att det 

är rotat i byggbranschen.  

Problemet med säkerhetsutrustning och tekniska hjälpmedel är inte att de inte finns, utan att de inte 

används. Att de inte används beror i de allra flesta fall på att det är jobbigare, tar längre tid och är 

krångligare att använda än att inte använda det. 

Vad kan man göra bättre? 

Bättre planering i tidiga skeden och att göra ännu mer arbetsberedningar och riskbedömningar med 

alla inblandade. Jobba mer med information och prata mycket säkerhet och föra en ständig dialog 

med alla medarbetare. Få medarbetarna att förstå att ledningen förväntar sig att det inte ska inträffa 

några olyckor och att arbetet ska utföras säkert lika mycket som att det ska utföras med kvalité.  

Att inte vara för snälla utan våga ställa krav både på egna medarbetare och underentreprenörer, 

viktigt att våga sätta ner foten och statuera exempel och att vara hårda när regler inte följs. Jobba 

noggrant med inköp och göra upp tydliga avtal om vilka regler som gäller. Bättre kontakt med 

underentreprenörer och ställa högre krav på säkerhetsutbildning.  

Något som skulle kunna förbättras är information om vad det finns för tekniska hjälpmedel och 

utrustning som underlättar och leder till en bättre och säkrare arbetsmiljö. Det är även viktigt att se 

till att de maskiner och utrustning som finns på arbetsplatserna fungerar på ett säkert sätt. 

Vad hindrar dem? 

Produktionschefer upplever att de får det stöd och resurser som behövs för att jobba med säkerhet. 

Nu handlar det om att bryta mentaliteten och jobba mer aktivt med arbetsmiljöfrågor.  

En tidspress och ett krav att få projektet klart kan dock göra det svårt att ställa krav och skicka hem 

folk om de inte följer reglerna då detta drabbar beställaren.  

Det är viktigt att ledningen trycker på uppifrån med krav på skyddskläder, information och liknande. 

Sen är det lika viktigt att få medarbetare inom produktionen att vilja jobba med säkerhet.  
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4.1.5 Arbetsledare 

Arbetsledare arbetar med säkerhet genom att gå skyddsronder, delta i arbetsberedningar och se till 

att medarbetarna följer säkerhetsreglerna. De är även delaktiga i säkerhetsintroduktionen och 

tillbudsrapporteringen. På lagbasmöten är säkerhet den första punkten och protokollet från 

skyddsronderna gås igenom. Allt annat som rör säkerhet och som behöver åtgärdas tas även upp här. 

Arbetsledarna upplever att det finns en positiv attityd bland medarbetarna, till exempel när det 

gäller skyddsronder och brister som upptäcks på dessa. Någon arbetsledare tycker det har hänt 

väldigt mycket på senare tid gällande säkerhetsarbete och upplever detta som positivt.  

Gällande information och utbildningar rörande säkerhet upplever arbetsledarna att det är bra med 

att säkerhet sätts i fokus och att man under Skanska Safety Week arbetar med specifika teman. 

Säkerhetsinformation om olyckor och liknande kan dock ibland kännas svår att tillämpa på den 

aktuella arbetsplatsen.  

Varför sker olyckor? 

”Jag ska bara” har alltid funnits och är väldigt svårt att få bort. Arbetsledarna tror att tidspress kan 

vara en anledning, men då har det blivit något fel i planeringen då tidspress normalt inte ska finnas 

på något bygge i den utsträckningen att det påverkar säkerheten. 

Varför gör vi inte som vi säger? 

Någon arbetsledare upplever att man ibland får tjata på yngre medarbetare som ”tror att de är 

odödliga” och att olyckor inte drabbar dem. De äldre som har varit med i branschen länge och kanske 

sett olyckor har ofta en större förståelse redan från början för säkerhet. 

Man blir lätt lat, speciellt i ett senare skede av byggprocessen då man inte tycker att all 

säkerhetsutrustning är nödvändig. 

Vad kan man göra bättre? 

Alla har ett ansvar för att säkerhetsarbetet ska fungerar och det är mycket upp till var och en att se 

till att man tar det ansvaret.  

Ett stort ansvar ligger på byggherren, och vilket utrymme den ger för att kunna bedriva ett bra 

säkerhetsarbete. En byggherre som är medveden om att säkerhet kostar pengar men i slutändan kan 

löna sig bidrar mycket till att det är lättare att hålla hög säkerhet.  

Arbetsmiljöverket har ett ansvar att komma ut till arbetsplatserna och göra platsbesök, påpeka 

brister visa och hur viktigt de tar på säkerheten, med möjlighet att stänga ner ett bygge. 

Vad hindrar dem? 

Den allmänna uppfattningen hos arbetsledarna är att de får det stöd som behövs för att bedriva ett 

bra säkerhetsarbete.  
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4.1.6 Skyddsombud 

Skyddsombuden har en avgörande roll för säkerheten på arbetsplatserna. De går skyddsronder från 

en gång i veckan till en gång i månaden beroende på hur projektet ser ut. De för en ständig dialog 

med medarbetarna rörande säkerhetsfrågor. De medverkar även i arbetsberedningar när det behövs. 

Skyddsombuden tycker det är viktigt med ett tydligt ledarskap och en bra organisation som trycker 

på hur viktigt det är med säkerhet. Något skyddsombud pekar även på vikten av att alla åsikter blir 

hörda då de upplevt att man ibland måste försvara sin idé väldigt hårt redan i ett tidigt skede när 

man kommer med något förslag om alternativa lösningar.   

En del skyddsombud tycker det är svårt att få alla att förstå att Skanska har regler som måste följas 

om till exempel skyddsutrustning, medan någon upplever att de inte behöver tjata på varken 

Skanskas anställda eller underentreprenörer.  

När det gäller information om säkerhet och Skanska Safety Week nämner någon att det bör arbetas 

med säkerhet året runt och inte bara under Skanska Safety Week . Någon nämner att man inte 

tänker något annorlunda under Skanska Safety Week, men det är bra med information som belyser 

problemen.  

Den allmänna uppfattningen om utbildningar är positiv och man vill gärna se vidareutbildning av 

skyddsombud. Man blir aldrig fullärd och det finns alltid nya saker att lära sig. Någon nämner att det 

är svårt att hålla koll på vilka utbildningar som finns.  

Någon nämner även vikten av ett bra samarbete mellan skyddsombuden då en del skyddsombud kan 

känna sig ensamma och utsatta i sin position. Detta samarbete kan ske på olika sätt, bland annat 

genom skyddsombudsrotationer och telefonmöten. Skyddsombuden upplever de telefonmöten som 

genomförs en gång i veckan som något positivt. Någon nämner att telefon är ett lite svårt forum att 

komma till tals genom, men att det kan vara svårt att lösa rent praktiskt på något annat sätt, och att 

det är lite av en vanesak att kunna genomföra ett telefonmöte lyckat.  

Varför sker olyckor? 

Största anledningen till att olyckor sker tror skyddsombuden är att man inte tänker sig för. ”Jag ska 

bara”-faktorn spelar en stor roll. Många nämner även en tidpress, dels som medarbetarna sätter på 

sig själva och dels som uppstår vid dålig planering och tilläggsarbeten. Det är lätt att man börjar 

slarva när man gjort något många gånger, när man gör något för första gången stannar man oftast 

upp, tänker igenom och planerar bättre. Några skyddsombud nämner vikten av att det är ordning och 

reda på arbetsplatsen. Många har för bråttom och tänker inte nog mycket på säkerhet och 

konsekvenserna om något skulle hända.  

Varför gör vi inte som vi säger? 

Skyddsombuden upplever att det finns kvar en viss ”macho-kultur”, speciellt inom vissa 

yrkesgrupper. Det finns även en tröghet mot att pröva andra arbetsmetoder, man vill gärna göra som 

man alltid har gjort. Någon tror att det mer beror på lathet än prestige när man väljer att inte följa 

regler och använda utrustning. Ett skyddsombud nämner att det finns en hög riskacceptans inom 

byggbranschen. Många tänker att olyckor inträffar men att det händer inte mig. Något skyddsombud 

nämner att det finns säkert de som ser många brister men som aldrig rapporterar.  
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Vad kan man göra bättre? 

Några skyddsombud nämner vikten av information och utbildning som gör det lättare för dem att 

utföra sin arbetsroll. Information om vad som gäller, vilka skyldigheter och vilka rättigheter som finns 

efterfrågas. Viktigt att hitta fungerande informationskanaler för all information om säkerhet som 

kommer ut, så att informationen inte riskerar att fastna på vägen. Även viktigt att informationen är 

skriven och anpassad för de som den riktar sig till. 

Något skyddsombud nämner vikten av att skyddsombuden involveras i säkerhetsarbetet, till exempel 

gällande säkerhetsintroduktionen. Detta gör det lättare för skyddsombuden att vara hårda och se till 

att reglerna sedan följs ute på bygget.  

Skyddsombudsrotation (se avsnitt 2.2.4) är något som alla skyddsombud tycker är bra och något som 

borde genomföras oftare. Det får även gärna vara mer möten mellan alla skyddsombud där man 

jobbar med erfarenhetsåterföring och erfarenhetsutbyte.  

Slutligen nämner några skyddsombud att det behövs ett nytänk i all led med en beteendeförändring 

vad gäller säkerhetsarbetet och att individen i sig har ett stort ansvar. Någon nämner även vikten av 

att Skanska ska föregå med gott exempel för att kunna trycka på underentreprenörer. På samma sätt 

som det är viktigt att skyddsombuden och produktionsledningen föregår med gott exempel mot 

övriga medarbetare. Mycket ansvar ligger på produktionschefer och det är viktigt att få dem 

engagerade i säkerhetsarbetet. Det är även viktigt att samtliga medarbetare blir bättre på att 

rapportera tillbud. 

Vad hindrar dem? 

Skyddsombuden ser inga uppenbara hinder som gör att de inte kan jobba med säkerhet på den nivå 

de önskar, men efterlyser generellt sett mer utbildningar, information och erfarenhetsåterföring.  

 

4.1.7 Yrkesarbetare 

 

Internt enkätmaterial från seminariet ”Säkra Beteenden” – det börjar med mig.  
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5. Analys 

5.1 Intervjuer 

5.1.1 Ledarskap  

Både Arbetsmiljöverket och Skanskas Arbetsmiljögrupp i Stockholm betonar vikten av ett bra 

ledarskap med tydlig säkerhetsprioritering. Detta speglar sig ut i produktionsledet och leder i 

slutändan till ett gott säkerhetsklimat. Denna uppfattning delas av övriga i organisationen som 

deltagit i intervjuerna. Det är viktigt att få medarbetare att förstå att ledningen inte accepterar 

olyckor och att arbetet skall utföras säkert lika mycket som att det ska utföras med kvalité.  

Mycket av detta ansvar ligger på produktionscheferna som i sin roll är de som syns utåt, och det är de 

som ser till att det finns tid och resurser för att arbeta med säkerhet. Det är då viktigt att de känner 

att det finns ett tryck uppifrån och att deras chefer visar att de menar allvar när det kommer till 

säkerhet. Men det är även viktigt inom en organisation att varje yrkesroll tar sitt ansvar som ledare 

och bidrar till att budskapet förs vidare. Detta kan till exempel vara att föregå med gott exempel 

gällande användning av skyddsutrustning, och att vara tydlig med att föra vidare den nollvision som 

finns gällande olyckor. Budskap och värderingar riskerar annars att fastna någonstans på vägen. 

Detta gäller ifrån högsta ledning ut till yttersta produktionsled.  

Arbetsmiljöverket och byggherrar har också ett stort ansvar i säkerhetsarbetet där det är viktigt att 

de kommer med krav på säkerhet och visar för företaget vad viktig säkerhet är. Byggherren måste 

även ge utrymme för att ett bra säkerhetsarbete ska kunna bedrivas.  

Vi har pratat om ett tydligt ledarskap men vad innebär detta egentligen? För oss innebär det att man 

är tydlig med att visa vad som gäller och hur man vill bedriva den verksamhet som pågår. Det är även 

viktigt att man bedriver sitt ledarskap på ett sådant sätt att dialog förs och ett samarbete stärks. Det 

kan bli förödande om en person i en ledarroll enbart pekar med hela handen och gör klart att det är 

denne person i sin ledarroll som bestämmer hur saker ska göras. Detta leder till en 

organisationsstruktur uppbyggd enbart på information åt ett håll, istället för ett samarbete där man 

för en dialog och får alla att medverka mot ett gemensamt mål. För att kunna uppnå ett gott 

säkerhetsklimat måste en ömsesidig respekt finnas mellan medarbetare och ledare där man arbetar 

tillsammans.  
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5.1.2 Organisation 

Alla är överens om att dålig planering är en stor orsak till att olyckor inträffar och betonar vikten av 

en organisation som ger utrymme att arbeta med säkerhet genom planering i ett tidigt skede.   

För att säkerheten ska vara bra på en arbetsplats krävs en bra organisation med ett väl genomarbetat 

säkerhetsarbete bakom. Det gäller såväl hur man arbetar med planering och projektering som vilka 

säkerhetsregler, rutiner och arbetssätt man har. Förutsättningarna att lyckas med skadefria 

arbetsplatser ökar om det finns en bra planering. Planering är en av grundstenarna i säkerhetsarbetet 

och det är viktigt att få alla delaktiga i planering av arbeten och aktiviteter. Säkerhet bör vara med 

som en huvuddel i all planering. Säkerhet handlar mycket om delaktighet, information och planering, 

och det är viktigt att dessa verktyg finns inom organisationen.  

Det är även viktigt att kompetensen finns inom organisationen. Denna uppnås genom utbildningar, 

information, erfarenhetsåterföring och samarbete. För att upprätthålla en hög kompetens hos 

samtliga medarbetare är det viktig att de utbildningar som genomförs har en hög kvalité, relevans 

och är engagerande. För att komma till rätta med de problem som finns idag gäller det att skapa en 

högre medvetenhet hos samtliga och en förändring av beteende där man tillsammans arbetar för en 

bättre säkerhet på arbetsplatsen.  

För att få organisationen att fungerar är det viktigt att uppnå en atmosfär där samtliga känner sig 

delaktiga och där allas åsikter är lika mycket värda. Man måste få bort ”macho-attityden” och ”jag 

ska bara” tänket genom att som grupp visa att man inte accepterar att säkerheten sätts åt sidan. Om 

en felaktig attityd till säkerhetsarbete råder inom gruppen är det högst troligt att denna attityd även 

speglar av sig till varje individs beteende.  

Nätet av skyddsombud utgör en viktig del av organisationens säkerhetsarbete. Det är viktigt att dessa 

skyddsombud får erforderlig kunskap och erfarenhet för att kunna utföra sin yrkesroll. Detta kan 

delvis ske genom relevanta utbildningar och ett stärkt samarbete mellan skyddsombuden.  
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5.1.3 Riskuppfattning och risktagande 

En låg riskuppfattning och ett återkommande risktagande leder till en hög riskacceptans. Många har 

för bråttom och tänker inte nog på säkerhet och vad konsekvenserna kan bli om något skulle hända.  

Ett vanligt fenomen är att riskacceptansen är hög, att man accepterar att det sker olyckor och nöjer 

sig med detta. Tar man en risk en gång och det går bra är vägen närmare till att man tar samma risk 

igen. Detta är en förödande attityd som grundar sig i en kultur där säkerheten inte sätts i främsta 

fokus från början. 

Många nämner den mänskliga faktorn som en stor orsak till olyckor. Denna faktor är något som alltid 

kommer att finnas med och det är det mänskliga beteendet som måste ändras för att påverka den. 

Det kan då handla mycket om att få folk att öka sin medvetenhet om de risker som finns, att uppfatta 

riskerna och att inte ta onödiga risker. Vilka faktorer som leder till att man tar dessa risker är svårt att 

svara på och det grundar sig i individen beteende, som i sin tur beror på individens erferenheter. 

Detta beteende kan vara svårt att ändra på genom att fokuserar på individen, utan man kanske 

istället ska fokusera på säkerhetsklimatet inom gruppen där man skapar en kultur som inte 

accepterar att risker tas. 
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5.1.4 Prioriteringen på produktion kontra säkerhet 

Den allmänna uppfattningen är att säkerhet prioriteras inom Skanska som organisation och att det 

ges utrymme för att arbeta med säkerhet. De gånger produktion hamnar i fokus före säkerhet kan 

vara vid dålig planering och vid tilläggsarbeten då en tidspress uppstår. I dessa lägen kanske man 

måste vara selektiv och inte ta på sig projekt där man vet att dessa problem kan uppstå. Detta kan 

kanske vara svårt att tillämpa i praktiken då Skanska i slutänden är ett företag med ett vinstsyfte. Om 

man vill vara ledande inom säkerhet och nå upp till den nollvision man har kanske man måste bli 

bättre på att selektera ut och välja bort farliga projekt.  

En motsättning som riskerar att sända ut fel signaler om vad som prioriteras är när 

säkerhetsplaneringen sätts åt sidan när ett projekt ligger efter och en tidspress uppstår. Om 

produktionsledningen vid sådana lägen flyttar fokus från att arbetet ska utföras säkert till att arbetet 

måste bli klart snabbt sänder det ut tydliga signaler om vad som egentligen prioriteras. Då spelar det 

tyvärr inte så stor roll om man är duktig på att prioritera säkerhetsarbete när projekt ligger bra till i 

planering och tidsramar.  

När organisationen prioriterar säkerhet och alla förutsättningar finns är det istället mycket upp till 

individen i sig att prioritera säkerheten före produktionsresultatet. En tidspress som individen sätter 

på sig själv där man vill utföra arbetet så snabbt som möjligt istället för så säkert som möjligt är något 

som man måste komma ifrån. Detta beteende kan leda till att man till exempel inte använder rätt 

utrustning för att det tar för lång tid eller är för krångligt. Orsaker till detta beteende kan vara svåra 

att peka ut och förändra på individnivå och grundar sig troligen i vilken värdegrund individen har rent 

allmänt, och inte bara inom sitt yrke.  
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5.1.5 Kompetensen hos sig själv och kollegor 

För att skapa ett säkerhetsklimat där alla bidrar till säkerheten är det viktigt att alla har den 

kompetens som krävs. Det är viktigt för att kunna uppfatta risker och veta hur arbeten ska utföras 

säkert, till exempel när det gäller hanterande av maskiner och utrustning. Det är även viktigt för att 

ge individen mod och självförtroende att ta ansvaret i sin yrkesroll, och våga ifrågasätta kunnande 

hos medarbetare. 

Kompetensen är avgörande för att organisationens säkerhetssystem ska fungera. Utan rätt 

kompetens är risken stor att risker inte upptäcks, eftersom det är svårt att konstruera regler och 

rutiner som täcker varje upptänklig situation. Man är utöver regler och rutiner beroende av 

människor som innehar rätt kompetens för att kunna fatta rätt beslut. Det är viktigt att ta till vara på 

den kunskap och kompetens som finns inom organisationen och att hela tiden bygga vidare på den.  

Inom vissa yrkesroller som till exempel skyddsombud och ledning är det extra viktigt med en hög 

kunskap och kompetens om säkerhet för att ge skyddsombudet förutsättningar att verka i sin roll. 

Detta är något som skyddsombuden själva gärna ser en förbättring inom.  

Det är viktigt att man har respekt för sina kollegors kompetens och att man låter alla medverka och 

bidra till ett bättre säkerhetsklimat. Detta gäller oavsett vilken position medarbetaren har.  

Enligt Arbetsmiljöverket så har mindre företag generellt ett sämre genomarbetat säkerhetsarbete. 

Arbetsmiljöverket hade som förslag att man skulle vilja se att de större byggföretagen så som 

Skanska arbetar mer med utbildning av underentreprenörer för att på så vis höja kompetensen på 

samtliga som arbetar inom Skanskas projekt. Detta skulle troligtvis leda till en mer lönsam relation i 

längden. 
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5.1.6 Attityder 

Attityder och värderingar ligger till grund för hur hela organisationen agerar. Det är de faktorer som 

är mest avgörande för vilket säkerhetsklimat som råder, men är även de faktorer som är svårast att 

påverka. Under intervjuerna har vi mött på en väldigt splittrad syn på vilka attityder som finns inom 

byggbranschen. En del menar på att ”macho-kulturen” inte existerar medans andra påpekar att den i 

allra högsta grad finns kvar, och är den största anledningen till olyckor. Detta kan bero på vilken 

attityd och värdegrund intervjupersonen själv har samt ifrån vilken bakgrund denne kommer.  

Det kan även bero på vilka projekt och medarbetare man arbetat med under sin tid inom 

byggbranschen. De flesta upplever dock en positiv attityd till att försöka förbättra säkerheten och de 

flesta är övertygade om att byggbranschen är på väg i rätt riktning.  

Det är även en allmän uppfattning om att det finns en viss tröghet inom byggbranschen. Man vill 

gärna göra som man alltid har gjort och det finns ett visst motstånd till nya rutiner, regler, arbetssätt 

med mera. Denna tröghet kan vara förödande för utvecklingen och kan leda till ett sämre 

säkerhetsklimat.  

En felaktig attityd till säkerhet kan vara något individen har med sig från början. Det kan även vara 

något som byggts upp då man tagit risker och klarat sig undan olyckor. Det kan leda till en felaktig 

inställning till säkerhet där man är väl medveten om att olyckor sker, men att man får attityden att 

”det händer aldrig mig”. Vilka värdegrunder gruppen i stort har påverkar även individens attityder.  

Fel attityd leder till att man inte gör de riskbedömningar som behövs och inte bedömer arbeten 

utifrån de risker som finns. Det leder även till att det slarvas med skyddsutrustning då man tycker det 

är onödigt och jobbigt i vissa lägen. Denna attityd kan grunda sig i en lathet, men även i brist på 

kompetens.  

En positiv attityd är avgörande för bra säkerhetsklimat. Finns en positiv attityd är det lättare att nå ut 

med säkerhetsinformation och utbildningar. Det är då lättare att öka kompetensen och 

riskuppfattningen inom organisationen.  
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5.2 Lagar, regler och rutiner 

5.2.1 Arbetsmiljöverket  

Arbetsmiljöverket (AV) har en stor inverkan på vilket säkerhetsarbete som utförs på arbetsplatserna. 

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen med dess föreskrifter är viktiga verktyg för AV för att 

se till att säkerhet prioriteras och arbetas med kontinuerligt. Det är viktigt att föreskrifterna hålls 

aktuella och att AV arbetar med att ta fram nya föreskrifter som förbättrar säkerheten, till exempel 

kravet på bättre stegar och bockar som kom under 2011. AV har arbetat mycket med att förenkla och 

göra föreskrifter mer lättöverskådliga med branschanpassade regelpaket, vilket gör att det blir 

lättare att hitta information som gäller för den aktuella verksamheten. Att paragrafer minskat i antal 

till en tredjedel jämfört med 1996 gör det mer lättöverskådligt vilket är bra. För många och för 

invecklade lagsystem med många paragrafer kan lätt verka skrämmande och ha effekten att man inte 

tar till sig vad som står över huvudtaget.  

AV genomför inspektioner i sitt dagliga arbete. Detta är något som är av stor vikt för att kontrollera 

att företagen uppfyller de krav som finns. Utan inspektioner skulle troligen många företag bortse från 

lagar och föreskrifter. AV själva vill genomföra fler inspektioner, men resurser finns inte. Fler 

inspektioner skulle troligen leda till en högre säkerhet, då byggföretagen känner en större press och 

större engagemang från AVs sida. Alternativet med oanmälda inspektioner är något som vanligtvis 

inte genomförs idag, men som troligen även det skulle leda till högre säkerhet. Om byggföretagen 

hela tiden vet om att AV kan göra oanmälda platsbesök skulle troligen större fokus läggas på att 

arbeta kontinuerligt med säkerhet och att alltid ha ordning och reda.  

Att AV har rätten att stoppa arbetsplatser, utdela vite och starta utredningar som kan leda till åtal är 

viktiga befogenheter för att se till att lagar och föreskrifter följs. Dock upplevs straffen i Sverige som 

ganska lindriga, och det skulle vara intressant att se om högre viten och strängare straff skulle leda 

till större fokus på arbetsmiljö från företagens sida. Desto högre straffen är, desto mer kraft och 

resurser borde rimligtvis läggas på arbetsmiljön för att undvika dessa straff. Det ska inte vara lönande 

att fuska med arbetsmiljön och sedan betala de viten som det kostar.  
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5.2.2 Skanska 

Skanska har satt som mål att vara ledande inom säkerhet för byggföretag i Sverige med en nollvision 

för arbetsplatsolyckor. Skanska har därför utöver de föreskrifter som finns från AV även tagit fram 

egna ordnings- och skyddsregler som gäller på alla Skanskas arbetsplatser.  Ytterligare ett bevis på 

detta är den arbetsmiljöcertifiering som Skanska Sverige är det första byggföretaget att genomgå. 

Detta är tydliga signaler till alla medarbetare i organisationen, att man inte nöjer sig med hur läget 

ser ut idag med antalet olyckor. Detta speglar även den uppfattning vi fått under intervjuerna, då 

många påpekat att de tycker det är tydligt att Skanska arbetar mycket med säkerhet och arbetsmiljö. 

Utbildning och information 

Ett viktigt steg för att ligga i framkant med arbetsmiljö är utbildning och kompetens hos alla inom 

organisationen. Skanska Safety Week är ett steg för att öka både kompetensen och medvetenheten 

gällande säkerhet. Även säkerhetsstopp och säkerhetsmeddelanden är viktiga verktyg. Även om det 

kan finnas en negativ inställning hos vissa som tycker att det blir för mycket information och att den 

inte är relevant är det ändå viktigt för att verkligen belysa hur mycket man prioriterar säkerhet. Ett 

filter som ser till att informationen som kommer ut verkligen berör den aktuella arbetsplatsen skulle 

dock kunna leda till en positivare inställning till all information.  

Statistiken från antalet olyckor under Safety Week jämfört med statistik från resten av året visar att 

det inträffar mer eller lika många olyckor under Safety Week. Anledningen till att statistiken visar 

detta beror sannolikt främst på att olycksrapporteringen fungerar mer aktivt och bättre under denna 

vecka jämfört med annars. Ett stort mörkertal vad gäller olyckor finns troligen under resten av året, 

och troligen rapporteras de allra flesta olyckor, stora som små, under Safety Week. Kollar man på vad 

det är för sorts olyckor som inträffat under Safety Week är det många småskador som skärsår i 

fingrarna och liknande. Dessa typer av olyckor rapporteras visserligen även in under resten av året, 

men sannolikt inte i lika stor utsträckning. 

Det är även viktigt att involvera kunder, leverantörer och underentreprenörer i Skanskas 

säkerhetsarbete, då de ofta utgör en stor del av verksamheten. Utbildning och information till dessa 

parter är därför lika viktig som till Skanskas egna anställda.  

Skyddsombud 

Skyddsombud med erforderlig kompetens för att utföra sin yrkesroll är ett viktigt steg mot säkrare 

arbetsplatser. Att skyddsombuden får den kompetens som behövs för att veta när arbeten utförs 

felaktigt är ett måste för att skyddsombuden ska kunna uppfylla sitt syfte. Något som kommit fram 

under intervjuerna är önskemål om vidareutbildning för skyddsombud och bättre samordning med 

erfarenhetsutbyte mellan skyddsombuden. Skyddsombudsrotationer har fått mycket positiv 

feedback och är något som Skanska borde utveckla. Ett sätt för att förstärka skyddsombudens roll på 

arbetsplatserna kan vara att involvera dem mer, till exempel att de genomför 

säkerhetsintroduktionen. Detta gör det lättare för skyddsombuden att påpeka när någon sedan inte 

följer de regler man gått igenom.  
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Skyddsronder 

Skyddsronder bör genomföras så ofta som möjligt. På de arbetsplatser vi besökt har det skiftat 

mellan en gång i veckan till en gång i månaden beroende på projektens karaktär. En gång i månaden 

kan anses vara lite för sällan, då det ofta hinner hända mycket på ett bygge på en månad. Man kan 

även diskutera om skyddsronder bör genomföras på bestämda tider eller om det skulle ha större 

effekt att genomföra dem vid olika tillfällen varje vecka. Risken om alla vet om när de genomförs blir 

annars att det städas undan inför skyddsronderna. 

Tillbud 

Tillbud är viktigt som erfarenhetsåterföring och för att ledningen skall veta vilka problemområden 

som finns. Det är ett viktigt verktyg för att ge ledningen och arbetsmiljö/säkerhet riktlinjer att jobba 

efter. Den allmänna attityden till tillbud kan vara att det är för krångligt att rapportera, att det tar för 

lång tid och att man inte ser meningen med det. En bättre information om varför 

tillbudsrapportering är viktigt och vad syftet med den är skulle troligen leda till en positivare attityd 

och fler tillbudsrapporteringar. 
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5.3 Vårt förslag till nya angreppssätt 

5.3.1 Attityd och beteendes inverkan på säkerhetsklimatet 

Attityden ligger till grund för hur bra allt annat fungerar och vilket säkerhetsklimat som råder. En 

gemensam uppfattning är att ”jag ska bara”-faktorn är en stor orsak till att olyckor sker. För att förstå 

varifrån denna faktor kommer kan man försöka att bryta ned det till de olika orsakerna till att den 

uppstår. En stor orsak kan då vara en negativ attityd till säkerhet och en brist på medvetenhet om 

risker. Felaktig attityd leder till att produktion sätts före säkerhet och till en hög riskacceptans där 

man inte uppfattar risker eller tar onödiga risker. 

En negativ attityd hos alltför många individer inom organisationen och inom gruppen leder till ett 

dåligt säkerhetsklimat. Detta kan i sin tur leda till sämre säkerhetsbeteende hos alla individer med 

fler olyckor som följd. Det blir lätt att minoriteten inom en grupp tar efter den allmänna 

uppfattningen som majoriteten har. Det är därför viktigt att arbeta mycket med att skapa rätt attityd 

inom hela gruppen och hos alla medarbetare.  

Det är tydligt att individens beteende och attityd är direkt avgörande för mycket som påverkar hur 

bra säkerheten är på en arbetsplats. Skanska arbetar idag med fokus på att försöka förändra varje 

individs beteende genom bland annat seminariet ”Säkra beteenden – det börjar med mig”. Forskning 

pekar dock på att det kan vara effektivare att arbeta med hela organisationens eller gruppens 

säkerhetsklimat och på så sätt i slutändan påverka individens beteende. Ledarskapet på en grupp 

påverkar säkerhetsklimatet inom gruppen, som i sin tur påverkar vilket säkerhetsbeteende som finns 

hos individen och därmed förekomsten av olyckor.  

 En dålig attityd till säkerhet hos ledningen eller hos en ledarroll har direkt förödande konsekvenser 

på säkerhetsklimatet och skapar en negativ syn på säkerhetsarbete hos alla medarbetare. Rätt attityd 

hos ledningen är därför en av de mest avgörande faktorerna för ett bra säkerhetsklimat. Människor 

har en tendens till att lägga problem på andra än sig själva och tycka att ”det är inte mig det är fel 

på”. Att lägga orsaken till att olyckor inträffar på varje individ kan vara fel angreppssätt. Om man 

istället tar till sig synsättet att ledarskap och säkerhetsklimat är direkt avgörande för bättre säkerhet, 

innebär det plötsligt att det är chefernas eget beteende som måste förändras. Även om detta kan 

kännas hotfullt kan det även vara positivt. Det är trots allt lättare att ändra sitt eget beteende än att 

ändra andras. Skanska har därför tagit fram utbildningen ”Säkert ledarskap”, som fokuserar på både 

ledarens formella och informella ansvar och syftar till att ge cheferna bättre förutsättningar att vara 

med och ta säkerhetsarbetet vidare till nästa steg.  

Det är självklart viktigt att få varje individ att förstå vikten av säkerhetsarbete, att vara sitt eget 

skyddsombud och att förstå att de själva i många situationer är ansvariga för att olyckor inte 

inträffar. Men mycket forskning visar även på vikten av ett gott säkerhetsklimat och att en 

gemensam uppfattning om gruppens säkerhetsengagemang leder till att individens 

säkerhetsmotivation höjs, vilket i sin tur leder till ett säkrare beteende med lägre antal olyckor som 

följd. Säkerhetsklimatet inom gruppen tror vi kan höjas dels genom tydligt ledarskap där ledningen 

signalerar vikten av att ha en hög säkerhet, och dels genom att arbeta med att förändra gruppens 

attityd och säkerhetsengagemang.  
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Om man av detta resonemang drar slutsatsen att det är effektivare att fokusera på hela gruppers 

attityder och därmed säkerhetsklimatet inom dessa grupper uppstår nästa fråga.  

Hur ska man med detta synsätt som utgångspunkt lyckas med att förändra hela organisationens och 

hela gruppers attityd till säkerhet? Tydliga signaler från ledningen är troligen den största påverkbara 

faktorn. Det är viktigt att dessa signaler är konsekventa, och att inte fokus byts från säkerhet till 

produktion när till exempel ett projekt hamnar efter i tidplanen. Sådana beslut har förödande 

konsekvenser då det visar på motsatta värderingar, och vad som är viktigast i slutändan.  

Att öka dialogen både mellan ledningen och den aktuella gruppen och mellan individerna i gruppen 

är troligen även det av stor vikt. Ökad dialog om säkerhet ökar medvetenheten och kompetensen 

inom gruppen och leder till ökat fokus på säkerhet.  

Det är även viktigt med feedback och konsekvenser, det vill säga vilken feedback som ges på 

framgångsrikt säkerhetsarbete och vilka konsekvenser det får om man inte uppfyller ledningens krav. 

Genom att lyfta fram när det går bra ökar medvetenheten om säkerhet och gruppen får en positivare 

attityd när de får höra att något är bra. Det är även viktigt att lyfta vad som inte fungerar, då det är 

svårt att förbättra sig om man inte vet var felet ligger. Det handlar således mycket om att skapa en 

struktur och ett feedbacksystem inom gruppen, ett fungerande säkerhetsklimat.  

Clarke(2006) påvisade i sin studie att olyckor inte påverkar säkerhetsklimatet. Detta tror vi beror på 

att man i säkerhetsklimatet har accepterat att olyckor får hända, vilket leder till att om olyckor 

händer kommer inte beteendet förändras då man i det rådande säkerhetsklimatet redan har 

accepterat det faktum att olyckor inträffar. Detta klimat leder till en hög riskacceptans.  

 

 

                     

 

  

Figur 13. Om målet är ett bra säkerhetsbeteende kan det vara effektivare att angripa rotorsakerna som 

avgör vilket säkerhetsklimat som finns.  
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5.3.2 Total Quality Safety Management  

Det är svårt att veta hur man ska angripa de problem med beteende och attityd som finns. Tydligt är 

att det är viktigt med ett starkt ledarskap och en väl fungerande organisation för att överhuvudtaget 

kunna börja förändra säkerhetsklimatet inom organisationen. Frågan är dock hur man skall få alla 

med en ledarroll inom organisationen att förstå och ta till sig hur man genom ett tydligt ledarskap 

påverkar gruppens säkerhetsklimat och därmed individens säkerhetsbeteende.  

Kan man genom att kombinera de sex faktorer som vi tidigare nämnt tillsammans med en Total 

Quality Safety Management-modell få fram ett strukturerat arbetssätt som fungerar som ett verktyg 

till alla ledande roller inom organisationen? Många av de punkter och principer som Edward Deming 

nämner hamnar inom ramen för ledarskap och organisation, och det ligger på ledningen att tydligt 

visa att man tänker leva upp till den värdegrund som finns inom organisationen. Det är viktigt att 

ledningen inte sänder ut fel signaler utan att de överensstämmer med de mål man satt upp.  

Att betona vikten av ledarskap och uppmuntra medarbetare till utbildning och vidareutveckling som 

Deming nämner är även viktiga faktorer enligt Flin et al. (2000). Utbildning och vidareutveckling leder 

till möjlighet till utveckling i arbetet, något som Deming betonar vikten av. Detta skapar ett klimat av 

långsiktighet och förbättring, som även det är en av punkterna. Vidare är det viktigt att utplåna 

rädsla i organisationen, att allas åsikter är viktiga och skall beaktas, vilket leder till en bättre 

organisation med ett bättre samarbete. Att riva murarna mellan avdelningar och arbeta för en dialog 

och ett samarbete istället för envägsinformation.  

Att arbeta med alla dessa punkter i ett strukturerat system kan bidra till att skapa ett bra 

säkerhetsklimat, där en positiv attityd till säkerhetsarbete formas. Det är genom att arbeta med 

ledarskapet och organisationen som ett bra säkerhetsklimat formas.  

”Säkert Ledarskap” – utbildning  

En slutsats vi kommit fram till är hur mycket ledarens roll påverkar säkerhetsklimatet och därmed hur 

hög säkerheten är. Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med utbildningen ”Säkert Ledarskap” 

som Skanska planerar att börja med hösten 2012. Denna utbildning faller lite i linje med några av de 

faktorer som vi anser är avgörande för säkerhetsklimatet, gällande att få starka ledare som engagerar 

sig i säkerhetsarbetet och skapar en positiv attityd till säkerhetsarbete inom gruppen. Det är således 

något som vi anser att Skanska bör satsa vidare på. Eftersom kursen ännu inte genomförts är det 

svårt att utvärdera något resultat av satsningen, men vi tror ändå att det är ett steg i rätt riktning 

mot att skapa säkrare arbetsplatser.  
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6. Utvärdering  

När vi började examensarbetet hade vi som mål att hitta punkter där Skanska kunde förbättra sitt 

säkerhetsarbete. Det blev snabbt klart att man kommit långt gällande lagar, regler och rutiner och att 

problemet nu ligger i beteende och attityder. Även om detta inte infaller inom vårt naturliga 

kompetensområde som byggingenjörsstudenter har vi ändå kommit fram till en slutsats och belyst 

var problemen kan tänkas ligga, samt vilka nya angreppssätt som kan prövas. Detta är så långt vi kan 

komma med den kompetens vi besitter och för att komma vidare med angreppssätten och ta fram en 

modell över praktiska åtgärder krävs mer kunskap om människors beteende, hur de fungerar som 

individer och i grupp samt mer forskning i hur en organisation fungerar.  

6.1 Intervjuer 

Metodvalet med intervjuer har gett oss ett bra underlag till rapporten. Vi inledde med intervjuer med 

Skanskas arbetsmiljögrupp i Stockholm i ett tidigt skede av examensarbetet.  Dessa intervjuer hjälpte 

oss att få en uppfattning om vart de ansåg att problemen låg och vad som behövdes undersökas 

närmare.  

Under intervjuerna har det uppstått många diskussioner och åsikter som genom en 

enkätundersökning aldrig hade framkommit. Vi valde att ha en rad frågor som stöd till intervjuerna, 

och sedan försöka skapa en diskussion runt säkerhetsarbetet. Detta har fungerat bra, och vi har blivit 

bra bemötta på arbetsplatserna. Vår uppfattning är många har tyckt att det varit intressant att 

diskutera frågor rörande säkerhet.  

6.2 ”Säkra beteende” – seminarium 

”Säkra beteende” – seminariet gav oss möjlighet att prata med anställda inom Skanska och detta på 

en dag där säkerhet låg i fokus. Det var intressant att genomgå denna utbildning tillsammans med de 

anställda och att få föra en diskussion med flera samtidigt där alla gav sin åsikt om hur säkerheten 

fungerar och hur man kan bli ännu bättre. Vi fick även möjligheten att bilda oss en uppfattning om 

hur inställningen till säkerhetsutbildningar är inom Skanska.  

6.3 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och en helhetssyn. Social hållbarhet handlar om att 

långsiktigt bygga ett samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Stress och 

bestående skador, psykologiska som fysiologiska, har stor inverkan på hur högt välbefinnandet är. 

Människan har ett behov av att känna sig delaktig och uppfylla ett syfte. Det är viktigt att människor 

har ett arbete att gå till, som garanterar att man kommer hem i samma skick på kvällen som när man 

gick på morgonen. Det är därför av stor vikt att arbeta med arbetsmiljö och säkerhet för att nå social 

hållbarhet. Den här rapportens syfte är att bidra till en bättre arbetsmiljö på Skanskas arbetsplatser, 

och därmed att bidra till en social hållbarhet och en långsiktig hållbar utveckling.  
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7. Slutsatser 

7.1 Allmänt 

Sett till den forskning och de undersökningar som gjorts både inom Skanska och av utomstående är 

en förändring i beteende och attityd nästa stora steg för att minska antalet arbetsplatsolyckor. Det 

behövs ett starkare säkerhetsklimat där säkerhet prioriteras högre hos hela gruppen och hos varje 

individ. Detta styrks om man undersöker hur långt arbetet med lagar, regler, rutiner och säkra 

arbetsmetoder kommit. Det styrks även av den allmänna uppfattningen som framkommit genom 

intervjuer med anställda på olika positioner inom Skanska, där många pekar på orsaker som lathet, 

slarv och ”jag ska bara”. Detta är alla orsaker som främst grundar sig i ett beteende.  

Viktiga faktorer som måste fungera för att kunna skapa ett gynnsamt säkerhetsklimat är enligt 

sammanställning och analys av intervjuer; 

 Ett starkt ledarskap som tydligt prioriterar säkerhet. 

 En fungerande organisation där rutiner och planering fungerar.  

 Att en riskuppfattning finns och att risker inte accepteras. 

 Att en prioritering på säkerhet kontra produktionsresultat är tydlig. 

 En kompetens hos sig själv och sina kollegor. 

 En positiv attityd till säkerhetsarbete. 

Dessa faktorer påverkar vilket säkerhetsklimat som råder och därmed vilket beteende varje individ 

inom gruppen har. De är därför alla viktiga faktorer att arbeta med för att skapa ett bra 

säkerhetsarbete.  

Efter analys av intervjuerna kan slutsatsen dras att synen på säkerhet och viljan att arbeta med 

säkerhet är något som delas av alla yrkesgrupper inom Skanska.  Ansvaret att förbättra säkerheten 

faller inte på någon specifik yrkesgrupp, utan alla är eniga om att alla i sin roll kan bidra med något.  

7.2 Rekommendationer för Skanska 

För att komma till en förändring av beteende är det en förändring i attityd som behövs. Skanska 

arbetar idag till viss del med att försöka förändra attityden hos sina medarbetare, bland annat genom 

utbildningen ”säkra beteenden – det börjar med mig”. Vårt förslag är dock att Skanska lägger större 

fokus på att försöka förändra attityden hos hela grupper, och försöker skapa ett bra säkerhetsklimat 

inom hela organisationen, då vi anser att detta i slutänden leder till en bättre attityd hos den enskilde 

medarbetaren. Detta är något som är på gång inom Skanska, bland annat genom den nya 

utbildningen ”Säkert Ledarskap”. Detta är något som framkommit under arbetets gång, och vi kan 

således konstatera att Skanska kommit långt på vägen och är på väg i rätt riktning. Genom att 

implementera Total Quality Safety Managements modell med de 14 punkterna tillsammans med de 6 

faktorer ovan som är slutsatsen för vår undersökning kan man skapa ett strukturerat arbetssätt för 

att angripa de nödvändiga förändringarna.  

Vi ser även gärna att Skanska ser över hur Skanska Safety Week är utformad och hur den fungerar, då 

vi fått många blandade reaktioner under intervjuerna angående detta. Vidare finns det åsikter om att 

information rörande säkerhet som skickas ut till projekt bör vara mer riktad till det specifika 

projektet.  
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Skyddsombudsrotation är något som fått mycket positiv feedback och är därför något Skanska bör 

arbeta mer med och kanske genomföra oftare.  

8. Förslag på framtida Examensarbeten och studier 

Vi har genom vår studie belyst var problemen ligger och var fokus bör ligga för att komma till rätta 

med dessa problem. Hur detta skall göras rent praktiskt kräver mer undersökning.  

En mer omfattande studie i hur Total Quality Safety Management skulle fungera i praktiken som 

ledningssystem för ett byggföretag i säkerhetsfrågor.  

En viktig angreppspunkt för säkerheten är enligt våra slutsatser vilka attityder och värdegrunder som 

finns. Att undersöka hur säkerhet lärs ut i yrkesutbildningar och på gymnasienivå skulle vara 

intressant då många av de värderingar och attityder individen har troligen formas där.  
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9. Tackord 

Vi vill tacka alla projektchefer, produktionschefer, arbetsledare, skyddsombud och yrkesarbetare som 

vi varit i kontakt med under intervjuerna för ett trevligt bemötande och ett engagemang i våra 

frågeställningar.  

Vi vill även tacka Arbetsmiljö/säkerhets-gruppen inom Skanska för en utvecklande dag i Stockholm, 

Per-Inge på Arbetsmiljöverket och Soheyla Kaboli, samordnare inom arbetsmiljö på Skanska Hus 

Väst.  

Ett extra stort tack till Daniel Lindén som gav möjligheten till det här examensarbetet och fungerat 

som handledare på Skanska, och Malin Olin på Karlstads Universitet som väglett oss.  
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104. Åsa Åkerblom  Arbetsmiljö/säkerhet – Stockholm ombyggnad  

2012-03-08 

105. Soheyla Kaboli  Arbetsmiljö/säkerhet – Samordnare Hus Väst 

2012-04-27 

106. Bo Eriksson  Arbetsmiljö/säkerhet – Huvudskyddsombud Värmland  

Litteratur  

Flin, R. Mearns, K. O’Connor, P. & Bryden, R. (2000). Measuring safety climate: identifying the 

common features. Safety Science, vol 34. Tillgänglig: 

http://www.sat.ait.asia/people/kusumo/aitcem/OSH/Download/AdditionalReadings/measuringsafet

yclimate.pdf  

Törner, M. (2008). Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet – en översikt. 

Arbetsmarknad och arbetsliv nr 1, 2008.  

 Referenser till material i Törner, M. (2008). Tidsskrifter: 

Andriessen, J H T H. (1978). Safe behaviour and safety motivation. Journal of 

Occupational Accidents, vol. 1.  

Cheyne, A. Cox, S. Oliver, A. & Tomás, J M. (1998). Modelling safety climate in the 

prediction of levels of safety activity. Work and Stress, vol. 12(3). 

Clarke, S. (2006). The relationship between safety climate and safety performance: a 

meta-analytic review. Journal of Occupational Health Psychology, vol. 11(4). 

Neal, A. & Griffin, M A. (2006). A study of the lagged relationship among safety 

climate, safety motivation, safety behavior, and accidents at the individual and group 

levels. Journal of Applied Psychology, vol. 91(4). 

Prussia, G E. Brown, K A. & Willis, P G. (2003). Mental models of safety: do managers 

and employees see eye to eye? Journal of Safety Research, vol. 34. 

Shannon, H S. Mayr, J. & Haines, T. (1997). Overview of the relationship between 

organizational and workplace factors and injury rate. Safety Science, vol 26(3). 

Törner, M. (2010). Bra säkerhetsklimat skyddar mot olyckor. Arbetsmiljöforskning 2010-10-13. 

Tillgänglig: http://www.arbetsmiljoforskning.se/aj-oj/bra-s%C3%A4kerhetsklimat-skyddar-mot-

olyckor-0 (2012-05-08) 

Jakobsson, R. & Aronsson, G. (2011). Handbok; Bättre arbetsmiljö. Stockholm. Prevent.  

 

http://www.sat.ait.asia/people/kusumo/aitcem/OSH/Download/AdditionalReadings/measuringsafetyclimate.pdf
http://www.sat.ait.asia/people/kusumo/aitcem/OSH/Download/AdditionalReadings/measuringsafetyclimate.pdf
http://www.arbetsmiljoforskning.se/aj-oj/bra-s%C3%A4kerhetsklimat-skyddar-mot-olyckor-0
http://www.arbetsmiljoforskning.se/aj-oj/bra-s%C3%A4kerhetsklimat-skyddar-mot-olyckor-0


I 
 

 

Bilaga 1. Intervjuunderlag Arbetsmiljöverket  

 Hur jobbar AV med säkerhet på byggarbetsplatser? 

 Inspektioner: 

När/antal? 

Varför? 

Resulterar i? 

 Hur uppfattas det av byggföretagen när AV kommer ut på inspektioner? 

 Upplever AV att det finns intresse hos byggföretagen att jobba med arbetsmiljö och 

säkerhet? 

 Tror AV att det är en förändring i beteende hos byggföretagen som behövs? 

 Andra faktorer som AV anser är av stor vikt när det gäller att minska antalet olyckor? 

Byggföretagen? 

Byggherren? 

Lönesystem? 

Facket? 

 AVs möjlighet att påverka? 

Strängare lagar/regler/straff?  

Inspektioner 

 Vad tror AV att de kan göra för att hjälpa till att minska antalet olyckor på 

byggarbetsplatserna? Orsaker till olyckor: 

 Vad hindrar AV från att göra detta? 

 Känner AV att ansvaret ligger på någon annan? 

Individens? 

Arbetsgivaren? 

Beställaren? 

Facket? 

  



II 
 

 

Bilaga 2. Diskussionsunderlag Arbetsmiljö/Säkerhet 

Säkerhetsarbete: 

 Hur mycket arbetas det med säkerhet? Hur ofta sätts säkerhet i främsta fokus? Eller blir 

det ofta bortprioriterat när det ”inte finns tid och pengar” 

 Finns det uppenbara brister i det dagliga arbetet? 

 Allmänt om tillbud 

 Allmänt om skyddsronder 

 Allmänt om Skanska Safety Week 

 Allmänt om arbetsberedningar 

 Vad finns det för erfarenhetsåterföring gällande säkerhet?  

Global Safety Stand Down, Säkerhetsmeddelanden  

Information: 

 Hur medvetna är YA gällande de säkerhetsföreskrifter som finns?  

Hur ser informationskanalerna ut och för vem är informationen skriven? 

 Kan lättillgänglig information bidra till ett bättre säkerhetsarbete?  

 De lagar/regler som finns 

Krävs en revidering av dessa lagar/regler eller är det en förändring i människans beteende 

som skulle ha störst utslagskraft?  

 Vilka övriga kommunikationssätt kan med fördel användas för att nå ut med väsentlig 

information?  

Kan flödet av information ändras?  

Beteende: 

Lagar och regler är väldigt tydliga och väl genomarbetade gällande hur arbetet ute i produktionen ska 

utföras, vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga osv. Ändå sker olyckor.  

 De olyckor som sker, har det brustit någonstans eller beror det bara på otur att olyckorna 

inträffar trots att alla säkerhetsåtgärder har vidtagits?  

 Vad är det som får oss att sidosätta och strunta i de regler som vi satt upp för att uppnå en 

säker arbetsmiljö? Vilka faktorer spelar in när de val vi tar innebär en risk för vår egen 

säkerhet? 

 Är det en skillnad på att utsätta sig själv för en onödig risk jämfört med att utsätta andra? 

 Hur gör man för att få en högre säkerhet? Gäller det att ta fram strängare lagar/regler, eller 

krävs det en förändring hos människorna som arbetar? 

 Skillnaden mellan struktur och kultur(outtalade och uttalade normer) 

 Varför sker olyckor?  

Tidspress? 

Lathet? 

Bristande förståelse för allvaret? 

Pengar?  

Annat? 



III 
 

 

Bilaga 3. Intervjuunderlag Projektchef 

 Hur jobbar PrjC med säkerhet? 

Hur viktig tror PC att deras roll är för en hög säkerhet. 

 Hur mycket arbetas det med säkerhet?  

Hur ofta sätts säkerhet i främsta fokus?  

Eller blir det ofta bortprioriterat när det ”inte finns tid och pengar” 

 Hur är PrjC syn på säkerhet? 

 Arbetsberedningar 

Hur är PrjC involverade i planeringen med arbetsberedningar? 

Synen: effektiviserande eller tidskrävande? 

Skulle man kunna involvera fler medverkande för ett bättre resultat? 

 Vad tycker PrjC om Skanska Safety Week? 

 Vad tycker PrjC om utbildningar som rör säkerhet? 

Produktionstid försvinner? 

Viktigt? 

 Varför tror du det sker olyckor? 

Tidsbrist/tidspress? 

Dålig planering? 

Lathet/slarv? 

 Varför gör vi inte som vi säger? 

Macho-kultur 

Uttalade och outtalade normer 

Man vill inte krångla eller ”gnälla”.  

 Vad tror PrjC att de kan göra för att minska antalet olyckor? 

 Vad hindrar dem? 

 Känner PrjC ett eget ansvar att förbättra säkerheten? 

 Känner PrjC att ansvaret ligger på någon annan? 

Vilken/Vilka? 

  



IV 
 

 

Bilaga 4. Intervjuunderlag Produktionschef  

 Hur jobbar PC med säkerhet? 

Hur viktig tror PC att deras roll är för en hög säkerhet? 

 Hur mycket arbetas det med säkerhet?  

Hur ofta sätts säkerhet i främsta fokus?  

Eller blir det ofta bortprioriterat när det ”inte finns tid och pengar”? 

 Hur är PC syn på säkerhet? 

 Tillbud 

Hur fungerar processen runt tillbudsrapportering? 

 Olyckor 

Rapporteras alla olyckor in? 

 Arbetsberedningar 

Hur är PC involverade i planeringen med arbetsberedningar? 

Synen: effektiviserande eller tidskrävande? 

Skulle man kunna involvera fler medverkande för ett bättre resultat? 

 Skyddsronder? 

Hur följs resultaten av skyddsronderna upp och hur arbetas de med.  

 Visas de säkerhetsmeddelanden som Skanska gör när en olycka inträffar någonsin upp? 

 Vad tycker PC om ackord och andra lönesystem? 

 Vad tycker PC om Skanska Safety Week? 

Vad tycker PC om utbildningar som rör säkerhet? 

Produktionstid försvinner? 

Viktigt? 

 Hur ser PC på sin roll med att föregå med gott exempel? 

 Varför tror du det sker olyckor? 

Tidsbrist/tidspress? 

Dålig planering?  

Lathet/slarv? 

 Varför gör vi inte som vi säger? 

Macho-kultur? 

Uttalade och outtalade normer? 

Man vill inte krångla eller ”gnälla”? 

 Vad tror PC att de kan göra för att minska antalet olyckor? 

 Vad hindrar dem? 

 Känner PC ett eget ansvar att förbättra säkerheten? 

 Känner PC att ansvaret ligger på någon annan? 

Vilken/Vilka? 

 

  



V 
 

 

Bilaga 5. Intervjuunderlag Arbetsledare 

 Hur jobbar AL med säkerhet? 

Syn på säkerhet? 

 Hur mycket arbetas det med säkerhet?  

 Tillbud 

 Olyckor 

 Arbetsberedningar 

 Skyddsronder 

 Vad tycker AL om Skanska Safety Week? 

 Vad tycker AL om utbildningar som rör säkerhet? 

 Vad tycker AL om ackord och andra lönesystem? 

 Varför tror du det sker olyckor? 

Tidsbrist/tidspress? 

Dålig planering? 

Lathet/slarv? 

 Varför gör vi inte som vi säger?  

Macho-kultur 

Uttalade och outtalade normer 

Man vill inte krångla eller ”gnälla”.  

 Vad tror AL att de kan göra i sin roll för att minska antalet olyckor? 

 Vad hindrar dem? 

 Känner AL ett ansvar i sin roll att jobba för en bättre säkerhet? 

 Känner AL att ansvaret ligger på någon annan? 

Vilken/Vilka? 

  



VI 
 

 

Bilaga 5. Intervjuunderlag Skyddsombud 

 Hur arbetar SO med säkerhet? 

Telefonmöten? 

Träffar?  

 Hur ofta gör man skyddsronder 

Hur ofta leder de till en åtgärd? 

 Arbetsberedningar 

Involveras SO något i arbetet med att ta fram arbetsberedningar? 

 Hur upplever SO alla andras syn på säkerhet? 

 Vad tycker SO om Skanska Safety Week? 

 Vad tycker SO om säkerhetsutbildningar? 

Produktionstid försvinner? 

Viktigt? 

 Varför tror du det sker olyckor? 

Tidsbrist/tidspress 

Dålig planering 

Lathet/slarv 

 Varför gör vi inte som vi säger? 

Macho-kultur 

Uttalade och outtalade normer 

Man vill inte krångla eller ”gnälla”.  

 Vad tror SO att de kan göra mer i sin roll som SO för att minska antalet olyckor? 

 Vad hindrar dem? 

 Känner SO ett eget ansvar att förbättra säkerheten? 

 Känner SO att ansvaret ligger på någon annan? 

Vilken/Vilka? 

  



VII 
 

 

Bilaga 7. Intervjuunderlag Yrkesarbetare 

 Tillbud 

Hur fungerar det? 

Hur ofta görs det? 

Krångligt att rapportera? 

Vad tror YA händer med tillbudet efter ni rapporterat det? 

Tror YA det leder det till någonting? (Åtgärder) 

 Olyckor 

Tror YA att alla olyckor rapporteras in? (varför inte?) 

 Arbetsberedningar 

Hur är YA involverade i planeringen med arbetsberedningar? 

Synen: effektiviserande eller tidskrävande? 

 Säkerhetsmeddelanden 

Visas de säkerhetsmeddelanden som Skanska gör när en olycka inträffar någonsin upp? 

 Vad tycker YA om Skanska Safety Week? 

 Vad tycker YA om utbildningar som rör säkerhet? 

Produktionstid försvinner? 

Viktigt? 

 Hur medvetna är YA om gällande säkerhetsföreskrifter? Vart fås den informationen ifrån 

och hur ser den ut? Går det att förbättra? 

 Upplever YA att ledningen på bygget tar säkerheten på allvar? 

Ger tid och resurser 

Föregår med gott exempel 

 Vad tycker YA om ackord och andra lönesystem? 

Tidspress 

Bättre säkerhet och arbetsmiljö med månads/timlön? 

Individuell lönesättning. 

 Varför tror du det sker olyckor? 

Tidsbrist/tidspress? 

Dålig planering? 

Lathet/slarv? 

 Varför gör vi inte som vi säger? 

Macho-kultur 

Uttalade och outtalade normer 

Man vill inte krångla eller ”gnälla”.  

Hur medvetna är YA om olyckriskerna i det dagliga arbetet? 

 Vad tror YA att de kan göra för att minska antalet olyckor? 

 Vad hindrar dem? 

 Vad tycker YA om att Skanska strävar efter och har som målsättning att vara ledande i 

branschen gällande säkerhet? 

 Känner YA ett eget ansvar att förbättra säkerheten? 

 Känner YA att ansvaret ligger på någon annan? 

Vilken/Vilka? 


