
Thesis 299 

 

 

 

 

 

 

 

Led om, led rätt! 

Om säkerheten för personal och oskyddade trafikanter på 
anläggningsarbeten 
 

 

 

Alice Haggren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik och Väg 

Institutionen för Teknik och Samhälle 

Lunds Tekniska Högskola 

Lunds Universitet 

  



 

 

 

 

 

Copyright © Alice Haggren 

 

LTH, Institutionen för Teknik och samhälle 

CODEN: LUTVDG/(TVTT-5266)/1-76/2017 

ISSN 1653-1922 

 

Tryckt i Sverige av Media-Tryck, Lunds universitet 

Lund 2017  

 



 

Examensarbete CODEN: LUTVDG/(TVTT-5266)/1-76 

/2017 

Thesis / Lunds Tekniska Högskola, 

Instutionen för Teknik och samhälle,  

Trafik och väg, 299 

ISSN 1653-1922 

 

Author(s): Alice Haggren  

Title: Led om, led rätt! Om oskyddade trafikanter och personal på 

anläggningsarbeten.  

English title: Leading the way for pedestrians, bicyclists and workers at civil 

work sites.  

Language Swedish/Svenska 

Year: 2017 

Keywords: Oskyddade trafikanter, avspärrning, säkerhet, arbetsmiljö, 

anläggning 

Citation: Haggren, A, Led om led rätt! Om oskyddade trafikanter och 

personal på anläggningsarbeten. Lund, Lunds universitet, LTH, 

Institutionen för Teknik och samhälle. Trafik och väg 2017. 

Thesis. 299 

 

Abstract:   

The purpose of this thesis was to study and find a solution for the safety problem of 

workers, pedestrians and bicyclists who take shortcuts through civil work construction 

sites. It focuses on the situation at one specific project, but the conclusions are general for 

all construction work sites. The thesis includes literature studies, interviews, a 

questionnaire survey and observation studies. Through the thesis, it was found that at the 

studied project, almost 50 % of the people working there regularly took shortcuts at the 

construction site. The main reasons they did this were unclear walking paths and that they 

did not see a risk with their behaviour. Main conclusions include that a genuinely safety-

oriented working culture is needed to reach a goal of zero shortcutting incidents. 
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på fem års studier till civilingenjör i väg- 

och vattenbyggnad. Arbetet är skrivet på Institutionen för Teknik och Samhälle, avdelning 

Trafik och Väg, Lunds Tekniska Högskola, i samarbete med Skanska Sverige AB. 

Jag vill först och främst tacka mina handledare, Sven Agardh på LTH och Emil Westesson 

på Skanska, för ovärderlig hjälp och stöttning under arbetets gång. 

Ett stort tack riktas även till personalen på ESS, för att ni med stort engagemang har hjälpt 

mig under arbetet. Tack för att ni har låtit mig ta del av ert arbete, svarat på min 

enkätundersökning och hjälpt till att sprida den till alla på plats samt delat med er av era 

erfarenheter och er kunskap. Ett särskilt tack riktas till alla som har låtit sig intervjuats och 

till gänget på Civil för ett varmt välkomnande och för stöttning under de månader som jag 

har suttit på plats hos er. 

Jag vill även tacka personalen på projektet Spårvägen Lund, för möjligheten att utföra delar 

av min observationsstudie på plats hos er och för kunskapen ni delade med er av. 

Till sist vill jag tacka vänner och familj för ert stöd. 

 

Lund, maj 2017 
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Sammanfattning 
Den här rapporten riktar in sig på ett specifikt problemområde i den olycksdrabbade 

byggbranschen, nämligen obehöriga gående och cyklister på anläggningsarbeten. Detta är 

ett säkerhetsproblem då utomstående som kommer in på arbetsområdet kan komma i kontakt 

med bland annat tunga entreprenadmaskiner och djupa schakter. Syftet är att belysa 

problemet och formulera rekommendationer till företag och anställda i branschen. I 

problemställningarna tas beteendet att gena över anläggningsarbeten upp samt omfattningen 

av detta och bakomliggande orsaker. Vad som kan göras för att motverka problemet tas 

också upp som en problemformulering. 

Metoden som har använts är en fallstudie där projektet ESS i norra Lund har studerats. I 

fallstudien användes intervjuer, enkäter och observationer. Även byggnationen av ny 

spårväg i Lund studerades till viss del inom ramen för fallstudien. 

Intervjustudien visade att genandet på arbetsplatsen upplevdes som ett betydande problem. 

Respondenterna ansåg att problemet var utbrett och att det fanns bland alla yrkesgrupper. 

Möjliga orsaker ansågs vara bland annat lathet, okunskap och en annan säkerhetskultur hos 

underentreprenörer. Det nätverk av gångvägar som finns på ESS ansågs av respondenterna 

fungera bra och det fanns bra säkerhetsrutiner på projektet, men samtidigt betraktades 

omledningar för gående som någonting tidsödande och kostsamt. 

Enkätstudien visade att ungefär hälften av de som arbetar på ESS regelbundet bryter de 

gångbanor som finns på arbetsplatsen och går utanför dem. De vanligaste anledningarna till 

att man gör detta var att man inte ser någon risk med beteendet samt att gångbanorna är 

otydliga eller saknas. Observationsstudien visade bland annat att det även på det centralt 

belägna projektet spårvägsbyggnationen uppstod en viss förvirring för gående och cyklister 

om hur man skulle röra sig runt arbetsplatsen. 

Sammanfattningsvis bedömdes att det finns en ”jag ska bara”-mentalitet i branschen som ger 

upphov till slarv och genande på arbetsplatser. Rapportering av säkerhetsbrister och 

riskfyllda beteenden sker inte i tillräckligt hög grad och det är alltför få som ser sig som 

säkerhetsförebilder när de rör sig ute på arbetsplatsen. Att man underskattar risken med att 

gena och överskattar nyttan samt att man är stressad kan förstärka beteendet. Dessutom görs 

omledningar för oskyddade trafikanter inte tillräckligt tydliga, något som kan bero på 

bristfällig planering och otillräckligt stöd i budgeten. 

De förslag till förbättring som togs fram för projektet ESS innefattar bland annat att ha 

säkerhet som första punkt på utvärderingsmöten, ge tydligare återkoppling på inlämnade 

observationer och göra det lättare att lämna synpunkter på gångvägarna. 
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Summary 
The main object of this report is to study a specific problem area within the construction 

industry, namely pedestrians and bicyclists walking through civil work construction sites. 

Unauthorized pedestrians who enter construction areas might come in contact with heavy 

construction equipment and deep excavations, which make this a severe safety issue. The 

aim is to highlight the problem and come up with possible solutions. In the research 

questions, the behaviour of taking shortcuts through construction areas is highlighted, as 

well as the underlying reasons behind the behaviour and the width of the problem. Possible 

solutions to the problem are also sought for.  

The method used is a case study in which the ESS project in northern Lund was studied. The 

study consisted of interviews, questionnaires and observations. As a part of the case study, 

the construction of the new tramway in Lund was also studied. 

The interview study showed that the behaviour of taking shortcuts on the workplace was 

considered to be a significant problem among the respondents. Their opinion was that the 

problem was widespread among all who worked at ESS. Possible causes according to the 

respondents were among other things laziness, lack of knowledge and a different safety 

culture among the subcontractors. The network of walking paths at the ESS site was 

considered to work well, as well as the safety routines. However, a common opinion was 

that creating temporary walking paths past a working area is time consuming and expensive. 

The questionnaire study showed that around half of the people working at the ESS project 

regularly violate the walkways at the workplace and walk outside of them. The most 

common reasons for doing this was not seeing any risk with the behaviour and that the 

walking paths are unclear or non-existing. The observation study showed that at the tramway 

construction, a project located in the city centre, some confusion arose for pedestrians and 

bicyclists on how to get past the workplace. 

In conclusion, it was found that there is a mentality in the industry that gives rise to 

carelessness and taking shortcuts at construction sites. The reporting of safety faults and 

hazardous behaviour is insufficient and there are too few who see themselves as safety role 

models when they are walk on the site. Underestimating the risk of shortcuts, overestimating 

the benefits and time pressure can reinforce the behaviour. Furthermore, the walking paths 

are not clear enough, which might be a consequence of inadequate planning and lack of 

resources in the budget. 

Proposals for improving the safety of pedestrians at the ESS project include having safety as 

the first point on the agenda on evaluation meetings, providing clearer feedback to 

informants on submitted observations and making it easier to submit comments on the 

walking paths. 
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1.1 Bakgrund 
Att byggbranschen är riskfylld är välkänt och olyckor händer än idag på byggarbetsplatser, 

trots det senaste decenniets gedigna säkerhetsarbete inom branschen. Det finns många 

aspekter på säkerhet och i det här arbetet ligger fokus på personal och oskyddade trafikanter 

och deras beteenden på och invid anläggningsarbeten. Detta är ett ämne som berör alla som 

går eller cyklar ute i trafiken och någon gång stöter på ett vägarbete, men även människor 

som arbetar på byggprojekt där man varje dag går förbi tunga entreprenadmaskiner och 

schakter. 

Framförallt på större byggarbetsplatser samsas personer från olika discipliner inom 

byggbranschen på en avgränsad och ofta ganska trång yta. Det är då inte ovanligt att anställda 

på projektet genar över varandras arbetsytor och på så sätt utsätts för risker. Vid genande 

över ett anläggningsarbete finns risk att ramla ner i schakter eller träffas av en 

entreprenadmaskin som rör sig eller svänger sin skopa. Maskinförare som framför 

entreprenadmaskiner har en mycket begränsad sikt och deras döda vinklar infattar en stor 

yta bakom och vid sidan av maskinen. Detta innebär att risken är stor att de inte ser personer 

som rör sig i maskinens närhet utan förarens vetskap. 

Även externa tredje man finns ofta alldeles i närheten av väg- och anläggningsarbeten, då 

trafiken leds förbi precis intill arbetsområdets avspärrningar. Oskyddade trafikanter som 

väljer att gena över arbetsplatsen istället för att följa avspärrningarna löper även de risk för 

att skadas av en entreprenadmaskin eller falla ner i en schakt. 

1.2 Syfte och problemställningar 
Syftet med det här arbetet är att studera säkerhetsproblemet med oskyddade trafikanter och 

personal på anläggningsarbeten för att försöka nå fram till en lösning. Lösningen ska 

innehålla rekommendationer till såväl branschen i stort som till berörda företag, men 

framförallt förslag på förändringar som kan genomföras på enskilda projekt för att skapa 

säkrare anläggningsarbeten. Fokus ligger på beteendet att avsiktligt eller oavsiktligt bryta 

mot avspärrningar och/eller gena över anläggningsarbeten. 

Problemställningarna handlar om omfattningen av problemet och synsättet i branschen: 

 Hur ser problemet med oskyddade trafikanter och personal på arbetsplatser ut? Hur 

omfattande är det? Vilka faktorer ligger bakom beteendet? 

 Hur kan detta problem lösas? Vad kan göras på ett enskilt projekt, vad kan ett företag 

göra för att påverka och vad krävs av branschen i stort? 

1 Inledning 
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet har genomförts i samarbete med Skanska och det är därmed främst hur man arbetar 

på detta företag som har studerats. Projektet ESS i Lund har utgjort grunden för studierna 

men även perspektiv från byggandet av en ny spårväg i Lund har använts för att hitta 

lösningar. Dessa projekt beskrivs i kapitel 2.3. Vad gäller arbeten på trafikerade vägar har 

enskilda vägar inte beaktats, utan endast statliga och kommunala vägar. 

1.4 Ordlista 
Följande fackord och begrepp används i examensarbetet: 

Allvarligt tillbud Händelse eller situation som hade kunnat leda till 

att en person skadas allvarligt. 

Byggherre Person eller företag som låter uppföra ett bygg- 

eller anläggningsarbete. 

Entreprenör Företag som utför en entreprenad, det vill säga ett 

byggnads- eller anläggningsarbete. 

Externa tredje man Personer som inte arbetar på byggarbetsplatsen. 

Fasta arbeten Arbeten som genomförs inom ett visst område. 

FIFA Trafikverkets system för handläggning av 

trafikanordningsplaner. 

Förfrågningsunderlag/FU Underlag för upphandling. 

Intermittenta arbeten Kortvariga arbeten som stegvis förs framåt. 

Interna tredje man Personer som arbetar på byggarbetsplatsen, men 

inte på det aktuella arbetsområdet. 

Observation Observerad riskfylld situation på arbetsplatsen. 

Oskyddad personal Personal som inte arbetar inuti ett fordon. 

Oskyddad trafikant Gående, cyklister och mopedister. 

Strada Datainsamlingssystem för statistik om 

vägtrafikolyckor från polis och sjukvård. 

Tillbud Händelse eller situation som hade kunnat leda till 

att en person skadas. 

Trafikanordningsplan/TA-plan Plan för hur utmärkningen av ett vägarbete ska ske. 

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för arbete på väg. 

TRVR Apv Trafikverkets tekniska råd för arbete på väg. 

TRVÖK Apv Trafikverkets övergripande krav för arbete på väg. 

Väghållare Ansvarar för vägen och för dess skötsel. 

 



10 

1.5 Disposition 
Kapitel 1. Inledning. Inledning till ämnet och problemformulering samt 

tidigare forskning inom ämnet. 

Kapitel 2. Metod. De metoder som använts för att nå fram till resultaten 

under examensarbetet. 

Kapitel 3. Teoretisk bakgrund. Arbetets teoretiska bakgrund som 

framkommit ur en litteraturstudie. 

Kapitel 4. Resultat. Vad som har framkommit under studien. 

Kapitel 5. Diskussion och slutsats. Diskussion av resultat och metod 

samt slutsatserna för arbetet. 

Kapitel 6. Referenser. 

Kapitel 7. Bilagor. 

1.6 Tidigare forskning i frågan 

 Oskyddad personal på arbetsplatsen – interna tredje man 

En vanlig typ av tillbud som rör oskyddad personal på arbetsplatsen är anställda som genar 

inom en entreprenadmaskins arbetsområde utan maskinförarens vetskap. I en amerikansk 

artikel från 2011 har olyckor i byggbranschen undersökts där siktproblem har varit en 

bidragande faktor. En särskilt stor fara är situationer då tunga maskiner med stora döda 

vinklar backar, något som är återkommande i de olyckor som undersökts i artikeln. Förutom 

problemet att maskinförare inte kan se vad som finns rakt bakom dem pekas även 

mobiltelefoner ut som en växande riskfaktor, då det anses vara distraherande för förarna att 

prata i telefon. Det finns även en risk att personer som arbetar på ett projekt under en längre 

tid efterhand kan börja ignorera maskinernas backvarningssignaler då de kan komma att ses 

mer som ett sorts bakgrundsljud än som de varningssignaler som de faktiskt är. Potentiella 

lösningar som pekas ut i studien är bland annat förbättrad design av maskinerna för att 

minska deras döda vinklar samt personer på marken som assisterar maskinföraren vid 

backning med hjälp av radiokontakt (Hinze & Teizer 2011). 

Angående tekniska lösningar av problemet har en amerikansk studie undersökt om 

automatisk detektering med hjälp av bluetooth eller andra teknologier (RFID, magnetfält) 

kan vara till hjälp för att varna maskinisten om en person befinner sig i döda vinkeln. I den 

experimentella studien uppvisade alla teknologier som testades en hög säkerhet med ett 

minimalt antal falsklarm. Bluetooth-systemet gav bäst resultat tack vare dess enkelhet – 

systemets krav vad gäller utrustning, installation och kalibrering var låga. Enligt studien kan 

ett bluetooth-system öka säkerheten för personer som arbetar i närheten av tunga maskiner 

(Park, Marks, Cho & Suryanto 2016). Systemet är dock inte testat i verkliga arbetsmiljöer, 

utan i en idealiserad testmiljö som inte tar hänsyn till exempelvis nivåskillnader, störningar 

från andra frekvenser och väderstörningar. Fler tekniska lösningar har undersökts i andra 

studier världen över såsom trådlös teknik som detekterar om en person går in i en viss zon, 

verktyg för automatisk detektering och kartläggning av ett fordons döda vinklar samt 

skärmar inuti fordonet som är kopplade direkt till backkameror (Edirisinghe, Lingard, 

Blismas, Dias & Wakefield 2014; Allread & Teizer 2010; Hinze & Teizer 2011). Ett svenskt 
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examensarbete har gått ett steg längre och undersökt möjligheterna för att introducera 

självstyrande maskiner på byggarbetsplatser, för att undanröja olyckor orsakade av den 

”mänskliga faktorn” och på så sätt öka säkerheten (Hallberg Lyggemark 2016).  

I ett annat examensarbete har ett antal orsaker till arbetsplatsolyckor identifierats genom 

kvalitativa intervjuer med anställda (Taxén 2015). Det fanns att otillräckliga 

arbetsberedningar och för få arbetsplatsmöten, riskbeteenden i form av en ”jag ska bara”-

mentalitet samt tidsnöd och stress var bidragande faktorer till olyckor på den undersökta 

arbetsplatsen (Taxén 2015). 

 Oskyddade trafikanter – externa tredje man 

Gatubolaget i Göteborg genomförde år 2004 en litteratur- och intervjustudie som syftade till 

att öka medvetenheten kring de problem som oskyddade trafikanter kan stöta på i samband 

med tillfälliga avstängningar och omledningar (Rönnqvist 2005). Studien visar med hjälp av 

tydliga exempel vilka problem som kan uppstå vid dåliga eller otillräckliga avstängningar, 

såsom otillräcklig tillgänglighet för personer med rörelsehinder, otydlighet för synskadade 

och fara för cyklister som riskerar att trilla på grund av gropar och ojämnheter. Utifrån 

intervjuer med entreprenörer kan Rönnqvist (2005) visa att det finns en ”jag ska bara”-

mentalitet; man bryr sig inte om att göra en ordentlig avstängning då man anser att arbetet 

som ska göras är så litet och går så snabbt att det inte behövs. Ekonomin pekas också ut som 

en viktig faktor till att det slarvas med avspärrningar, då det ses som en kostnad för 

entreprenören. Denna bild förstärks av ett intervjubaserat examensarbete från 2011, där det 

anses att entreprenörer skär ner på trafikanordningarna för att kunna vinna anbud som 

baseras på lägsta pris (Berggren & Österlund 2011). Rönnqvist (2005) efterlyser tydligare 

krav från beställaren och ökad kunskap hos entreprenörerna om de oskyddade trafikanternas 

behov. Ett annat förslag som tas upp i studien är att trafikanordningar viktas separat vid 

upphandlingen, för att entreprenörer inte ska kunna spara pengar på bristfälliga 

avstängningar. Detta anses även i studien av Berggren & Österlund (2011) vara en lämplig 

åtgärd. Även möjlighet till sanktioner från beställarens sida är önskvärt enligt Rönnqvist 

(2005). Separering, jämnt underlag, låga lutningar och tillräcklig bredd är viktiga faktorer 

för en bra omledning av oskyddade trafikanter (Rönnqvist 2005). Figur 1 visar vad som 

krävs enligt Rönnqvist (2005); fungerande normer och krav som utgår från de oskyddade 

trafikanternas behov, samt en förståelse hos utförare som leder till hög regelefterlevnad. 

Figur 1: Vad som krävs av branschen. Figur efter Rönnqvist (2005). 

En rapport från VTI som utkom 2014 har granskat hur omledningen av cyklister fungerar 

vid vägarbeten. I studien påpekas att cyklister ofta hänvisas till långa, omotiverade omvägar. 

På grund av denna trafikantgrupps generella motstånd mot omvägar skulle detta kunna leda 

till att cyklisterna istället väljer mindre lämpliga genvägar. Ojämnheter och smuts på 

Normer 
Krav 

Praktik 
Efterlevnad 

Behov 
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cykelbanan kan också få cyklisterna att välja andra vägar, då det påverkar komforten för 

cyklister i högre grad än för bilister. Detta eftersom cyklar saknar bilarnas fjädring samt då 

cyklister känner obehag över att cykla på en väg som kan smutsa ner dem och deras fordon. 

Kritik riktas mot körplåtar som läggs över schakt och liknande då de anses bli hala vid blöt 

väderlek samt ha höga och skarpa kanter, vilket kan orsaka olyckor (Niska, Ljungblad, 

Eriksson & Zajc 2014).  

VTI kom 2016 ut med en annan rapport, om säkerheten vid väg- och spårarbeten. Rapporten 

granskar med hjälp av intervjuer, fallstudier och en referensgrupp Trafikverkets nya regler 

för vägarbete som implementerades år 2013 och hur väl de fungerar i praktiken. Reglerna 

består av tre dokument; tekniska krav, övergripande krav samt tekniska råd (Trafikverket 

2015b). Enligt VTI-studien är det vanligt att endast kraven finns med i en upphandling, och 

att de specifikationer som finns i rådsdokumentet därför inte uppfylls av entreprenören 

(Forward, Hedström, Nyberg, Sörensen & Bolling 2016). Det finns en kritisk attityd 

gentemot trafikanter hos de entreprenörer som intervjuats. Många entreprenörer är skeptiska 

mot trafikanters vilja att följa de anvisningar som sätts upp och på grund av detta slarvas det 

med trafikanordningarna – det blir en ond cirkel. Intervjuer visar att timanställda vägarbetare 

till viss del inte vågar säga ifrån om fel på arbetsplatsen, av rädsla att inte få mer jobb hos 

entreprenören. Det påpekas även i rapporten att vägarbetskontrollanter endast har begränsad 

möjlighet att stoppa ett arbete som inte uppfyller kraven, i motsats till motsvarande 

kontrollanter för spårarbeten (Forward et al 2016).  
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2.1 Aktionsforskning 
Syftet med den här studien var att hitta en lösning på problemet med oskyddade trafikanter 

och personal på anläggningsarbeten. För frågeställningar som syftar till att lösa ett problem 

eller förbättra en process används ofta aktionsforskning, så också till viss del i det här arbetet 

(Höst, Regnell & Runeson 2006; Robson & McCartan 2016). I den här metoden finns en 

fastställd arbetsgång att följa med ett tydligt lösningsfokus, se figur 2 (Robson & McCartan 

2016). Aktionsforskning innebär en cyklisk process, där man samlar in data för att analysera 

situationen och problemet så som det är i dagsläget, för att sedan planera och genomföra en 

förändring. Därefter görs ytterligare en datainsamling för att förstå konsekvenserna av 

förändringen – om förändringen inte anses ha medfört en tillräcklig förbättring av situationen 

börjar processen om igen (Robson & McCartan 2016).  

Figur 2: Arbetsgången för aktionsforskning. Figur efter Robson & McCartan (2016, s. 201). 

2 Metod 

Definiera 
problemställning och 

förutsättningar för 
studien

Beskriv situationen och 
problemen.

Datainsamling och 
analys.

Leta efter motsättningar i 
materialet mellan aktuell 
situation och önskvärd 

situation.

Lansera en förändring 
utifrån motsättningarna.

Övervaka och utvärdera 
förändringen och dess 

konsekvenser.

Analysera förändringen 
och deltagarnas 

synpunkter om den.

Granska förändringen 
och avgör om den är 

tillräcklig. Om inte, börja 
om.
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Robson & McCartan (2016) påpekar att förändring tar tid och att implementering av 

lösningar tar både tid och resurser. Med examensarbetets begränsningar skulle det ta för lång 

tid att iterera processen tillräckligt många gånger för att hitta och implementera en komplett, 

varaktig och generell lösning. Ambitionen var istället att lansera färdiga förslag på 

förändringar som andra enkelt kan ta del av och implementera. 

2.2 Fallstudie 
I arbetet användes fallstudie som strategi för datainsamling, något som är vanligt inom 

aktionsforskning. Det är en flexibel modell vilket betyder att metodiken kan förändras och 

utvecklas utefter studiens gång. En fallstudie innebär att ett (eller ett fåtal) fall väljs ut utifrån 

studiens frågeställningar och sedan samlas data in genom ett flertal metoder, så kallad 

triangulering (Robson & McCartan 2016). I det här arbetet valdes ESS ut som fall, men även 

spårvägsbyggnationen i Lund studerades i mindre skala för att komplettera bilden. 

Generellt sett skiljer man ofta på kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, som nedan 

beskrivs något förenklat. Inom fallstudiemetodiken används framförallt kvalitativa metoder, 

men även kvantitativ datainsamling kan ske i mindre omfattning (Höst et al 2006; Robson 

& McCartan 2016).  

Ägnar man sig åt kvantitativ forskning samlas data in som går att mäta numeriskt och som 

sedan oftast analyseras statistiskt. Forskaren håller sig objektiv och studien ska vara 

standardiserad, det vill säga de yttre faktorerna ska inte förändras eller kunna påverka 

resultaten. Forskningsmetodiken är fastställd i detalj från början (Robson & McCartan 

2016). Exempel på kvantitativa metoder är enkäter eller intervjuer med fastställda 

svarsalternativ.  

Kvalitativ forskning utforskar orsakerna för det fenomen som undersöks, yttre faktorer ses 

som viktiga och forskarens egna perspektiv och värderingar är en del av forskningen 

(Robson & McCartan 2016). Forskningsmetodiken är flexibel och kan förändras utefter 

processens gång. Exempel på kvalitativa metoder är intervjuer med fria svar. 

I det här examensarbetet användes främst kvalitativa metoder, med ett undantag. De metoder 

som användes var: 

 Litteraturstudie – ligger till grund för teorikapitlet i den här rapporten. 

 Kvalitativa intervjuer – med anställda på ESS, både på tjänstemanna- och 

yrkesarbetarsidan. Intervjuerna står för huvuddelen av datainsamlingen. 

 Observationer – både på ESS och på spårvägsprojektet. Observationerna står endast 

för en mindre del av datainsamlingen. 

 Enkäter – en kvantitativ datainsamlingsmetod som är lite ovanlig i 

fallstudiesammanhand men som ansågs kunde bidra till att hitta svar på frågan hur 

utbrett det undersökta fenomenet är. 

 Litteraturstudie 

För att dels undersöka vad som tidigare har skrivits inom området, dels få en bredare 

förståelse för bland annat gällande lagar och regler, olycksstatistik och beteendemönster hos 
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oskyddade trafikanter började datainsamlingen med en litteraturstudie. Information har 

hämtats in från följande databaser1: 

 Artikelsök 

 Civil engineering database 

 DIVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) 

 EBSCOhost 

 Engineering Village 

 Google Scholar 

 LUBSearch 

 Scopus 

 Web of Science 

Även artikelarkiv från branschtidningarna Byggnadsarbetaren och Byggindustrin 

studerades. Resultaten från litteraturstudien ligger till grund för kapitel 3. 

 Intervjuer 

Upplägget för intervjustudien följde i stort sett de stadier som Kvale och Brinkmann (2009) 

rekommenderar. Enligt dem bör studien börja med att mål och syfte med studien bestäms, 

fortsätta med planering och genomförande av intervjuerna och avslutas med utskrift av 

svaren, analys och verifiering samt rapportering. 

Målet med den här intervjustudien var ökad förståelse kring problemet med oskyddade 

trafikanter och personal på anläggningsarbeten, framförallt på ESS. Frågeställningarna var 

följande: 

 Hur uppfattas de oskyddade trafikanterna och personalen på arbetsplatsen? 

 Vad ligger bakom beteendet att gena över arbetsplatser? 

 Hur efterföljs de regler och lagar som finns? 

För att planera själva intervjun behövde intervjutyp bestämmas. Robson och McCartan 

(2016) och Lantz (2007) pratar om en indelning av intervjumetoder efter graden av struktur. 

Den strukturerade intervjun är närmast att betrakta som en muntlig enkätundersökning. I 

andra änden av skalan finns den öppna intervjun, som utgår från ett brett frågeområde och 

där respondenten utifrån det får prata fritt. Däremellan finns den halvstrukturerade intervjun 

och den riktat öppna intervjun. 

I den här studien användes en riktat öppen intervju. Då det var respondentens subjektiva 

uppfattning av verkligheten som var av intresse för studien ansågs öppna, kvalitativa frågor 

utan fastställda svarsalternativ vara mest ändamålsenligt. Därefter skulle intervjusvaren 

analyseras kvalitativt för att få reda på underliggande orsaker och värderingar bakom 

problemet med att folk genar över anläggningsarbeten. Till skillnad från en helt öppen 

intervju styrs inriktningen på intervjun av intervjuaren i en riktat öppen intervju. Dessutom 

innehåller intervjuguiden ett flertal mindre frågeområden för att vara säker på att 

respondenterna ger svar på studiens frågeställningar (Lantz 2007). 

Trost (2011) använder sig inte av den här uppdelningen av intervjutekniker utan pratar om 

olika grad av standardisering och strukturering. Standardisering handlar om huruvida 

frågornas utformning och följd är likadan för alla respondenter. Strukturering har två 

betydelser – dels huruvida frågorna har i förväg utformade svarsalternativ, dels huruvida 

                                                 
1 Sökord: Säkerhet bygg anläggning; /oskyddade trafikanter/ vägarbete; pedestrian road work; pedestrian work zone; /civil/ 

work zone safety /construction/; Skanska; NCC; Peab. 
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undersökningen i sig är strukturerad och håller sig inom ett specifikt ämne (Trost, 2011). 

Enligt detta sätt att formulera sig användes i den här studien en intervjuteknik med låg grad 

av standardisering – frågorna var inte formulerade i förväg, inte heller ordningen på 

frågeområden. Frågorna var ostrukturerade då det inte fanns några fasta svarsalternativ, 

däremot handlade det om en strukturerad undersökning (Trost 2011). 

Intervjuguiden hade alltså inga färdigt formulerade frågor utan endast en lista med 

frågeområden, så som det förespråkas av bland andra Lantz (2007) och Trost (2011). Mallen 

förändrades en aning under intervjustudiens gång utifrån respondenten, så kallat responsivt 

intervjuande (Rubin & Rubin 2005). Intervjuplanen (se bilaga 1) bestod av följande 

frågeområden: 

 Presentation av exjobbet och förutsättningar för intervjun 

 Kontakt i vardagen med oskyddade trafikanter och personal 

 Rutiner på arbetsplatsen 

 Ansvar 

 Lösningsförslag 

 Övriga tankar och funderingar 

Respondenterna valdes ut i samråd med handledaren för examensarbetet på Skanska. Det 

var ett medvetet urval där personer valdes ut som bedömdes ha värdefulla erfarenheter inom 

området. Det slutgiltiga urvalet bestod av 10 respondenter från olika avdelningar på ESS, i 

skilda åldrar och med olika yrkestitlar, både tjänstemän och yrkesarbetare. En provintervju 

genomfördes för att testa intervjuguiden. 

De källor som mestadels användes för utformning av intervjuguiden, nämligen Kvale och 

Brinkmann (2009) och Trost (2011), har olika syn på huruvida ledande frågor bör ställas 

eller inte. I det här arbetet valdes Trosts linje och ledande frågor undveks, med stöd i hans 

resonemang om att sådana kan påverka respondentens svar. Frågorna var i allmänhet korta, 

direkta och specifika enligt råd från bland andra Trost (2011) och Robson och McCartan 

(2016). 

Intervjuerna ägde rum i ett ostört, neutralt rum på etableringen på ESS. Intervjuerna spelades 

in (efter godkännande av respondenten) då det ansågs vara för distraherande att sitta och 

anteckna under intervjun samt för att underlätta transkriberingen. 

Vid transkriberingen av de inspelade svaren översattes de till ett skriftspråk, vilket innebär 

att suckar, pauser och andra ljud inte togs med. Syftet med detta var att skapa så 

lättöverskådliga utskrifter som möjligt där själva meningen i svaren blev framträdande, inte 

betoningar eller språkliga nyanser. 

Analysmetodiken som användes i studien följer till stor del de steg som beskrivs av Lantz 

(2007), vilket i många avseenden motsvarar det som Robson och McCartan (2016) kallar för 

tematisk kodning. I analysens första del gjordes en datareduktion där endast det som direkt 

hade att göra med svaren på någon av de nedanstående forskningsfrågorna för 

intervjustudien fick stå kvar. 

 Hur uppfattas de oskyddade trafikanterna och personalen på arbetsplatserna? 

 Vad ligger bakom beteendet att gena över arbetsplatser? 

 Hur efterföljs de regler och lagar som finns? 
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Därefter kodades respondenternas svar efter olika benämningar. Benämningarna skapades 

efterhand utifrån vad respondenterna de facto pratade om, för att spegla innehållet så väl 

som möjligt. Kodningen gjordes utifrån de kodtyper som Robson & McCartan (2016, s. 472) 

beskriver, exempelvis händelser och respondentens tankar om möjliga orsaker och 

konsekvenser. Resultatet lades in i en matris, vars principiella utseende visas i bilaga 2. 

Nästa steg i analysen bestod av att iterativt tolka resultatet i matrisen och hitta mönster, 

teman och kontraster (Lantz 2007; Coffey & Atkinson 1996). Här eftersträvades att hitta 

likheter och olikheter mellan till exempel yrkesarbetare och tjänstemän, om uppfattningen 

påverkas av hur mycket personen arbetar ute på arbetsplatsen respektive inne på kontoret 

med mera. I samband med det här arbetet lades materialet in i en tankekarta med olika 

grupperingar av det kodade materialet för att få en bättre överblick. Resultaten och 

slutsatserna från intervjustudien redovisas i kapitel 4.1. 

 Observationer 

Under det här arbetet användes observationer med syftet att komplettera intervjustudien och 

skapa en egen uppfattning av problemet med gående och cyklister på arbetsplatser. Genom 

denna metod kunde händelser och beteenden iakttas i verkligheten, i motsats till intervjuerna 

där det istället var respondenternas egna uppfattningar av verkligheten och det egna 

beteendet som samlades in. Studierna skedde på ESS och på spårvägsprojektet. Båda 

projekten beskrivs i kapitel 2.3. 

Vid observationsstudier skiljer man på om utföraren är en deltagande eller fullständig 

observatör, det vill säga om hen tar en aktiv roll i sammanhanget som studeras eller inte 

(Höst et al 2006). Mellan dessa två ytterligheter finns även ett antal mellanting (Robson & 

McCartan 2016). Vid en deltagande observationsstudie är datainsamlingen framförallt 

kvalitativ, medan den fullständige observatören oftast samlar in data på ett kvantitativt sätt, 

till exempel genom att föra statistik över hur ofta en viss händelse inträffar (Robson & 

McCartan 2016). Vidare skiljer man på formell och informell observation. En formell 

observationsstudie är i hög grad strukturerad och observatören tar endast hänsyn till de i 

förhand bestämda aspekterna; allt annat som sker är irrelevant (Robson & McCartan 2016). 

Är studien informell däremot har observatören stor frihet i att själv välja vad han vill 

dokumentera under observationen, vilket dock kan skapa bekymmer vid organiseringen och 

analyseringen av datamaterialet (Robson & McCartan 2016). 

På projektet ESS antogs en deltagande men observerande roll (”The participant as 

observer”, Robson & McCartan 2016, s. 325). Det innebär att de observerade var medvetna 

om vad som försiggick, samtidigt som ett aktivt deltagande i aktiviteter som skyddsronder 

och anläggningsarbeten möjliggjordes. Genom den deltagande rollen kunde diskussioner 

föras med de inblandade om de olika händelser som skedde under observationerna. 

Observationsstudien var formell i den mening att enbart det som direkt hade med problemet 

med gående att göra togs med i anteckningarna. Datainsamlingen skedde kvalitativt och 

anteckningarna från observationerna bestod av betraktade händelser och fenomen och 

uppfattningar om varför det skedde på just det sättet. Observationerna gjordes vid spridda 

tillfällen under två månaders tid och omfattade totalt cirka 20 timmar. 

Spårvägsprojektet observerades för att få en bild av problemet med externa tredje man. 

Oskyddade trafikanters beteenden kring avspärrningar och omledningar studerades. Hjälm 

och skyddsutrustning användes för att kunna smälta in som anställd på projektet och 

trafikanterna var inte medvetna om att de blev observerade. Detta sätt att observera kallas 
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marginaldeltagande (”The marginal participant”, Robson & McCartan 2016, s. 326). Även 

den här delen av studien var formell och datainsamlingen skedde kvalitativt. Dessutom 

genomfördes ett antal informella samtal med inblandade i projektet. Observationer gjordes 

vid två olika tillfällen under totalt cirka 6 timmar. 

Analysen av observationerna skedde på liknande sätt som med intervjuerna – materialet 

kodades och grupperades enligt metoden som av Robson och McCartan (2016) kallas 

tematisk kodning. Kodningen skedde induktivt, det vill säga koderna skapades efterhand 

utifrån datamaterialet. Tolkningen skedde framförallt med fokus på att hitta likheter och 

skillnader mellan observationerna och vad som fåtts fram genom intervjuerna. Resultaten 

presenteras i kapitel 4.2. 

 Enkäter 

Arbetsgången för en enkätstudie påminner om den för intervjustudier. Ejlertsson (2005) 

använder sig av en mall som börjar med syfte och problemformulering och sedan fortsätter 

med bestämning av population och urval, frågeformulering och utformning av enkäten. 

Därefter följer själva datainsamlingen samt bearbetning, analys och publicering. 

Huvudsyftet med enkätstudien var att få en uppfattning om hur utbrett beteendet att gena på 

arbetsplatsen ESS är. Ett annat syfte var att se i vilken utsträckning respondenterna 

identifierar sig med de orsaker till att man genar över områden som kom fram genom 

intervjuerna, samt att undersöka variationer i svaren beroende på exempelvis avdelning och 

anställningstid. Frågeställningarna var följande: 

 Hur många av de som arbetar på ESS går regelbundet utanför de avsedda 

gångvägarna? Är beteendet vanligare bland någon yrkesgrupp? Är det någon skillnad 

mellan dem som nyligen börjat på projektet och dem som har arbetat på ESS en 

längre tid? 

 Vilka av de i intervjustudien identifierade anledningarna till att gå utanför gångvägar 

är vanligast förekommande? Finns det skillnader till varför man genar mellan 

personer som har arbetat på ESS under olika lång tid och mellan olika yrkesgrupper? 

 Vet de som arbetar på ESS hur man beter sig kring entreprenadmaskiner? Skillnader 

mellan yrkesgrupper och mellan olika lång tid på projektet? 

Populationen var de som arbetar på ESS och målsättningen var att alla som arbetar på ESS 

skulle få möjlighet att svara på enkäten – ett fullständigt urval. Till yrkesarbetarna 

distribuerades enkäten i pappersform på deras morgonmöten och samlades in direkt. Till 

tjänstemännen distribuerades den som en internetenkät via en länk i ett e-postmeddelande. 

Anledningen till de olika tillvägagångssätten var att det av praktiska skäl inte gick att 

distribuera pappersenkäter till alla, samtidigt som svarsfrekvensen förmodades bli högre om 

enkäten genomfördes i grupp hos yrkesarbetarna. Frågorna var dock desamma. 

Frågorna hade till stor del i förväg fastställda svarsalternativ, deras utseende och följd såg 

likadan ut för alla respondenter och de handlade endast om hur man beter sig då man går på 

arbetsplatsen. Det var alltså fråga om strukturerade och standardiserade frågor och en 

strukturerad undersökning, enligt Trosts (2011) definitioner som tidigare presenterats. 

Enkäten hölls avsiktligt väldigt kort med endast sex frågor för att avgränsa problemområdet 

samt för att öka svarsfrekvensen, då en kort, översiktlig enkät gör ett mer positivt intryck på 

de tillfrågade (Trost, 2012). Enstaka förklaringar och tydliggöranden som behövdes skrevs 

med i internetenkäten och drogs muntligt vid gruppenkäten. 
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De sista två frågorna avvek från de andra då de var öppna och ostrukturerade i sin karaktär. 

Fråga 5, ”Vad gäller för att få passera inom en entreprenadmaskins arbetsområde?”, 

handlade mer om att testa de svarandes kunskaper än att fråga om attityder och vanor. Den 

sista frågan var till för att de som ville skulle kunna skriva vilka åsikter de hade om ämnet i 

stort och kanske ge uppslag till nytänkande lösningar. Upplägget med en sådan öppen fråga 

i slutet av enkäten rekommenderas av Trost (2012). Alla frågor granskades av handledaren 

på Skanska samt testades först på utomstående för att upptäcka svagheter och otydligheter. 

Enkätens layout såg av naturliga skäl lite olika ut i pappersform och på internet. Båda 

varianterna finns med i sin helhet som bilaga 3 och 4. Följebrevet som skickades ut 

tillsammans med länken i e-postmeddelandet finns med som bilaga 5. Vid gruppenkäterna 

presenterades examensarbetet och syftet med studien muntligt i samband med studien. 

Datainsamlingen skedde under tre veckors tid. Till dem som fick en länk till internetenkäten 

skickades en påminnelse ut en vecka efter det första mailet, då detta enligt Ejlertsson (2005) 

kan minska bortfallet. 

Bearbetningen och analysen av enkätsvaren gjordes med hjälp av datorprogrammet Excel. 

Svaren numrerades efter vilken ordning de kom in och tilldelades en etta eller tvåa beroende 

på om svaret kom in via internetenkäten eller pappersenkäten. På detta sätt kunde 

yrkesarbetare och tjänstemän särskiljas i analysen. Om svaret lämnades in på svenska eller 

engelska kodades på samma sätt, med en etta eller tvåa. För de frågor som hade i förväg 

uppställda svarsalternativ kodades svaren med hjälp av siffror – en etta motsvarade det första 

svarsalternativet och så vidare. Svaren på fråga 2, ”När började du arbeta på ESS?”, 

omarbetades från textsvar till en siffra motsvarande antal månaders anställningstid. Svaren 

på fråga 5 kodades induktivt efter de förekommande svaren, till exempel motsvarade koden 

”1” att respondenten hade skrivit något i stil med ”Ögonkontakt med maskinisten” som svar 

på frågan. På sjätte och sista frågan fick svaren behandlas helt kvalitativt då de endast bestod 

av fritext. Ett exempel på hur kodningen kunde se ut visas i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på en respondents enkätsvar. 

Respondent YA (1) eller 

TJM (2) 

Sve (1) eller 

eng (2) 

Fr 

1 

Fr 

2 

Fr 

3 

Fr 4 Fr 

5 

Fr 

6 

18 1 1 4 19 4 4 5 6 1 
 

 

Svaren analyserades sedan för att hitta svar på de tidigare nämnda frågeställningarna: 

 Hur många av de som arbetar på ESS går regelbundet utanför de avsedda 

gångvägarna? Är beteendet vanligare bland någon yrkesgrupp? Är det någon skillnad 

mellan dem som nyligen börjat på projektet och dem som har arbetat på ESS en 

längre tid? 

 Vilka av de i intervjustudien identifierade anledningarna till att gå utanför gångvägar 

är vanligast förekommande? Finns det skillnader till varför man genar mellan 

personer som har arbetat på ESS under olika lång tid och mellan olika yrkesgrupper? 

 Vet de som arbetar på ESS hur man beter sig kring entreprenadmaskiner? Skillnader 

mellan yrkesgrupper och mellan olika lång tid på projektet? 

Valet att inte registrera kön på de svarande på enkätstudien motiveras med att män är i 

överväldigande majoritet bland personalen på ESS och att det därför ansågs mer relevant att 

undersöka skillnader för olika yrkesgrupper och för personer med olika lång erfarenhet av 

projektet. Resultaten av svarsanalysen presenteras i kapitel 4.3. 
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2.3 Bakgrund om projekten 

 European Spallation Source (ESS) 

ESS byggs i norra Lund som en del av utbyggnaden av den nya stadsdelen Brunnshög. Det 

ska bli en avancerad forskningsanläggning där forskare med hjälp av ny teknologi kan 

observera atomstrukturer på nära håll. Själva instrumentet kan liknas vid ett enormt 

mikroskop och tekniken är användbar bland annat i materialstudier (ESS u.å. b). 

I februari 2014 tecknades ett samverkanskontrakt mellan ESS och Skanska och 

byggnationen påbörjades under sommaren samma år (ESS u.å. a). Skanskas uppdrag består 

i att konstruera de byggnader som ska hysa anläggningen samt tillhörande infrastruktur (ESS 

u.å. a). Som mest kommer nästan 800 personer att arbeta med bygget och det beräknas vara 

färdigt år 2019 (Skanska 2017). Vissa delar av anläggningen lämnas dock över redan under 

2017 för att ESS ska kunna komma igång med tester och installationer (Skanska 2017). Detta 

sätt att bygga innebär att många olika discipliner är på plats samtidigt under projektet. 

 Spårvägen i Lund 

Spårvägen i Lund ska gå mellan Clemenstorget intill stationen och ESS, förbi bland annat 

universitetssjukhuset, LTH, Ideon och Medicon Village (Lunds kommun Tekniska 

förvaltningen 2015). Totalt passerar sträckningen hälften av alla arbetsplatser i Lund. 

Skanska tilldelades entreprenaden i maj 2016 och ska genomföra projektering och byggande 

av spårvägen, i utökad samverkan med kommunen (Lunds kommun Tekniska förvaltningen 

2016). Byggnationen påbörjades i mars 2017 och beräknas färdigställas under 2019 (Lunds 

kommun Tekniska förvaltningen 2017). Figur 3 visar en visionsbild för spårvägen på S:t 

Laurentiigatan i centrala Lund. 

Figur 3: Visionsbild för spårvägen på S:t Laurentiigatan i Lund (Metro arkitekter & Lunds kommun 

2013) 
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3.1 Regelverk 
Det finns många lagar och regelverk som styr vad som gäller på en byggarbetsplats. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter styr alla typer av byggnads- och anläggningsarbeten. Om 

arbetet sker på en väg gäller olika regler beroende på vem som är väghållare. Väghållaren 

har ansvaret för vägen, även om en entreprenör anlitats för att utföra ett arbete på vägen 

(Rönnqvist 2005). Om vägen är statlig är Trafikverket väghållare och då gäller deras regler. 

För kommunala vägar, det vill säga där kommunen är väghållare, skiljer sig reglerna åt 

beroende på vilken kommun det handlar om. I de kommande avsnitten tas regelverken upp 

för byggnads- och anläggningsarbeten i allmänhet, för statliga vägar samt för kommunala 

vägar. Enskilda vägar, där en markägare eller organisation är väghållare, behandlas inte i 

den här rapporten. 

 Lagar och föreskrifter 

Det är byggherren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön under ett arbete enligt 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om byggnads- och anläggningsarbete 

(AFS 1999:3). Byggherren ser till att en arbetsmiljöplan upprättas tillsammans med övrig 

dokumentation, samt utser en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, 

BAS-P, såväl som för utförande, BAS-U (AFS 1999:3). Vid total- eller generalentreprenad 

kan detta ansvar skriftligen överlåtas till en uppdragstagare. Personen som är BAS-P 

ansvarar för att det tas hänsyn till arbetsmiljön under projekteringen och ser till att en 

arbetsmiljöplan upprättas. BAS-U ansvarar för arbetsmiljön under utförandet, ser till att 

arbetsmiljöplanen uppdateras utefter arbetets gång samt kontrollerar att denna följs. De 

regler som BAS-U utfärdar ska följas av alla som arbetar på platsen. Till BAS-U ska varje 

entreprenör som utför arbeten på platsen rapportera om de risker som deras arbeten medför 

(AFS 1999:3). I frågor som rör risker på arbetsplatsen representeras arbetstagarna av ett 

skyddsombud (Arbetsmiljöverket 2013). 

Arbetsmiljöplanen innehåller bland annat regler för arbetsplatsen samt åtgärder som ska 

vidtas vid riskfyllda arbeten såsom schaktningsarbeten eller arbeten vid platser där 

fordonstrafik passerar (AFS 1999:3). Om andra verksamheter pågår parallellt på 

arbetsplatsen ska detta beaktas i arbetsmiljöplanen. 

I en dispositionsplan för arbetsplatsen (APD-plan) beskrivs placering av olika funktioner på 

arbetsplatsen men även hur transporter ska ske inom området (AFS 1999:3). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2013) ska fordonstrafiken på arbetsplatsen separeras från gångtrafiken. 

3  Teoretisk bakgrund 
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Det förespråkas också att skyddsronder genomförs veckovis för att identifiera, avhjälpa och 

förebygga risker i arbetet. 

Vid bygg- eller anläggningsarbete förkommer ofta flera olika aktörer på platsen. Varje 

arbetsgivare har ansvar för sina respektive anställdas arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2013). 

Detta har diskuterats bland annat i USA, där Hinze och Teizer (2011) i en artikel menar att 

farliga situationer kan uppstå när säkerhetsansvaret ligger på varje enskild underentreprenör, 

utan att huvudentreprenören har något centralt ansvar. Här i Sverige har frågan debatterats i 

samband med en dödsolycka på ett byggnadsprojekt, där huvudentreprenören trots påtalade 

säkerhetsbrister undgår åtal då den förolyckade var anställd hos en underentreprenör (de 

Frumerie & Bennewitz 2017). 

 Trafikverkets regelverk 

Trafikverket har ansvar för Sveriges statliga vägnät. Sedan 2012 har Trafikverket nya regler 

för vad som gäller vid vägarbeten på de statliga vägarna (Trafikverket 2015b). Reglerna 

består av tre dokument; Tekniska krav, Övergripande krav samt Tekniska råd. Bakgrunden 

till de nya reglerna är enligt Trafikverket (2015b) de brister som uppenbarat sig vid kontroller 

av vägarbeten och ett behov av enkla och lättförståeliga regler. Dokumenten ska vara till 

stöd både för upphandlare på Trafikverket och för entreprenörer som utför vägarbeten och 

liknande där Trafikverket står som beställare. Den så kallade V3-principen ska vara 

genomgående för all utmärkning (Trafikverket 2015b): 

 Varna trafikanterna 

 Vägleda trafikanterna 

 Värna vägarbetarna och oskyddade trafikanter 

Det första dokumentet, Tekniska krav, är anpassat för att underlätta kravställning vid 

upphandling. Här förekommer följande text som rör oskyddade trafikanter (Trafikverket 

2014c): 

Om utmärkning av fordon står i samma dokument följande (Trafikverket 2014c): 

8.1 Oskyddade trafikanter  

Säkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter (funktionshindrade, gående, cyklister, m fl) ska 

ha godtagbar standard under vägarbetet. Tillgängligheten till kollektivtrafik och serviceinrättningar får 

inte försämras. Om ett vägarbete medför att en hel gång- och/eller cykelbana tas i anspråk, ska ett 

tillfälligt utrymme ordnas eller omledning ske. Övergångar ska alltid vara utförda så att rullstolar, 

rollatorer och barnvagnar kan komma fram på ett tillfredsställande sätt. Vid separerad GC-trafik ska 

bredden på utrymmet för GC-trafiken vara minst 1,5 meter. Avstängningar tvärs över och längs med GC-

bana ska vara så utformade att de inte ger vika för de oskyddade trafikanterna. Avstängningsanordningar 

ska ha en nedre markeringsskärm placerad ca 20 centimeter över marken och en övre markeringsskärm 

med underkanten högst 80 centimeter över marken. Om omledning för oskyddade trafikanter sker ska 

vägvisning och vägledning vara tydlig och inte kunna missförstås. 
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I de tekniska kraven (Trafikverket 2014c) framgår även krav på kompetens och utbildning. 

Här specificeras fyra olika kompetensnivåer: 1, 2, 3a och 3b. Personer som arbetar med TA-

plan och/eller innehar BAS-P- eller BAS-U-position ska minst ha nivå 3a (Trafikverket 

2014c). Kompetensen uppnås genom kurs som ska avslutas med ett test. I avsnittet om 

trafikanordningsplaner finns inga krav ställda om vad som ska ingå i en sådan, utan det är 

till synes upp till varje enskild upphandling (Trafikverket 2014c). 

De övergripande kraven är främst till för internt användande på Trafikverket, och inte för 

upphandling (Trafikverket 2014e). I dokumentet framgår Trafikverkets och 

trafikingenjörens ansvar för att ställa och upprätthålla krav på trafikanordningar i 

förfrågningsunderlaget (FU) och under projektets genomförande (Trafikverket 2014e): 

5.5 Trafikanordningar och skyddsanordningar (TA)  

Trafikanordningar och skyddsanordningar ska tillsammans med vägens utformning ge trafikanterna 

varning, vägledning och skydd, samt en god arbetsmiljö vid vägarbeten. Trafikverket ska säkerställa att 

det i FU finns en fungerande och säker trafiklösning. Det kan handla om trafikföring, antal körfält, GC-

passager, typsektion, arbetsbredder, skydd etc och görs med stöd av TRVK Apv och TRVR Apv.  

(…) 

5.10 Samarbete mellan projektledare och trafikingenjör  

5.10.1 Samarbete inför upphandling  

Trafikingenjör ska tidigt i planeringsstadiet, under projekteringsskedet och inför upphandlingar bistå 

projektledare med förslag till trafiklösningar och tillämpning av regelverk om säkerhet vid vägarbeten. 

Innan FU skickas ut för anbudsräkning ska trafikingenjör granska och tillåta handlingarna som avser hur 

skyddsanordningar för vägarbetarnas och trafikanternas säkerhet ska användas samt hur trafiksäkerheten 

och framkomligheten ska säkerställas.  

Om FU ska innehålla färdig trafikanordningsplan, som leverantören ska följa, ska trafikingenjör utarbeta 

den, eller granska den om den har gjorts av någon annan (t ex konsult). Se även avsnitt 5.5.  

Om FU anger att leverantör ska föreslå trafikanordningsplan i FIFA ska trafikingenjör tillåtelsepröva den 

innan den får verkställas.   

5.10.2 Samarbete under entreprenadtiden  

Trafikingenjör ska bistå projektledare under hela entreprenadtiden i frågor som rör säkerheten på 

vägarbetsplats liksom om trafiksäkerheten och framkomligheten, i den utsträckning som genomförandet 

kräver. Projektledaren ska se till att regelbundna kontroller av utmärkning och trafik- och 

skyddsanordningar genomförs och dokumenteras. 

8.5.2 Utrustning för varning vid backning 

Vid backning med lastbil, dumper eller annat fordon med begränsad sikt från förarplatsen på arbetsplats 

där personal eller oskyddade trafikanter uppehåller sig i närheten av fordonet, ska fordonet vara utrustat 

med två lågt placerade lyktor med orangegult ljus baktill på fordonet. Dessa lyktor får endast användas 

när fordonet backar. Backvarningslyktor ska kunna upptäckas på minst 50 meters avstånd av personer i 

riskzonen för backningen. 

(…) 

Som ytterligare hjälp ska det dessutom finnas teknisk utrustning eller backningsvakt som gör föraren 

uppmärksam på hinder för backningen. 

(…) 

8.5.4 Varningslykta på fordon 

Varningslykta ska finnas på väghållningsfordon och vara monterade enligt Transportstyrelsens 

föreskrifter. Varningslykta ska användas när fordonet utgör hinder eller fara för trafikant. 
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I de tekniska råden nämns bland annat att osammanhängande eller olämplig avstängning för 

oskyddade trafikanter, liksom bristfälliga markeringsskärmar för gående, är skäl nog för vite 

vid en inspektion (Trafikverket 2014d). En TA-plan ska registreras i Trafikverkets 

webbaserade tjänst FIFA senast 14 dagar innan byggstart av den upphandlade entreprenören, 

som sedan ansvarar för att eventuella underentreprenörer följer godkänd plan. I de tekniska 

råden tas även risken för att oskyddade trafikanter genar över en arbetsplats upp. Risken 

förstärks om den förespråkade vägen innebär en omväg och om det finns en möjlighet att 

gena över arbetet. I råden förespråkas därför effektiva avstängningar. Även backkameror 

och backvarningssignaler på arbetsplatsens fordon förordas (Trafikverket 2014d). 

När Trafikverket genomför arbetsplatskontroller av vägarbeten används en checklista där 
arbetet för varje punkt kan få omdömet OK eller Avvikelse (Trafikverket 2015a). I 
checklistan finns en avdelning för hänsyn till oskyddade trafikanter, se figur 4. Figuren visar 
även de punkter som avser arbetsfordonens utrustning samt trafikanordningsplanen. 

Figur 4: Utdrag ur Trafikverkets checklista för arbetsplatskontroller (Trafikverket 2015a). 
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 Kommuner 

Kraven för vad som gäller för arbeten på kommunala vägar skiljer sig åt mellan olika 

kommuner och det går därför inte att säga generellt om vad som gäller. Som exempel kan 

dock nämnas att i Malmö, liksom i flera andra kommuner, används Handbok Arbete på väg, 

utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Göteborg och Linköping har istället 

tagit fram egna skrifter med riktlinjer för arbeten på väg (Niska et al 2014). I handboken från 

SKL nämns omledning av oskyddade trafikanter på följande sätt (SKL 2014): 

I handboken finns även kravet om markeringsskärmar 20 respektive 80 cm över marken för 

att underlätta för synskadade samt att vägar för oskyddade trafikanter ska vara jämna och ha 

avjämnade kanter (SKL 2014). Liknande krav förekommer även i Göteborgs Stads riktlinjer 

(Göteborgs Stad 2013). 

I Lunds kommun, där projekten som studerats i detta arbete är belägna, finns inga fasta lokala 

trafikföreskrifter. Prioritet ges dock alltid åt oskyddade trafikanter vid handläggning av 

trafikanordningsplaner (personlig kontakt, 27 december, 2016). 

3.2 Riktlinjer på Skanska 

 Arbetsmiljöpolicy 

Skanska Sverige har en nollvision för olyckor på arbetsplatsen, som sammanfattas av 

devisen Vi arbetar säkert – eller inte alls (Skanska 2015). Arbetsmiljöarbetet på Skanska 

ska kännetecknas av struktur och systematik, kompetens, en stark säkerhetskultur, hälsa och 

välbefinnande för medarbetarna, överträffande av externa krav samt samverkan med 

leverantörer, fackliga parter, kunder med flera (Skanska 2015). I arbetsmiljöstrategin har 

fem utvecklingsområden identifierats, se figur 5 (Skanska 2014b). Ett av 

utvecklingsområdena är Kultur, som Skanska arbetar med genom utbildningskonceptet IFE 

(Skanska 2014b). IFE (Injury Free Environment, eller på svenska Individ Förebild 

Engagemang) är ett ursprungligen amerikanskt koncept som används av Skanska som en 

form av värdegrund; Skanskas medarbetare ska känna tillhörighet och eget ansvar för 

säkerheten och säkerhetskulturen ska präglas av omtanke och engagemang (Erkan 2015; 

Skanska u.å. a). 

 

Säkerhet för oskyddade trafikanter  

Avstängning av en väg ska alltid planeras så att gående, cyklar och mopeder klass II kan passera 

vägarbetsområdet på ett säkert sätt, om möjligt separerat från övrig fordonstrafik. Behovet av skydd och 

anordningar för funktionshindrade, barn och övriga oskyddade trafikanter ska beaktas särskilt vid 

planeringen och genomförandet. Vid trafikerade vägar och gång- och cykelbanor ska sträckan med öppen 

schakt vara så kort som möjligt. 

(…) 

En tillfällig gång- och/eller cykelbana bör inte vara smalare än 2,1 m vid ringa trafik kan minskning ske 

till 1,5 m. Den ska spetsas ut (1:3) mot eventuell kantsten. 
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En annan del i Skanskas säkerhetsarbete är det årligen återkommande evenemanget Safety 

Week, där extra fokus sätts på säkerhet och ett specifikt tema under en vecka (Skanska 

2016b). Målbilden för Skanskas säkerhetsarbete visas i figur 6. 

Figur 6: Skanskas gemensamma målbild för säkerhetsarbetet (Skanska 2014b). 

På Skanska dokumenteras tre olika typer av händelser som rör säkerheten: observationer, 

tillbud och olyckor (Skanska 2016d). Även miljötillbud dokumenteras. Enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter anmäls olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.  

Figur 5: Skanskas fem utvecklingsområden för arbetsmiljön (Skanska 2014b). 
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 Ordnings- och skyddsregler 

Skanskas allmänna ordnings- och skyddsregler ska följas av alla på arbetsplatsen, såväl 

anställda på Skanska som underentreprenörer och andra arbetsgivare på plats (Skanska 

2016c). I reglerna framgår att alla ska bidra till en säkrare arbetsplats, bland annat genom att 

påpeka säkerhetsbrister och undvika riskfyllda genvägar. Besökare på arbetsplatsen ska 

genomgå en arbetsplatsintroduktion. Vid arbeten som innebär skaderisk för någon ska 

tillfälliga skyddsanordningar sättas upp runt området. Skulle reglerna inte följas sker muntlig 

eller skriftlig varning alternativt avvisning från arbetsplatsen. Vilken åtgärd som vidtas beror 

på hur allvarlig förseelsen är samt om det handlar om upprepade förseelser eller inte 

(Skanska 2016c). 

 Vårt sätt att arbeta 

Vårt sätt att arbeta, VSAA, är Skanskas interna ledningssystem. Här kan alla anställda finna 

de riktlinjer som gäller för Skanskas arbeten, varav många bygger på 

arbetsmiljölagstiftningen samt det som står i företagets ordnings- och skyddsregler. 

Nedanstående regler och rutiner är samtliga hämtade från internt material publicerat under 

VSAA om inget annat anges (Skanska u.å. b). 

Trafikanordningar 

Vad gäller avspärrningar för oskyddade trafikanter använder sig Skanska av Trafikverkets 

regel om avstängningsbrädor 20 respektive 80 cm över marken. Det klargörs att material 

eller maskiner inte får förekomma på en gång- eller cykelväg. 

Ansvaret för avstängningar mot oskyddade trafikanter innehas av BAS-U. Om Skanska 

Sverige som juridisk person innehar BAS-U-ansvaret utses en kontaktperson som övervakar 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och säkerställer att avstängningarna är tillräckliga. För 

kontroll av trafikanordningar finns en intern checklista (Skanska 2005). 

Produktionschefen ansvarar för att TA-plan finns om sådan krävs, och utser en 

utmärkningsansvarig som har den kompetens som krävs (Arbete på väg nivå 3A alternativt 

Påbyggnadsutbildning för Utmärkningsansvarig). För TA-planen gäller bestämmelser enligt 

AFS 1999:3.  

På arbetsplatsen ska information om bland annat säkerhetsregler och hjälmfärger anslås. På 

Skanska används en affisch, Välkommen till en säker arbetsplats! som listar viktiga delar ur 

Skanska Sveriges ordnings- och skyddsregler (Skanska u.å. c). Här står att alla som vistas 

på arbetsplatsen ska ha genomgått en säkerhetsintroduktion, att tillfällig skyddsanordning 

ska användas om skaderisk finns samt att alla ska ha följande skyddsutrustning (Skanska u.å. 

c): 

 Hjälm 

 Skyddsglasögon 

 Skyddshandskar 

 Skyddsskor 

 Varselkläder 

 ID06 

En skylt som listar den personliga skyddsutrustningen och visar att obehöriga ej äger tillträde 

anslås även vid arbetsplatsens infarter eller entréer. 



28 

Arbetsplatsplanering 

Produktionschef ansvarar även för APD-planen och dess uppdatering under projektets gång, 

samt för att den kommuniceras ut till berörda parter. Behovet av att backa fordon ska 

minimeras genom att sträva efter enkelriktade vägar på arbetsplatsen, alternativt 

dubbelriktade vägar med vändplan. Gångtrafik ska separeras från fordon. Gångvägar och 

transportvägar ska markeras med skyltar, och barriärer ska användas då ett tillräckligt 

säkerhetsavstånd mellan gående och fordon inte är möjligt. Även vid in- och utpassage från 

arbetsplatsen ska gående och fordon separeras. Vid arbetsplatsens infart rekommenderas att 

information ges till de inkommande om de säkerhetsrutiner som gäller på platsen. 

Fordonshantering på arbetsplatsen 

Utgångspunkten för Skanskas fordonshantering är att trafikflödet in på arbetsplatsen ska 

minimeras; endast de fordon som måste vara på platsen ska tillåtas vara det. Det 

rekommenderas att det redan i planeringsstadiet bestäms vilken typ av trafik och transporter 

som ska tillåtas på arbetsplatsen och att detta tas med i upphandling av transportörer och 

andra underentreprenörer. Materialupplag ska planeras för att minska transportbehovet och 

parkering ska vara möjlig utanför arbetsplatsen. Fordon som trots allt behöver köra inne på 

arbetsplatsen ska styras genom effektiv logistik samt vara utrustade för att minimera olycks- 

och tillbudsrisken. Figur 7 visar tankesättet i en pyramid. 

Figur 7: Tankesättet för fordonshantering inne på Skanskas arbetsplatser (Skanska u.å. b). 

Dokumentet Fordonshantering på arbetsplatsen slår fast att samma krav ska gälla inne på 

Skanskas arbetsplatser som vid arbete vid allmän väg (Skanska 2014a). Tre arbetssteg gås 

igenom för att minimera arbetsplatsolyckor, vilka följer tankesättet som visades i figur 7. I 

det första steget ska trafikflödet minimeras genom att till exempel planera för samlastning 

och se över vilka leveranser som kan ske utanför arbetsområdet. I det andra steget ska 

trafiken inne på arbetsplatsen styras genom att till exempel ange en maxhastighet inne på 

området, markera ut säkerhetsavstånd kring maskiner och använda vägskyltar. I det tredje 

steget ska säkerhetsanordningar användas som är varnande för omgivningen, hjälpande för 

föraren samt funktionsdugliga (Skanska 2014a). 

I VSAA står att läsa att arbetsfordon ska vara utrustade med varningslyktor. Tung lastbil och 

dumper ska även ha backvarningslyktor samt backkamera eller back-sensor om det finns 

personal i närheten av fordonet. Om tekniska hjälpmedel inte är möjliga kan en backvakt 

användas tillfälligt, som har kontakt med föraren med hjälp av kommunikationsradio. 

På sidorna för VSAA finns även en tabell med mer specifika utrustningskrav för olika 

fordonstyper. Dumper, hjullastare och väghyvel måste vara utrustade med både ljudsignal 

och blixtljus vid backning samt backkamera med display (gäller ej för hjullastare under 8 

ton) (Skanska 2016a). 
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Riskinventering 

Projektchefen ansvarar för att göra en riskinventering som uppdateras minst en gång före 

produktionsstart. Produktionschefen ansvarar för att arbetsbereda kritiska moment och för 

samordning och styrning med yrkesarbetare och underentreprenörer. Nedan finns utdrag ur 

checklistor för risker på arbetsplatsen där oskyddade trafikanter och medarbetare behandlas. 

Identifierade risker ska åtgärdas genom att till exempel förändra konstruktionen, alternativt 

begränsas genom arbetsberedning. 

T2 Finns risk för att obehöriga; barn, omkringboende kan 
komma in på området och orsaka skada/ skada sig? 

Behövs extraordinära 
säkerhetsåtgärder, t. ex vakthållning, 
larm? 

T3 Finns risk för skada på tredje man utanför 
arbetsområdet pga vår verksamhet? 

  

 

AS12 
Förekommer arbete på plats eller område med passerande 
fordonstrafik? 

  

  
Se vidare Vårt sätt att arbeta/ Projekt/ Produkion/ Produktionsmetoder /Passerande 
fordonstrafik 

AS12.1 Beaktas medarbetarnas säkerhet vid utformningen av trafikanordningsplan?   
AS12.2 Förekommer trafik som har samband med arbetet och/eller backande fordon?   

 

Figur 8: Utdrag ur Skanskas checklista för risker på arbetsplatsen (Skanska u.å. b). 

3.3 Olycksstatistik – hur många skadas vid 
anläggningsarbeten? 

 Olyckor med interna tredje man 

År 2015 inträffade 3 366 arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro på svenska byggarbetsplatser, 

varav 385 olyckor skedde på anläggningsarbeten (Arbetsmiljöverket 2016). En genomgång 

av arkiven hos branschtidningar visar att åtminstone en dödsolycka har hänt de senaste fem 

åren där en person som arbetade på bygget blivit påbackad av en grävmaskin (Wendelborn 

Barr 2012). 

En studie gjord i New York 2005 visar att arbetsplatsolyckor med tunga maskiner är ett 

globalt problem. Studien visar att 36,4 % av dödsolyckorna på statliga anläggningsarbeten i 

New York under åren 1990–2001 berodde på att offret hade träffats av någon typ av tung 

maskin, vilket gjorde detta till den vanligaste orsaken till dödsolyckor (Mohan & Zech 

2005). Olyckstypen stod för 14,8 % av alla olyckor som krävde sjukhusvård och kostnaden 

för dessa olyckor uppgick till 44,3 miljoner dollar mellan 1990 och 2001 (Mohan & Zech 

2005).  

En annan studie visar att 5 % av det totala antalet dödsolyckor i den amerikanska 

byggbranschen under åren 1990–2007 berodde på dålig sikt (Hinze & Teizer 2011). I 87 % 

av dessa olyckor blev offret träffat av något och i 45 % av fallen kunde orsaken härledas till 

maskinernas döda vinklar (Hinze & Teizer 2011). Schaktmaskiner, dumpers och hjullastare 

var enligt författarna vanligt förekommande fordonstyper i de här olyckorna. I över 70 % av 

de siktrelaterade olyckorna med fordon inblandade backade det aktuella fordonet (Hinze & 

Teizer 2011). 
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 Olyckor med externa tredje man 

I en rapport från Trafikverket presenteras statistik för trafikolyckor vid vägarbeten mellan 

2003 och 2013 (Trafikverket 2014b). I rapporten har data från STRADA, det vill säga 

inrapporterade olyckor från polis och sjukhus, analyserats för att kunna ge en bild av vilka 

olyckor som sker i samband med vägarbeten. Bland annat framkommer att olyckor med 

oskyddade trafikanter är den vanligaste olyckstypen. Figur 9 visar fördelningen mellan 

olyckstyper för olyckor vid vägarbeten under åren 2003–2013. Här framkommer tydligt att 

olyckor med oskyddade trafikanter är ett stort problem. 

Figur 9: Olyckstyper vid vägarbetsolyckor 2003 – 2013. Figur efter Trafikverket (2014b). 

Dödsolyckor med oskyddade trafikanter vid vägarbeten är ovanligt men förekommer, vilket 

figur 10 visar. I en rapport från 2013 om cykelolyckor pekar VTI på ett exempel på en 

dödsolycka som direkt är orsakad av ett vägarbete, då en cyklist har omkommit efter att ha 

cyklat in i ett staket eller stängsel vid ett vägarbete (Niska, Gustafsson, Nyberg & Eriksson 

2013). Ännu en dödsolycka rapporterades av en branschtidning år 2013 där en cyklist föll 

ner i ett dåligt utmärkt hål på en väg intill ett byggprojekt (Berggren 2013). 

Figur 10: Dödsolyckor vid vägarbeten 2003 – 2013. Figur efter Trafikverket (2014a). 

I Trafikverkets rapport om trafikolyckor vid vägarbeten framkommer att det går att urskilja 

olyckstoppar under morgon, lunch och eftermiddag (Trafikverket 2014b). Hur olyckorna 

med oskyddade trafikanter fördelar sig mellan olika olyckstyper framgår av figur 11. 
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Figur 11: Vägarbetsolyckor med oskyddade trafikanter 2003 – 2013. Figur efter Trafikverket (2014b). 

Singelolyckor med cyklister och fotgängare står alltså tillsammans för cirka 70 % av 

olyckorna (Trafikverket 2014b). I olycksbeskrivningarna som finns med i STRADA 

framkommer enligt rapporten att cyklisternas olyckor ofta beror på att de har cyklat på fasta 

föremål, ojämnheter, hål eller spår i marken alternativt halka eller löst grus. För fotgängare 

är de vanligaste olycksorsakerna i STRADA dålig halkbekämpning, hål i marken, slangar, 

kanter eller skyddsplåtar (Trafikverket 2014b). Anmärkningsvärt är att många av de 

drabbade angav att vägarbetet var dåligt utmärkt, om det överhuvudtaget var utmärkt alls, 

och att belysningen var bristfällig vid tiden för olyckan (Trafikverket 2014b). 

I slutet av rapporten rekommenderas att göra en riskanalys med hänsyn till oskyddade 

trafikanter inför varje vägarbete (Trafikverket 2014b). Denna ska omfatta bland annat 

omledning för de oskyddade trafikanternas vid vägarbetet samt mörkrets påverkan för 

oskyddade trafikanter utan egen belysning. I rekommendationerna läggs också vikt vid att 

vägen som de oskyddade trafikanterna färdas på städas, för att undvika snubbel- och fallrisk 

(Trafikverket 2014b). 

3.4 Risktagande på arbetsplatser och i trafiken 

 Den oskyddade trafikanten 

Svenskarna väljer i hög grad hållbara transportslag (gång, cykel eller kollektivtrafik) jämfört 

med andra länder inom EU (Antov et al 2011). De tre vanligaste motiven för att välja hållbara 

transportslag i Sverige är miljö, ekonomi och hälsa. De flesta oskyddade trafikanter har en 

positiv attityd gentemot åtgärder och insatser riktade mot fotgängare och en negativ 

inställning förekommer framförallt hos yngre och män (Antov et al 2011). 

Nästan alla resor börjar och slutar med gång, och för fotgängare gäller en typisk 

gånghastighet på 5–7 km/h. De söker ofta den kortaste, mest direkta vägen vilket kan 

innebära ett genande över olämpliga områden om gångvägarna inte upplevs som tillräckligt 

attraktiva (SKL & Trafikverket 2010). 

Den typiske cyklisten håller en högre hastighet än fotgängarna, vanligtvis mellan 15 och 20 

km/h. I denna heterogena trafikantgrupp finns dock stora variationer; ett barn cyklar 

betydligt långsammare än så medan exempelvis en tävlingscyklist håller ett högre tempo 
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(SKL & Trafikverket 2010). Liksom de gående vill cyklisterna ta den genaste vägen, ha ett 

jämnt underlag och inte stanna i onödan. Ett jämnt underlag är viktigt för balansen och 

komforten men även för att cyklisterna ska hålla sig på cykelbanan och inte hellre välja 

bilarnas eller fotgängarnas körbana (SKL & Trafikverket 2010). 

 Risktagande 

De oskyddade trafikanterna tar ofta risker; fotgängare korsar i hög grad gator på olämpliga 

ställen, ett beteende som är vanligast bland män (Antov et al 2011). Gående använder ofta 

mobiltelefon och uppvisar ett mer riskfyllt beteende i stadsmiljö, särskilt i större städer, än i 

glesbebyggda omgivningar (Antov et al 2011). Enligt Forward och Lewin (2006) kan två 

grupper utrönas bland risktagarna i trafiken; en risksökande, som söker spänning, utlopp för 

sina känslor eller ökat fokus, och en riskdämpande, som inte upplever beteendet som en reell 

risk. För att ändra på sådana vanor krävs målgruppsinriktade aktioner som syftar till att 

förändra individernas värderingar av sina egna beteenden, något som dock tar tid och kräver 

långsiktighet (Forward & Lewin 2006). 

Män, framförallt yngre, tar mer risker än kvinnor i trafiken generellt sett och en 

överväldigande majoritet av dödsolyckor på arbetsplatser sker bland män (Forward & Lewin 

2006; Stergiou-Kita et al 2015). 

 Bakomliggande faktorer 

Socialpsykologiska faktorer 

Medvetna felhandlingar i trafiken innebär att trafikanterna medvetet tar risker, något som 
har bakomliggande socialpsykologiska orsaker (Forward & Lewin 2006). Varje gång man 
ställs inför valet att ta en risk är det första man gör att överväga huruvida risken har betydelse 
för en själv (Törner, Pousette & Larsson 2008). Därefter bedömer man hur allvarlig risken 
är, vilka för- och nackdelar som finns med risken samt med vilken lätthet risken kan undvikas 
(Törner et al 2008). 

Forward & Lewin (2006) menar att man vid en riskhandling bedömer att riskbeteendet 
kommer att få positiva konsekvenser och underskattar de möjliga negativa konsekvenserna 
av ens agerande. Denna uppfattning förstärks varje gång som riskbeteendet utförs och 
faktiskt ger positiva konsekvenser, som intjänad tid, och de potentiella negativa 
konsekvenserna uteblir. Andra faktorer som ligger bakom är en tro på att ens handlande 
accepteras av omgivningen och till och med uppmuntras, samt en övertro på hur många som 
bryter mot samma regler som en själv (Forward & Lewin 2006). 

Genus och risknormalisering 

Att män är överrepresenterade i arbetsolycksstatistiken kan enligt Stergiou-Kita et al (2015) 

bero på att de är överrepresenterade bland riskyrken i branscher som byggbranschen, 

gruvindustrin, brandskydd med flera, och därmed mer exponerade för risker. Dock är en 

annan bidragande orsak, enligt författarna, att män utsätts för normativa förväntningar att 

agera tufft och vara orädda i samband med fara. De skriver om ”hypermaskulina” beteenden 

som bland annat har identifierats i byggbranschen. Det har påvisats att de 

maskulinitetsnormer som finns i byggbranschen, tillsammans med en ökad tidspress, leder 

till ett ökat antal muskel- och skelettskador bland byggarbetarna (Stergiou-Kita et al 2015). 
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Med en kultur där fysisk styrka och tuffhet står för det maskulina idealet påverkas mäns 

riskuppfattning, vilket i sin tur leder till riskacceptans och risknormalisering (Stergiou-Kita 

et al 2015). Unga män kan vara särskilt känsliga för en risknormaliserande miljö och 

Stergiou-Kita et al (2015) menar att lärlingssystem på arbetsplatser kan bidra till att 

machokulturen förs vidare i generationer. Ett institutionaliserat manlighetsideal på en 

arbetsplats kan även påverka kvinnor som arbetar där till att acceptera risker på samma sätt 

som männen (Stergiou-Kita et al 2015). Risknormalisering och riskacceptans kan till 

exempel leda till att alla tillbud inte rapporteras in på en byggarbetsplats; man tycker inte att 

det är nödvändigt att rapportera sådant som ses som en del av vardagen och den vardagliga 

risken (Eriksson & Ramström 2011). 

En annan form av risknormalisering som kan inträffa på byggarbetsplatser är när en 

ursprungligen välplanerad och strukturerad arbetsprocess utsätts för en serie mindre 

förändringar, till exempel byte av material eller verktyg (Törner 2008). Personerna som 

arbetar i processen anpassar sig efter varje förändring, som var och en för sig kan ses som 

liten och obetydlig, men som tillsammans omärkligt minskar systemets stabilitet och därmed 

säkerhet. Till slut kanske någon mister kontrollen över systemet, varpå en olycka sker. En 

sådan olycka beskrivs ofta som plötslig och fullständigt oförutsedd (Törner 2008). 

Vad gäller efterlevnad av säkerhetsregler leder en önskan om att vara självständig och 

självgående till att män bryter säkerhetsrutiner, och det krävs att män uppfattar att reglerna 

går att förena med den mansroll de identifierar sig i (till exempel familjeförsörjare, arbetare 

eller en fadersroll) för att de ska följa dem (Stergiou-Kita et al 2015). 

3.5 Att skapa en säker arbetsplats 
Det traditionella sättet att arbeta med säkerhet har varit att titta på fysiska aspekter av 

arbetsmiljön, vilket historiskt sett har varit gett goda resultat i arbetet med att minska 

arbetsplatsolyckor (Törner 2008). De olyckor som trots allt fortfarande sker skylls ofta på 

den ”mänskliga faktorn”. Törner (2008) menar att det krävs ett nytt sätt att se på 

arbetsplatssäkerhet för att komma åt de här sista incidenterna och på så sätt nå 

målsättningarna om olycksfria arbetsplatser. Författaren menar att en arbetsplatskultur som 

tydligt prioriterar säkerheten och ett gott arbetsplatsklimat fungerar som en tätningsmassa 

för att fylla igen de säkerhetsluckor som oundvikligen skapas, hur mycket man än arbetar 

med den fysiska miljön. Det är alltså sociala och psykologiska faktorer man ska arbeta med. 

Detta får stöd i flera arbeten om säkerhet på byggarbetsplatser, där de förbättringspunkter 

som tas upp handlar om områden som arbetsplatsens normer, stress, feedback, delaktighet 

och samarbete – faktorer som rör den psykosociala arbetsmiljön (Bråborg 2013; Pettersson 

2014; Taxén 2015). 

 Gruppdynamik och arbetsplatsklimat 

Arbetsplatsklimat och säkerhetsklimat 

Ett klimat inom en grupp, till exempel en arbetsgrupp, skapas genom att medlemmarna 

iakttar händelser i vardagen och på så sätt drar gemensamma slutsatser om vilka värderingar 

och uppfattningar som gäller för gruppen (Törner, Pousette, Larsman, Eklöf & Hemlin 

2015). Detta klimat används sedan som ramverk för hur medlemmarna i gruppen agerar i 

olika situationer; man handlar på det sätt som man tror att gruppen anser vara rätt. Varje 
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sådan handling förstärker gruppklimatet än mer och det skapas starka normer inom gruppen 

(Törner et al 2015). 

På en arbetsplats kan olika målsättningar och prioriteringar i gruppen stå i konflikt med 

varandra (Törner et al 2015). Till exempel är en vanlig uppfattning att en målsättning om 

hög säkerhet skulle kunna vara motstridig en målsättning om hög produktivitet. Törner et al 

(2015) menar att en arbetsgivare kan uppnå en hög säkerhetsnivå om man visar att man bryr 

sig om de anställdas hälsa och välbefinnande, genom att exempelvis agera snabbt om något 

pekar på för hög arbetsbelastning samt förebygga stress på arbetsplatsen. Om de anställda 

uppfattar att arbetsgivaren bryr sig om deras hälsa värderar de enligt författarna även sin 

egen säkerhet högre, vilket inverkar positivt på organisationens arbetssäkerhet. Samtidigt 

menar de att en arbetsgivare som anstränger sig för att gynna de anställdas hälsa och 

säkerhet, och skapar goda förutsättningar för de anställda att göra ett bra jobb, i gengäld får 

drivna arbetstagare som strävar efter att bidra till företagets bästa. Ett gott säkerhetsklimat 

skapar alltså samtidigt en hög produktivitet (Törnet et al 2015). Det skapar även ökat intresse 

för och deltagande i säkerhetsfrågor bland medarbetarna, vilket kan vidareutveckla 

företagets säkerhetsarbete ytterligare enligt Törner (2008). 

Vice versa gäller också; anställda på ett företag med ett produktionsinriktat klimat som 

involveras i arbetet och ges feedback på sina insatser upplever att deras bidrag till 

verksamheten är viktigt, vilket i längden är positivt för deras säkerhetsarbete (Törner et al 

2015). Sammanfattningsvis argumenterar författarna för att ett klimat där de anställda 

uppfattar stöd från organisationen, både vad gäller deras bidrag till verksamheten och deras 

eget välbefinnande och hälsa, bör ses som ett framgångsrikt företagsklimat, vilket de stödjer 

med en enkätstudie med anställda i bygg- och gruvbranscherna (Törner et al 2015). 

Hur arbetsplatsklimatet kan påverkas 

Involvering och delaktighet är en nyckelfaktor att ta hänsyn till i säkerhetsarbetet, 

tillsammans med positiv feedback (Koehn & Datta 2003; Taxén 2015). Att involvera 

yrkesarbetare och underentreprenörer i arbetsberedningar är ett tydligt exempel på 

delaktighet i ett byggprojekt, likaså att ta med yrkesarbetare och personer från olika 

discipliner i skyddsronder (Törner, Larsson, Pousette & Rosenlund 2006). När personer från 

olika avdelningar går med på varandras skyddsronder ökar förståelsen mellan arbetslagen, 

vilket är betydelsefullt för att undvika en ”vi och dom”-attityd som kan vara skadlig för 

säkerheten. En annan positiv aspekt med att ta med nya personer på skyddsronder är att de 

kan se risker som det egna arbetslaget har missat eller normaliserat (Törner et al 2006). 

En annan viktig aspekt av företagsklimatet, inte minst inom byggbranschen, är huruvida 

företaget lever som det lär. Att det kan finnas ett glapp mellan den officiella 

säkerhetsretoriken hos företagen och verkligheten ute på arbetsplatsen rapporteras både i 

Sverige och utomlands (Nordgren 2014; Stergiou-Kita et al 2015). Här spelar arbetsledarnas 

agerande en stor roll; genom att agera proaktivt och förebyggande, istället för reaktivt, kan 

arbetsledarna på ett djupare plan skapa förståelse och engagemang för säkerheten hos 

medarbetarna och på så sätt påverka säkerhetsklimatet (Fang, Wu & Wu 2015). Om 

ledningen tydligt prioriterar säkerheten och lägger in det som en återkommande punkt på 

arbetsplatsmötena har detta även en mer direkt effekt på säkerhetskulturen, nämligen en 

högre tillbudsrapportering (Eriksson & Ramström 2011). Arbetsledarna kan även påverka 

arbetsplatsens gemensamma syn på säkerhet genom att själva agera som förebilder, agera 

snabbt gentemot riskfyllda beteenden samt noga följa upp de säkerhetsåtgärder som görs 

(Törner et al 2006). 
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Ledningens agerande kan påverka arbetsklimatet på fler sätt. Att backa upp skyddsombudet 

och stödja säkerhetsbyggande åtgärder även om de kostar pengar visar tydligt vilken 

prioritering som görs, likaså att uppmuntra och lyssna på förslag från medarbetarna. Det är 

även viktigt att det finns tid för inlärning och för pauser på arbetsplatsen (Törner et al 2006). 

Om det råder tidsbrist i projektet har detta ofta sin grund i bristande planering – att säkerheten 

tas med redan i projekteringsstadiet är därför av högsta vikt (Törner et al 2006; Björklund & 

Jonsson 2007; Pettersson 2014). 

Bland de som arbetar på bygget handlar det om att skapa en säkerhetskultur genom att inte 

slarva eller gena, att påpeka brister i säkerheten och att ta ansvar för varandra (Törner et al 

2006). Det är viktigt att visa civilkurage, gripa in vid riskfyllda beteenden och inte uppvisa 

eller acceptera de hypermaskulina beteenden som beskrivs i kapitel 3.4.3. Att de som arbetat 

länge på projektet agerar förebilder för de nya i sitt säkerhetsbeteende och lär ut 

säkerhetskulturen som en del av yrkesstoltheten är också centralt (Törner et al 2006). 

Ytterligare en viktig faktor för säkerhetsklimatet är att kommunikationen fungerar och att 

information når ut till alla (Törner et al 2006). För att lyckas med det kan informationen vara 

omväxlande skriftlig och muntlig och förmedlas på korta, tätt återkommande möten (Törner 

et al 2006). 

Även marknadskrafter spelar roll för säkerhetskulturen; osäkra kontraktsförhållanden och 

press i produktionen tillsammans med en rädsla att förlora jobbet gör att man i lägre grad 

rapporterar in osäkra arbeten (Stergiou-Kita et al 2015). 

3.6 Att förändra ett beteende 
Trots ett gediget arbete med säkerhetskulturen kan en del specifika riskbeteenden 

förekomma på en arbetsplats, till exempel att personer genar över varandras arbetsområden. 

För att någon ska förändra ett sådant beteende krävs att personen går igenom fyra faser 

(Törner et al 2008). Först och främst måste personen inse att det finns skäl att förändra sitt 

beteende – det vill säga att det finns en risk med det nuvarande beteendet. Därefter måste 

personen bli förvissad om att risken är tillräckligt allvarlig för att det ska vara värt mödan att 

förändra beteendet. Den tredje fasen innebär att det nya beteendet provas och utvärderas. 

Om utvärderingen är positiv går personen in i den sista fasen och vidhåller det nya beteendet 

(Törner et al 2008). 

Ett sätt att få personer att bryta ett riskbeteende och genomgå de fyra faserna är att använda 

sig av en modell för beteendeförändring. Den modell som används i detta arbete utgörs av 

sex så kallade framgångsfaktorer som är vitala för att ett nytt beteende ska få fäste, se figur 

12 (Grenny, Patterson, Maxfield, McMillan & Switzler 2013). 
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Grenny et al (2013) menar att för att en persons eller en grupps beteende ska förändras 

behöver först ett tydligt mål sättas upp. Därefter behöver ett eller ett fåtal avgörande 

beteenden identifieras, som man sedan kan påverka med hjälp av ovanstående sex 

framgångsfaktorer. Teorin är att en person eller en grupp behöver vara motiverad samt ha 

förmågan att utföra beteendet för att den eller de ska förändra sig. Motivationen och 

förmågan måste finnas både hos personerna själva, i det sociala sammanhanget samt i den 

fysiska miljön omkring dem. Det är viktigt att alla sex framgångsfaktorer används samtidigt 

för att förändringen ska få effekt. Nedan presenteras var och en av dem närmare. 

 Personlig motivation 

För att få någon att förändra sitt beteende och göra något som är jobbigare och tar längre tid 

än det ursprungliga beteendet krävs det att man skapar ett personligt engagemang. Personen 

i fråga måste bry sig om sin egen och andras säkerhet och förstå hur säkerheten hänger ihop 

med det egna beteendet. Grenny et al (2013) förespråkar fyra olika taktiker för att påverka 

den personliga motivationen: 

Tillåta val – man ska själv välja att följa ett säkrare beteende. Detta uppnås genom att ställa 

frågor om hur och vem man vill vara, vad man behöver för att nå dit och liknande.  

Skapa direkta erfarenheter – genom att kunna se och känna konsekvenserna av sitt agerande 

stärks motivationen att förändra det. Törner (2008) beskriver att en person som orsakat ett 

allvarligt tillbud och blir tillrättavisad och straffad ofta förbättrar sitt beteende efter detta. 

Dock är det, enligt Törner (2008), inte själva åtgärden i sig som orsakar 

beteendeförändringen, utan det faktum att personen på nära håll har fått känna på de tänkbara 

konsekvenserna av sitt handlande. 

Berätta meningsfulla historier – I de fall då det inte är möjligt att skapa direkta erfarenheter 

är historier det näst bästa. Det är ett kraftfullt verktyg som ökar den personliga motivationen 

på liknande sätt som direkta erfarenheter.  

Göra det till ett spel – genom att ta tillvara på människors tävlingsinstinkt ökas motivationen 

för att utföra ett beteende. Det krävs inga priser eller belöningar (se kapitel 3.6.5), då själva 

tävlingsmomentet i sig verkar motiverande. 

 Personlig förmåga 

Personlig förmåga handlar om att lära sig att göra rätt (Grenny et al 2013). Här spelar 

återkoppling och feedback en primär roll – både positiv och negativ. Törner et al (2008) 

Personlig 
motivation

Personlig 
förmåga

Social 
motivation

Social 
förmåga

Strukturell 
motivation

Strukturell 
förmåga

Figur 12: Sex framgångsfaktorer för beteendeförändring. Figur efter Grenny et al (2013). 
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menar att positiv feedback stärker ett önskvärt beteende och är mer effektivt än negativ. 

Samtidigt krävs negativ feedback vid riskfyllda beteenden för att markera att beteendet inte 

är accepterat. Om det inte protesteras mot riskfyllda beteenden förstärks känslan av att 

gruppen samtycker till beteendet. Det är också viktigt att vid misslyckanden gå igenom vad 

som gick fel och vad man kan lära sig av det. 

 Social motivation 

Den sociala motivationen handlar om hur personer i en grupp uppmuntrar varandra att utföra 

ett visst beteende. Grenny et al (2013) menar att en enda människa kan påverka ditt beteende, 

bara genom att uppmuntra eller fördöma det. Det innebär att det räcker att en person 

fördömer ett riskabelt beteende för att hela gruppen ska börja ifrågasätta det, och vice versa: 

en person som utför ett riskabelt beteende kan räcka för att en hel grupp ska börja acceptera 

det. Fenomenet kallas för The power of one och kan jämföras med när en grupp människor 

står och väntar på grönt ljus vid ett övergångsställe. Det räcker med att en person börjar gå 

mot rött för att hela gruppen ska börja tänka att det nog är säkert att gå över. 

Författarna beskriver även att det finns opinionsledare i en grupp, och att deras åsikter 

påverkar hela gruppen. Det är därför extra viktigt att påverka deras åsikter om det riskfyllda 

beteendet. Om opinionsledarna börjar markera mot ett beteende är chansen stor att resten av 

gruppen följer efter. 

Det är även centralt att ledningen på en arbetsplats tydligt markerar att en ny värdering eller 

prioritering verkligen gäller, så att det inte bara ses som tomma ord. Ett exempel på detta är 

det glapp mellan ett företags officiella säkerhetspolicy och hur det faktiskt ser ut ute i 

verksamheten som beskrevs i kapitel 3.5.1. Det är genom sina handlingar man som ledare 

visar vad som gäller, inte genom sina ord (Törner et al 2008). För att visa att en värdering 

verkligen gäller bör man som ledare därför lägga ner tid och pengar på värderingen, våga 

erkänna sina misstag samt synligt förkasta de prioriteringar som kan misstänkas leva kvar 

(Grenny et al 2013). 

 Social förmåga 

Att man inom gruppen hjälper varandra att göra rätt är viktigt för att en beteendeförändring 

ska ske, och det är det som kallas social förmåga. Ett exempel på detta har redan tagits upp 

i tidigare kapitel, nämligen att vara delaktiga i varandras arbetsberedningar och 

skyddsronder. Något som också är oerhört viktigt för den sociala förmågan är att det finns 

en enighet i gruppen. Om nya regler ska implementeras på ett framgångsrikt sätt måste de 

gälla för alla. Annars kommer de som blir utsatta för de nya reglerna att snegla på dem som 

”slipper undan” och satsningen kommer att fallera. Det krävs därför att ledningen står enade 

bakom ett sådant beslut (Grenny et al 2013).  

 Strukturell motivation 

Strukturell motivation handlar om hur fysiska ting motiverar en att utföra ett visst beteende. 

Den strukturella motivationen måste alltid vara underordnad den personliga och sociala 

motivationen, enligt Grenny et al (2013). Ett vanligt exempel på hur strukturell motivation 

kan slå fel är då man ger belöning för att uppmuntra ett visst beteende, något som Grenny et 

al (2013) varnar starkt för. De menar att en belöning signalerar att beteendet ligger utanför 

personens normala uppgifter, och därmed blir beteendet inte en del av en personens rutiner. 
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Istället utför personen beteendet endast för belöningens skull, och när belöningen upphör, 

upphör även beteendet. 

Straff som strukturell motivation kan fungera bra, om det först varnas för straffet. Det krävs 

också att straffet verkligen verkställs om ingenting annat hjälper (Grenny et al 2013). Som 

med all strukturell motivation är det även här viktigt att det inte är det enda incitamentet till 

att utföra beteendet, utan att de personliga och sociala delarna kommer först. 

 Strukturell förmåga 

Den fysiska miljön påverkar hur lätt det är att utföra ett visst beteende och det är detta som 

utgör den strukturella förmågan. Det ska givetvis vara lätt att göra rätt och krångligt att göra 

fel. Här gäller det att identifiera och undanröja de fysiska hinder som finns för att utföra det 

önskade beteendet (Grenny et al 2013). En del beteenden kan man göra oundvikliga genom 

att exempelvis lägga in dem som en punkt på dagordningen (Grenny et al 2013). Det krävs 

även, som tidigare noterats, god planering och att det finns utrymme i budgeten för att 

implementera en ny norm (Törner et al 2008). 
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4.1 Intervjustudie 
Resultatet från intervjustudien presenteras utifrån frågeställningarna som sattes upp inför 

den här delstudien. Utöver dem har även de förbättringsförslag som respondenterna tog upp 

under intervjuerna tagits med. 

 Hur uppfattas de oskyddade trafikanterna och personalen? 

Uppfattningen att det finns ett problem med gående på ESS framkommer tydligt av 

intervjustudien. Synen på de som går ute på arbetsplatsen varierar. Bland yrkesarbetarna är 

uppfattningen överlag ganska kritisk: 

[De] tar det som att gå i staden på övergångsstället, ”jag har förkörsrätt när jag 

går här”. 

(…) snickare kan gå med en planka frampå så han ser ju inte nånting, han bara 

går. 

Även bland tjänstemännen förekom en viss kritik, framförallt mot dem som korsar andras 

arbetsområden. En respondent uttrycker sin frustration såhär: 

(…) personer kommer in och de utsätter alla för fara, man blir trött på det till 

sist. 

Respondenterna menar att människor alltid vill ta den närmsta vägen. Även om man stänger 

in sig med byggstaket kan folk gå in via de öppningar där arbetsfordonen kör in. Här tror 

man att det ibland kan behövas en vakt som hindrar folk från att komma in. Detta har använts 

vid något tillfälle tidigare, men nackdelen är att det saktar ner arbetet eftersom man behöver 

ta en yrkesarbetare i anspråk. Bland respondenterna påpekas att de byggstaket som används 

för att spärra av arbetsplatsen ofta öppnas av personer som vill gena, framförallt vid raster 

då arbetet står stilla. Vid riskfyllda arbeten kopplas staketen ihop med klämmor, se figur 13, 

eller med najtråd, vilket gör att de blir svårare att öppna för hand. Om staketen behöver 

flyttas ofta är det för omständligt att binda samman dem på detta vis, varför man använder 

staket utan sammankoppling eller, vid intermittenta arbeten, plastkättingar. På andra projekt, 

till exempel vägarbeten, används ofta avspärrningsmaterial av plast för att markera schakter 

och dylikt, något som anses vara otillräckligt och ge vika alltför lätt. 

4 Resultat 
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Figur 13: Klämma som sammanbinder byggstaket. 

Vid frågan om det är någon särskild grupp som genar utanför gångvägarna på arbetsplatsen 

kom det fram många olika svar. En vanlig uppfattning är att underentreprenörer ofta genar 

på arbetsplatsen, likaså tjänstemän. Utländska underentreprenörer anses ha ett annat 

säkerhetstänk än svenskarna och en större riskacceptans, samtidigt som språkförbistringar 

utgör ett stort hinder i kommunikationen mellan de svenska och de utländska yrkesarbetarna. 

Det gör att både tjänstemän och yrkesarbetare ser de utländska underentreprenörerna som en 

riskgrupp. 

En annan grupp som anses utgöra en stor risk på arbetsplatsen är besökare och forskare, som 

har obefintlig eller väldigt lite erfarenhet av byggarbetsplatser och kanske därför inte alltid 

ser samma risker som övriga personer som arbetar på platsen gör, menar man. Bland de 

respondenter som arbetar med anläggningsarbeten anser man att det finns en skillnad mellan 

olika yrkesarbetare; vissa är mer vana vid att arbeta nära entreprenadmaskiner, till exempel 

betongarbetare, och vissa är mer vana vid att arbeta inomhus, till exempel snickare, målare 

och elektriker. Därför menar man att den sistnämnda gruppen beter sig mer riskfyllt vid just 

anläggningsarbeten. 

Riskfyllda arbeten som tas upp av respondenterna är arbeten där man behöver schakta och 

använda entreprenadmaskiner, såsom VA-arbeten, kanalisationer och tunnelarbeten. Vid 

sådana arbeten kan gående och cyklister bli påkörda av backande entreprenadfordon, träffas 

av en svängande skopa eller ramla ner i schakten. Även lyft med containrar ses som riskfyllt. 

Regeln att alltid närma sig en maskin på vänster sida när man kommer bakifrån berörs av 

flera respondenter och den anses vara oerhört viktig. En respondent säger såhär: 

Du sitter som grävmaskinist, sen har du bommen här som rör sig. Du ser 

ingenting, du är helt blind. Så närmar man sig på höger sida så är det livsfarligt. 

Står man bakom så är det också livsfarligt. Närmar du dig på vänster sida så är 

det lite mindre, för hytten sitter alltid på vänster sida. 

Även de övergångsställen som finns på ESS anses föra med sig vissa risker. Det nämns att 

personer inte går rakt över övergångsstället utan istället genar snett över vägen, vilket kan 

vara farligt om det kommer dumpers eller andra tunga fordon. Det poängteras att man alltid 

ska ha ögonkontakt med maskinisten, även vid övergångsställen. Fordonens hastigheter på 

arbetsplatsen nämns också som ett bekymmer, vissa anser att detta är det största problemet 

på arbetsplatsen. Press från arbetsledningen och hög arbetsbörda nämns som en trolig orsak 

till att många har svårt att hålla hastigheterna. 

Gällande det egna riskbeteendet är det flera som medger att de ibland går utanför 

gångbanorna, men många menar att de aldrig går in i områden där arbeten pågår som man 
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har dålig kännedom om. Hos de yrkesarbetare och tjänstemän som anser att de själva inte 

genar så återkommer uppfattningen om att man själv ska vara en förebild för andra. Man 

menar att om man genar på ett ställe som man själv tror är säkert, kan ens agerande ge upphov 

till att fler korsar på samma ställe, vilket kanske inte alls är lika säkert. 

Det är fel av mig att göra det för då ser du att kan jag göra det, så kan du göra 

det. 

Jag försöker vara noga med att följa gångstråken för att visa lite föredöme. 

Jag känner att det är viktigt att jag är en förebild, många ser ju att man har vit 

hjälm. 

Vad gäller specifikt hur man beter sig i närheten av en entreprenadmaskin finns 

uppfattningen bland dem som ofta arbetar i närheten av dessa maskiner att de själva beter 

sig på ett säkrare sätt än andra. 

Vi bryter våra egna avspärrningar, men vi har en annan relation till 

maskinisterna, det känns som att vi har bättre koll. 

Vi vet ju hur maskinen rör sig och varför. Automatiskt så går huvudet upp och 

tittar så att han ser mig. 

En person som jobbar i närheten kring entreprenadmaskiner vet hur man ska 

röra sig kring en entreprenadmaskin. 

Under intervjustudien delade respondenterna med sig av erfarenheter både från ESS och 

andra projekt, där det har förekommit tillbud som direkt har haft med gående att göra. Man 

berättar om hur människor har snubblat på ojämnheter i anslutning till vägarbeten, vilket kan 

ge allvarliga konsekvenser. Andra historier handlar om personer som aktivt bryter 

avspärrningar för att gå där de alltid har gått, pratandes i telefon och utan en tanke på att de 

befinner sig på en arbetsplats. Bland de starkaste berättelserna finns dem som beskriver att 

personer har gått in i maskiners arbetsområden, med mening eller oavsiktligt, och varit nära 

att bli påbackade eller träffade med grävskopan då de befunnit sig i maskinens döda vinkel. 

Det råder inget tvivel om att dessa händelser ligger kvar länge i bakhuvudet hos dem som 

arbetar på platsen, även om man inte har varit direkt inblandad. På ESS har det även införts 

vissa säkerhetsåtgärder som direkta följder av sådana händelser. Exempelvis har man skärpt 

reglerna för lossning av last, efter att en lastbilschaufför gått ur sin bil inne på arbetsplatsen 

och gått in i ett arbetsområde där han nästan träffades av en svängande skopa.  

 Vad ligger bakom beteendet att gena över arbetsplatser? 

Teman som ofta återkommer som orsaker till genandet är bland annat lathet eller 

bekvämlighet, stress, okunskap, ovana vid arbetsplatsen samt arbetsplatsens föränderliga 

utformning, se figur 14. I figuren markerar storleken på ordet hur vanligt förekommande 

temat är bland respondenterna – ju större ord, desto vanligare tema. Man anser även att 

många gör sin egen riskbedömning av vad som är säkert eller inte. Sedan litar man mer på 

sin egen bedömning än på de avspärrningar och regler som gäller.  
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Figur 14: Teman som återkommer i intervjusvaren som orsaker till genande på arbetsplatsen. 

Utländska underentreprenörer anses vara mer stressade och pressade av sin arbetsledning än 

de svenska underentreprenörerna, vilket kan leda till ett mer riskfyllt beteende. Som tidigare 

nämnts anser man också att det finns en annan kultur där man i högre grad accepterar risker 

bland de icke-svenska yrkesarbetarna. 

Bland dem som är ovana vid en byggarbetsplats tror man att okunskap är en viktig faktor. 

Såhär säger en respondent: 

(…) alla som inte jobbar nära maskiner tror att maskinisten i en grävmaskin 

alltid vet var alla är runtomkring en maskin. 

Att siten ständigt förändras nämns som en orsak till att framförallt tjänstemän och andra som 

inte rör sig så ofta ute har svårt att hålla sig på gångbanan: 

Många är inte vana att gå ute. När de väl går ut ser det inte likadant ut som det 

gjorde senast de var ute. 

(…) tre timmar senare är gångbanan omlagd, till sist vet dom inte var dom ska 

gå. 

Det är väl den största utmaningen, att det kan ändra sig helt från morgon till 

kväll. 

Tjänstemännen anses också vara tankspridda och fokuserade på annat när de är ute, vilket 

kan bidra till ett riskfyllt beteende. 

 Hur efterföljs de regler och lagar som finns? 

Förebyggande säkerhetsarbete 

På ESS ligger BAS-U-ansvaret på Skanska Sverige AB, vilket i praktiken innebär 

projektchefen. Denne har som hjälp delat ut områdesansvar för arbetsmiljö till de olika 

sektionernas produktionschefer. Sektionerna ansvarar för olika delar av bygget, till exempel 

ansvarar sektionen Civil för alla markarbeten och Buildings för byggnationen av husen på 

anläggningen. Produktionscheferna sköter bland annat samordningen då olika sektioner går 

in och utför arbeten på varandras arbetsområden. 

Alla som kommer till ESS och ska ut på arbetsplatsen går en säkerhetsintroduktion på en 

timme. Här går man igenom bland annat att man ska söka ögonkontakt och få klartecken om 
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man ska gå in i en entreprenadmaskins arbetsområde. Flera respondenter poängterar att 

denna introduktion är mer omfattande på ESS än på andra projekt. 

Om en gångväg behöver stängas av informeras detta ut genom veckobladen som distribueras 

på kontoren. Förändring i gångbanorna kommuniceras även mellan sektionerna genom de 

produktionsmöten som hålls veckovis, där man samordnar sina arbeten för att förhindra 

krockar mellan arbetslagen. Arbetsledarna på ESS har också möten dagligen för att gå 

igenom morgondagens moment och identifiera vilka kollisionsrisker som finns. Trots dessa 

möten vittnar respondenter om att informationen inte alltid når ut till alla, vilket gör att 

avstängda gångbanor ändå kan komma som överraskningar för dem som rör sig ute på 

området. 

Gångvägar 

Jämfört med många andra projekt har ESS ett mycket omfattande nätverk av gångvägar. 

Detta har vuxit efterhand som projektet har framskridit och idag finns det cirka 2,5 km 

gångvägar. Gångvägarna är byggda utifrån huvudvägarna och markerade med röd/vit 

kätting, för att skilja dem från andra avspärrningar som markeras med svart/gul kätting. De 

utgår från platskontoret och har försetts med skyltar som pekar ut riktningar mot olika 

byggnader på platsen. Redan från projektets början fanns det gångvägar på plats, något som 

respondenterna, åtminstone såhär i efterhand, anser var bra: 

(…) bra att sätta en kultur tidigt. 

Från början tyckte man att det var onödigt, ”det är ju bara vi” liksom. 

Vi har mycket besökare, då måste man garantera deras säkerhet. 

På ESS är det bestämt att man måste skapa en tillfällig gångbana innan man bryter en 

befintlig gångbana på grund av ett arbete. Respondenter vittnar om att denna regel har 

framkommit efterhand som man insåg att behovet fanns, men att samordningen är svår och 

att det ändå händer att man spärrar av gångbanor utan att en ny gångväg har skapats. Bland 

respondenterna märks en frustration över att behöva lägga mycket tid på att bygga nya 

gångbanor: 

[vi] fick börja med att lägga en halvdag på att lägga om gångbanan (…) 

Där borta la jag 20, 25 procent av min tid på att lägga om gångbana. 

Det kostar väldigt mycket tid, väldigt mycket pengar i stort. 

Rapportering av tillbud 

Respondenterna uppvisar god kännedom om rapportering av olyckor och tillbud; enligt 

Arbetsmiljöverkets regler rapporteras allvarliga tillbud och olyckor inom 24 timmar till 

myndigheten och följs sedan upp. Vid ett tillbud förs en dialog med det berörda arbetslaget, 

där man diskuterar orsaker till det inträffade, vilka följder det hade kunnat få och hur man 

ska förhindra att det sker igen. 

Även om rapportering av tillbud fungerar bra, vittnar respondenterna om att det är svårare 

att få in observationer, det vill säga rapporteringar om att man har sett något som hade kunnat 

ge upphov till ett tillbud eller en olycka. Man trycker ofta på hur viktiga observationerna är 

i arbetet med att förebygga olyckor, men ändå är det inte alla som kommer in med 

observationer, enligt respondenterna. Bland annat uppmuntras alla på projektet att lämna in 

observationer genom de nyhetsbrev som distribueras veckovis på arbetsplatsen. Flera menar 

att underentreprenörer, särskilt utländska underentreprenörer, inte lämnar in lika mycket 
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observationer som Skanskaanställda. Även här läggs en annan säkerhetskultur fram som en 

orsak, men det nämns även att underentreprenörer kan avstå från att lämna in observationer 

då man är rädd för att det kan ses som något negativt från arbetsledningen. 

Om du kommer som en 23-åring med en ny maskin, du är ju jävligt rädd för att 

säga nånting. 

Utländsk arbetskraft lämnar in väldigt lite observationer. 

Vi jobbar med dem. De har börjat så smått men det har inte riktigt gått hem. 

De observationer som kommer in kan exempelvis handla om personer som kör för fort, både 

på arbetsplatsen och på parkeringen, gående som går på vägen istället för på gångvägen och 

besökare som är ute och går på egen hand utan guide. Bland yrkesarbetarna förekommer 

dock åsikten att observationsrapporteringen kan gå till överdrift och att sunt förnuft måste 

råda för vad som ska rapporteras och inte. 

Skulle ett tillbud ske så har man en fastställd arbetsgång. Om någon till exempel olovligen 

går in i en maskins arbetsområde så stannar maskinisten direkt och berättar för personen vad 

den har gjort för fel. Maskinisten hör sedan av sig till arbetsledare eller produktionschef för 

att dessa ska kunna prata med säkerhetsansvariga på bygget samt med personen i fråga och 

avgöra om denne ska få en varning. Incidenten rapporteras in i ett internt system och 

eventuellt gör man en så kallad Toolbox. Detta är en mindre säkerhetsutbildning på ungefär 

en halvtimme som man har med berörda personer eller med större grupper, beroende på 

behov och utformning. Denna metod används när det är något specifikt som man anser att 

man behöver trycka på. Till exempel har man haft en som bara berör det egna beteendet på 

arbetsplatsen, bland annat hur man rör sig på gångvägarna. Till större grupper har man en 

powerpoint, andra gånger sker det genom en genomgång på stående fot ute på arbetsplatsen. 

Bland respondenterna tycker man sig ha märkt en förbättring efter sådana här Toolboxes, 

men man påpekar att de behöver hållas med jämna mellanrum för att effekten ska kvarstå. 

Flera respondenter nämner att man ibland i samband med Toolboxes använder sig av en film 

gjord av Skanska Norge, Sliding doors. Den visar på ett pedagogiskt sätt vad konsekvenserna 

kan bli av att gena i närheten av en tung entreprenadmaskin. Filmen ger upphov till en bra 

diskussion om säkerhet och det egna beteendet, tycker man. Försök har gjorts att visa filmen 

för alla, och numera visas den för alla som ska vara ansvariga för besökare på platsen. 

 Förbättringar och vad man kan ta med sig till andra projekt 

Även om man anser att byggbranschen har kommit långt under 2000-talet med 

säkerhetsarbetet, ser man fortfarande en del förbättringspunkter. Avspärrningsmaterialet 

behöver bli bättre tycker man, istället för de plastplankor som används på vägarbeten idag 

och som man anser kan ge vika för exempelvis en cyklist. För att undvika tillbud av det 

slaget som förekommit på ESS anser man att det gäller att använda staket konstant för att 

fysiskt hindra att folk går in på området. Dessutom vill man kunna leda om gångbanorna lite 

längre runt om ett arbetsområde för att kunna ha kvar den tillfälliga gångbanan under en 

längre tid och på så sätt slippa att göra nya omledningar varje dag. Samtidigt är man 

medveten om att ju längre omväg, desto större risk att folk genar över arbetsplatsen istället 

för att gå runt om. Det gäller alltså, menar man, att skapa en väg som går så nära som möjligt 

utan att störa de som arbetar. Respondenterna tycker också att energi bör läggas på att hålla 

gångbanan jämn och fin, både för att förhindra snubbelolyckor och för att göra den attraktiv 

att gå på. Man vill också ha tydligare mandat att kunna avvisa de personer som inte följer 

avspärrningarna. Framförallt bland yrkesarbetarna skulle man vilja se ett krav på att samtliga 
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på arbetsplatsen ska kunna prata engelska någorlunda väl. Idag är kravet att en person per 

arbetslag ska kunna engelska. Respondenterna menar också att det borde finnas tydligare 

krav från beställaren vad gäller hur man sköter omledning av oskyddade trafikanter. 

Att man lägger mycket kraft på gångvägarna på ESS är respondenterna överens om, och 

detta är något man gärna ser att man tar med sig till andra projekt. När det gäller hur mycket 

man kan göra på andra projekt råder det dock delade meningar: 

På stora projekt brukar det finnas gångvägar, men mindre projekt så finns där 

inga. Det handlar om pengar, enbart pengar. 

(…) sannolikt så säger man att man inte har pengar… Enligt mig är inte det ett 

problem. Hade jag gått till min chef och sagt att denna TA-planen kommer inte 

att hålla säkerhetsmässigt, jag behöver 300 000 kronor till, så hade jag fått det, 

rakt upp och ner, utan prut. 

(…) vet man om att man har mycket trafik, satsa på att separera gångväg och 

körväg på ett tydligt sätt. 

På ESS har man även använt sig av en speciallösning för att markera gångvägarna på 

arbetsplatsen. När man grundlägger behövs det ofta göras markförstärkningar i form av 

pålning, något som görs i stor skala på ESS. Pålarna görs lite längre än nödvändigt och kapas 

därefter till rätt höjd. Det material som kapas av har på ESS använts som fundament som 

man monterat stolpar och kättingar på för att markera ut gångvägarna. Detta har enligt 

respondenterna blivit en mycket billig och välfungerande lösning, som man skulle kunna ta 

med sig till andra projekt. Lösningar som denna som man har använt sig av på projektet kan 

läggas in på Skanskas interna nätverk med bilder och beskrivningar. På så sätt kan man på 

andra projekt enkelt ta del av dem. 

Slutligen är säkerhetsintroduktionen på ESS mer omfattande än på många andra ställen. 

Respondenterna menar att detta är något som kan föras vidare till andra arbeten – man vinner 

mycket på att lägga ner lite mer energi på dialogen med nya på arbetsplatsen, menar man. 

4.2 Observationsstudie 

 ESS 

Observationerna på ESS bestod bland annat av att delta i skyddsronder, medverka vid 

arbetsmoment samt iaktta de gåendes beteenden och granska gångvägarnas kvalitet. 

Dessutom ingick deltagande i utbildningen IFE.  

Skyddsronder 

På ESS genomförs ett flertal skyddsronder varje vecka, dels inom sektionerna, dels generella 

ronder med olika fokus. Till exempel genomförs skyddsronder där man endast fokuserar på 

gångvägar. Sektionernas egna skyddsronder fokuserar på olika arbetsmiljöområden från 

gång till gång och medverkar gör produktionschef, arbetsledare, projektingenjör och 

skyddsombud. Nyligen har det även införts att en yrkesarbetare ska vara med varje gång 

samt ytterligare en person, en gäst. Denna gäst kan till exempel vara en mättekniker eller en 

tjänsteman som vanligtvis inte medverkar på ronderna.  

Under de skyddsronder som var en del av observationsstudien noterades bland annat skräp 

och annat material som lagts på gångvägen, parkerade bilar på gångvägen, dåliga 
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utmärkningar och otillräckliga avspärrningar. Generellt upplevdes det dock som att de 

problem som påtalades togs på allvar och åtgärdades direkt. 

Omläggning av gångbana 

Vid ett schaktarbete iakttogs arbetet med att leda om gående, då både hjullastare och dumper 

behövde komma fram och stå på den befintliga gångvägen. Det tog cirka en halvtimme att 

hitta en lösning för de gående och bryta gångbanan. När detta var gjort valde två 

förbipasserande ändå att gå alldeles intill bakändan på hjullastaren, och även om maskinen 

stod stilla uppfattades det som ett riskfyllt beteende. Det kommenterades av dem som 

arbetade på platsen att de permanenta gångbanorna kan vara opraktiska när man verkligen 

måste kunna komma fram med arbetsfordon. 

Osäkra beteenden och säkerhetsrisker 

Flera fall noterades där personer inte följde regeln om ögonkontakt och godkännande från 

maskinisten innan man passerar förbi en entreprenadmaskin. Vid en del av dessa tillfällen 

stod maskinen stilla och intrycket är att man då uppfattade det som säkert att passera, utan 

att man behövde ta kontakt med föraren. Det skedde ingen reaktion från övriga på plats vid 

dessa tillfällen. 

Gångvägarnas standard upplevdes under studien som väldigt bra, se figur 15. Ett undantag 

var dock vid studiens början, då det hade kommit mycket snö och skottningen av 

gångvägarna hade halkat efter på grund av maskinhaveri. Flera gångvägar var på grund av 

detta täckta av ett tjockt snötäcke och nästintill omöjliga att gå på. Det kommenterades då 

av ett flertal personer att risken var stor att folk skulle välja att gå på vägen istället eftersom 

den var skottad, samtidigt som körande fordon inte hördes lika bra på grund av snön. Många 

upplevde även att informationen om varför gångvägarna inte skottats var bristfällig. 

 

Figur 15: Gångvägar med vägvisande skyltning och övergångsställe på ESS. 

IFE – Individ Förebild Engagemang 

Som en del i observationsstudien genomfördes utbildningen IFE, som presenterats tidigare i 

rapporten. Alla som arbetade på ESS gick utbildningen i omgångar under perioden för 

arbetet. Ledarskapet för utbildningen varierade mellan utbildningstillfällena och innehölls 

av personer från olika avdelningar på projektet, både tjänste- och yrkesmän. Bland annat 
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diskuterades riskacceptans och medvetna riskhandlingar i vardagen, som tidigare tagits upp 

i den här rapporten. Deltagarna delade med sig av personliga erfarenheter och det 

diskuterades vilken stämning och kultur man vill ha på arbetsplatsen. Det handlade alltså 

mycket om deltagarnas personliga motivation, som presenterats i kapitel 3.6.1. Det noterades 

ett stort engagemang bland de deltagande, men även en viss kritik mot att inte svensk och 

utländsk personal gick utbildningen tillsammans. 

 Spårvägen 

Byggnationen av spårvägen hade precis påbörjats vid tiden för studien. Detta gjorde att det 

var särskilt lämpligt att genomföra observationer där, då invånarna i Lund ännu inte hade 

hunnit vänja sig vid de pågående arbetena och avspärrningarna. Framförallt studerades 

korsningen Kung Oscars väg/Getingevägen, där det behövde skyltas om flera gånger. Vägen 

behövde först breddas för att sedan kunna flytta trafiken åt sidan och genomföra VA-arbeten 

i gatan.  

Enligt direktiv från kommunen skulle gående och cyklister alltid kunna komma fram vilket 

krävde en del kompromisser i arbetet med trafikanordningarna. Figur 16 visar hur gångbanan 

har spärrats av med byggstaket på grund av arbetet med att bredda vägen. Istället har man 

hänvisat fotgängare till den ursprungliga cykelbanan, och cyklister till ett av bilarnas körfält. 

Betongbarriärer har använts för att separera cyklisterna från motortrafiken.  

 

Figur 16: Tillfällig gång- och cykelbana på Getingevägen. 

Då ett av bilarnas körfält togs i anspråk på detta vis fick man inte längre plats med cyklisterna 

som kom från Kung Oscars väg i gatan i korsningen. Istället fick man leda upp dessa på 

trottoaren och över på övergångsstället bredvid de gående. Figur 17 visar att denna lösning 

inte riktigt uppfattades korrekt av alla. Cyklisten i vitt har gjort rätt och ställt sig vid 

övergångsstället för att vänta på grönt ljus. De två andra cyklisterna i bild har istället cyklat 

tillbaka ut i vägen för att följa den överfart som man normalt sett cyklar på över vägen. Faran 

med detta är att om det samtidigt skulle komma en buss och köra in i korsningen bredvid 

cyklisterna så skulle dessa riskera att träffas av bussens bakända. Det enda kvarstående 

körfältet är nämligen för smalt för bussen när den ska svänga vänster in på Getingevägen, 

vilket gör att bakändan går in på cykelfältet. 
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Figur 17: Förvirring vid korsningen Kung Oscars väg/Getingevägen. 

En anledning till förvirringen kan vara att det inte finns något officiellt 

trafikanordningsmaterial för cyklar, utan man har fått tillverka egna varianter som till 

exempel den orangea pilen med en cykel på som syns i figur 17. Det är därför svårt för 

cyklisterna att veta vilken sorts skyltar de ska leta efter som kan visa vart de ska ta vägen. 

Vid ett senare tillfälle studerades hur de oskyddade trafikanterna betedde sig i närheten av 

ett arbetsfordon. Figur 18 visar hur en kranbil arbetar med att plocka bort betongbarriärerna 

då trafiken skulle flyttas ut till höger på den nylagda asfalten, för att kunna utföra VA-arbeten 

ute i korsningen. För att inte stoppa motortrafiken måste kranbilen stå innanför barriären, 

alldeles intill flödet av oskyddade trafikanter. Flera gånger syntes cyklister närma sig 

kranbilen i hög hastighet rakt bakifrån, till synes utan en tanke på att kranen kan svänga runt 

precis där de befann sig. Somliga cyklister valde istället att cykla ute i bilvägen, det vill säga 

till vänster om betongbarriären, för att slippa hamna i konflikt med kranbilen. Efter ett par 

sådana tillfällen sattes en X2-skärm upp och en person stod en bit bakom kranbilen för att 

hänvisa cyklisterna upp på GC-banan i god tid innan de passerade kranbilen. 

 

Figur 18: Kranbil arbetar intill oskyddade trafikanter. 
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4.3 Enkätstudie 
195 respondenter på ESS svarade på enkätundersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens 

på 37 %, då det totala antalet personer som arbetade på ESS vid tiden för studien var 530 

personer. Av dem som svarade var 98 personer yrkesarbetare och 97 tjänstemän. Det innebär 

att svarsfrekvensen var 31 % för yrkesarbetare och 46 % för tjänstemän, då det på ESS i 

själva verket arbetade 317 yrkesarbetare och 213 tjänstemän. Nedan presenteras resultaten 

från enkäten i form av svar på de frågeställningar som sattes upp inför studien. 

 Hur många går regelbundet utanför gångvägarna?   

Utifrån diagrammet i figur 19 kan utläsas att 52 % av respondenterna regelbundet går utanför 

gångvägarna (varje dag, varje vecka eller varje månad), och att 48 % inte gör det (har svarat 

mer sällan eller aldrig). 

Det går att utläsa vissa skillnader vad gäller yrkesgrupp och arbetad tid på ESS; tjänstemän 

går i lägre grad utanför gångvägarna, likaså personer som har arbetat en längre tid, se figur 

20 och figur 21. Det kan dock finnas korrelationer mellan dessa två påståenden då tjänstemän 

är något överrepresenterade bland dem som har arbetat länge på ESS. 

Varje dag

27%

Varje vecka

15%

Varje månad

10%

Mer sällan

36%

Aldrig

12%

Hur ofta går du utanför de avsedda gångvägarna 

på arbetsplatsen (ej din egen arbetsyta)?
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20%

40%

60%

80%

100%

Yrkesarbetare Tjänstemän

Hur ofta går du utanför gångvägarna?

(Sammanslagning av svarsalternativ)

Regelbundet Sällan eller aldrig

Figur 19: Svarsfördelning för hur ofta man går utanför gångvägarna. 

Figur 20: Hur stor andel av yrkesarbetare respektive tjänstemän som regelbundet går utanför 

gångvägarna. 
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Figur 22 visar hur tiden som man arbetat på ESS påverkar vanan hos yrkesarbetare respektive 

hos tjänstemän. 

Utifrån ovanstående figur kan slutsatsen dras att både yrkeskategorin och hur länge man har 

arbetat på ESS påverkar hur ofta man går utanför de avsedda gångvägarna. 

 Vilka är de vanligaste anledningarna till att gå utanför gångvägarna? 

Svarsfördelningen på frågan om vilka anledningar som spelar in då man genar utanför 

gångvägarna visas i figur 23. Här bör påpekas att respondenterna hade möjlighet att välja 

flera olika alternativ – den sammanlagda procentsumman är därför högre än 100. 
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Figur 22: Hur andelen som går utanför de avsedda gångvägarna varierar med arbetad tid på ESS för 

yrkesarbetare respektive för tjänstemän. 

Figur 21: Hur andelen som regelbundet går utanför gångvägarna varierar med arbetad tid på ESS. 
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I tabell 2 nedan visas vilka de vanligaste svaren var för yrkesarbetare respektive för 

tjänstemän på fråga 4, Vilken/ vilka av följande anledningar spelar in då du går utanför de 

avsedda gångvägarna?. 

Tabell 2: Vanligaste svaren bland yrkesarbetare respektive tjänstemän på fråga 4 i enkäten. 

Yrkeskategori Yrkesarbetare Tjänstemän 

Vanligaste 

svar 

1. Jag ser ingen risk med att 

gå utanför gångvägarna  

(41 %) 

2. Det är för långt att gå via 

gångvägarna (21 %) 

3. Gångvägarna är otydliga 

(19 %) 

4. Bekvämlighet (17 %) 

1. Gångvägarna är otydliga 

(41 %) 

2. Det är för långt att gå via 

gångvägarna (22 %) 

3. Jag ser ingen risk med att 

gå utanför gångvägarna  

(20 %) 

4. Det finns ingen gångväg dit 

jag ska gå (20 %) (tema 

från fritextsvar) 

Bland tjänstemännen var som synes en av de vanligaste anledningarna att det inte finns 

gångvägar dit man behöver gå. Detta svar fanns inte med i alternativlistan men skrevs alltså 

i olika varianter som fritextsvar av 20 % av tjänstemännen, och av 12 % av hela 

respondentskaran. Det var det enda fritextsvar som angavs i någon större omfattning och inte 

bara av ett fåtal svaranden. Möjligen hade ännu fler respondenter valt detta som en anledning 

om den hade funnits med bland de listade alternativen. 

Det syns inga tydliga samband mellan hur länge man har arbetat på projektet och vilka 

anledningar man valt. Alternativet Jag ser ingen risk med att gå utanför gångvägarna är 

något vanligare hos de nya (arbetat mindre än 6 månader på ESS), bland dem anser 51 % att 

denna anledning påverkar deras beteende. Uppfattningen att det inte finns någon gångväg 

dit man vill gå är vanligast bland dem som har arbetat på projektet i mer än 2,5 år; 37 % av 
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Figur 23: Andel svaranden som instämmer i de olika svarsalternativen. 
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respondenterna i denna grupp har skrivit någon variant på detta tema som fritextsvar. I övrigt 

varierar de mest förekommande svarsalternativen i stort sett jämnt mellan respondenter med 

olika lång erfarenhet av projektet. 

Det kan också sägas att utländska respondenter i högre grad angav Jag ser ingen risk med 

att gå utanför gångvägarna som anledning än de svenska. Svenskarna uppgav däremot i 

högre grad än de utländska att Bekvämlighet var en påverkande faktor för dem. I övrigt var 

skillnaderna inte särskilt stora mellan de svenska och icke-svenska respondenterna. 

 Vet de som arbetar på ESS hur man beter sig vid 

entreprenadmaskiner? 

På frågan vad som krävs för att passera inom en maskins 

arbetsområde svarade 91 % att det krävs ögonkontakt 

med maskinisten. Eftersom det var en öppen fråga kan 

det vara så att ännu fler kände till att detta krävs, men de 

kanske missuppfattade frågan eller inte kom på det just 

då. Flera poängterar även att man ska bibehålla 

ögonkontakten under hela tiden man befinner sig inom 

området. 37 % av respondenterna svarade dessutom att 

det krävs att man får tummen upp eller på annat sätt ett 

uttryckligt godkännande från maskinföraren innan man 

går in. Dessa två svar var de absolut vanligaste. Andra 

svar som förekom, för sig själva eller i kombination med tidigare nämnda svar, visas i listan 

nedan. Inget av dessa svar förekom dock i någon högre utsträckning. 

 Gå på maskinens vänstra sida. 

 Vara försiktig/uppmärksam. 

 Vänta tills maskinen står stilla. 

 Ha hjälm. 

 Man måste gå utanför maskinens arbetsradie. 

 Aldrig gå under skopan eller hängande last. 

 Man ska inte gå där om man inte absolut måste. 

Det är ingen stor skillnad mellan yrkesarbetare och tjänstemän vad gäller hur stor andel som 

svarade ”Ögonkontakt”. Däremot var det betydligt fler tjänstemän som svarade att man även 

ska få ett godkännande från maskinisten, 55 % mot 19 % av yrkesarbetarna. 

Beträffande tiden som respondenterna har arbetat på ESS visar figur 24 att andelen som 

svarade ”Ögonkontakt” ligger ganska stabilt på en hög procentandel hos både nya på 

projektet och personer som arbetat där längre. Att man dessutom bör få ett OK från 

maskinisten är det dock betydligt fler som vet i grupperna med längre erfarenhet av ESS. 

>90 % 

av de som arbetar på ESS vet 

att man måste ha 

ögonkontakt med 

maskinföraren för att få 

passera inom arbetsområdet. 
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Figur 24: Andel som svarade "Ögonkontakt" respektive "Godkännande från maskinist" på fråga 5, 

beroende på arbetad tid på ESS. 
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5.1 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i arbetet, både från 

litteraturundersökningar och i empiriska studier. Dessutom diskuteras de metoder som 

använts i arbetet. 

 Resultatdiskussion 

Under arbetets gång har ett antal teman återkommit flera gånger i olika former. Dessa teman 

diskuteras nedan. 

Jag ska bara-mentalitet 

Detta tema har i tidigare forskning pekats ut som en bidragande orsak till riskbeteenden på 

byggprojekt, men även till att man slarvar med trafikanordningar vid tillfälliga och 

kortvariga jobb (Eriksson & Ramström 2011; Rönnqvist 2005). Det kan kopplas till 

situationen med kranbilen på spårvägsprojektet, då fordonet arbetade alldeles intill en 

passage för gång- och cykeltrafikanter. Kanske ansåg man att det inte var lönt att separera 

fordonet från de oskyddade trafikanterna då det bara rörde sig om ett intermittent, kortvarigt 

arbete. 

Temat återkom även i intervjustudien då respondenterna trodde att detta kunde vara en 

anledning till att man genar på arbetsplatsen. Detta stämmer väl överens med tidigare 

forskning, till exempel Taxén et al (2015), som har tagits upp i kapitel 1.6.1. Det är även tätt 

sammankopplat med ett annat tema som många respondenter i intervjustudien berörde, 

nämligen lathet eller bekvämlighet. Det är lätt att tänka sig att man på grund av bekvämlighet 

faller in i ”jag ska bara”-tänket och genar över ett arbetsområde istället för att gå runt om. 

Otillräcklig rapportering av säkerhetsbrister 

Under intervjustudien uppenbarades svårigheter med att få in observationer från de som 

arbetar ute på projektet. Två möjliga orsaker till att man inte rapporterar brister på 

arbetsplatsen kan pekas ut. En möjlighet är att man inte vågar säga ifrån på grund av rädsla 

för vilka negativa konsekvenser ett sådant agerande kan få. En annan är att man normaliserar 

risker och ser riskfyllda situationer som en del av vardagen. Att personer inte vågar säga 

ifrån om brister på arbetsplatsen kom fram under intervjustudien och har även visat sig i 

tidigare forskning (Forward et al 2016). Respondenterna i intervjustudien menade att på ESS 

var det framförallt underentreprenörer som hyste en oro för att rapportera in brister. Detta är 

ett allvarligt tecken eftersom det är avgörande att observationer rapporteras in för att man 

5 Diskussion och slutsats 



55 

ska kunna förebygga olyckor. Dessutom står det i Skanskas allmänna ordnings- och 

skyddsregler att alla ska påpeka säkerhetsbrister på arbetsplatsen. 

Bristfällig rapportering på grund av risknormalisering är också allvarligt. Att man 

normaliserar risker är, som beskrevs i kapitel 3.4.3, särskilt vanligt i mansdominerade 

branscher som byggbranschen. I fallet ESS skulle detta kunna leda till att man inte 

rapporterar när man ser personer gena över arbetsytor, då risken med det beteendet har 

normaliserats. 

Överskattning av nyttan och underskattning av risken 

I kapitel 3.4.3 förklarades att nyttan med ett riskbeteende ofta överskattas, samtidigt som 

risken underskattas. En trafikant som tar risker tror även att andra gör likadant. Översatt till 

personer som genar över arbetsområden vid anläggningsarbeten kan detta tolkas som att en 

positiv konsekvens av beteendet blir att man slipper gå lika långt och man underskattar risken 

att bli skadad av exempelvis en entreprenadmaskin. Risken normaliseras lite mer för varje 

gång som man utför beteendet utan att det blir några negativa konsekvenser. Samtidigt tror 

man att andra trafikanter alternativt övrig personal på arbetet accepterar och kanske även 

uppmuntrar ens beteende och slutligen tror man att ”alla” genar på samma sätt som en själv. 

Fenomenet berördes även under intervjustudien då respondenterna talade om att personer 

gör sin egen riskbedömning och litar mer på den än på de regler som gäller. Enligt 

enkätstudien skulle denna företeelse kunna vara vanligare hos yrkesmän, då de i högre grad 

genar och anger som anledning att de inte ser någon risk med beteendet. 

Otydliga gång- och cykelvägar 

Ett av enkätundersökningens vanligaste svar på varför man går utanför gångvägarna på ESS 

var att gångvägarna var otydliga samt att det inte fanns gångvägar dit man skulle gå. På en 

arbetsplats som lägger mycket resurser på att skapa ett tillfredsställande nätverk av 

gångvägar är denna uppfattning problematisk. 

Att skyltar och avspärrningar för gående och cyklister inte alltid är lika tydliga som man 

skulle önska visade sig även på spårvägsprojektet. Trots omsorgsfull skyltning hade 

cyklisterna svårigheter att förstå hur man skulle ta sig fram i den studerade korsningen. 

Att se sig som en förebild 

I intervjustudien framkom att de respondenter som uppgav att de vanligtvis inte genade över 

arbetsplatsen samtidigt upplevde att de utgjorde förebilder på arbetsplatsen. Denna syn var 

gemensam oberoende av vilket yrke respondenternas hade. Detta kan kopplas till vad som 

rapporterades i kapitel 3.4.3, nämligen att säkerhetsrutinerna måste vara kombinerbara med 

ens upplevda roll för man ska följa dem. 

Stress 

Tidigare forskning framhöll stress som en faktor till att olyckor sker på byggarbetsplatser. 

Även i intervjustudien var stress ett vanligt svar till varför man trodde att folk genade på 

arbetsplatsen. Intervjurespondenterna ansåg att utländska underentreprenörer var utsatta för 

en högre press och var mer stressade än svenska yrkesarbetare. Detta fanns det dock inget 

stöd för i enkätresultaten, där en relativt låg andel angav stress eller tidspress som anledning 

till att de gick utanför gångvägarna. Det syntes inte heller några tydliga skillnader mellan 
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svensk och utländsk arbetskraft vad gäller stress. Däremot är det möjligt att stress förstärker 

”jag ska bara”-mentaliteten som tidigare diskuterats. 

Ekonomi 

I tidigare forskning poängterades att trafikanordningar kostar pengar och att det därför bör 

viktas i upphandlingen för att entreprenörer inte ska fuska med säkerheten bara för att kunna 

lämna ett lägre anbudspris. Att det är ett tidsödande och därmed dyrt arbete att exempelvis 

skapa tillfälliga gångvägar framkom även bland intervjurespondenterna, något som 

bekräftades under observationsstudien. Samtidigt fanns uppfattningen hos många av 

respondenterna att säkerheten på trafikanordningar prioriteras högre än ekonomin på 

Skanska. Tidigare forskning pekar även på att en tydlig prioritering av säkerheten ger högre 

produktivitet på arbetsplatsen. De intervjuade ansåg att tydligare krav från beställaren skulle 

hjälpa, något som också lagts fram som förslag av tidigare forskare. 

 Metoddiskussion 

Att använda flera olika metoder för datainsamling gynnade arbetet, då det gick att se vilka 

fenomen och teman som återkom genom de olika studierna. Den flexibla intervjuplanen var 

fördelaktig då respondenterna hade vitt skilda yrken och erfarenheter. Med hjälp av den 

kunde varje intervju anpassas och resultatet blev mångsidigt och rikt. Nackdelen var att det 

blev svårare att tematisera och tolka resultaten. 

Alla respondenter under intervjustudien arbetade på ESS, ett beslut som kan diskuteras. Det 

hade varit intressant att ta med synpunkter från personer från andra projekt, även mindre 

projekt, och från någon annan större entreprenör. Emellertid hade alla respondenter 

erfarenheter från andra projekt som de berättade om, och som de kunde jämföra med ESS. 

För att utveckla observationsmetoden hade även kvantitativa studier kunnat göras vid 

spårvägsprojektet. Det hade kunnat ge svar på hur stor andel som går eller cyklar rätt 

respektive fel vid avspärrningar. Man hade också kunnat göra jämförelser mellan en nyligen 

uppsatt avspärrning och en äldre, mer väletablerad. Även de olyckstoppar som visade sig i 

statistiken i kapitel 3.3.2 hade kunnat undersökas, det vill säga om fler incidenter sker när 

folk rör sig till och från arbetet – under morgon, lunch och eftermiddag.  

För enkätstudien var målet att nå ut till alla som arbetar på ESS. Med hjälp av e-postutskicket 

fick alla tjänstemän möjlighet att svara. Det fanns dock yrkesarbetare som aldrig nåddes av 

enkäten, då det inte fanns möjlighet att besöka deras morgonmöten. Detta bidrar till den lägre 

svarsfrekvensen för denna yrkesgrupp, samt risken för att det kan förekomma en viss 

snedvridning i statistiken. Naturligtvis kan en del personer ha missat enkäten även på grund 

av sjukdom eller annan frånvaro just den dagen som deras grupp genomförde enkäten. 
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5.2 Slutsatser 
Slutsatserna från examensarbetet presenteras i form av svar på de frågeställningar som sattes 

upp i kapitel 1.2. 

 Beskrivning av problemet 

Hur ser problemet ut? 

På stängda arbetsplatser rör problemet främst interna tredje man som rör sig på ett riskfyllt 

sätt. Personer som genar över arbetsområden och inte följer de gångvägar och avspärrningar 

som finns utgör en fara för sig själva och för andra. De riskerar att ramla ner i hål och 

schakter, bli påbackade av maskiner och andra fordon eller träffas av en svängande skopa 

eller andra föremål. 

På anläggningsarbeten ute i trafikmiljön är ett problem att oskyddade trafikanter 

missuppfattar de avspärrningar som finns, eller att arbetet inte är tillräckligt utmärkt. Även 

avsiktligt genande kan förekomma. Då de oskyddade trafikanterna rör sig på ett felaktigt sätt 

vid anläggningsarbeten utsätts de för samma risker som personal som genar. Dessutom 

riskerar de att hamna i konflikt med bilar och andra motorfordon om de kommer in i deras 

körfält istället för att köra på den tänkta gång- eller cykelbanan. 

Hur omfattande är det? 

På projektet ESS som djupstuderats uppgav ungefär hälften av dem som arbetar på projektet 

att de regelbundet går utanför gångvägarna. Att man inte såg någon risk med beteendet samt 

att gångvägarna var otydliga var det två vanligaste anledningarna. 

Under observationer på spårvägsbyggnationen i Lund noterades att avspärrningar 

missförstås eller struntas i mycket frekvent av oskyddade trafikanter, något som antas kunna 

vara fallet för de flesta centralt belägna anläggningsprojekten. 

Vilka faktorer ligger bakom beteendet? 

Utifrån de genomförda studierna och vad som framförts i diskussionen kan följande 

bakomliggande beteenden pekas ut: 

 Man är lat och/eller stressad och har en ”jag ska bara”-mentalitet. 

 Man rapporterar inte säkerhetsbrister i tillräckligt hög grad. 

 Man underskattar risken och överskattar nyttan med att gena. 

 Man anser att gångvägarna är otydliga eller att det inte finns gångvägar dit man ska 

gå. 

 Man ser sig inte som en förebild när man går ute på arbetsplatsen. 

 Man prioriterar ekonomi och snabbhet över säkerhet. 

Dessa punkter anses i hög grad bidra till dagens situation, där många går utanför 

gångvägarna för att det är lättare och närmre, samtidigt som man underskattar eller har 

normaliserat risken. Varje gång man genar utan att det händer något stärks man i 

uppfattningen att det är riskfritt, och eftersom ingen säger till finns det ingenting som stör 

bilden av att beteendet är accepterat av andra.  
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 Rekommendationer 

Vad kan göras på ett enskilt projekt? 

Förutsättningarna på ESS för en säkerhetskultur utan genande är bättre än på många andra 

projekt – man prioriterar säkerheten högt och skapar bra, ändamålsenliga gångvägar. Ändå 

sker tillbud och observationer som rör gående som har genat eller på andra sätt rört sig 

osäkert ute på arbetsplatsen. En målbild kan sättas som en situation där man självmant väljer 

att följa gångvägarna för att man ser sig som en förebild för sina arbetskamrater och där man 

har en förståelse för att ens eget beteende påverkar andra. Ser man någon som bryter mot 

gångvägarna säger man till och får då ett ”tack” till svar. För att nå målbilden krävs att de 

bakomliggande faktorerna ovan motarbetats. De som arbetar på ESS behöver bli motiverade 

och få de förutsättningar som krävs för att kunna ändra sitt beteende – på ett personligt, 

socialt och strukturellt plan. Lösningsförslagen som presenteras nedan har sin grund i hur 

Grenny et al (2013) arbetar med sina sex punkter för att åstadkomma en beteendeförändring, 

vilket har presenterats i kapitel 3.6. Även om förslagen är utformade utifrån 

förutsättningarna på ESS kan de säkerligen med en ganska liten omarbetning även användas 

på andra bygg- och anläggningsprojekt. 

För att komplettera det arbete som görs med den personliga motivationen, framförallt i form 

av IFE-utbildningen, föreslås följande: 

 Att man hjälper alla som arbetar på ESS att skapa direkta erfarenheter genom att 

själva prova på att sitta i en grävmaskin. På så sätt skapas en tydlig uppfattning av 

hur lite maskinisten faktiskt ser bakom och vid sidan av maskinen och den okunskap 

som finns om frågan motarbetas. Detta är något som idag görs på ESS i viss 

utsträckning under evenemanget Safety Week (se kapitel 3.2.1) men som borde 

utvecklas så att det garanterat når alla på projektet. Ett förslag är att lägga in det som 

en punkt på säkerhetsintroduktionen. Ett alternativ är att skapa en VR-film eller 360-

bild av förarhytten för att på så sätt kunna skapa en direkt och verklighetstrogen 

upplevelse av att vara maskinförare, utan att behöva ta en faktisk grävmaskin i 

anspråk. En sådan bild eller film skulle också kunna snabbt och enkelt kunna spridas 

till andra projekt. 

 Att man motverkar instinkten att alltid ta den närmsta vägen genom att skapa 

tävlingsmoment i vardagen. En möjlighet är att hålla stegräknartävlingar med en 

scoreboard på väl vald plats. Säkerligen finns det många fler möjliga tävlingsmoment 

som skulle kunna implementeras för att uppnå detta. 

Den personliga förmågan arbetar man med på ESS genom att uppmuntra till att lämna in 

observationer, något som dock inte har lyckats fullt ut. Det hålls även feedbackutbildningar 

för tjänstemännen – dock inte för yrkesarbetarna. Därför föreslås följande åtgärder: 

 Förbättra återkopplingen på inlämnade observationer. Genom att göra det tydligt 

för uppgiftslämnaren vilka åtgärder som vidtagits till följd av den inlämnade 

observationen visar ledningen att observationerna är viktiga och uppskattade. 

 Håll feedbackövningar för yrkesarbetarna. Detta kan ske i form av en toolbox eller 

en mindre punkt på morgonmötet. En klar fördel är om övningarna kan hållas av 

personer i ledande positioner, så att deltagarna får öva sig i att ge feedback om bra 

och felaktiga beteenden till både kollegor och till överordnade. På så sätt skapas en 

kultur där det direkt uppmuntras att säga ifrån om felaktigheter och riskfyllda 

beteenden, oavsett vem som utför beteendet. För att ytterligare förstärka detta skulle 



59 

övningarna kunna hållas i grupper med personer från olika avdelningar, då det kan 

upplevas som motigare att säga till någon från en annan sektion som man inte känner 

så väl. Genom en sådan övning kan de som får feedback samtidigt lära sig att ta emot 

den på ett bra sätt – till exempel genom att säga ”tack”. 

 Förbättra sammanhållningen mellan svenska och utländska yrkesmän genom 

gemensamma utbildningar, möten och aktiviteter. Detta för att ytterligare förstärka 

en öppen kultur där man vågar säga ifrån till vem som helst på arbetsplatsen. 

Man arbetar med den sociala motivationen på ESS genom att visa att säkerhet är viktigt – 

det är en stående punkt på morgonmötet och finns alltid med i veckobrevet. Det kan dock 

göras mer inom detta område och därför föreslås dessa åtgärder: 

 Inför säkerhet som första punkt på utvärderingsmöten. Idag diskuteras i första hand 

huruvida budget och tidplan hölls när man utvärderar arbetsmoment på projektet. 

Detta är negativt för säkerheten då ledningen genom denna rutin visar att det är 

ekonomin och tidsplanen som kommer i första hand, inte säkerheten. Som tidigare 

sagts visar handlingar mer än ord när det kommer till vilken kultur som upplevs gälla 

på arbetsplatsen. Det första som bör utvärderas efter ett avslutat arbetsmoment är 

alltså hur säkerheten fungerade under arbetets gång. Säkerheten överlag bör givetvis 

utvärderas, men även specifikt säkerheten för gående om det är ett arbetsmoment 

som bedrivits i närheten av förbipasserande. 

 Skapa förebilder – det är viktigt att poängtera att inte minst tjänstemännens agerande 

ute på bygget sänder starka signaler. Om tjänstemännen bryter mot de regler som 

förmedlats till yrkesarbetarna förlorar reglerna all trovärdighet. Det är också viktigt 

att komma ihåg att det räcker med att en enda person bryter mot en regel för att alla 

i en hel grupp ska börja ifrågasätta det. Att alla som rör sig ute på bygget ser sig 

själva som förbilder är alltså av högsta vikt. 

 Engagera opinionsledare genom att exempelvis be dem att hålla i IFE-utbildningar. 

Genom att ge ett ansvar för säkerheten till dessa personer kommer de att se sig själva 

som förebilder inom säkerhet, vilket gör att de kommer att agera på ett säkrare sätt 

även i vardagen. Förhoppningsvis markerar de då även mot osäkra beteenden som 

att gena utanför gångbanorna, vilket kommer att påverka hela arbetsgruppens 

inställning till sådana beteenden. 

Genom att engagera yrkesarbetare och gästmedverkande i skyddsronder arbetar man redan 

på ett föredömligt sätt med den sociala förmågan på vissa avdelningar på ESS. För att 

komplettera detta föreslås att man: 

 Sprider idén med att ta med yrkesarbetare, underentreprenörer och personer 

från andra sektioner på skyddsronder till hela projektet. Detta är ett utomordentligt 

sätt att se med nya ögon på sin arbetsmiljö, samtidigt som man minskar avståndet 

mellan sektionerna och motverkar ”vi och dom”-känslan. På ESS kan man även ta 

med forskare och andra personer som rör sig ute på arbetsplatsen men som inte har 

någon erfarenhet från byggbranschen på skyddsronder, för att de ska få en 

uppfattning av hur säkerhetsarbetet fungerar i praktiken. Naturligtvis ska 

yrkesarbetare och underentreprenörer även alltid vara med på arbetsberedningar som 

berör dem. 

 Skapa enighet och solidaritet mellan sektionerna. En stor del i att det sociala 

sammanhanget ger möjlighet till ett förändrat beteende är att det finns enighet bland 
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arbetsledare och chefer. Om det plötsligt är oacceptabelt att gena i en arbetsgrupp, 

medan det fortfarande är helt okej i nästa arbetsgrupp, så kommer den nya normen 

inte att bli långlivad. Alla ansvariga på ESS måste därför stå helt enade bakom en ny 

norm. 

Man arbetar med den strukturella motivationen på ESS genom att utdela varningar och straff 

vid riskabla beteenden. Detta fungerar bra och är ingenting man bör ändra på. 

På ESS är det generellt sett väl utmärkt var man ska gå, men studierna visar ändå att de som 

jobbar där i vissa fall tycker att gångvägarna är otydliga eller till och med saknas. Det 

föreslås därför vissa åtgärder för att stärka den strukturella förmågan: 

 Förenkla felrapportering av gångvägar. Det är viktigt att de som varje dag rör sig 

ute på gångvägarna vet precis vart de ska vända sig om en gångväg är undermålig. 

Vid felrapportering är det även viktigt att underhållet av gångvägarna prioriteras 

och snabbt tas om hand så att det blir tydligt att rapporteringen har effekt. 

 Sätt ut farthinder vid övergångsställen och överväg om man kan ta bort de bommar 

som finns idag. Bommarnas syfte är att göra personer uppmärksamma på fordon som 

kommer körande, men det logiska borde istället vara att fordonen ska bli 

uppmärksamma på att det kan komma gående. Bommarna skapar ett motstånd som 

gör att det blir lite jobbigare att gå på gångvägarna. 

 Använd klämmor i ännu högre utsträckning för att motverka att personer öppnar 

byggstaket och genar. 

 Ha alltid med säkerhet som en punkt på möten, så att det blir oundvikligt att prata 

säkerhet. 

Vad kan ett företag göra? 

Det viktigaste ett företag kan göra är att planera för säkerheten, lägga in kostnader för 

trafikomledning i budgeten och se till att säkerhetskulturen når hela vägen ut i alla led, 

även till underentreprenörer. Att återanvända lösningar från ett projekt till ett annat kan 

minska kostnaderna för omledningar, till exempel lösningen med att använda pålkap för att 

fästa kättingar på som används på ESS. Dessutom bör man bevaka marknaden för tekniska 

hjälpmedel som hjälper maskinförare att få bättre sikt runtom maskinen. 

Vad krävs av branschen i stort? 

Det är tydligt att det krävs hårdare krav från beställaren. Beställaren måste göra klart för 

entreprenören hur viktigt det är med bra avspärrningar och omledningar för gående och 

cyklister. En bra taktik för att göra detta, som föreslagits i tidigare forskning, är att vikta TA-

planer separat vid upphandling. 

Dessutom behövs bättre riktlinjer för vilket avspärrningsmaterial som ska användas. Idag 

används kravallstaket, byggstaket och avspärrningsbrädor av plast om vartannat och det 

saknas en tydlig, gemensam branschstandard. 
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5.3 Förslag på vidare forskning 
Följande förslag på vidare arbete har framkommit under projektets gång: 

 Jämföra rutiner och normer på olika företag. Till exempel undersöka likheter och 

skillnader mellan de tre största entreprenörerna i byggbranschen, alternativt ett stort 

företag och ett mindre. Det skulle då kunna skapas en tydligare bild av vilka problem 

som finns inom hela branschen och vad som måste lösas gemensamt. 

 Jämföra regler och rutiner på olika kommuner. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur trafikomledningar fungerar i en stad med noggranna, egenformulerade 

regler, till exempel Linköping, och i en stad med mindre eller inga regler alls, till 

exempel Lund. Hur påverkas kvaliteten, och finns det en möjlighet att utveckla ett 

gemensamt stöddokument för kommunerna, som komplement till GCM-handboken? 

 Genomföra de förändringar som föreslagits här och mäta skillnader i attityd. I det här 

arbetet har enbart hälften av stadierna i aktionsforskning gåtts igenom. Det krävs 

även att förändringarna faktiskt genomförs och att skillnader i attityd mäts före och 

efter, till exempel genom fokusgrupper. 

 Undersöka möjligheterna för att använda tekniska hjälpmedel som automatiskt 

detekterar personer i maskinens närhet på svenska anläggningsprojekt. Under 

arbetets gång har det framkommit att det finns ett flertal system för att automatiskt 

detektera personer som rör sig innanför en maskins arbetsområde. Det skulle vara 

värdefullt med en studie som undersöker hur väl detta fungerar på verkliga 

anläggningsprojekt. 
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Bilaga 1 – Intervjuplan 

Innan vi börjar 

 Examensarbetets syfte och upplägg 

 Intervjustudie för att förstå problemet 

 Dina personliga erfarenheter – du representerar inte en grupp 

 Konfidentiellt, kommer inte att gå att spåra till dig 

 30 min – 1 h, du kan avbryta när du vill om du vill 

 Kommer du på något som inte har direkt med frågan att göra – säg det 

 Inspelning 

 Frågor? 

Kontakt i vardagen 

 Din yrkesroll 

 Kontakt i arbetet med fotgängare eller cyklister 

 Del av befolkningen som bryter avspärrningar 

 Själv brutit mot avspärrning 

Rutiner 

 Hur gör man – TA-plan, APD-plan 

 Skillnad ESS/andra arbetsplatser, Skanska/andra entreprenörer 

 Skillnad folk som jobbar här/utomstående 

 Felrapportering 

Skanskas roll/ansvarsfrågan 

 Tillräckligt med riktlinjer 

 Utbildning 

7 Bilagor 
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 Ansvar 

 Upphandling – krav och råd 

 Kontroller, följder 

Lösning 

 Orsaker/anledningar 

 Förslag 

Sammanfatta 

 Finns det något mer du vill berätta om  
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Bilaga 2 – Kodningsmatris 

 

Intervjuperson 
Tjänsteman/ 

Yrkesarbetare 

Riskfyllda 

arbeten 

Beskrivning 

tillbud/olycka 

med gående 

Vakt som 

skyddsåtgärd 

Vem bryter 

mot 

avspärrningar 

Rapportering etc. 

Respondent 1               

Respondent 2               

Respondent 3               

osv.               
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Bilaga 3 – Pappersenkät 
Nedan presenteras utseendet på den pappersenkät som distribuerades till yrkesarbetare på 

ESS, på svenska och på engelska. Enkäten gavs ut i A6-format. 

Svenska: 

Engelska:  
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Bilaga 4 – Internetenkät 
Nedan visas hur enkäten såg ut för dem som fyllde i den via internet. 

Svenska:  
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Engelska: 
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Bilaga 5 - Följebrev 
Nedan presenteras det följebrev som skickades som ett e-postmeddelande i samband med 

enkätundersökningen, samt påminnelsebrevet som skickades ut en vecka senare. 

Följebrev 1: 

---See english version below--- 

Hej! 

Jag heter Alice Haggren och skriver under våren mitt examensarbete här på 

ESS. Arbetet handlar om fotgängare på byggarbetsplatser och som en del i 

detta genomför jag nu en enkätundersökning bland alla anställda på ESS. 

Undersökningen består av fem frågor, går väldigt fort att besvara och är 

givetvis anonym. Jag hoppas att du vill hjälpa mig att få en tillförlitlig statistik 

genom att svara! Du hittar enkäten här: 

https://goo.gl/forms/AEa2gZOKjxTmp9VQ2. Sista svarsdag är 1a mars. 

Om du har svarat på enkäten i pappersform är ditt svar redan registrerat, och 

du ska då inte svara på internetenkäten. Har du frågor får du gärna maila mig 

på alice.haggren.828@student.lu.se. 

Tack på förhand! 

-------- 

Hi! 

My name is Alice Haggren and during the spring I'll be writing my master's 

thesis here at ESS. The subject of my thesis is pedestrians at work sites, and 

one part of the project is a survey among the personnel of ESS. The survey 

consists of a five question questionnaire which is very quickly answered and 

of course completely anonymous. I sincerely hope that you will help me get 

reliable statistics by sending in your answer! You reach the questionnaire 

through this link: https://goo.gl/forms/grYuXr3lZU15Jv2B3. Last day to 

answer is March 1st. 

If you have answered the questionnaire on paper, your answer is already 

registered and you should not answer the web survey. If you have any 

questions, don't hesitate to send me an email at: 

alice.haggren.828@student.lu.se. 

Thank you in advance! 

 

Vänliga hälsningar/Kind regards, 

Alice Haggren 

Master thesis student Lund University 
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Följebrev 2 – påminnelsemail: 

---See english version below--- 

Hej! 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla som har fyllt i enkäten och 

hjälpt mig med mitt examensarbete! Fortfarande saknar jag dock en del svar. 

Deltagandet är helt anonymt och såklart frivilligt, men ju fler som svarar, desto 

mer tillförlitlig statistik kan jag få fram. Har du ännu inte fyllt i så hoppas jag 

att du vill undvara några minuter till att skicka in dina svar. Sista svarsdag är 

1a mars och du hittar enkäten här: 

https://goo.gl/forms/AEa2gZOKjxTmp9VQ2.  

Har du frågor får du gärna maila mig på alice.haggren.828@student.lu.se. 

Tack på förhand! 

-------- 

Hi! 

Firstly, I’d like to give my warmest thanks to all of you who have answered 

the questionnaire and helped me with my master thesis! However, I’m still 

missing some answers. The participation is completely anonymous and of 

course voluntary, but the more answers I receive, the more reliable statistics I 

will get. If you have not yet answered the questionnaire, I sincerely hope that 

you want to give a few minutes to send in your answer. Last day to answer is 

March 1st and you reach the questionnaire through this link: 

https://goo.gl/forms/grYuXr3lZU15Jv2B3. 

If you have any questions, don't hesitate to send me an email at: 

alice.haggren.828@student.lu.se. 

Thank you in advance! 

 

Vänliga hälsningar/Kind regards, 

Alice Haggren 

Master thesis student Lund University 

 


