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Abstract 
This report is written in cooperation with Skanska and studies how project managers in the 

company should control the safety work. Skanska has their own management system and 

many project managers’ expresses difficulties in understanding these systems. 

The conclusion of this report is that the education Skanska provides their employees is 

insufficient and should be improved. The control of the safety work should also be improved 

and project managers should put more effort in preparing work, include safety officers in this 

work and do all this before production of project begins.     
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Förord 
Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Skanska och avser att hjälpa 

produktionschefer på Skanska. Idén uppkom genom ett önskemål från Skanskas 

arbetsmiljöchef om att underlätta förståelsen för innehållet i ledningssystemet ”Vårt sätt att 

arbeta” för produktionschefer på Skanska, och utvecklades sedan till denna rapport.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Marie Johansson på Skanska, som har hjälpt mig 

otroligt mycket och bistått med både information och kontakter. Ett tack riktas även till 

Joakim Bessfelt, verksamhetsstöd på Skanska som kommit med idéer och förslag. Vidare vill 

jag tacka personalen på Skanska Väg och anläggning Väst, som ställt upp med både kontor, 

material och transporter. Jag vill även tacka alla som ställt upp för intervju, utan er hade inte 

denna rapport kunnat bli till.  
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Sammanfattning 
Vårt sätt att arbeta är ett ledningssystem skapat av Skanska och används inom företaget för att 

leda verksamheten mot fler nöjda kunder och lönsamhet. I ledningssystemet står det beskrivet 

olika arbetssätt och verksamhetsmanualer. Det står även hur man styr mot bättre arbetsmiljö 

och just arbetsmiljö är en viktig fråga för Skanska. Men många produktionschefer på Skanska 

uttrycker svårigheterna med att hitta i ledningssystemet och därför styrs inte säkerhetsarbetet 

på ett gemensamt tillvägagångssätt. Det finns en rad viktiga moment som enligt 

ledningssystemet produktionschefer ska göra innan produktionsstart som exempelvis 

arbetsberedningar, nödlägesberedskap och riskinventeringar, och det är här man arbetar på 

olika sätt inom Skanska.  

Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Skanska och min uppgift blev att 

undersöka hur man ska underlätta för produktionschefer på Skanska att förstå 

ledningssystemet Vårt sätt att arbeta. Men för att få en inblick i vad Vårt sätt att arbeta 

handlar om och vilka krav som ställs på arbetsmiljön samt vad man kan göra för att undvika 

vissa typer av olyckor, krävdes också att lagar och föreskrifter togs med i rapporten samt att 

risker och olyckor som förekommer på väg- och anläggningsprojekt beskrevs.  

Resultatet av undersökningen blev att produktionschefer på Skanska ansåg sig inte ha 

tillräcklig kunskap eller information om lagkrav och om innehållet i Vårt sätt att arbeta. Men 

enligt mig var den viktigaste frågan om hur man skulle styra säkerhetsarbetet gemensamt och 

detta görs bäst genom att man informerar medarbetare om lagar, regleringar och tillämpningar 

genom utbildningar. Om man vill att Vårt sätt att arbeta ska användas av produktionscheferna 

måste man ge dem tillräcklig kunskap om ledningssystemet men även annan viktig 

information. Internutbildningen som ges till produktionscheferna med avseende på Vårt sätt 

att arbeta och arbetsmiljön anses inte vara tillräcklig. Vidare blev resultatet att många inte gör 

det förebyggande säkerhetsarbetet innan produktionsstart samt att man inte använder sig av 

skyddsombud när man arbetsbereder. Detta är två viktiga punkter som måste förbättras och 

bearbetas inför framtida projekt.  
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1.  Inledning  

1.1 Bakgrund 
Enligt Arbetsmiljöverket har byggbranschen cirka 230 000 sysselsatta arbetare och det är 

ungefär dubbelt så vanligt att en byggnadsarbetare blir utsatt för olycka och arbetssjukdomar i 

denna bransch än vad det är för en genomsnittlig arbetstagare. 

Anläggnings- och vägarbetare påverkas i hög grad av hur tjänstemän styr vårt säkerhetsarbete. 

De lever farligt på sin arbetsplats och när det exempelvis slarvas med släntlutningar och 

bristande stödkonstruktioner blir deras arbete livsfarligt. De allra största riskerna i schakt 

finns vid snabba jobb, när exempelvis ett rör sprungit läck. Stress och panik utgör underlag 

för beslut fastän arbetet egentligen ska föregås av planering och riskbedömning. Under åren 

2002 till 2009 inträffade femtiofyra olyckor med sjukfrånvaro vid olika typer av ras i schakt 

och rörgravar. Till det kommer ett mörkertal, till exempel med olyckor som inte lett till 

sjukfrånvaro. 2009 dog en 53-årig anläggningsarbetare i samband med grävningsarbeten för 

brunnar och vatten- och avloppsledningar. Olyckan inträffade i Västervik på en av Skanskas 

arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets utredare var efter olyckan kritisk till Skanska och ansåg att 

organisationens säkerhetsarbete var bristande.
1
  

Men det är inte enbart rörgravar och ledningsdiken som utgör risk för olyckor. Under min 

praktik på en av Skanskas arbetsplatser gick en stropp sönder vid lyft av brunn, och brunnen 

föll ned bredvid en av yrkesarbetarna. Arbetaren hade tur denna gång, men tur ska inte 

fungera som underlag för säkerhetsarbete. Ouppmärksamhet på om utrustning är godkänd och 

fungerande orsakade detta allvarliga tillbud. 

I början av 2000-talet bestämde sig Skanska för att fokus skulle läggas på lönsamhet och inte 

tillväxt. Verksamheten skulle bedrivas på utvalda hemmamarknader i Europa och Amerika. 

Projekten är den viktigaste delen i koncernens verksamhet och genom väl genomförda projekt 

skapas lönsamhet. Utöver de finansiella målen finns även fem mål som är kärnvärden i 

verksamheten: Noll förlustprojekt, arbetsplatsolyckor, miljöincidenter, etiska oegentligheter 

och defekter.
2
 De fem nollorna, miljöpolicy, säkerhetspolicy och övriga policys bildar 

tillsammans Skanskas egna ledningssystem Vårt sätt att arbeta.
3
 

Skanska har säkerhet som en av de viktigaste frågorna och ett av deras mål är att ha noll 

arbetsplatsolyckor.
4
 På kort tid har Skanska väg och anläggning lyckats förbättra säkerheten 

på arbetsplatserna markant och detta genom att ledningen tydligt har prioriterat säkerheten 

men även genom att man arbetat på ett mer systematiskt sätt. Men man är inte nöjd än och 

Skanska använder sig av måttet LTAR (lost time accident ratio) för att mäta antalet skador 

som leder till frånvaro.
5
 Ett delmål på vägen är en olycksfrekvens (skada med 

frånvaro/miljoner arbetade timmar) på 1,4 för såväl egna anställda som underentreprenörer. 

För en arbetsplats med ca 20 personer, innebär det att om man ska lyckas nå detta mål ska 

                                                           
1
 Fransson, M.(2010), ”Så blir diket en dödsfälla”, Byggnadsarbetaren, nr 10.  

2
 www.skanska.se (Hämtat 2012-02-15)  

3
 Danielsson, A. (2011), ”Kvalitet, miljö och arbetsmiljö – det här är vår policy”, Skanska Sverige AB, Solna 

4
 www.one.skanska.se, (Hämtat 2011-12-21) 

5
 Dickson, B(2012), ”Skanska anläggare jobbar säkrare”, Byggindustrin, nr 18. 
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man vara skadefri i 28 år; förklaringsvis om 20 personer arbetar i 170 timmar/månad i 11 

månader arbetar de 38 000 timmar under ett år, då blir olycksfrekvensen per miljon arbetade 

timmar/38 000 per år = 27,4 år.    

Styrning av säkerhetsarbetet är ett första steg till att nå en skadefri arbetsplats. I nuläget 

använder sig Skanska av sitt egna ledningssystem för att styra mot god arbetsmiljö. Men 

enligt många av Skanskas medarbetare är det svårt att läsa och förstå vad man ska göra. 

Arbetsmiljöverket har lagar och föreskrifter om byggarbetsmiljösamordnare och 

produktionschefen blir oftast den som tar det stora ansvaret gällande arbetsmiljö på 

arbetsplatsen. Men många vet inte vad Vårt sätt att arbeta kräver att de ska göra och detta 

leder till att produktionschefer saknar en gemensam bild av hur man styr mot att uppnå en 

säker arbetsplats.
6
 

1.2 Problem 
Vårt sätt att arbeta är ett ledningssystem som ska vara till hjälp för medarbetarna på Skanska 

och som ska följas. Men många produktionschefer på Skanska uttrycker svårigheterna med att 

hitta i Vårt sätt att arbeta och det är produktionschefen som tar det stora ansvaret vid 

arbetsplatsolyckor. Säkerhetsarbetet är omfattande under produktionen och vid 

produktionsförberedelser, och mycket administrativt arbete ska göras samtidigt som 

produktionen hålls igång. Några frågor som behandlades under rapporten är: Vilka 

arbetsolyckor är vanligast? Vad gör vi för att undvika dessa olyckor? Hur underlättar vi för 

produktionscheferna på Skanska för att de ska kunna förstå och ta till sig ledningssystemet 

Vårt sätt att arbeta, för att kunna komma närmre målet noll arbetsplatsolyckor? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge produktionschefer på Skanska en gemensam bild av hur 

man styr säkerhetsarbetet för att förbättra den fysiska arbetsmiljön och hur ledningssystemet 

Vårt sätt att arbeta ska stödja detta.  

1.4 Avgränsning 
Eftersom jag är trainee på Skanska och examensarbetet är gjort i samarbete med Skanska, har 

jag valt att begränsa mig till produktionschefer på Skanska och deras säkerhetsarbete under 

produktionsförberedelserna. De arbeten som de utför är väg- och anläggning, där 

arbetsmoment så som lyft av tunga komponenter, schaktning och arbeten vid passerande 

fordonstrafik förekommer.  

 

 

 

                                                           
6
 Ulrika Dolietes, arbetsmiljöchef på Skanska, 2011 
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2. Metod 

2.1 Metodval 
Väl genomförda litteraturstudier är en viktig del av examensarbetet. Genom litteraturstudien 

bygger vi vidare på våra kunskaper och minskar risken för att försumma gamla kunskaper. Vi 

redovisar även relevanta källor öppet, något som gör att en oberoende granskare kan förstå 

startpunkterna i rapporten och att exempelvis forskare kan bygga vidare på vårt resultat (Höst 

et al., 2006). 

Jag ansåg att informationssökandet lämpligen skulle ske genom litteratur som behandlar 

arbetsmiljö eftersom arbetet bygger på säkerhetsarbete. Jag ansåg även att det var lämpligt att 

börja sökandet utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter och jag kompletterade detta med 

användbar litteratur kring arbetsmiljö generellt. Information om vilka risker som finns för 

arbetarna under produktionen hittades genom Arbetsmiljöverkets och Skanskas rapporter om 

olyckor och tillbud. För att få kunskap om vad en produktionschef på Skanska förväntas att 

göra vid produktionsförberedelserna blev det lägligt att läsa in sig på Skanskas egna 

ledningssystem Vårt sätt att arbeta. Genom dessa litteratursökningar och studier, erhöll jag 

den grundläggande informationen på ämnesområdet.  

Syftet med min rapport var att produktionschefer på Skanska ska få en gemensam bild av hur 

man planerar och styr säkerhetsarbete. Många produktionschefer uttrycker svårigheter med att 

hitta i ledningssystemet Vårt sätt att arbeta och därmed har inte produktionscheferna denna 

gemensamma bild av vad som ska göras. Utav den anledningen utfördes intervjuer för att ta 

fram underlag för rapporten, men innan dess gjordes förberedande arbete för att få underlag 

till frågorna. Detta gjordes genom att projektplaner jämfördes och resultatet av jämförelsen 

hjälpte mig att hitta brister i säkerhetsarbetet. 

En studie kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. En kvantitativ studie bygger på 

statistik medan en kvalitativ undersökning bygger på värderingar och åsikter som samlas in 

genom exempelvis fallstudier eller djupgående intervjuer (Höst et al., 2006). Jag valde att 

genomföra en kvalitativ studie eftersom det är att föredra vid denna typ av arbete, men till viss 

mån även en kvantitativ eftersom en intervju gjordes som studerade mätbara företeelser.  

2.2 Datainsamling och databehandling 
Vid undersökningar är det viktigt att ha en viss kännedom om litteraturen inom området man 

valt att studera. När man väljer att samla in och bearbeta redan befintlig information väljer 

man att bearbeta sekundärdata (Wiedersheim et al., 1980). Till detta arbete erhölls 

information via litteraturstudier, studier av befintligt ledningssystem samt föreskrifter och 

lagar gällande arbetsmiljö. Vårt sätt att arbeta är Skanskas integrerade ledningssystem och är 

en företagshemlighet. Eftersom ledningssystemet är sekretessbelagt kunde inte någon 

litteratur hittas. Branschtidningar användes för att få fram information om olyckor och ohälsa 

på byggarbetsplatser.  

När information inte finns tillgänglig som man är i behov av, är man tvungen att själv samla 

in eller låta samla in data. Detta kan göras genom intervjuer eller enkäter och kallas 

primärdata. Då man använder sig av intervju och enkät måste man ta ställning till en rad 
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metodproblem. Dessa kan vara: Precisering av problem och syfte, observationsenhet och 

undersökningsgrupp, teknik för materialinsamling, frågeformulär samt bearbetning av data 

(Wiedersheim et al., 1980). Denna rapport krävde en intervju för att kunna svara på 

problemställningen. Intervjun genomfördes som halvstrukturerad och med utvalda 

respondenter med nära anknytning till problemet.  

3. Arbetsmiljö 
Nationalencyklopedin förklarar ordet arbetsmiljö som förhållanden på en arbetsplats. Goda 

arbetsförhållanden är grunden för ett produktivt och friskt arbetsliv, då den fysiska miljön 

påverkar både människans kropp och psyke.
7
  

Byggbranschen har cirka 230 000 medarbetare, arbetsplatserna är oftast tillfälliga och 

arbetsförhållanden ändras snabbt.
8
 Bygg- och anläggningsarbeten hade 852 allvarliga olyckor 

2009 och visade att yrket hade flest skador näst efter metallarbetarna.
9
 Dödsolyckor 

förekommer även, och 2010 dog 14 anställda inom byggbranschen. I maj 2011 kunde man 

även rapportera sju allvarliga olyckor där fem av olyckorna hade drabbat 

underentreprenörer.
10

  

Under 1930-talet lanserade Herbert William Heinrich en dominomodell, som beskriver en 

arbetsolycka som en linjär process till följd av olika händelser (se figur 1). Avlägsnas en 

bricka, stoppas olycksprocessen, och när denna modell lanserades koncentrerade man sig på 

att eliminera bricka 3. Men allt eftersom dominoteorin utvecklats vidare har man börjat 

fokusera på ledarens roll. Tillbuds- och olycksanalyser samt riskanalyser har blivit viktigare. 

Arbetsmiljöverket har som krav att riskbedömning ska göras. 2011 gjordes en inspektion av 

Arbetsmiljöverket på olika arbetsplatser, och resultatet var att bristande kunskap, dålig 

riskbedömning av arbetsuppgifter, avsaknaden av skyddsanordningar och personlig utrustning 

samt stress var några faktorer som påverkade uppkomsten av arbetsolyckor. De vanligaste 

arbetsolyckorna var fallolyckor, olyckor med maskiner och fordon i rörelse och med fallande 

föremål samt fysisk överbelastning.  

 

 

 

 

Figur 1. Dominomodellen. Bricka 1: Högsta ledningen. Bricka 2: Högsta ledningens beslut. Bricka 3: Osäkra 

handlingar och förutsättningar. Bricka 4: Olycka. Bricka 5: Skada
11

 

                                                           
7
 Prevent. Arbete och teknik på människans villkor. Solna: Åtta-45, 2008. 

8
 www.av.se (Hämtat 2012-02-16) 

9
 Gunnars, L.(2011), ”Här är farligfaste jobben”, Arbetarskydd, nr 7, s. 8-9 

10
 Nohrstedt, L.(2011), ”Svarta maj: tre döda på byggen”, Arbetarskydd, nr 7 s. 4-5 

11
 Prevent. Arbete och teknik på människans villkor. Solna: Åtta-45, 2008. 
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3.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen antogs 1977 av riksdagen men trädde i kraft den 1 juli 1978, då 

arbetarskyddslagen och skogsförläggningslagen upphörde att gälla.
12

 I första kapitlet beskrivs 

att: 

”1§ Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579)”. 

Arbetsgivarens skyldighet och ansvar vad det gäller arbetsmiljön formuleras som sådant att: 

”2§ Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa och olycksfall. En utgångspunkt skall då vara att allt sådant som kan leda till 

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

undanröjs”. 

3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:1 definierar systematiskt arbetsmiljöarbete: 

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Arbetsgivaren ska fördela uppgifter till chefer och arbetsledare för att uppnå en bättre 

arbetsmiljö. Dem som uppgifterna utdelas till ska ha kunskap och kompetens, men även 

befogenhet och resurser för att kunna utföra sin uppgift. Det är viktigt att även skyddsombud 

och arbetstagare medverkar i arbetet för bättre arbetsmiljö och att rutiner som tas fram 

dokumenteras. Tillbud och olyckor ska dokumenteras och arbetsgivaren ska regelbundet 

undersöka arbetsförhållandena och göra riskbedömningar. När arbetsgivarens eget arbete med 

arbetsanpassning och rehabilitering inte räcker till, ska företagshälsovård anlitas.
13

 

3.3 Byggarbetsmiljösamordnare 
Enligt Arbetsmiljöverket är byggherren alltid skyldig att utse en lämplig BAS-P 

(byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) och en BAS-U 

(byggarbetsmiljösamordnare för utförande). En byggarbetsmiljösamordnare kan antingen vara 

en fysisk eller en juridisk person. Det ställs en rad krav på byggarbetsmiljösamordnaren och 

några av de krav som ställs är rätt utbildning, kompetens och erfarenhet (figur 2 visar kraven 

på utbildning). Grundläggande kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen och inom vissa föreskrifter är också ett krav. Utbildningar som 

byggarbetsmiljösamordnaren har genomgått ska kunna styrkas.
14

  

 

                                                           
12

 www.riksdagen.se (Hämtat 2012-02-17) 
13

 AFS 2001:1 
14

 www.av.se (Hämtat 2012-02-15) 
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Figur 2. Krav på utbildning av BAS-U
15

 

 

3.4 Arbetsmiljöplan 
Syftet med att utarbeta en arbetsmiljöplan är att bland annat att skapa en grund för hur 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, men även för att identifiera arbetsmoment med särskild risk, 

där förebyggande åtgärder behöver tas fram.
16

 Det är byggherren, eller en uppdragstagare som 

har övertagit byggherrens ansvar, som ska ta fram en arbetsmiljöplan. Detta ska ske innan 

byggarbetsplatsen etableras. Under produktionen ska sedan byggarbetsmiljösamordnaren se 

till att planen finns tillgänglig på arbetsplatsen och hålls uppdaterad. Exempel på vad planen 

bör innehålla är: Ordnings- och skyddsregler, beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska 

organiseras och instruktioner vid arbete med särskild risk.
17
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3.5 Trafikanordningsplan 
När det finns risk för ohälsa och olycksfall som beror på förbipasserande fordonstrafik ska 

enligt AFS 1999:3, åtgärder vidtas.
18

 Enligt AFS 1999:3 definieras passerande fordonstrafik 

som: när trafiken passerar förbi eller genom ett område där byggnads- eller anläggningsarbete 

utförs. När detta förekommer ska åtgärder vidtas i följade prioriteringsordning: 

”81§ a) Trafiken leds om så att arbetet inte berörs 

  b)Trafiken leds så att fordonen passerar på betryggande avstånd 

  c) Trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikanordningar. I den utsträckning som behövs 

skall det dessutom finnas skyddsanordningar som effektivt hindrar eller avleder trafiken från 

att komma in på arbetsplatsen”
19

 

En trafikanordningsplan visar hur tillfälliga trafiklösningar upprättas för att uppnå en god 

arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Denna plan godkänns av väghållaren. I 

vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001) finns exempelvis bestämmelser om hur vägmärken 

och andra anordningar skall sättas upp och om behörighet finns för att genomföra detta.
20

 

3.6 Ledningssystem 
Ett ledningssystem för säkerhet är en organisations formella sätt att garantera säkerhet för de 

anställda och allmänheten. Det kan även hjälpa verksamheten att svara mot eventuella krav 

från myndigheter.
21

 Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra 

systematiskt arbetsmiljöarbete, och kraven från myndigheter och kunder angående arbetsmiljö 

blir allt mer omfattande och komplexa. Några anledningar till varför man väljer att certifiera 

är att det ger bevis på företagets arbetsmiljöarbete, en strukturerad verksamhet för att uppfylla 

lagar och krav, tillfredsställelse av kundens förväntningar och minskade hälsorisker och 

skador genom styrning av arbete.
22

 Många företag ser det som ett konkurrensmedel, och flera 

företag väljer att arbeta med flera olika ledningssystem samtidigt genom att integrera dessa.
23

  

3.7 Vårt sätt att arbeta 
Vårt sätt att arbeta är Skanskas sätt att integrera flera ledningssystem till sitt egna. VSAA är 

integrerat med ISO 9001, ISO 140001, systematiskt arbetsmiljöarbete, OHSAS 180001, 

vägverkets regler samt banverkets. Ledningssystemet är uppdelat i två delar: affärsplan samt 

verksamhetsmanual (se figur 3). Affärsplanen består av mål och åtgärder för att verksamheten 

ska bli bättre. Denna plan följs upp kontinuerligt och revideras årligen. Verksamhetsmanualen 

är uppdelad i sex områden som beskriver arbetssätt och har tillhörande hjälpmedel. 

Hjälpmedlen kan bestå av policys, beslutsordningar, blanketter, checklistor samt 

dagordningar. Man har även integrerat kvalitet, miljö och arbetsmiljö i manualen. 

Projektplanen är en plan över hur projektet ska styras och skapar en dialog med kunden. Den 
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beskriver styrning av tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt projektorganisationens 

ansvar och befogenheter.  

Några exempel på vad som behandlas i Vårt sätt att arbeta är: erfarenhetsåterföring, 

riskhantering, arbetsberedning, allmänna skydds- och ordningsregler, byggherrens 

förhandsanmälan och arbetsmiljöplan, byggarbetsmiljösamordnare, skyddsombud, 

nödlägesberedskap samt förebyggande åtgärder vid arbeten med särskild risk.
24

  

 

Figur 3. Beskrivning av uppdelningen av Vårt sätt att arbeta samt verksamhetsmanualens områden.
25

  

3.8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Arbetsmiljölagen ger grundläggande krav för miljön på arbetsplatsen. Denna lagstiftning 

bestäms av riksdagen. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj styra 

upp krav och detta görs genom att ge ut en författningssamling, AFS, med allmänna råd och 

bestämda krav. Dessa föreskrifter förnyas, ändras och slås ihop för att motsvara såväl nya 

kunskaper som direktiv. Exempelvis kräver regeringen och riksdagen att myndigheterna 

genomför regelförenklingar med syftet att hitta de regler som passar den aktuella 

verksamheten. Ett antal handläggare med specialistområden arbetar tillsammans med 

arbetsmarknadens parter för att utarbeta dessa föreskrifter.
26

  

De flesta av bestämmelserna i föreskrifterna anger inte direkt vem de riktar sig till. Oftast 

används abstrakta formuleringar som ”Arbetsplatsen skall vara…”. Anledningen till att denna 

metod används är för att hålla många olika aktörer ansvariga för arbetsmiljön. Men det finns 

några grupper man kan utgå ifrån att bestämmelserna gäller och dessa är: arbetsgivare, 

arbetstagare, ensamföretagare, familjeföretag, den som hyr in arbetskraft, den som råder över 

ett arbetsställe, den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbete, den som medverkar i 

projektering och den som bär ett samordningsansvar.
27
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3.9 Produktionschefens ansvar 

Enligt arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen är byggherren alltid skyldig att utse en 

byggarbetsmiljösamordnare för utförande, även kallad BAS-U. På Skanska blir det i de flesta 

fall produktionschefen som får detta ta ansvar.
28

  

Arbetsmiljölagen (1977:1160) framför att: 

”6 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska… 

3. Utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de uppgifter som 

anges i 7 b och 7 f §§” 

Krav och uppgifter i AML (1977:1160): 

”7b § Den byggarbetsmiljösamordnare som enligt 6 § första stycket 3 har utsetts för utförande 

av ett byggnads- eller anläggningsarbete, ska se till att samordna arbetet med att förebygga 

risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället och utföra de uppgifter som framgår av 7 e § 

2-5, samt 

1. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler när tekniska eller organisatoriska 

frågor om planering av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra avgörs 

och när tidsåtgången för sådana moment beräknas, 

2. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler för att säkerhetsställa att den eller de 

som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler på ett systematiskt sätt samt 

följer en arbetsmiljöplan, 

3. samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller anläggningsarbetet med avseende 

på arbetsmiljön utförs på ett korrekt sätt, 

4. vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetsställa att endast behöriga personer ges tillträde 

till arbetsstället, och 

5. organisera de uppgifter som enligt 7 g § ankommer på dem som bedriver verksamhet på ett 

gemensamt arbetsställe. Lag (2008:934)” 

”7 e § Den som är ansvarig för samordning av arbetsmiljöfrågor enligt 7 d § ska se till att 

1. arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det gemensamma 

arbetsstället, 

2. arbetet tidplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall 

till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället, 

3. Allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för 

arbetsstället utfärdas, 

4. Ansvaret för de speciella skyddsanordningarna som kan behövas för ett visst eller vissa 

arbeten klargörs, och 

5. Personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning. 

Lag (2008:934)” 

I Vårt sätt att arbeta beskrivs vilka produktionschefens ansvarsområden är. Det ansvar 

han/hon har, som har anknytning till arbetsmiljön är att: 
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 Vara delaktig i startmötet under produktionsföreberedelserna. Under detta möte 

bestäms bemanning av projektet, samt ansvarfördelning, kontrakt och kalkyl. Det är 

viktigt att de handlingar som behövs innan produktionsstart blir klara.  

 En riskhantering görs vid kritiska arbeten som kan påverka arbetsmiljön. 

 En projektplan upprättas. I projektplanen beskrivs hur projektet ska organiseras samt 

vilket ansvar och vilka befogenheter de involverade har. I planen har systematiskt 

arbetsmiljöarbete inarbetats.  

 En produktionstidsplan ska upprättas och visa avstämningsbara aktiviteter. Den 

används som underlag för framtagandet av arbetsberedningar och 

arbetsplatsdispositionsplaner.  

 Ta fram en arbetsplatsdispositionsplan och en trafikanordningsplan.  

 Vid val av leverantörer ta hänsyn till miljö, arbetsmiljö och etik. 

 De risker som har tagits fram i riskhanteringen ska arbetsberedas tillsammans med 

skyddsombud och berörda medarbetare samt underentreprenörer och 

sidoentreprenörer.  

 Allmänna skydds- och ordningsregler ska anslås i bodar och vara tillängliga och kända 

för verksamma på arbetsplatsen. En säkerhetsintroduktion ska också göras innan 

produktionsstart för medarbetare eller vid besök.  

 Arbetsmiljöplanen ska hållas uppdaterad och finnas tillgänglig på arbetsplatsen. 

 Nödlägesberedskap ska tas fram där arbetssätt och ansvar beskrivs. Denna anslås på 

anslagstavlan i bodarna.  

 Sammanställa ett kontrollprogram över planerade kontroller. I detta kontrollprogram 

bestäms vad och hur det ska kontrolleras. Det grundar sig på både entreprenörens och 

underentreprenörens riskinventering och stor vikt fästs på projektets arbetsmiljö.  

 Utse schaktansvarig. 

 Utse lyftsamordnare.   

3.10 Arbetsplatsen 
Beroende på arbetets art kan en arbetsplats se väldigt olika ut. Inom byggbranschen är 

arbetsplatsen oftast en yta medarbetarna är verksamma på. Arbetsplatsen förändras 

kontinuerligt och efter projektets slut förflyttas den till en annan plats. Arbetarna utsätts 

dagligen för risk för olycka och sjukdom, och statistik nedan visar att det är en utsatt bransch. 

I följande text kommer även risker tas upp som kan förekomma på en arbetsplats inom väg- 

och anläggning. 

3.10.1 Statistik över arbetsolyckor och sjukdom 

Härmed följer statistik över arbetsolyckor, sjukdom och dödsfall inom bygg- och andra 

verksamhetsgrenar taget ur Arbetsmiljöverkets rapport från år 2010, samt statistik över 

olyckor från Skanska. Statistik över orsaker är medtaget för att visa den vanligaste 

anledningen till arbetsolycka och varför stor vikt bör läggas på förebyggande arbete vid dessa 

arbetsmoment. Enligt arbetsmiljöverkets hemsida förekom det 14 dödsfall inom 

byggverksamheten under 2010. De flesta orsakerna till dödsolyckorna upprepades och visar 

på bristande säkerhetsarbete och ouppmärksamhet bland arbetstagare. Den vanligaste orsaken 

som slutat med dödlig utgång är påkörning av person genom passerande fordon eller maskin 
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på arbetsplatsen och därefter kommer fall av person från höjd eller förlorad kontroll över 

föremål och därigenom tappat på arbetstagare. Den vanligaste orsaken till skada hos 

arbetstagare både i Sverige generellt och på Skanska är förlorad kontroll över verktyg och 

maskin, men även fall och fysisk överbelastning är överrepresenterad.  

 

Figur 4. Anmälda arbetsolycksfall per 1 000 förvärvsarbetare efter näringsgren år 2010 för män. Näringsgrenen 

innehåller minst 3 000 förvärvsarbetare. Fall med minst en frånvarodag. Gäller både arbetstagare och 

egenföretagare.
29
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Figur 5. Anmälda arbetsskador per 1 000 sysselsatta 2008-2010 inom byggverksamheten. 

 

Figur 6. Antal arbetsolyckor efter orsak år 2009-2010 inom byggverksamheten.
30
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Figur 7. Antal dödsfall efter näringsgren år 2010. Både arbetstagare och egenföretagare.
31
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Figur 8. Dödsorsak år 2010 inom byggverksamhet taget från Arbetsmiljöverkets rapport från år 2011.  

 

Figur 9. Inrapporterade arbetsolyckor på Skanska, ackumulerat från december 2010 till november 2011.
32
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Figur 10. Fördelning av inrapporterade arbetsolyckor på Skanska.
33

  

3.10.2 Risker och riskbedömning 

Nationalencyklopedin definierar en risk i allmän betydelse som en möjlighet att något oönskat 

skall inträffa. Det kan röra sig om individuella risker, risker för samhället av social eller 

ekonomisk natur eller miljörisker. I teknisk bemärkelse definieras det som sannolikheten för 

att en specificerad omständighet (riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse eller 

effekt under en angiven tidsperiod. Risken kan här anges i ett numeriskt värde. 

Det förekommer risker dagligen i verksamheter. Vissa risker har större påverkan än andra 

risker. I figuren nedan förklaras sambandet mellan inverkan av risken och sannolikheten att 

risken inträffar. Inom säkerhetsarbetet på arbetsplatser är det viktigt att göra riskbedömningar 

och reducera risker för att uppnå en god arbetsmiljö. I fält 2 visas en förekommande risk med 

hög inverkan och låg sannolikhet. Dessa risker kan vara allvarliga arbetsolyckor och dödsfall, 

och är särskilt viktiga att få bort från verksamheter. Men även fält 4 med låg inverkan och hög 

sannolikhet att risken uppkommer är viktigt att förebygga. Om det leder till arbetsolycka, kan 

det ge sjukfrånvaro som påverkar både arbetsgivare och arbetstagare negativt.  
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Figur 11. Riskdiagram, uppdelat i två fält som visar inverkan och sannolikhet av en viss förekommande risk. 

Förklaring till figur 11:  

Fält Förklaring 

1. Detta fält innehåller risker som man nästan kan bortse ifrån. Man behöver inte 

lägga ner tid i att hantera dem.  

2.  Risker med hög inverkan och låg sannolikhet är risker som behövs hanteras 

noggrant. 

3.  Detta fält borde vara tomt, risker med hög inverkan och hög sannolikhet 

förekommer nästan aldrig 

4. Detta fält innehåller risker som är en del av den dagliga verksamheten.
34

 

Inom väg- och anläggningsarbeten förekommer vissa risker under vissa arbetsmoment. Nedan 

kommer vanligt förekommande risker under väg- och anläggningsarbeten att listas, med hög 

inverkan på arbetsmiljön och den som utför arbetet.  

 Arbete i slutet utrymme kan verka ofarligt utan några synliga risker. Men förhållanden 

kan snabbt förändras och de flesta med denna typ av olycka som har hänt i Sverige har 

skett då syrebrist har uppstått vid heta arbeten eller att ångor och gaser läckt in i 

utrymmet. Olyckor har också drabbat den som försökt rädda en nödställd utan lämplig 

planering, utbildning eller utrustning, där panik och stress påverkat beslut.  

 Fall när arbete på höjd utförts är den vanligaste förekommande orsaken till olycka i 

byggbranschen. Den kan få dödliga påföljder för den drabbade. Risken för fall kan 

minimeras avsevärt med god planering och analys av risker. Byggnadsställningar 

används ofta på byggarbetsplatser där risk för fall finns.  

 När arbetsmaskiner och fordon används finns det alltid risk för att ouppmärksamhet 

och dålig kommunikation leder till en olycka. Den mänskliga faktorn spelar stor roll 

och många olyckor där kollision mellan människor och arbetsmaskiner, har 

förekommit de senaste åren.  

                                                           
34

 Hoffman, A. Svensson, A. (2011),”Allocation of risks in PPP projects”, Högskolan i Halmstad 



 
 

23 
 

 Användning av arbetsutrustning kan medföra risk för olycka. Brist på information och 

instruktioner kan medföra olyckor men även att utbildning eller erfarenhet fattas. 

Många olyckor har förekommit då man tappat eller förlorat kontroll över utrustning.  

 Buller är en betydande arbetsmiljörisk och utgör ofta stor belastning på byggen. Buller 

kan indirekt utgöra olycksrisk genom att varningssignaler inte hörs. Även vibrationer i 

form av hand-, arm- och helkroppsvibrationer vid användning av en viss utrustning, 

kan påverka kroppen och frambringa ohälsa. 

 När arbete förekommer vid exempelvis järnvägen, finns risk för skada genom el i 

mark och luft. Men även vid väg- och anläggningsarbeten kan nära befintliga luftburna 

högspänningsledningar och markförlagda hög- och lågspänningsledningar utgöra risk 

för arbetare.  

 Vid väg- och anläggningsarbeten kan föroreningar i vissa områden påträffas och 

behöva hanteras. Men även kemiska produkter så som olja, färg, lim och fogmassa kan 

innehålla farliga ämnen som kan orsaka olycksfall.   

 Vid sprängarbeten i täkt och ovan jord kan betydande olycksrisker förekomma.  

 Lyft av material och annat sker dagligen på arbetsplatser med kranar eller andra 

lyftanordningar. De är väldigt riskabla moment och olyckor och allvarliga tillbud är 

inte ovanliga. Utrustning kan vara felaktig, dålig kommunikation mellan arbetare samt 

ouppmärksamhet är några orsaker till att sådana olyckor förekommer.   

 Passerande fordonstrafik är en stor risk som förekommer ofta vid vägarbeten.  

 Schaktning är ett arbete med förhöjd risk. Förutsättningarna för schakten kan 

förändras väldigt snabbt och jordmassornas egenskaper är aldrig densamma under hela 

projektets utförande.  

 Temporära konstruktioner används ibland för att färdigställa slutprodukten eller för att 

utföra efterarbete. En risk för att denna konstruktion rasar finns och kan få allvarliga 

påföljder.  

 Allvarliga olyckor kan hända vid lagring av material. Uppställda eller staplade 

byggprodukter kan komma i rörelse och falla över arbetare.  
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4. Projektplan 
En projektplan är en planering av ett projekt. Syftet är att spara tid och pengar men även att 

undvika problem.
35

 På Skanska är en projektplan en plan för tillämpning av Vårt sätt att 

arbeta. Om Vårt sätt att arbeta beskriver hur arbetet bedrivs inom organisationen, så beskriver 

projektplanen vad som görs samt vem som bär ansvar och befogenheter i de enskilda 

projekten. Den innefattar styrning av tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Rubrikerna 

i Skanskas projektplansmall har i huvudsak samma ordningsföljd som rubrikerna i Vårt sätt 

att arbeta kapitel projekt.
36

 Därför visar projektplanen en bra bild av hur säkerhetsarbetet bör 

styras under produktionsförberedelserna. En bristfällig projektplan kan visa bristande arbete 

kring säkerhetsarbetet.  

4.1 Jämförelse 
Nedan följer en jämförelse av nio olika projektplaner. En mall om hur man fyller i en 

projektplan finns som hjälpmedel i Vårt sätt att arbeta, och det är med denna mall som 

projektplanerna har jämförts.  Projekten är Skanskas och är både anläggnings- och 

vägarbeten. Under vissa av projekten har man fått hjälp av en kvalitets- och 

arbetsmiljöansvarig vilket kan ha underlättat säkerhetsarbetet för produktionschefer.  
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utbildning= 
PC. 

Arbetsmiljö
ansvarig 
finns 
nämnd! 
Projektorga
nisation 
samt 
ansvarig för 
utbildning 
saknas.  

Ansvarsomr
åden i 
projektorga
nisationen 
saknas. 
Väldigt 
kortfattat. 
Utbildninga
r? 

Ansvarig 
för 
utbildning
ar är PC. 

PI 
ansvarig 
för 
utbildning
ar. 

Ingen 
arbetsmiljöa
nsvarig i UE:s 
projektorgan
isation. 
Ansvarig för 
utbildningar 
är Marie 
Johansson(st
ödfunktion) 

5 Riskinventeri
ng i en bilaga 
som består 
av en 
risköversikt, 
inga åtgärder 
har nämnts. 
Ansvarig för 
APD-plan 
fattas.  

Ansvarig 
för APD-
plan 
saknas. 
Riskhanter
ing 
stämmer 
inte 
överens 
med 
arbetsber
edning. 
Anmärkni
ng om 
förebygga
nde 
arbete = 
bra.  

Nämner ej 
BAS-U. 
Riskinvent
ering som 
bilaga. 
Delegerar 
ansvaret 
om 
arbetsber
edning till 
AL, som 
sedan 
skickas till 
PrC.  

Ansvarig för 
APD-plan 
fattas. 
Ingen 
erfarenhets
återföring. 
Ingen 
arbetsbered
ning har 
gjorts, men 
ska göras. 
Inga 
anmärkning
ar på 
byggherren
s 
förhandsan
mälan 
förutom att 
arbetsmiljö
plan fattas. 
Arbetsmaski
ner och 
fordon, 
maskinentr
eprenörens 
ansvar?  

Riskinvente
ring finns 
redovisad 
men ingen 
hänvisning 
till vart. 

Inga planer 
redovisade 
överhuvudt
aget. 
Riskinventer
ingen? 
Ingen 
arbetsbered
ning. Ingen 
nödlägesber
edskap. 

Övergripa
nde 
kritiska 
arbeten 
nämns i 
riskhanter
ing men 
inga 
åtgärder. 
Ingen 
arbetsber
edning i 
projektpla
n. 

Övergripa
nde 
kritiska 
arbetsmo
ment tas 
upp. 
Riskinvent
ering med 
åtgärder 
ska 
upprättas. 
Arbetsber
edning 
ska göras 
som 
bilaga.  

Kritiska 
arbeten som 
har 
identifierats 
beskrivs i 
riskinventeri
ngen, likaså 
arbetsbered
ningen. 
Denna finns 
på 
platskontore
t.  

6 Planering om 
arbetsmiljöm
öte saknas. 
Samordnings
möten och 
möten med 
UE hålls 
enbart vid 
behov.  

Arbetsmilj
ömöten 
saknas, 
istället 
hålls 
veckomöt
en med 
säkerhet 
som första 
punkt. 
Möte med 
UE vid 
behov.  

Samordni
ngsmöten 
och 
arbetsmilj
ömöten 
görs vid 
behov, 
likaså med 
UE.  

Arbetsmiljö
möte 
saknas och 
korta 
information
smöten 
görs enbart 
vid behov? 
Dåligt med 
info! Möte 
med UE 
görs vid 
uppstart. 
Skydds och 
miljöronder 
var tredje 
månad (för 
sällan).    

Veckomöte
n m a p 
säkerhet 
görs. 
Separata 
möten med 
UE 
varannan 
vecka.  

Inga rutiner 
nämnda för 
säkerhetsint
roduktion. 
Inga möten 
m a p 
arbetsmiljö 
planerat. 
Skyddsrond 
1ggr/månad 
(för sällan) 

Kortare 
info 
angående 
säkerhet 
vid behov. 
UE 
samordna
s med 
separata 
möten. 
Deltar 
även vid 
produktio
nsmöten. 

1ggr i 
månaden 
hålls 
säkerhets
möten. 
Separata 
möten 
hålls med 
UE men 
de kan 
även delta 
i 
produktio
nsmöten. 
KMA alltid 
överst på 
agendan.  

Kortare info 
vid behov. 
Inga 
arbetsmiljöm
öten. 
Produktions
möte vart 
14:e dag. 
Hur ofta 
genomförs 
skyddsronde
r? 

7 Uppföljnings
möte med 
UE görs 
enbart vid 
behov.  

Uppföljnin
gsmöte 
med UE 
görs och 
protokollf
örs.  

Uppföljnin
gsmöte 
med UE 
görs 
enbart vid 
behov.  

Uppföljning 
anses ej 
nödvändig 
med UE. 

Uppföljning
smöte med 
UE görs 
enbart vid 
behov.  

Ingen 
uppföljning 
med UE 
nämns.  

Ingen 
planerad 
uppföljnin
g med UE. 

Ingen 
planerad 
uppföljnin
g med UE. 

Uppföljning 
med UE vid 
behov.  
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4.2 Resultat 
En projektplan uppförs oftast vid anbudet och uppdateras sedan kontinuerligt genom 

projektets gång. Detta kan påverka resultatet och få arbetsplatsen att verka bristande, fastän 

viss information kommit som tillägg i senare skede. Men jag har utgått från projektplanerna 

vid tidpunkten den första gången uppfördes och inte påverkats av vad som har uppkommit 

längre fram. Nedan går jag igenom var kapitel för sig där den fysiska arbetsmiljön påverkas. 

I kapitel två i projektplanen ger man information om organisationen och olika befogenheter. 

Företaget tar upp både sin egen projektorganisation men även kundens samt leverantörers. 

Myndighetskontakter, utbildningar som tänkt genomföras samt ansvarig för detta ska finnas 

med. Skanskas projektorganisation ska ange vem som är ansvarig som: BAS-U, 

skyddsombud, brandskyddsansvarig, schaktansvarig, elarbetsansvarig, lyftsamordnare, 

tillståndsansvarig heta arbeten samt ansvarig för temporära konstruktioner. Leverantörer ska 

även ha utsedda arbetsmiljöansvariga. När en projektorganisation ska uppföras slarvar väldigt 

många. Man missar med att ha med ansvarige för olika områden och leverantörer missar att 

ange arbetsmiljöansvarig. Man missar även med att ange olika ansvarsområden för 

exempelvis arbetsledare, produktionschef eller projektchef. Vissa glömmer även att ange 

ansvariga för utbildningar, som är viktigt för att arbeten ska kunna utföras på rätt sätt. 

I kapitel fem omnämns allt som ska göras under produktionsförberedelserna. Man ska ha 

gjort: en riskinventering tillsammans med tänkta åtgärder, arbetsberedningar, olika planer för 

att kunna styra projektet, åtgärder på hur fordon, maskiner, farliga ämnen och andra 

förebyggande moment ska hanteras etc. Det är detta kapitel jag koncentrera mig på att 

behandla i min rapport. Mycket arbete här ligger kring förebyggande arbete och att förutse 

risker vid kritiska arbetsmoment och arbetsbereda dessa på rätt sätt. Men det är här det brister 

väldigt ofta. Genom att ha gjort jämförelsen av projektplanerna, blev resultatet att väldigt 

många slarvar med att arbetsbereda och göra riskinventeringar. Man gör en riskinventering 

men man anger inte åtgärder för dem samt att man väljer att arbetsbereda efterhand som 

arbetsmomenten kommer upp. Detta kan göra att arbetsberedningen blir bristande, om 

tidspress finns under produktionen.  

Kapitel sex behandlar produktionsstyrningen och vad man ska göra under produktionen. 

Innan produktionsstart ska arbetarna ha genomgått en introduktion på arbetsplatsen. Man ska 

även hålla riskhanteringen och arbetsberedningar kontinuerligt uppdaterade och olika möten 

ska inplaneras. Exempel på möten är: byggmöte, produktionsmöte, veckomöte samt 

arbetsmiljömöte. Man ska även ange hur ofta man tänkt genomföra skyddsronder och vem 

som är ansvarig för att dessa utförs. Vid jämförelsen av projektplaner blev resultatet att 

arbetsmiljömöten inte genomförs. Det är ingen av projektplanerna som har planerat att ett 

sådant möte ska genomföras. Det är väldigt sällan att underentreprenörer är inplanerade att 

delta i dessa möten heller. I vissa fall utförs skyddsronder alldeles för sällan.  
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5. Inledande intervjuer 
Genom intervjuer får vi bakgrundsmaterial eller förslag till lösning kring ett visst tema. 

Frågesvaren kan antingen antecknas eller spelas in på något ljudmedium. Intervjuerna kan 

utföras via telefon eller i direkt möte med respondenten (Höst et al., 2006). För att bevara 

syftet med att produktionschefer ska ha en gemensam bild av hur man styr säkerhetsarbete, 

har jag valt att göra en undersökning genom ett antal samtalsintervjuer. Min problemställning 

tar även hänsyn till produktionschefers åsikter och därför krävdes en intervju. 

5.1 Intervjuteknik  
Det finns olika typer av intervjutekniker och de är strukturerade på olika sätt. En kvalitativ 

intervju har frågeområden där respondenten svarar öppet. Frågorna kan variera vid olika 

intervjuer och de styrs av vad respondenten är villig att svara på. Detta gör att man får bred 

information och ibland även information inom helt andra områden. Under en halvstrukturerad 

intervju blandar man öppna och slutna svarsalternativ. För att inte påverka respondenten är 

det viktigt att de slutna svarsalternativen ställs i samma formulering och ordning vid varje 

intervju. Den slutna intervjun kan beskrivas som en muntlig enkät. Fördelen med att 

genomföra en sluten intervju istället för en enkät, är att man undviker bortfall av svar och 

respondenten kan få svar på oklara frågor. Nackdelen är att det är tidskrävande. De olika 

typerna av intervjutekniker kan kombineras inom en studie (Höst et al., 2006). Jag valde att 

utföra en muntlig enkät tillsammans med en halvstrukturerad intervju. För att få svar på min 

problemställning ville jag angripa frågor som rör vad och varför man anser Vårt sätt att arbeta 

som svårbegripligt, men även vilka arbetsmoment som kan ha orsakat arbetsolyckor samt 

vilka arbetsmoment produktionscheferna utför gällande säkerhetsarbete under 

produktionsförberedelserna. Jag utförde sju intervjuer som hölls på produktionschefernas 

arbetsplats i ostörd miljö och de pågick i cirka trettio minuter. För att inte missa någon 

information spelades intervjuerna in på bandspelare.  

Respondenter väljs ut genom urval ur en population (Höst et al., 2006). Jag valde att intervjua 

produktionschefer på Skanska i Halland och Göteborgstrakten. De utförde anläggningsarbeten 

och vägarbeten. Deras arbetsuppgifter hade nära anknytning till säkerhetsarbeten. 

Produktionschefer som är byggarbetsmiljösamordnare och därav ansvariga för arbetsmiljön på 

arbetsplatsen, blev därför utvalda för intervju. Arbetsmiljö är ett känsligt ämne och 

respondenter kan känna sig hämmade att svara på frågor eftersom de inte vill bli utpekade för 

att inte utföra sina arbetsuppgifter rätt. Genom att försäkra den intervjuade personen om att 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att material enbart kommer att användas i 

undersökningssyfte, lyckades jag undvika detta problem.  

I nedan följda stycken kommer resultatet av intervjuerna att redovisas och de är uppdelade i 

olika underrubriker för att läsaren ska få en överskådlig bild av resultatet. Resultatet av 

intervjuerna är inte fullständigt, utan den fullständiga intervjun kan läsas i bilagorna. Det 

resultat jag har valt att redovisa är det som visar brister i säkerhetsarbetet på respondenternas 

arbetsplatser. 
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5.2 Resultat från intervjuer 

5.2.1 Arbetsolyckor 

Det finns många risker på en arbetsplats. Tidigare har jag listat risker som kan finnas på väg- 

och anläggningsprojekt men i texten nedanför kommer det att pratas om risker och 

arbetsolyckor efter hur respondenterna har uppfattat det som.   

Många produktionschefer uttryckte samma risker som de ansåg vara de största och farligaste 

riskerna. Fall från hög höjd, rasrisk i schakt och passerande fordonstrafik nämndes nästan av 

samtliga produktionschefer. Ett stort antal respondenter ansåg även att det fick förödande 

konsekvenser om olyckan skulle vara framme vid dessa risker. Fall från hög höjd innebar inte 

bara från ställning utan även från höga slänter under schaktningsarbeten. Att bygga dåliga 

ställningar och använda sig av dåligt material när ställningar byggs förekom och kunde utgöra 

en risk i form av att otillräcklig utrustning orsakar olycka. Man poängterade även att man 

oftast är noggrann med skyddsutrustning vid arbeten från hög höjd och kunde därför bygga 

bort risken för fall. Rasrisken uttryckte många var den farligaste risken eftersom jordens 

egenskaper förändras fort och är väldigt oförutsägbar och ifall olyckan är framme kan den 

leda till dödsfall. Men många uttryckte sin oro för passerande fordonstrafik, som de ansåg 

nästan alltid var i närheten av arbetsplatsen. Trafiken från tredje man kunde uttryckas som 

vårdslös men även att spår- och järnvägstrafiken var farlig. Trafiken på arbetsplatsen där 

många maskinister ska samarbeta på små ytor uttrycktes som problematiskt och farligt. I 

nedan figur kan vi se antal produktionschefer som nämnde en specifik risk de ansåg som 

farlig.  

 

Figur 12. Antal produktionschefer som nämner en specifik risk under intervju 

Tunga lyft var ur ett ergonomiskt perspektiv en risk som kunde orsaka skada på arbetare i 

framtiden. Tre produktionschefer nämnde denna risk men endast en produktionschef nämnde 

vikten av att utföra förbättringsarbete på denna risk genom att förändra arbetsmetoder. Att 
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använda fler maskiner och rätt maskiner var ett exempel på förbättringsarbete, och att 

inkludera skyddsombud i dessa val, var ett sätt att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.  

Övriga risker som nämndes var transport av tunga maskiner, förlorad kontroll över verktyg 

och därmed tappa dem samt hörselskador. I nedan figur kan vi se antal produktionschefer som 

nämnde en specifik orsak vanligast till olycka.  

 

 

Figur 13. Antal produktionschefer som anser följande orsak vara vanligast till olycka. 

Det flesta av produktionscheferna ansåg att fall från samma nivå var den största orsaken till 

att folk skadar sig på deras arbetsplatser. Många arbetare antingen snubblar eller halkar ute. 

Andra orsaker var klämskador, skärskador samt tappad kontroll över hantering av verktyg och 

maskiner. De flesta uttryckte även att arbetarna har varit väldigt ouppmärksamma och haft 

dålig kommunikation när dessa olyckor förekommit och även att olyckorna oftast varit väldigt 

individuellbaserade.   

5.2.2 Utbildning och kunskap 

Utbildning är väldigt viktigt och det krävs kunskap om arbetsmiljön på arbetsplatser. En av 

produktionscheferna gick ut en civilingenjörutbildning på Chalmers år 2004 och uttrycker sig 

som svar på frågan om hans grundutbildning hade kurser med anknytning till arbetsmiljön:  

”Man kunde styra och ställa lite som man ville och jag kommer ihåg att vi hade två kurser i 

projektledning som berörde arbetsmiljön, men den var aldrig i fokus”. 

Skanska har egna internutbildningar och Bättre Arbetsmiljö (BAM) är en utbildning som alla 

linjechefer som ska motta ett arbetsmiljödelegat samt skyddsombud måste genomföra. 
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Utbildningen är tre dagar lång och måste uppdateras vart femte år. Efter att utbildningen 

genomförts ska man enligt Skanska ha: 

 rätt kompetens för att upprätthålla och förbättra arbetsmiljöarbetet 

 förmåga att hitta information/kunskap i arbetsmiljöregelverket 

 förmåga att kunna engagera övriga i arbetsmiljöarbetet på sina respektive arbetsplatser 

 förmåga att initiera en förändringsprocess 

Alla intervjuade har genomgått utbildningen BAM och de flesta intervjuade hade en BAS-U 

utbildning för att kunna ta arbetsmiljöansvaret. Men det var ingen som ansåg sig ha koll på 

lagstiftningen eller hur man hittar i regelverket fastän Skanskas utbildning uttrycker att efter 

genomförd utbildning har man ”förmåga att hitta information/kunskap i 

arbetsmiljöregelverket”. Som svar på frågan om man ansåg sig ha tillräcklig kunskap om 

lagstiftningen som rör den fysiska arbetsmiljön, svarade en av produktionscheferna: 

”Absolut inte! När man går de här kurserna, då skrapar man bara lite på ytan. Och vad man 

egentligen får reda på under de här kurserna, det är ju egentligen hur lite man vet. En lagtext 

är så enormt stor så man skrapar ju lite bara på ytan när det är kurs, och blir varse om att 

man hade behövt kunna mer.”  

För att produktionscheferna på Skanska ska styra säkerhetsarbetet på likvärdigt sätt behöver 

de kunna Vårt sätt att arbeta. De behöver kunna hitta det som behövs under projekten samt ha 

kunskap om innehållet i ledningssystemet. När frågan om man ansåg sig ha goda kunskaper 

om Vårt sätt att arbeta ställdes, blev resultatet varierat. De som hade arbetat på Skanska ett 

kortare tag uttryckte sig följande som svar på frågan: 

”Ja, men vi använder oss mest av säkra arbetsmetoder.” Kvalitetsansvarig, arbetat på 

Skanska i 2 år.  

”Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag är inne väldigt ofta och kollar.” Produktionschef, arbetat 

på Skanska sedan 2003.  

”Det varierar lite. Jag vill påstå att vi jobbar efter det men vi är inne alldeles för sällan och 

läser och tittar. Om man får fladdra ut lite är det ett allmänt problem på Skanska. Verktyg 

och program finns som t ex ASTA, men det är fritt fram att välja annat. Det blir liksom ingen 

styrning åt Vårt sätt att arbeta.” Produktionschef, arbetat på Skanska sedan 2004. 

De mer erfarna som arbetat på företaget i många år uttryckte sig följande som svar på samma 

fråga: 

”Vårt sätt att arbeta som sådant att styra projekt har jag väldigt lite kunskap om.” 

Produktionschef, arbetat på Skanska som produktionschef i 6år. 

”Inte om Vårt sätt att arbeta direkt, men arbetsmiljön som generellt tycker jag att jag har koll 

på. Det är jättesvårt att hitta i systemet. Förut hade vi pärmar man hade utskrivna på 

kontoret som man kunde kolla på och det fungerade bra. Det borde vara mer användarvänligt 
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och borde fungera som ett hjälpmedel, och just nu gör det inte det.” Produktionschef, arbetat 

på Skanska i 45år. 

”Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Det vore falskt av mig att säga. För jag tror att det är 

såhär att vi gamla, vi har startat och bedrivit arbetsplatser redan innan Vårt sätt att arbeta 

kom, så vi fortsätter att göra som vi gjort förut. Men t ex dem som är nya har inte något i 

bagaget och letar efter information. Men vi gamla, vi kör nog på som vi alltid 

gjort.”Produktionschef, arbetat på Skanska sedan 1979. 

5.2.3 Organisation och Vårt sätt att arbeta 

Att ha stöd från organisationen är viktigt. Skanska har ett verksamhetsstöd och 

supportfunktionen arbetsmiljö/säkerhet ska hjälpa linjeorganisationer med att skapa säkra 

arbetsplatser. Det stöd som ska ges till linjen genom supportfunktionen är: ledning, 

arbetsplats, utbildning och kommunikation, utveckling av arbetssätt samt uppföljning och 

rapportering.  

Många uppfattade stödet man får i organisationen som bra. Men de flesta som ansåg att det 

fanns ett stöd i organisationen nämnde att stödet kom från regionen och inte från 

stabsorganisationen. Det var bara två av produktionscheferna som ansåg att stöd fanns att hitta 

i stabsorganisationen. Men alla ansåg att det alltid fanns hjälp att få när frågor fanns angående 

arbetsmiljön.   

Rapporten är en beställning av stabsorganisationen och idén uppkom då många uttryckte 

svårigheter med att hitta och förstå Vårt sätt att arbeta. Under intervjun behandlades frågor 

som exempelvis ifall man ansåg att det fanns bra hjälpmedel för att hitta i Vårt sätt att arbeta, 

ifall ansvarsfördelningen för produktionschefer beskrevs tydligt samt ifall man ansåg 

ledningssystemet vara till hjälp under produktionen. Resultaten har varit varierande men vissa 

svar var återkommande och en parallell man kunde dra var att många ansåg att ifall man 

skulle hitta i Vårt sätt att arbeta, var man tvungen att veta vad man letade efter. När en 

sökning gjordes i sökmotorn kom onödig information oftast upp utan anknytning till vad man 

sökt efter. En produktionschef uttryckte sig på följande sätt: 

”Finns det något hjälpmedel i Vsaa? Om man lägger in en sökning kommer det upp så 

mycket. Man har antigen tur och hittar det man söker eller så lägger man ner det…” 

En annan produktionschef svarade på följande sätt när samma fråga ställdes: 

”Nej det tycker jag egentligen inte. Vi använder det inte ens, just för att jag tycker att det inte 

är tydligt. Att om jag börjar ett projekt och behöver det här och det här, så finns det inte 

tydligt beskrivet. Jag får liksom själv veta vad jag vill ha och sedan hitta det. Det finns ingen 

instruktion…” 

Det finns ett tydligt behov och önskemål om att sökfunktionen ska bli bättre. När frågan 

ställdes om vad man ansåg behövdes förbättras i Vårt sätt att arbeta, svarade fyra av sju 

möjliga att man önskade en bättre sökfunktion. Ett annat önskemål var att en tydligare 

struktur skulle finnas av vad som förväntas av en innan produktionsstart. En av 

produktionscheferna nämnde att: 
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”… man skulle tänka på att göra lite checklistor på vad som ska göras innan man startar upp 

en arbetsplats, så att man får med allting. Man skulle haft en checklista så att man får med 

alla viktiga saker, alla tillstånd, myndigheter och planer…” 

Man nämnde även att förbättringar borde göras genom att styra mer mot Vårt sätt att arbeta, 

att detaljer om ansvarsfördelning skulle tydliggöras samt att man borde bli bättre på 

uppdateringar i Vårt sätt att arbeta så att senaste normerna finns.  

För att en gemensam bild av hur man styr säkerhetsarbetet ska finnas, behöver även ansvariga 

för arbetsmiljön veta vad för arbetsuppgifter de förväntas att genomföra. Eftersom 

produktionschefen tar ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare för utförande, är det viktigt 

att det finns tydligt vad de ska uträtta. En kvalitets- miljö- och arbetsmiljösamordnare arbetar 

mycket med Vårt sätt att arbeta och när frågan ställdes till denne om den ansåg att Vårt sätt att 

arbeta beskriver tydligt vad som förväntas av en produktionschef gällande arbetsmiljö blev 

svaret:  

”Ja, men ibland saknas detaljer av vem som ska utföra det eller vem som hålls ansvarig. Det 

står liksom bara allmänt.” 

Det blev många tvekande svar och enbart två av respondenterna kunde ge ett rakt ja som svar. 

Anledningen till att många inte visste kan bero på svaren från ovan om att man inte har varit 

inne så ofta i Vårt sätt att arbeta och läst utan mer arbetat efter rutiner. Eftersom många 

påpekade svårigheter i att hitta i ledningssystemet speglades en tydlig negativ inställning till 

Vårt sätt att arbeta. När frågan om man fick någon användning för Vårt sätt att arbeta under 

produktionen togs upp rådde även här tveksamheter och varierade svar. En av 

produktionscheferna uttryckte sig på följande sätt: 

”Ja, det finns bra bitar i det. Men vi är nog dåliga på att kolla. Vi vet vad vi behöver få fram, 

vi vet att vi behöver grävmaskiner, gubbar, rör och så vidare. Och vi vet vad vi ska göra. Så 

vi kör på, så jag kan inte påstå att vi använder Vårt sätt att arbeta på det sättet att nu ska vi 

starta ett nytt projekt, och då går vi in i ledningssystemet och kollar igenom vad vi behöver 

göra. Det är inte som ett recept i en kokbok, att nu ska vi tillaga en arbetsplats och vad 

behövs för att utföra det. Vi är nog mer uppjagade så vi kastar oss över ett jobb med en gång. 

Vi går inte till Vårt sätt att arbeta först, utan mer om vi får tid över och då går man in och 

kollar att man inte missar något viktigt. Vi kastar oss över saker rent praktiskt och det som 

ska stå i pärmar, det görs i efterhand.”   

Väldigt många svarade att de bara utnyttjar checklistor, mallar eller exempelvis säkra 

arbetsmetoder. Oftast används bara hjälpmedlen som finns och texterna utesluter man att läsa. 

Tidsbristen är en av anledningarna till att många väljer att arbeta utefter rutiner och inte 

utefter Vårt sätt att arbeta.  

5.2.4 Produktionsförberedelserna 

Under produktionsförberedelserna ligger ett stort arbete med att förbereda arbetsplatsen och 

väldigt många faktorer måste tas till hänsyn. Det förberedande arbetet är omfattande, men om 

det görs noggrant från början underlättar det arbetet under produktionen. Jag lät 
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respondenterna svara på ett antal ja- och nej-frågor med utrymme för kommentarer, för att ta 

reda på vad de gör under förberedelserna samt olika ansvarsfördelningar och ifall andra parter 

medverkar i säkerhetsarbetet. Resultatet är redovisat nedanför och de bitar jag valt ut, är bitar 

som jag anser viktigt för säkerhetsarbetet men som visat sig vara bristande.  

Vid start av produktionsförberedelserna ska man ha ett startmöte. Under startmötet beslutar 

man om vad som måste vara klart innan produktionsstart. Handlingar och projektinformation 

gås igenom samt att ansvarsfördelningen för produktionsfasen beslutas och dokumenteras. 

Det är lämpligt att underentreprenörer deltar under detta möte eftersom det berör dem. Som 

svar på frågan ifall underentreprenören deltar på startmötet påpekade många att 

upphandlingen av underentreprenörer sker oftast väldigt sent, ibland precis innan start av 

produktionen. De påpekade även att man överlag var dålig med att involvera 

underentreprenörer samt yrkesarbetare och skyddsombud i projekten. En respondent nämnde 

även att de har separata möten med underentreprenörer. 

I en riskinventering identifierar och hanterar man risker med avseende på exempelvis 

ekonomi, arbetsmiljö och miljö. Denna ska vara klar under produktionsförberedelserna och 

resultatet efter intervjuer blev att de flesta gjorde denna innan produktionsstart. Någon 

respondent tyckte även att den uppdaterades successivt eftersom mycket kan förändras under 

ett projekt.  

Men när frågan ställdes om man tog hänsyn till underentreprenörens riskinventering vid 

uppförande av ett kontrollprogram blev det betydligt annorlunda svar. De flesta ansåg att 

underentreprenörer lämnade in sina riskinventeringar för sent och de var bristfälliga i 

informationen. Enbart två av respondenterna svarade att man fick in en riskinventering av 

underentreprenören och att man arbetade sig igenom denna tillsammans. Nedan citeras en 

produktionschefs åsikt om underentreprenörers riskinventering: 

”Först och främst är det en bedrift att få fram en riskinventering av dem. Och sedan utöver 

det ska man få fram ett kontrollprogram av dem också. Nej, det kan ju bli betydligt bättre” 

En projektplan är en plan för tillämpning av Vårt sätt att arbeta. Den kan tyckas ganska viktig 

att utarbeta noggrant för att underlätta det administrativa arbetet under produktionen. När 

respondenterna svarade på frågan om hur viktig de tyckte att projektplanen är blev svaren 

följande:  

”Man uppdaterar ibland och ibland glömmer man bort vad som står i den. Men där står ju 

allt, så den borde användas mer…” 

”Den borde vara det, det står befogenheter och information. Men om den är så himla viktig 

är tveksamt.” 

”Det är inte direkt så att man går och bläddrar i den, så jag tycker nog inte att den är så 

viktig” 

”Den är ju ganska viktig, men man släpper den efter att den gjorts” 
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”Det är en pappersprodukt med namn på, så inte så viktig” 

”Det blir sällan ett dokument vi använder. Man upprättar den, kollar igenom så att du utfört 

allt du ska göra men det är sällan du följer upp och uppdaterar den som man ska göra. 

Tyvärr, så det betyder att den inte är så viktig” 

Resultatet blev att den gjordes innan produktionsstart i de flesta fall, men de flesta ansåg inte 

att den var viktig att följa upp och de ansåg inte heller ha någon användning för den under 

produktionen.  

När projektplanen upprättas ska man ta fram en trafikanordningsplan samt 

arbetsplatsdispositionsplan under produktionsförberedelserna. En trafikanordningsplan är 

förklarat i kapitel 4.5 och är ett lagkrav. Tre av sju respondenter svarade att man upprättade en 

trafikanordningsplan under förberedelserna, resterande ansåg det vara nödvändigt att upprätta 

när man nådde fram till arbetsmomentet där passerande trafik förekom.   

Kritiska arbetsmoment ska identifieras innan produktionsstart och en arbetsberedning på 

dessa ska göras. I Vårt sätt att arbeta står även att man ska ta hjälp av skyddsombud och andra 

delaktiga på arbetsplatsen när man bereder arbetsmoment. Sex av sju respondenter svarade att 

arbetsberedningarna oftast görs under produktionen och precis innan arbetsmomentet ska 

utföras. En av produktionscheferna uttrycker sig på följande sätt: 

”Vissa delar görs innan t ex de geotekniska eftersom det ligger så mycket pengar i det. 

Annars så görs det under produktionen” 

När frågan ställdes om skyddsombud eller andra medarbetare var delaktiga till 

arbetsberedningars utformning, svarade de flesta att de är väldigt dåliga med att inkludera 

yrkesarbetare. En produktionschef påpekade att när skyddsombud var engagerade och tryckte 

på om att få vara med, då inkluderades deras åsikter i arbetsberedningen.  

Underentreprenören ska ha en ansvarig för arbetsmiljön. Oftast finns detta i ett kontrakt och 

sex av sju respondenter svarade att en ansvarig för arbetsmiljön för underentreprenören fanns. 

Men många påpekade även att detta bara var ”på pappret” och en av produktionscheferna 

uttryckte sig som sådant att: 

”Ja, det står ju i kontraktet. Sedan om han eller hon är på plats, det är en annan femma” 

Även vid uppföljning efter produktionens slut med underentreprenören, blev svaren varierade 

och endast två respondenter svarade att man hade någon uppföljning med avseende på 

arbetsmiljön. En av respondenterna ansåg att det bara var nödvändigt ifall underentreprenören 

var återkommande och om man hade ett längre samarbete med denne. En annan respondent 

förklarade att det enbart gjordes ifall något hade hänt på arbetsplatsen. En tredje respondent 

berättade att man enbart gjorde uppföljning på kvalitet och inte på arbetsmiljön.  

När lyft av komponenter och schaktning förekommer, ska en lyftsamordnare samt en 

schaktansvarig utses. Alla respondenter hade en utsedd schaktansvarig men många av 

respondenterna hade ingen lyftsamordnare på sin arbetsplats. En respondent berättade att han 
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arbetsberedde alltid moment då lyft förekommer och behövde därför ingen lyftsamordnare. 

Den schaktansvarige var produktionschefen och detta ansvar kunde inte delegeras bort.   

6. Analys av intervjuer 
Resultatet från respondenterna blev väldigt varierat. En stor del av de intervjuade arbetade på 

ett annat sätt och inte utefter Vårt sätt att arbeta. I analysen utvärderar jag resultatet avseende 

säkerhetsarbetet och hur man styr säkerhetsarbetet till ett gemensamt mål. Frågeställningen 

som ska försöka besvaras i underrubriken Produktionsförberedelser är: Vad gör vi för att 

undvika olyckor? I andra underrubriken Vårt sätt att arbeta kommer följande problemställning 

att försöka besvaras: Hur underlättar vi för produktionscheferna på Skanska att förstå 

ledningssystemet Vårt sätt att arbeta, för att kunna komma närmre målet noll 

arbetsplatsolyckor? Informationen jag fick från respondenterna kommer att analyseras med 

avseende på de brister jag tycker förekommer, och förslag om förbättring kommer att föreslås.  

6.1 Analys av produktionsförberedelserna 
Förut nämndes att utarbeta en projektplan noggrant är viktigt för att underlätta det 

administrativa arbetet med hänsyn till arbetsmiljön under produktionen. Alla kapitel i 

projektplanen följer kapitelordningen i Vårt sätt att arbeta. Men respondenterna ansåg inte den 

så viktig och den utarbetades utav den anledningen för att det krävdes. Det ansågs vara en 

pappersprodukt som inte uppdaterades eller användes under produktionen. I projektplanen står 

mycket information man behöver under produktionen och då kan man ifrågasätta hur 

noggrant denna projektplan utarbetas. I kapitel sju jämfördes en del projektplaner från stora 

och små projekt och där nämns några brister som man haft. En av bristerna var att man inte 

arbetsbereder eller gör en riskinventering under produktionsförberedelserna. Tidsbrist under 

produktionen kan ge en bristfällig arbetsberedning. Enligt min åsikt är det bättre att förbereda 

ett arbetsmoment för redan identifierade risker tillsammans med åtgärder innan produktion, 

och en av respondenterna gav en bra kommentar om hur han gör med arbetsberedningar på 

sina arbetsplatser under produktionsförberedelserna:  

”Man gör en grov arbetsberedning i det skedet. Sedan har du kanske inte uppstartat det 

arbetsmomentet långt in i projektets gång och då arbetar man ju om när man har rätt 

arbetsledare med som ska utföra momentet. Jag gör då det första och sedan vill jag att den 

arbetsledaren som ska hålla i arbetsmomentet ska ta över och ska inte bara ta över den färdig 

utan även jobba igenom sin bit. Så den görs men görs inte färdig fören efter rätt person ska 

utföra den.” 

Det denna respondent menade är att en grov arbetsberedning med åtgärd görs under 

produktionsförberedelserna. När sedan rätt arbetsledare ska utföra arbetsmomentet 

tillsammans med yrkesarbetarna, utvecklar han vidare arbetsberedningen. Det är ett bra sätt 

att involvera de som ska utföra arbetsmomentet. En annan sak jag reagerade kring 

arbetsberedningar var kommentaren nedanför: 

”Vissa delar görs innan t ex de geotekniska eftersom det ligger så mycket pengar i det. 

Annars så görs det under produktionen” 
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Denna kommentar sticker ut från de andra, men visar tydligt hur det fungerar på ett företag. 

Alla företag är vinstdrivande och kommentaren visar att vi blir mer angelägna om att göra en 

arbetsberedning ifall risk finns för förlust i projekt om det inte utförs. Det är svårt att få bra 

och kostsamt säkerhetsarbete att ge positivt utslag på årsredovisningen, och det är svårt att 

beräkna hur lönsamt det är samt hur mycket pengar vi förlorar vid ohälsa och sjukdom. Men 

arbetsmiljö kan inte värderas i pengar. Förhållandet mellan organisation och produktionschef 

kan därför ifrågasättas men det är inget som kommer att behandlas under min rapport.  

Trafikanordningsplanen är en plan som borde vara viktig för produktionschefer på Skanska att 

upprätta och utforma noggrant med avseende på resultatet jag fått i min rapport. Många 

respondenter uttryckte att den passerande trafiken alltid var på dem och att den utgjorde en 

stor risk för olycka. Men även om man ser till statistik så visar det sig att många olyckor har 

förekommit med fordon inblandade. Men fyra av sju respondenter valde att göra 

trafikanordningsplanen under produktion. Detta behöver inte betyda att de är mindre 

noggranna än de som utför den under förberedelserna och en av respondenterna uttryckte sig 

på följande sätt: 

”Det är samma som arbetsberedningen. Den görs inte fören den måste göras, men den görs ju alltid. 

Det beror på när i tid den ligger. Jag har gjort många trafikanordningsplaner och dem kräver ett 

sådant detaljkunnande av arbetsmomenten så gör du en trafikanordningsplan för tidigt är det risk att 

du missar vissa delar. Och den kan bli icke fungerande. Det funkar inte på det sättet att hej o hopp nu 

har vi fått ett jobb, se till att göra en TA-plan nu också. Utan du måste verkligen vara insatt och kunna 

jobbet absolut utantill för att kunna göra en bra och fungerande trafikanordningsplan. Om du ska 

sätta igång arbetet om ett halvår är det ingen mening att göra den ett halvår för tidigt. Så det är lite 

rullande och lever bara kanske i två-tre månader. Och om du är där i en tvåårsperiod får det ju rulla 

lite och uppdateras hela tiden.”  

En stor brist på Skanska är enligt mig just det att man inte involverar de som ska utföra 

arbetsmomentet i det förberedande arbetet. Skyddsombud ska vara delaktiga i utformningen 

av arbetsberedningar, men de flesta produktionschefer tog inte hjälp av skyddsombud och 

andra yrkesarbetare. Genom att göra dessa parter mer delaktiga, tror jag att man kan få bra 

erfarenheter och kunskaper tillförda till arbetsmomenten. Det är lätt att glömma bort att 

yrkesarbetarna har mer kunskap om producerandet av produkten än vad en tjänsteman har, 

eftersom de har en utbildning inom produktion. Att man inte tar med skyddsombud och 

yrkesarbetare under utformningen av arbetsberedningar kan bero på många faktorer 

exempelvis på grund av tidsbrist eller förhållandet mellan chef och arbetstagare. Men även 

här behandlar inte min rapport dessa problem och därför kommer inte dessa anledningar 

undersökas vidare.  

Resultatet från intervjun visade att alla hade en schaktansvarig på sin arbetsplats om 

schaktarbeten förekom. Jag tror inte det är någon som undgår att redovisa en schaktansvarig 

eftersom kraven finns om att det ska finnas en. Men på Skanska kan inte schaktansvaret 

delegeras längre ner än till produktionschefen. Under en av intervjuerna uttryckte en av 

produktionscheferna problemet med att ansvaret låg hos honom. Detta kom på tal efter att 

intervjun hade avslutats och respondenten uttryckte svårigheterna med att vara ute i 

produktionen och i ”gropen” varje dag, eftersom han hindrades av sina egna administrativa 
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uppgifter på kontoret. Schaktens egenskaper förändras efter tid och väder, och det är väldigt 

viktigt att undersöka de nya förutsättningarna. Att ansvaret inte kan delegeras ner är självklart 

eftersom byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet bär det yttersta ansvaret vid 

arbetsplatsolyckor. Men ett alternativ hade kunnat vara att man tar hjälp av skyddsombud, 

yrkesarbetare eller arbetsledare. Det kan finnas en utsedd ”vice schaktansvarig” som 

undersöker och rapporterar de nya förutsättningarna, och därefter kan produktionschefen gå 

en rond i veckan för att göra en säkerhetskontroll. Utbildning är väldigt viktig i detta 

sammanhang, och den hjälpande ”vice ansvarige” hade kunnat genomgå någon utbildning 

om säkrare schaktningsarbeten. Det handlar trots allt om yrkesarbetarnas hälsa, och även de 

måste kunna få ta ansvar för sin arbetsmiljö.  

Ett stort problem på många företag och även på Skanska är underentreprenörer och deras 

bristande säkerhetsarbete. Underentreprenörer brukar vara mindre företag där arbetsmiljö inte 

värderas lika högt som på större företag. Många av respondenterna uttryckte svårigheter med 

att få fram riskinventeringar och kontrollprogram från sina underentreprenörer. Men det finns 

även ett allmänt problem med att involvera underentreprenörer. Resultatet från 

respondenterna visade att man valde att inte följa upp underentreprenörers arbete, men även 

att man valde att inte ha med dem på vissa möten samt att man inte tog hjälp av dem under 

arbetsberedningar. Uppföljning valde vissa att göra enbart om underentreprenören var 

återkommande på deras projekt och ibland gjordes uppföljning enbart med hänsyn till 

kvalitén. Respondenter påpekade underentreprenörers bristande arbete men det bristande 

engagemanget emellan varandra är ömsesidigt. Genom att göra underentreprenörer mer 

delaktiga, ställa högre krav samt kräva mer engagemang kan båda parter enas om en bra 

lösning som förbättrar arbetsmiljön. Att innefatta underentreprenörer i möten är ett steg i rätt 

riktning för att komma ut med viktig information. 

6.2 Analys av Vårt sätt att arbeta 
Utbildning är viktigt för att samla kunskaper. Dessa kunskaper ska tillämpas och hjälpa oss att 

förbättra arbetsmiljön men även hjälpa medarbetarna på Skanska att ge en gemensam bild av 

hur man styr säkerhetsarbetet likvärdigt. Min åsikt är att utbildning är nyckeln till framgång. 

De flesta av respondenterna ansåg sig ha dålig koll på vad lagstiftningen anser om 

arbetsmiljön, men även att de hade egna rutiner de utgick ifrån och inte hade någon vidare 

kunskap om vad som står i Vårt sätt att arbeta. Utbildningar de hade genomgått internt som 

innehöll information kring arbetsmiljön var BAM, men den ansågs otillräcklig. Svaret från 

respondenterna var att i denna utbildning tog man upp ledningssystemet Vårt sätt att arbeta, 

men bara med kortare inslag. Utifrån respondenters åsikt om den interna utbildningen BAM, 

bör man på Skanska förbättra innehållet i denna kurs. Det vore lämpligt att fördjupa sig i Vårt 

sätt att arbeta under utbildningar, eftersom detta ledningssystem följer lagar och föreskrifter 

och på så sätt även ger förmåga att hitta i arbetsmiljöregelverket. Men även genom 

utbildningar ger man samma bild till produktionscheferna om hur de bör styra 

säkerhetsarbetet på samma vis. Genom att sprida positiva åsikter om Vårt sätt att arbeta och 

försöka få medarbetare att använda sig av ledningssystemet, kan man kanske bryta gamla 

rutiner och få medarbetarna att styra sina projekt genom användandet av Vårt sätt att arbeta. 
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En av anledningarna till att man inte läste Vårt sätt att arbeta och valde att arbeta utefter 

rutiner var tidsbrist, och genom utbildning kan man komma ifrån detta.  

Väldigt många respondenter hade väldigt starka åsikter om Vårt sätt att arbeta. En del tyckte 

att det var svårt att hitta i ledningssystemet, andra tyckte att det bara var väldigt svårt att hitta 

ifall man inte visste specificerat vad man letade efter och andra ansåg att rutiner var lättare att 

rätta sig efter. En stor del kommentarer antydde på att man inte använde sig av 

ledningssystemet eftersom att man hade just svårt att hitta och därav inte hade någon 

användning för Vårt sätt att arbeta. Efter att ha arbetat utifrån Vårt sätt att arbeta och läst in 

sig på ledningssystemet, är min åsikt att det inte är svårt att hitta. Det har en tydlig struktur 

och är uppdelat i lämpliga områden. Jag anser mer då att det inte är tydligt och detaljerat 

beskrivet i Vårt sätt att arbeta om vem som bär ansvar och för vad. En av respondenterna 

uttryckte sig likvärdigt, och förändringar hade kunnat göras genom att beskrivningar blir 

tydligare i texterna.  

De flesta av respondenterna visste vad som förväntades av dem, men hade velat ha ett 

hjälpmedel som underlättade deras administrativa arbete under förberedelserna. Ett förslag var 

en checklista som tog upp helheten vid start av projekt där den skulle ta med alla planer, 

myndigheter man behöver ha kontakt med samt alla tillstånd. Detta är ett sätt att underlätta för 

produktionscheferna att själva leta i Vårt sätt att arbeta, men kan vara en nackdel eftersom att 

man inte får med viktig information som står i hjälptexterna i Vårt sätt att arbeta. En av 

respondenterna uttryckte sin oro över att vi gör det administrativa arbetet bara för att det krävs 

av oss, att vi dokumenterar vad vi ska göra eller har gjort. Men att vi på grund av krav och 

stress glömmer bort hur och varför vi utfärdat exempelvis en arbetsberedning. Jag upplevde 

det väldigt ofta som att det som lagen och organisationen kräver utfärdade man samt om 

pengar riskerade att förloras. Samtidigt är det en väldigt svår situation för 

produktionscheferna eftersom de både ska göra projekt lönsamma samtidigt som kostsamt 

arbete för arbetsmiljön ska utfärdas. Organisationen måste då se över om en tillkommande 

tjänst hade kunnat avhjälpa produktionschefens administrativa arbete och genom detta få 

produktionschefen att koncentrera sig på det som anses viktigt i arbetsmiljö- och 

produktionsperspektiv. Det viktigaste gällande säkerhetsarbetet enligt min åsikt är det 

förebyggande arbetet. Jag anser att produktionschefer borde lägga ner mer tid på 

arbetsberedningar, riskinventeringar och uppföljningar av tillbud och observationer för att 

förebygga olyckor. Att göra skyddsronder och göra yrkesarbetare mer delaktiga är en 

förutsättning för bra säkerhetsarbete. 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

7. Slutdiskussion 
I detta kapitel försöker jag att sammanfatta min rapport samtidigt som jag reflekterar över 

genomförandet av mitt arbete. Syftet med rapporten var att ge produktionscheferna på 

Skanska en gemensam bild av hur man styr säkerhetsarbetet och ledningssystemet Vårt sätt att 

arbeta skulle stödja detta. Jag skulle genom intervjuer få fram information kring 

arbetsplatsolyckor och åsikter om Vårt sätt att arbeta samt se vilka brister som finns gällande 

säkerhetsarbetet under produktionsförberedelserna.  

 

Genom litteratursökning skulle jag få kunskap om arbetsmiljön generellt samt vilka lagkrav 

som finns. Någon litteratur om just ledningssystemet Vårt sätt att arbeta finns inte, så jag blev 

väldigt begränsad till litteraturen. Artiklar om arbetsplatsolyckor inom väg- och 

anläggningsarbeten fick jag söka genom olika branschtidningar. Det mesta av litteraturen är 

taget från Skanskas intranät där ledningssystemet Vårt sätt att arbeta finns och från 

arbetsmiljöverkets hemsida där alla lagar och föreskrifter finns. Eftersom jag blev väldigt 

begränsad till litteratur, blev det svårt att reflektera och använda sig av bra argument från 

tidigare projekt. Det blev även svårt att välja ut bitar ur litteraturen som inte var vinklad åt ett 

speciellt håll. Men överlag tyckte jag att informationen jag fick från arbetsmiljöverket räckte 

för att genomföra denna rapport.  

 

Eftersom min rapport riktat sig till produktionschefer på Skanska och deras ledningssystem 

Vårt sätt att arbeta, blev jag väldigt beroende av intervjuerna. Intervjuerna fungerar som en 

bas för denna rapport och respondenternas åsikter och erfarenheter blev väldigt viktiga. Jag 

har inte hittat någon tidigare rapport om Vårt sätt att arbeta och därför blev respondenterna 

viktiga. Men för att kunna genomföra dessa intervjuer på rätt sätt krävdes mycket 

förberedande arbete genom inläsning av Vårt sätt att arbeta samt genom att jag jämförde 

projektplaner för att se vad som var lämpligt att fråga om. Detta krävde mycket engagemang 

och det blev viktigt att gå igenom materialet noga för att kunna ställa rätt frågor och inte råka 

missa viss viktig information.   

 

Efter de första intervjuerna hade genomförts insåg jag att de frågor jag förberett, inte var 

tillräckliga. Jag valde därför att lägga till några frågor och det framgår ur bilagorna att alla 

intervjuer inte ser likadana ut. Jag använde också bandspelare som hjälpmedel under 

intervjuerna och ibland kändes svaren begränsade av den anledningen. En annan sak jag 

upplevde var att respondenter kände sig hämmade att svara på grund av den anledningen att 

man inte ville vara dislojal mot företaget.  

 

Min slutsats från analyserna av intervjuerna är att mycket arbete behöver läggas kring 

utbildning och förebyggande arbete. När det gäller styrning och planering av säkerhetsarbetet 

är det viktigaste att genomföra förebyggande arbete. En annan sak man inte kan råda över är 

just individuellbaserade skador som förekommer väldigt ofta. Många olyckor som 

förekommer är utav ren ouppmärksamhet från arbetare. Man kan inte rå över den mänskliga 

faktorn och det är svårt att förebygga att en arbetare tappar ett verktyg eller skär sig i handen. 

Vidare när det gäller att få produktionschefer på Skanska att ha en gemensam bild av hur man 

styr säkerhetsarbetet anser jag att utbildning är det viktigaste. På Skanska handlar det om att 
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bryta gamla rutiner och inställningen mot ledningssystemet Vårt sätt att arbeta. Genom att 

utbilda och driva på personalen på Skanska att styra projekt genom Vårt sätt att arbeta kan 

man uppnå ett av sina syften. Den utbildning de får i dagsläget gällande Vårt sätt att arbeta 

och arbetsmiljön anses vara otillräcklig och man borde kanske se över innehållet i dessa 

kurser och försöka förbättra dem så att informationen och kunskapen man erhåller från 

utbildningarna, kan tillämpas på arbetsplatserna.  

 

En annan sak jag anser viktig är detta med att involvera vissa parter mer i det förebyggande 

arbetet. Det var väldigt många av produktionscheferna som inte använde sig av sina 

yrkesarbetare när man skulle arbetsbereda. Många ansåg att tidsbrist och stress gjorde att man 

uteslöt yrkesarbetarnas delaktighet. Nu när man ser i efterhand hade jag velat koncentrera mig 

mer på just denna bit, eftersom jag tycker att den är så viktig. Jag tror att det är här man kan 

påverka och hitta nya kunskaper inför framtiden. Men detta kom fram under rapportens gång 

och inget jag visste om innan rapporten börjades skriva och därför inget jag hade kunnat styra 

mot och påverka men definitivt något jag eller någon annan hade kunnat arbeta vidare på.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervju 2012-02-29  
Intervju med produktionschef 

Bakgrund: 

 Hur länge har du arbetat som produktionschef? 

Runt 6 år, kanske lite längre. 

 Vad har du för utbildning? 

Jag har gått 120hp i Jönköping på byggingenjörprogrammet med inriktning markbyggnad och 

väg.  

 Innehöll din grundutbildning kurser med anknytning till arbetsmiljö? 

Ytterst lite, det var nästan obefintligt. 

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom arbetsmiljö? 

Jag har genomgått flera kravkurser som krävs för att vara produktionschef. Jag har även ett 

antal arbetsledarprogram som innehållit om arbetsmiljö. BAM är en utbildning på 3 dagar 

som alla genomgår, som går igenom arbetsmiljö.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom VSAA? 

Jag kan inte påstå att jag inte fått någon utbildning för det har ingått delvis i utbildningen 

”Ny på Skanska”, så en viss utbildning.  

 Anser du dig ha goda kunskaper om VSAA? 

Själva arbetssättet att arbeta kan jag ju säga att jag har hyfsad koll på, men inte de 

hjälpmedel som finns i datorn och det kan jag säga att de hjälper inte mig något alls utan mer 

våra rutiner från projekten.  Vi hämtar bara någon blankett lite då och då på datorn. Vi 

skapar oftast egna dokumentmallar vi följer. När vi har haft ett projekt så för man vidare 

dokumentet till nästa. Sen läser man handlingarna och justerar efter vad som krävs från 

beställaren. VSAA som sådant att styra projektet har jag väldigt lite kunskap om.  

Arbetsolyckor: 

 Vilka risker för olyckor finns på arbetsplatserna du har arbetat på? 

Det finns väldigt många risker. Trafiken är bland det största problemet vi har. Den är alltid 

på oss. Geoteknik och schakter är oftast farligt. Stora maskiner, tunga lyft, transporter av 

tunga maskiner, buller är några risker.  

 Vilken typ av olycka hade du velat påstå är vanligast? 

Det har inte hänt så jättemycket olyckor. Det är väl oftast klämskador eller någon som skär 

sig, klämmer sig. Alltså sådana typer av skador är väl de vanligaste och kanske fallskador, att 

man ramlar. Det är mycket individbaserade skador om man ser på de vanligaste skadorna. 

Ofta mycket slarv och ouppmärksamhet.  

  Har du varit med om någon olycka på din arbetsplats de senaste fem åren? 

Flera stycken. Vi hade en allvarlig klämskada härom dagen. En annan ramlade och bröt 

revbenet. Väldigt mycket olyckor förekommer utan frånvaro. Det händer ganska regelbundet 

att folk halkar på isfläck, klämmer fingret men det blir ingen större åverkan. 

Organisation och VSAA: 

 Upplever du att det finns ett stöd i organisationen ifall några frågor finns angående VSAA? 
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Vi får inte så jättemycket från staborganisationen. Jag som PC får ju inte det, utan vi tar mer 

hjälp av Anna och Marie. Det är de funktionerna vi kan luta oss tillbaka mot sen så hjälper vi 

ju såklart varandra. PC, DC och RC försöker att jobba tillsammans. Arbetsmiljöstaben är så 

långt från produktionen, de sitter ju på kontoret. Det är inte deras fel utan mer en reflektion 

av att dem borde vara ute mer.  

 Anser du att det förekommer bra hjälpmedel för att hitta i VSAA? 

Nej det tycker jag inte egentligen. Vi använder det inte ens. Bara just för att jag tycker att det 

inte är tydligt. Att om jag börjar ett projekt och behöver det här och det här så finns det inte 

tydligt beskrivet. Jag får liksom veta själv vad jag vill ha och sedan hitta det. Det finns ingen 

tydligt struktur eller instruktion. Tyvärr är det ofta så med sådana funktioner, det är inte bara 

gällande arbetsmiljö. Ingen har strukturerat upp de exempelvis att om vi har arbetsmiljö ja då 

har vi följande regler och i Göteborgs kommun gäller det här. Det finns ju olika regler i olika 

delar av landet. Ingen har benat isär det och gjort något som kan hjälpa oss. Men kunskaper 

finns i projekten, i alla fall på vissa avdelningar och det bör man ta vara på. Så vi har hyfsad 

koll på arbetsmiljön. Vi har mycket kvar att lära men större projekt är längre fram i 

utvecklingen än vad små är, gällande struktur på sitt arbetsmiljöarbete.  

 Tycker du att VSAA beskriver tydligt vad du som produktionschef har för ansvar under 

produktionen gällande arbetsmiljö?  

Det står säkert där, men jag kan inte klicka och hitta var de står utan då får jag leta mig fram. 

Så där får jag nästan svara nej.  

 Vad anser du om VSAA? 

Det är tydligt efter svaret på ovan fråga.  

 Tycker du att VSAA är till någon hjälp under produktionen?  

Eftersom att jag inte använder de så tycker jag inte det.  

 Vad tycker du hade kunnat förbättras i VSAA? 

Att man försöker skapa någon struktur som t ex att har du denna typ av projekt så behöver du 

följande saker och du bör jobba på följande sätt. Att man gör skyddsronder, uppdaterar 

riskinventeringar, arbetsberedningar är några exempel. Att man även talar om vad det är och 

vad man gör istället för att bara slänger ut en massa blanketter och säger: fyll i. Utan det är 

hur du arbetar med saker som du vill ha hjälp med. Inte bara det administrativa. Visst är det 

administrativa en stor del av det men inte de som gör att vi arbetar säkrare., utan det är 

attityden hos organisationen och att vi har kunskapen. För mycket av det ligger i det 

praktiska. Arbetsmiljöstaben hade kunnat komma ut och gett stöttning och info till arbetare t 

ex om säkrare utrustning.  

Anbud: 

1. Deltar ni på startmötet under anbudsskedet? Ja. 

Ifall ni deltar: 

 Blir ni tillfrågade om råd vid identifiering av risker och möjligheter? 

Ja. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid val av arbetsmetod? 

Stora arbetsmoment bestäms innan, annars är det jag som PC som lägger upp 

arbetet. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid val av utrustning? 

Oftast är det okunskapen som gör att man väljer fel maskiner och utrustning. Nej. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid tid och resursplanering?  

Ja. 
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 Blir ni tillfrågade om råd vid val av personal till projekt? 

Ja. 

Produktionsförberedelser: 

1. Deltar ni på startmötet under produktionsförberedelserna?  

Ja. 

2. Deltar UE på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Vi har ett eget möte för UE så inte på de stora. 

3. Gör ni en riskinventering innan produktionsstart? 

Ja. 

4. Görs projektplanen innan produktionsstart? 

Ja. 

5. Hur viktig tycker du projektplanen är från skala 1-5? 

En 2-3a. Det är en pappersprodukt med namn så inte så viktig.  

6. Förbereder ni en nödlägesberedskap innan produktionsstart? 

Ja, men räddningsplatser är inte bestämda och uppmärkta med en gång.  

7. Har ni er arbetsmiljöplan tillgänglig för alla på arbetsplatsen? 

Ja. 

8. Görs er APD-plan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Bägge delar. Man försöker ha tänk om hur man etablerar men den förändras kontinuerligt. 

9. Görs arbetsberedningen under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Ibland under förberedelserna men långt ifrån alltid.  

10. När arbetsberedning görs, tar ni hjälp av skyddsombud eller andra delaktiga på arbetsplatsen? 

Bara vid vissa delmoment.  

11. Blir UE och andra sidoentreprenörer informerade om allmänna skydds- och ordningsregler 

innan produktionsstart? 

Ja. 

12. Får besökare på arbetsplatsen en kort säkerhetsinformation? 

Ja. 

13. Ges information och rutiner kring närvarohantering och arkivering angående ID06 till 

medarbetare och UE? 

Funkar inte vid vägarbeten. Vissa har att man kan registrera sig när man kommer in men inte 

vi.  

14. Görs en trafikanordningsplan innan produktionsförberedelserna? 

Ja. 

15. När ett kontrollprogram uppförs, tar ni hänsyn till UE:s riskinventering? 

Ja, de får ju lämna in sin, men oftast är de sena och inte så noggranna.  

16. Vet ni ifall ert skyddsombud på arbetsplatsen har genomgått utbildningen BAM? 

Ja. 

17. Har era underentreprenörer en ansvarig för arbetsmiljön? 

Nej. 

18. Har ni en utsedd schaktsansvarig? 

Ja. 

19. Har ni en utsedd lyftsamordnare? 

Ja. 

20. Gör ni någon uppföljning av observationer och tillbud? 

Ja. 
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21. Gör ni någon uppföljning med UE efter produktionens slut?  

Ibland.  

Bilaga 2 – Intervju 2012-02-29 
Intervju med produktionschef 

Bakgrund: 

 Hur länge har du arbetat som produktionschef? 

Började som riktig produktionschef under detta projekt och fick då ansvar som BAS-U den 1 

december. Men anställningen som produktionschef fick jag redan 1 januari 2010.  

 Vad har du för utbildning? 

Jag gick ut 2004 på Chalmers, en civilingenjörutbildning i väg- och vattenbyggnad. 

 Innehöll din grundutbildning kurser med anknytning till arbetsmiljö? 

Det var väldigt lite. Man kunde ju styra de lite som man ville och jag kommer ihåg att vi hade 

två kurser med projektledning som berörde arbetsmiljö men det var aldrig i fokus. 

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom arbetsmiljö? 

BAM såklart som är internt. Utbildningarna för att bli BAS-U också men de är externa 

utbildningar. Men de berör arbetsmiljön i alla fall.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom VSAA?  

Inte utbildning bara för VSAA men den har berörts under andra utbildningar.  

 Anser du dig ha goda kunskaper om VSAA? 

Det varierar lite. Jag vill påstå att vi jobbar efter de men vi är inne alldeles för sällan och 

läser och tittar. Om man får fladdra ut lite är det ett allmänt problem på Skanska. Verktyg och 

program finns som t ex ASTA, men det är fritt fram att välja annat. Det blir liksom ingen 

styrning åt VSAA. Det står hur vi ska jobba men ändå väljs det metoder efter behov. Det är en 

managementfråga. Fokus ligger ofta på en masa checklistor istället för att jobba med det. 

Skyddsronder, arbetsberedningar osv. ska med i planeringsstadiet där du verkligen kan 

påverka.  

Arbetsolyckor: 

 Vilka risker för olyckor finns på arbetsplatserna du har arbetat på? 

Det finns väldigt många. Men vi utför väldigt mycket sprängningsarbeten så det är en. 

Trafiken är en som nästan alltid är på oss. Jobb från höga höjder och ställning. Föroreningar 

vi hanterar, mycket tungmetaller har funnits på denna arbetsplats. Spårtrafiken utmed 

järnvägen. Tunga lyft, högspänning, jobb i bergrum, geotekniska risker, rasrisker i schakt är 

några exempel.  

 Vilken typ av olycka hade du velat påstå är vanligast? 

Snubbelolyckor är en. Om man säger kategori så har vi haft väldigt mycket observationer och 

tillbud med jobb med ställning; folk som halkar och trillar, plank som går sönder. Vi har haft 

en underentreprenör som föll från ställning. Jobb med verktyg, man tappar verktygen och 

föremål. Jobb vid maskiner också. Fallolyckor har vi haft en del också.    

  Har du varit med om någon olycka på din arbetsplats de senaste fem åren? 

Ja, det händer alltid något, stora eller små olyckor.  

Organisation och VSAA: 

 Upplever du att det finns ett stöd i organisationen ifall några frågor finns angående VSAA? 
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När det gäller arbetsmiljöfrågor vet jag att vi har vår KMA på plats. Som produktionschef har 

du mycket annat som ska utföras och sen även ha arbetsmiljön som är den tyngsta delen. Så 

vid stora projekt måste du ha någon form av stöd. Det är inte ofta man har tid att läsa VSAA 

en hel dag.  

 Anser du att det förekommer bra hjälpmedel för att hitta i VSAA? 

Det finns det säkert men jag är inne där allt för dåligt. Men när jag väl är där inne så tycker 

jag det finns struktur.   

 Tycker du att VSAA beskriver tydligt vad du som produktionschef har för ansvar under 

produktionen gällande arbetsmiljö?  

Ja, det skulle jag vilja säga. Där finns ju projektmallar. Jag har en klar bild av vad som 

förväntas av mig.  

 Tycker du att VSAA är till någon hjälp under produktionen?  

Ja, men man hade ju kunnat utnyttja den mer. När jag var ny var jag inne där mer och 

kollade.  

 Vad tycker du hade kunnat förbättras i VSAA? 

Att management styr mer åt VSAA. Just ju spretar vi åt olika håll. Man hade kunnat ha olika 

produktionsmetoder och tydligare struktur om vad som ska göras och sen att man styr mot det.

  

Anbud: 

1. Deltar ni på startmötet under anbudsskedet? Nej.  

Produktionsförberedelser: 

1. Deltar ni på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Ja. 

2. Deltar underentreprenörer på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Vi brukar ha ett separat för respektive. 

3. Gör ni en riskinventering innan produktionsstart? 

Ja. 

4. Görs projektplanen innan produktionsstart? 

Ja. 

5. Hur viktig tycker du projektplanen är från skala 1-5? 

En fyra. Man uppdaterar ibland och ibland glömmer man bort vad som står i den. Men där 

står ju allt, vem som är ansvarig osv. så den borde användas mer och på så sätt är den viktig. 

6. Förbereder ni en nödlägesberedskap innan produktionsstart? 

Ja.  

7. Har ni er arbetsmiljöplan tillgänglig för alla på arbetsplatsen? 

Ja. 

8. Görs er APD-plan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Under produktionen.  

9. Görs arbetsberedningen under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Vissa delar görs innan t ex de geotekniska eftersom det ligger så mycket pengar i det. Annars 

så görs det under produktionen. 

10. När arbetsberedning görs, tar ni hjälp av skyddsombud eller andra delaktiga på arbetsplatsen? 

I mån om tid. Vi har haft skyddsombud som varit mycket engagerade som tryckt på om att få 

vara med och delta, men det är inte skallkrav att de ska vara med.  
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11. Blir UE och andra sidoentreprenörer informerade om allmänna skydds- och ordningsregler 

innan produktionsstart? 

Ja, men de är hopplösa på att hålla reda på reglerna. Det kommer olika arbetare för var dag. 

Vi har ju viten om de inte sköter sig men vi är inte riktigt tuffa.  

12. Får besökare på arbetsplatsen en kort säkerhetsinformation? 

Ja. Men ibland är det svårt att veta när och vilka som borde gå kort säkerhetsinformation. Om 

t ex dem går ner på cykelvägen och ska kolla ut över bygget, det är ju på vår arbetsplats men 

borde dem gå informationen ändå när fotgängare går förbi där dagligen? 

13. Ges information och rutiner kring närvarohantering och arkivering angående ID06 till 

medarbetare och underentreprenörer? 

Nej. Omöjligt på en sådan här arbetsplats, och det är ett problem. Ibland vet vi inte hur 

många vi har på plats.  

14. Görs en trafikanordningsplan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Under produktionsförberedelserna. 

15. När ett kontrollprogram uppförs, tar ni hänsyn till underentreprenörers riskinventering? 

Ja men underentreprenörerna brukar vara sent ute och den är väldigt bristfällig.  

16. Vet ni ifall ert skyddsombud på arbetsplatsen har genomgått utbildningen BAM? 

Ja. 

17. Har era underentreprenörer en ansvarig för arbetsmiljön? 

Ja det finns på pappret, men det är nog inte många underentreprenörer som känner till den 

ansvarige.  

18. Har ni en utsedd schaktsansvarig? 

Ja. 

19. Har ni en utsedd lyftsamordnare? 

Väldigt osäker. 

20. Gör ni någon uppföljning av observationer och tillbud? 

Ja. 

21. Gör ni någon uppföljning med underentreprenörer efter produktionens slut? 

Inte på arbetsmiljö, oftast bara på kvalitet.  
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Bilaga 3 – Intervju 2012-03-08 
Intervju med produktionschef 

Bakgrund: 

 Hur länge har du arbetat som produktionschef? 

Jag har varit inne i branschen i 45 år men som produktionschef har jag arbetat i cirka 30år.  

 Vad har du för utbildning? 

På den tiden gick man en fyraårig teknisk utbildning på gymnasiet, och genom det fick man 

räkna sig som ingenjör då.   

 Innehöll din grundutbildning kurser med anknytning till arbetsmiljö? 

Nej, det var inte viktigt då. Man använde inte hjälm eller någon skyddsutrustning då. 

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom arbetsmiljö? 

Ja, de här BAM-kurserna får man. De har varit jättebra, det var två externa föredragshållare 

som var jättebra. Sedan har vi haft BAS-U utbildning, vilket har varit lite sämre. Väldigt 

dåligt upplägg på det.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom VSAA?  

Vi har haft de för länge sedan men inte sedan one.skanska kom till.  

 Anser du dig ha goda kunskaper om VSAA? 

Inte om VSAA direkt, men arbetsmiljön som generellt tycker jag att jag har bra koll på. Det är 

jättesvårt att hitta i systemet. Förut hade vi pärmar man hade utskrivna på kontoret som man 

kunde kolla på och de fungerade bra. Det borde vara mer användarvänligt och borde fungera 

som ett hjälpmedel, och just nu gör det inte de.  

Arbetsolyckor: 

 Vilka risker för olyckor finns på arbetsplatserna du har arbetat på? 

Jag har varit på väldigt många brobyggen och där har fallolyckor från ställning etc. varit den 

största risken. Men för 10 år sedan var byggställningar dåliga, man hade dålig virke och 

plank, ställningen var byggt för långt ifrån formen, så det har ju blivit bättre nu. Men nu på de 

senaste arbetsplatserna jag jobbat på, har det varit mycket gräva och schaktningsarbeten. 

Där är det viktigt att man har en geotekniker som berättar hur massornas egenskaper 

förändras samt att schaktmassor tas bort från slänten.  

 Vilken typ av olycka hade du velat påstå är vanligast? 

Att man klämmer sig kanske, snubblar, ramlar eller skär sig med kniv. Om man tar upp skada 

som påverkar en under en längre tid så har vi hörselskador. Litet oljud kan påverka vår 

hörsel längre fram. Men vi är för dåliga med att använda hörselskydd.  

  Har du varit med om någon olycka på din arbetsplats de senaste fem åren? 

Inga större skador, mest klämskador. Tillbud som ofta händer är att grävmaskinsskopor 

ramlar av. Trafiken påverkar oss också, vi kör ju mycket från och till arbetsplatser och det har 

hänt någon trafikolycka ibland. Folk som trampar ner i brunnar, någon som har råkat ta bort 

locket med grävmaskinen och man ser sig inte för och ramlar ner. Tredje man är också en 

faktor. Dom kör in i våra arbetsställningar eller personal som blir påkörd. Men även att vi är 

dåliga på avstängningar och tappar föremål ut mot tredje man.  

Organisation och VSAA: 

 Upplever du att det finns ett stöd i organisationen ifall några frågor finns angående VSAA? 



 
 

51 
 

När jag har frågor om arbetsmiljön så finns det ju stöd, men inte när det gäller VSAA bara. 

Men det har blivit mycket bättre än det varit innan. 

 Anser du att det förekommer bra hjälpmedel för att hitta i VSAA? 

Nej. 

 Tycker du att VSAA beskriver tydligt vad du som produktionschef har för ansvar under 

produktionen gällande arbetsmiljö?  

I projektplanen framgår ju vilka befogenheter man har. Men det går säkert att hitta i VSAA 

också.  

 Tycker du att VSAA är till någon hjälp under produktionen? 

Under produktionen är jag lite tveksam. Det finns ju tekniska lösningar i den, man pratar ju 

om normallägen. Men det är inget jag varit inne och kollat på, det är svårt att hitta.   

 Vad tycker du hade kunnat förbättras i VSAA? 

Det är väl möjligheten att få det att bli överskådligt och att man ska hitta lättare. Sökmotorn 

är inte så bra, när man söker på ett ord får man ut flera andra helt oväsentliga, och att det är 

globalt. Jag får upp saker från andra länder jag inte har användning av. Men när man går 

ifrån one.skanska och går in i det gamla VSAA är det lättare.   

Anbud: 

1. Deltar ni på startmötet under anbudsskedet?  

Nej. Förr gjorde vi det men inte längre. Men man hade nästan velat.  

Produktionsförberedelser: 

1. Deltar ni på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Ja. 

2. Deltar underentreprenörer på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Om vi har utsett UE så ja. Men oftast utses dem i ett väldigt sent skede. Och så är vi väldigt 

dåliga med att få med alla på möten exempelvis skyddsombud och YA. 

3. Gör ni en riskinventering innan produktionsstart? 

Ja. 

4. Görs projektplanen innan produktionsstart? 

Den är redan klar vi anbudet så det borde vara klar, men den uppdateras ju hela tiden. 

5. Hur viktig tycker du projektplanen är från skala 1-5? 

Den borde vara det, det står befogenheter och information. Men om den är så himla viktig är 

tveksamt.  

6. Förbereder ni en nödlägesberedskap innan produktionsstart? 

Det försöker vi göra ganska omgående. 

7. Har ni er arbetsmiljöplan tillgänglig för alla på arbetsplatsen? 

Ja. 

8. Görs er APD-plan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Den försöker vi också göra ganska snabbt och i början, lite pågrund av att räddningstjänsten 

också.  

9. Görs arbetsberedningen under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Det beror på. En del arbetsmoment kommer ju fram under. Så oftast när arbetsmomenten 

kommer upp, görs en arbetsberedning. 

10. När arbetsberedning görs, tar ni hjälp av skyddsombud eller andra delaktiga på arbetsplatsen? 

Vi försöker, men vi är väldigt dåliga med det. 
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11. Blir UE och andra sidoentreprenörer informerade om allmänna skydds- och ordningsregler 

innan produktionsstart? 

Ja. Vi tar in dem på ett startmöte alla tillsammans. Startpaket KMA beskriver detta bra. 

12. Får besökare på arbetsplatsen en kort säkerhetsinformation? 

Om vi har besök. Inte så ofta vi har haft de.  

13. Ges information och rutiner kring närvarohantering och arkivering angående ID06 till 

medarbetare och underentreprenörer? 

Vi använder oss inte av ID06. 

14. Görs en trafikanordningsplan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Man måste vara ute i god tid så under förberedelserna. Oftast 1månad innan produktionen. 

Men den uppdateras efterhand. 

15. När ett kontrollprogram uppförs, tar ni hänsyn till underentreprenörers riskinventering? 

Ja. 

16. Vet ni ifall ert skyddsombud på arbetsplatsen har genomgått utbildningen BAM? 

Dom ska ha genomgått den. 

17. Har era underentreprenörer en ansvarig för arbetsmiljön? 

Ja, vid inköpskontrakt ska man fylla i en ansvarig för arbetsmiljön. 

18. Har ni en utsedd schaktsansvarig? 

Ja. 

19. Har ni en utsedd lyftsamordnare? 

Nej. 

20. Gör ni någon uppföljning av observationer och tillbud? 

Ja. 

21. Gör ni någon uppföljning med underentreprenörer efter produktionens slut? 

Det är lite halvdåligt med det.  
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Bilaga 4 – Intervju 2012-03-09 
Intervju med produktionschef/arbetsledare 

Bakgrund: 

 Hur ser din karriär ut inom byggbranschen? 

Jag gick en tre årig byggingenjörutbildning på Chalmers, och började på Skanska 2003. Så 

drygt 9 år har jag arbetat som arbetsledare med inriktning på broreparation, parkeringshus 

och mot stora infrastruktur- och betongjobb. Men när jag arbetar på mindre projekt brukar 

jag kunna ta en produktionschefsroll.  

 Innehöll din grundutbildning kurser med anknytning till arbetsmiljö? 

Nej. 

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom arbetsmiljö? 

Ja, BAM som alla andra också haft.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom VSAA? 

Ja, med inslag i andra kurser.   

 Anser du dig ha goda kunskaper om VSAA? 

Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag är inne väldigt ofta och kollar.  

 Anser du dig ha tillräcklig kunskap om lagstiftning som rör fysisk arbetsmiljö? 

Nej. 

 Anser du dig ha tillräcklig kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas? 

Nej. 

 Vad gör ni på er arbetsplats för att förbättra den fysiska arbetsmiljön? 

Ja det är väldigt mycket. T ex försöker vi förbättra ergonomin för kollektivanställda. Vi 

försöker göra grundliga arbetsberedningar och förutse kritiska moment genom en 

poängskala. Om siffrorna är höga, ja då är det hög risk och då måste dessa arbetsmoment 

förberedas extra noggrant. Vi försöker även ha skyddsronder väldigt ofta.   

Arbetsolyckor: 

 Vilka risker för olyckor finns på arbetsplatserna du har arbetat på? 

Ja du, de flesta. När jag arbetade inom broreparation så var hög höjd den största. Men 

eftersom den risken är så hög och påföljderna om något händer blir stora så bygger vi bort 

dem lätt. Vi blir väldigt noggranna med arbetsberedningar och med skyddsutrustning. Annars 

är de vanligaste att man klämmer sig, skär sig, att man faller från samma nivå. Väldigt många 

olyckor där man faller från samma nivå, exempelvis att man snubblar och ramlar.    

 Har du varit med om någon olycka på din arbetsplats de senaste fem åren? 

Ja många egentligen. Om vi pratar om olyckor som gett sjukfrånvaro så har vi haft en del 

otäcka klämskador. De som arbetar med grundläggning leder nog ligan gällande 

arbetsskador. De utsätts många gånger för otäcka skador.  

Organisation och VSAA: 

 Upplever du att det finns ett stöd i organisationen ifall några frågor finns angående VSAA? 

Ja, jag har ju alltid min närmsta chef jag kan prata med om jag har frågor angående 

arbetsmiljön. Sen har vi ju en bra stabsorganisation, som alltid finns till hjälp och som kan 

dehär.  

 Anser du att det förekommer bra hjälpmedel för att hitta i VSAA? 

Nej, faktiskt inte. Oftast måste man veta vad man letar efter för att hitta det.  
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 Tycker du att VSAA beskriver tydligt vad du som produktionschef har för ansvar under 

produktionen gällande arbetsmiljö?  

Om man letar efter de, och läser de, så står det säkert tydligt om vad vi ska göra.  

 Tycker du att VSAA är till någon hjälp under produktionen?  

Absolut. Alla färdiga mallar och checklistor hjälper en riktigt mycket. Man har allt man 

behöver. Det är de jag tycker om med Skanska, är att allt verkar så professionellt.  

 Vad tycker du hade kunnat förbättras i VSAA? 

Sökfunktionerna helt klart. När man söker på sidan så kommer allt annat än de man letar 

efter, upp. Sedan bör man sköta uppdateringarna bättre. Ibland möts man av dokument som 

inte är tillämpbara längre och det tycker jag ska skötas bättre. Ibland har man till och med 

stött på checklistor som inte har de nya normerna. Sedan är inte gränssnittet de snyggaste 

heller.   

Anbud: 

1. Deltar ni på startmötet under anbudsskedet? Det varierar från projekt till projekt. 

Ifall ni deltar: 

 Blir ni tillfrågade om råd vid identifiering av risker och möjligheter? 

Ja. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid val av arbetsmetod? 

Nej. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid val av utrustning? 

Nej. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid tid och resursplanering?  

Nej. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid val av personal till projekt? 

Nej. 

Produktionsförberedelser: 

1. Deltar ni på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Ja.  

2. Deltar underentreprenörer på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Sällan, vi är väldigt dåliga med att involvera UE. 

3. Gör ni en riskinventering innan produktionsstart? 

Ja eller tidigt in i produktionsstart. 

4. Görs projektplanen innan produktionsstart? 

Ja. 

5. Hur viktig tycker du projektplanen? 

Det är inte direkt så att man går och bläddrar i den, så jag tycker nog inte att den är så viktig.  

6. Förbereder ni en nödlägesberedskap innan produktionsstart? 

Ja. 

7. Har ni er arbetsmiljöplan tillgänglig för alla på arbetsplatsen? 

Ja. 

8. Görs er APD-plan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Under produktionen.  

9. Görs arbetsberedningen under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Både och faktiskt men oftast kopplas arbetsberedningen in när själva arbetsmomentet ska 

utföras.  
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10. När arbetsberedning görs, tar ni hjälp av skyddsombud eller andra delaktiga på arbetsplatsen? 

Sällan eller aldrig.  

11. Blir UE och andra sidoentreprenörer informerade om allmänna skydds- och ordningsregler 

innan produktionsstart? 

Ja. 

12. Får besökare på arbetsplatsen en kort säkerhetsinformation? 

Ja. 

13. Ges information och rutiner kring närvarohantering och arkivering angående ID06 till 

medarbetare och underentreprenörer? 

Både ja och nej. På partihallsförbindelsen använde vi oss av ID06 och det var man tvungen 

till eftersom vi var så många där. Men på mindre projekt behövs inte de. Vi för ju dagbok över 

vad våra YA har gjort under dagen och då har man ju koll på dem på det sättet. 

14. Görs en trafikanordningsplan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

När det behövs. Det är inte alltid att den behövs direkt i början av projektet.  

15. När ett kontrollprogram uppförs, tar ni hänsyn till underentreprenörers riskinventering? 

Nej. 

16. Vet ni ifall ert skyddsombud på arbetsplatsen har genomgått utbildningen BAM? 

Nej, men jag vet att dem har genomgått någon utbildning.  

17. Har era underentreprenörer en ansvarig för arbetsmiljön? 

Ja. Och oftast är det deras chef som är ansvarig så det borde dem ha koll på.  

18. Har ni en utsedd schaktsansvarig? 

Nej. 

19. Har ni en utsedd lyftsamordnare? 

Nej. 

20. Gör ni någon uppföljning av observationer och tillbud? 

Ja. 

21. Gör ni någon uppföljning med underentreprenörer efter produktionens slut? 

Nej, inte ofta. Om det händer något med UE är det klart att vi har uppföljning. 
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Bilaga 5 – Intervju 2012-03-19 
Intervju med produktionschef 

Bakgrund: 

 Hur ser din karriär ut inom byggbranschen? 

Jag gick ut -99 då från högskolan, Chalmers. 120hp var det då men det är väl annorlunda nu. 

Sen innan jag ens gick ut var Skanska där och drog i mig. Vi var ganska många där i klassen 

som inte behövde söka jobb utan det var klart redan innan. Och sedan dess har det varit 

Skanska. Sedan blev jag produktionschef -05.  

 Innehöll din grundutbildning kurser med anknytning till arbetsmiljö? 

Det är tolv år sedan jag gick ut, det var länge sedan. Men jag tror inte det, vi hade ingen kurs 

som bara tog upp arbetsmiljö. Men det nämndes säkert någon gång. Och ytterst lite i sådana 

fall.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom arbetsmiljö? 

Ja, den här BAM kursen, och sedan en påbyggnadskurs. Och såklart den externa, BAS-U.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom VSAA? 

Vad skulle den ha hetat i sådana fall? Jag tror inte det finns någon som går igenom Vsaa.   

 Anser du dig ha goda kunskaper om VSAA? 

Dem bitarna som rör mig hittar jag väl, och det gäller att veta vad man letar efter. Det mesta 

finns ju där, men det är ju det, att det gäller att hitta. Bara man hittar grejerna så är det 

jättebra, så det tycker jag att jag har grepp på.  

 Anser du dig ha tillräcklig kunskap om lagstiftning som rör fysisk arbetsmiljö? 

Nej, det kan bli bättre. Men det går nästan inte att kunna allt, men där gäller det också att 

kunna hitta. Men det är knappt så att jag vet det. Så det anser jag inte ha tillräckligt kunskap 

om nej.  

 Vad gör ni på er arbetsplats för att förbättra den fysiska arbetsmiljön? 

Metodförändringar. Ser vi något arbetsmoment när vi gör vår riskinventering med 

arbetsmiljön som en punkt då. Och ser vi några punkter där, några arbetsmoment där så gör 

vi ju förbättringsarbete på det, alternativt använda rätt maskiner, man kan använda mer 

maskiner för att avlasta våra arbetare. Och det är viktigt att skyddsombud och dem som är 

delaktiga, att dem är med på det eftersom det är dem som utför arbetet.   

Arbetsolyckor: 

 Vilka risker för olyckor finns på arbetsplatserna du har arbetat på? 

Ja, det är väl de här med fall från högre höjd. Inte alltid från ställningar, utan det kan vara 

från höga slänter. Sen har vi det där med rasrisk i schaktslänterna. Sedan har vi trafik, inte 

bara byggtrafik utan även trafik från tredje man för ibland känns det som att det inte är någon 

i trafiken som är nykter. Det är oftast de här man tänker på.  

 Vilken typ av olycka hade du velat påstå är vanligast? 

Det här med buller och användandet av hörselskydd. Om det klassas som olycka vet jag inte 

med sjukdom. Det blir en arbetsskada av det. Det har blivit bättre och bättre med 

användandet av hörselskydd men det där kommer ju inte direkt. Man märker ju av det senare i 

livet. Sedan har vi halkolyckor.  

  Har du varit med om någon olycka på din arbetsplats de senaste fem åren? 

Ja, vi hade en för fyra år sedan. En underentreprenör som bröt benet och var borta ett tag. 

Han fick ett träd över sig, maskinisten hanterade det inte rätt så den föll från grävskopan.  
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Organisation och VSAA: 

 Upplever du att det finns ett stöd i organisationen ifall några frågor finns angående VSAA? 

Ja, det är ett av de stora plusen med Skanska att det alltid finns någon man kan ringa. Löser 

man inte det själv så kan någon annan lösa det åt en.  

 Anser du att det förekommer bra hjälpmedel för att hitta i VSAA? 

Finns det något hjälpmedel i VSAA? Ja man kan ju göra den där fritextsökningen, men det är 

fortfarande så att bara man lär sig själv den där navigeringen kan man hitta. Men om man 

ska hitta något nytt så blir det sämre med det. Om man lägger in en sökning kommer det upp 

så mycket. Man har antingen tur och hittar det man söker eller så lägger man ner det. Så om 

jag ska svara på frågan om det finns något bra hjälpmedel, då svarar jag nog nej.  

 Tycker du att VSAA beskriver tydligt vad du som produktionschef har för ansvar under 

produktionen gällande arbetsmiljö?  

Som produktionschef? Då är det mer de där som BAS-U och där finns det uppspaltat. Men jag 

vet inte om det finns som produktionschef vad för exakta befogenheter man har där. Några 

finns säkert men en komplett lista, det vet jag inte.  

 Tycker du att VSAA är till någon hjälp under produktionen?  

Ja.  

 Vad tycker du hade kunnat förbättras i VSAA? 

Det var det vi kanske pratade om innan. De här med hjälpmedel för att söka. Att sökmotorn 

förbättras. För jag hittar ju de jag vet att jag letar efter men just när man ska ut på nya 

äventyr, det är då det blir svårt. Det är väldigt bra att det är uppdelat med projekt för väg och 

anläggning och för hus, för sig. Så för många år sedan var det allt i ett. Så det är okey där 

men några direkta tips, har jag inte som jag kan komma på nu i alla fall.   

Anbud: 

1. Deltar ni på startmötet under anbudsskedet?  

Nej. 

Produktionsförberedelser: 

1. Deltar ni på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Ja.  

2. Deltar underentreprenörer på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Sällan att dem är upphandlade och färdiga då. Men är dem upphandlande och ifall intresse 

finns så ja.  

3. Gör ni en riskinventering innan produktionsstart? 

Ja den påbörjas, men den byggs ju upp successivt.  

4. Görs projektplanen innan produktionsstart? 

Ja de flesta gångerna. Målet är den och oftast uppnår vi det.  

5. Hur viktig tycker du projektplanen? 

Den beskriver ju vad vi ska göra i våra projekt och sammanfattar men hur viktig den är. Det 

finns viktigare dokument än den tycker jag, som riskinventeringen t ex. och arbetsmiljöplanen. 

Men den är ju ett lagkrav så den kommer vi aldrig ifrån. Den blir sällan ett dokument man 

använder. Man upprättar den sedan kollar du igenom så att du utfört att du ska göra men det 

är sällan man följer upp och uppdaterar den som man ska göra. Tyvärr. Så då betyder det att 

den inte är så viktig.   

6. Förbereder ni en nödlägesberedskap innan produktionsstart? 
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Det här med utrymning och? Ja. Det blir ju en APD-plan och alla får info om vad man ska 

göra vid nödläge.  

7. Har ni er arbetsmiljöplan tillgänglig för alla på arbetsplatsen? 

Ja. 

8. Görs er APD-plan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Både och. Den uppdateras ju.  

9. Görs arbetsberedningen under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Ja det blir ju under produktionsförberedelserna för just det momentet, men det är sällan att 

det är med under t ex startmötet. I det läget är det sällan vi har en arbetsberedning redo.  

10. När arbetsberedning görs, tar ni hjälp av skyddsombud eller andra delaktiga på arbetsplatsen? 

Ja. 

11. Blir UE och andra sidoentreprenörer informerade om allmänna skydds- och ordningsregler 

innan produktionsstart? 

Ja. 

12. Får besökare på arbetsplatsen en kort säkerhetsinformation? 

Ja. 

13. Ges information och rutiner kring närvarohantering och arkivering angående ID06 till 

medarbetare och underentreprenörer? 

Vi använder inte ID06.  

14. Görs en trafikanordningsplan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Det är samma svar som arbetsberedningar. Det tas fram när just det arbetsmomentet ska 

utföras. 

15. När ett kontrollprogram uppförs, tar ni hänsyn till underentreprenörers riskinventering? 

Först och främst är det en bedrift att få fram en riskinventering av dem. Och sedan utöver de 

ska man få fram ett kontrollprogram av dem också. Nej det kan ju bli betydligt bättre.  

16. Vet ni ifall ert skyddsombud på arbetsplatsen har genomgått utbildningen BAM? 

Ja. 

17. Har era underentreprenörer en ansvarig för arbetsmiljön? 

Ja, det står ju i kontraktet. Sedan om han eller hon är på plats, det är en annan femma.  

18. Har ni en utsedd schaktsansvarig? 

Ja.  

19. Har ni en utsedd lyftsamordnare? 

Snart. 

20. Gör ni någon uppföljning av observationer och tillbud? 

Nej. Tidsbrist, så man prioriterar inte de. 

21. Gör ni någon uppföljning med underentreprenörer efter produktionens slut? 

Ja, med dem större och återkommande underentreprenörer. Dem som har många jobb för 

Skanska.  

 

Generellt är det väldigt mycket dokument man ska ta fram men det tar tid. Och det tar tid från 

något annat, och oftast från produktionen. Det är en tjänsteman på heltid om man ska hinna 

med allt administrativt arbete.  
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Bilaga 6 – Intervju 2012-03-19 
Intervju med produktionschef 

Bakgrund: 

 Hur ser din karriär ut inom byggbranschen? 

Min karriär är nog kanske lite konstig. Jag gick gymnasiet, teknisk linje och efter första året 

var jag lite skoltrött. Så jag tog ett sabbatsår och började jobba. Och sedan dess har jag 

fortfarande sabbatsår. Jag började på Skanska och på det spåret är de fortfarande. Så jag har 

aldrig avslutat min skola. Sedan -79 har jag arbetat på Skanska, och så började jag som 

produktionschef formellt under 4-5år. Men jag har haft de arbetsuppgifterna mycket längre. 

Skanska är nog unika på det sättet. Att man kan ta för sig om man vill.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom arbetsmiljö? 

Det har jag säkert gjort. Vi skickas på så många internutbildningar inom årets lopp så det är 

svårt att hålla reda på alla. Men det tror jag säkert vi har gjort. BAM t ex genomgår de flesta, 

och det är ett krav.  

 Anser du dig ha goda kunskaper om VSAA? 

Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Det vore falskt av mig att säga. För jag tror att det är 

såhär att vi gamla, vi har ju startat och bedrivit arbetsplatser redan innan Vårt sätt att arbeta 

kom så vi fortsätter att göra som vi gjort förut. Men t ex dem som är nya har inte något i 

bagaget och letar efter information. Men vi gamla, vi kör nog på som vi alltid har gjort.  

 Anser du dig ha tillräcklig kunskap om lagstiftning som rör fysisk arbetsmiljö? 

Absolut inte. När man går på de här kurserna. Då skrapar dem bara lite på ytan. Och vad 

man egentligen får reda på under de här kurserna, det är ju egentligen hur lite man vet. Det 

är ju inte de att man känner sig lyft, eller klart att man har lärt sig något när man gått på kurs 

men tyvärr är det inte tillräckligt. En lagtext är ju så enormt stor så man skrapar ju bara lite 

på ytan när det är kurs, och man blir bara varse om att man hade behövt kunna mer. Och 

ämnet är ju så stort, så man ska kunna konsulterna någon om ämnet.  

Arbetsolyckor: 

 Vilka risker för olyckor finns på arbetsplatserna du har arbetat på? 

Den allra störta risken vi har, ojämförbart, är djupa schakter. Det är faran för att de rasar 

och kan begrava någon. Det är ju mardrömmen och det värsta scenariot. Det är svårt att ta 

på, och vi gräver varje dag. Och jag hinner ju inte vara ute i produktionen hela tiden och 

hålla koll på de här schakterna, och konsekvenserna blir ju så mycket större än om någon 

skär sig eller trampar på en spik.  

 Vilken typ av olycka hade du velat påstå är vanligast? 

Den vanligaste olyckan är väl att man gör sig illa i handen. Dom skär sig eller river sig på 

någon spik. Det är väl små och harmlösa olyckor.  

  Har du varit med om någon olycka på din arbetsplats de senaste fem åren? 

Nej, vi hade en kille som slog i huvudet som dem fick hämta med ambulans. Men han kom 

nästa dag så det blev ingen sjukfrånvaro där.  

Organisation och VSAA: 

 Upplever du att det finns ett stöd i organisationen ifall några frågor finns angående VSAA? 

Ja absolut. Jag tycker att vi har ett bra stöd i organisationen. Det finns bra människor att 

rådfråga.  
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 Anser du att det förekommer bra hjälpmedel för att hitta i VSAA? 

Jag är för dålig på det, ingen aning.  

 Tycker du att VSAA beskriver tydligt vad du som produktionschef har för ansvar under 

produktionen gällande arbetsmiljö? 

Ja det tycker jag att det gör. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Vi har ett färdigt formulär 

som vi går igenom innan produktionsstart.  

 Tycker du att VSAA är till någon hjälp under produktionen?  

Ja, det finns bra bitar i det. Men vi är nog dåliga på att kolla. Vi vet vad vi behöver få fram, vi 

vet att vi behöver grävmaskinister, gubbar, rör och så vidare, och vet vad vi ska göra. Så vi 

kör på, så jag kan inte påstå att vi använder vårt sätt att arbeta på det sättet att nu ska vi 

starta ett nytt projekt, och då går vi in i ledningssystemet och kollar igenom vad vi behöver 

göra. Det är inte som ett recept i en kokbok att nu ska vi laga till en arbetsplats och vad 

behövs för att utföra det. Vi är nog mer uppjagade så vi kastar oss över jobbet med en gång. 

Vi går inte till Vårt sätt att arbeta först utan mer om vi får tid över och då går man in o kollar 

att man inte missar något viktigt. Det är vår projektchef som oftast kommer med dem bitarna 

och berättar för oss vad vi ska bocka av gällande det administrativa arbetet. Vi kastar oss 

över saker rent praktiskt och det som ska stå i pärmar, det görs i efterhand.  

 Vad tycker du hade kunnat förbättras i VSAA? 

Kanske att man skulle tänka på att göra lite checklistor på vad som ska göras innan man 

startar upp en arbetsplats. Så att man får med allting. Det finns väldigt mycket bra grejer 

nedbrutet i småsaker, men man skulle kanske haft en checklista så att man får med alla viktiga 

saker, alla tillstånd, myndigheter och planer. Saker som inte är direkt produktionsinriktade, så 

att man inte glömmer av något. Och som man ibland kan tycka är oviktiga när man tycker det 

viktigaste är att fundera i dem praktiska banorna. En checklista där man checkar av ifall man 

fått med allt innan produktion, kanske även under produktion, så att man vet att man är med 

på banan.    

Anbud: 

1. Deltar ni på startmötet under anbudsskedet? Ja. 

Ifall ni deltar: 

 Blir ni tillfrågade om råd vid identifiering av risker och möjligheter? 

Ja. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid val av arbetsmetod? 

Ja. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid val av utrustning? 

Ja. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid tid och resursplanering?  

Ja. 

 Blir ni tillfrågade om råd vid val av personal till projekt? 

Ja, absolut.  

Produktionsförberedelser: 

1. Deltar ni på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Ja.  

2. Deltar underentreprenörer på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Ja, det gör dem i de bitarna som berör dem. Och om han är identifierad i det läget. Men 

många gånger har vi mindre UE som inte köps upp fören vi kommit en bit in i arbetet.  
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3. Gör ni en riskinventering innan produktionsstart? 

Ja. 

4. Görs projektplanen innan produktionsstart? 

Ja. 

5. Hur viktig tycker du projektplanen? 

Den är viktig för vi måste veta vem som gör vad och hur vi organiserar det.  

6. Förbereder ni en nödlägesberedskap innan produktionsstart? 

Ja. 

7. Har ni er arbetsmiljöplan tillgänglig för alla på arbetsplatsen? 

Ja. 

8. Görs er APD-plan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Den görs under förberedelserna sedan händer det att den revideras.  

9. Görs arbetsberedningen under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Både och. Men den startas ju upp under förberedelserna. Man gör en grov arbetsberedning i 

det skedet. Sedan har du kanske inte uppstartat det arbetsmomentet långt in i projektets gång 

och då arbetar man ju om när man har rätt arbetsledare med som ska utföra momentet. Jag 

gör då det första och sedan vill jag att den arbetsledaren som ska hålla i arbetsmomentet ska 

ta över och ska inte bara ta över den färdig utan även jobba igenom sin bit. Så den görs men 

görs inte färdig fören efter rätt person ska utföra den.  

10. När arbetsberedning görs, tar ni hjälp av skyddsombud eller andra delaktiga på arbetsplatsen? 

Ja. Inte alltid till hundra procent och inte under förberedande. Men när vi kommer till 

utförandet så vill vi helst ha med YA i så många moment som möjligt.  

11. Blir UE och andra sidoentreprenörer informerade om allmänna skydds- och ordningsregler 

innan produktionsstart? 

Alltid. Stenhårt. 

12. Får besökare på arbetsplatsen en kort säkerhetsinformation? 

Ja. 

13. Ges information och rutiner kring närvarohantering och arkivering angående ID06 till 

medarbetare och underentreprenörer? 

Ja, dem blir informerade om att dem måste ha ID06. Men den har inte slagit igenom på alla 

UE och maskinfirmor är lite dåliga med det.  

14. Görs en trafikanordningsplan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Det är samma som arbetsberedningen. Den görs inte fören den måste göras, men den görs ju 

alltid. Det beror på när i tid den ligger. Jag har gjort många trafikanordningsplaner och dem 

kräver ett sådant detaljkunnande av arbetsmomenten så gör du en trafikanordningsplan för 

tidigt är det risk att du missar vissa delar. Och den kan bli icke fungerande. Det funkar inte på 

det sättet att hej o hopp nu har vi fått ett jobb, se till att göra en TA-plan nu också. Utan du 

måste verkligen vara insatt och kunna jobbet absolut utantill för att kunna göra en bra och 

fungerande trafikanordningsplan. Om du ska sätta igång arbetet om ett halvår är det ingen 

mening att göra den ett halvår för tidigt. Så det är lite rullande och lever bara kanske i två-tre 

månader. Och om du är där i en tvåårsperiod får det ju rulla lite och uppdateras hela tiden.  

15. När ett kontrollprogram uppförs, tar ni hänsyn till underentreprenörers riskinventering? 

Ja. Vi begär ju in den och jobbar igenom den tillsammans för att minska riskerna.  

16. Vet ni ifall ert skyddsombud på arbetsplatsen har genomgått utbildningen BAM? 

Jag är ganska säker på att han har gjort de.  

17. Har era underentreprenörer en ansvarig för arbetsmiljön? 

Ja, det är klart dem har. Deras chef är ansvarig för arbetsmiljön och de har dem med i sina 

papper.  
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18. Har ni en utsedd schaktsansvarig? 

Ja, det är jag. Den kan jag inte delegera bort.  

19. Har ni en utsedd lyftsamordnare? 

Nej, vi har så lite lyft på markavdelningen. Och om lyft förekommer så arbetsbereds det 

istället.  

20. Gör ni någon uppföljning av observationer och tillbud? 

Ja. 

21. Gör ni någon uppföljning med underentreprenörer efter produktionens slut? 

Ja. Det brukar vi göra. Man går ju egentligen igenom hela jobbet. Men man försöker 

identifiera risker och det är inte hundraprocentigt än. Men ambitionerna om att vi ska bli 

bättre finns där.  
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Bilaga 7 – Intervju 2012-02-29  
Intervju med kvalitets- och miljöansvarig 

Bakgrund: 

 Hur länge har du arbetat som produktionschef? 

Jag har aldrig arbetat som produktionschef men som kvalitetsansvarig i 2 år. 

 Vad har du för utbildning? 

En byggingenjörutbildning på tre år.  

 Innehöll din grundutbildning kurser med anknytning till arbetsmiljö? 

Väldigt oklart, jag minns faktiskt inte.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom arbetsmiljö? 

BAM som gick under 2 dagar och heta arbeten. Jag kommer få en internutbildning som 

arbetsmiljöingenjör.  

 Har du genomgått någon internutbildning på Skanska inom VSAA? 

Enbart BAS-U kurser.  

 Anser du dig ha goda kunskaper om VSAA? 

Ja, men vi använder oss mest av säkra arbetsmetoder.  

Arbetsolyckor: 

 Vilka risker för olyckor finns på arbetsplatserna du har arbetat på? 

Trafiken, höga höjder, sprängning, halka, lyft, tappa saker, tredje man som är utsatt för vår 

bebyggelse, mörker ibland och järnvägsspåret.  

 Vilken typ av olycka hade du velat påstå är vanligast? 

Ja det är väl oftast ren klantighet och ouppmärksamhet som orsakar olyckorna. Mycket 

halkolyckor och fall. Trafik och maskiner är vanligt också. Kommunikationen är bristfällig 

hos våra arbetare.  

  Har du varit med om någon olycka på din arbetsplats de senaste fem åren? 

Vi hade en allvarlig olycka för några veckor sedan då en av våra arbetare klämde armen i en 

griptång. Han är fortfarande sjukskriven.  

Organisation och VSAA: 

 Upplever du att det finns ett stöd i organisationen ifall några frågor finns angående VSAA? 

Jag har Marie jag tar hjälp av.  

 Anser du att det förekommer bra hjälpmedel för att hitta i VSAA? 

Sökmotorn är ju bra. Men ofta tar de ett tag att hitta de man söker och vill ha.  

 Tycker du att VSAA beskriver tydligt vad du som produktionschef har för ansvar under 

produktionen gällande arbetsmiljö?  

Ja men ibland saknas detaljer av vem som ska utföra de eller hålls ansvarig. Det står liksom 

vara allmänt.  

 Tycker du att VSAA är till någon hjälp under produktionen?  

Säkerhetsmetoderna är till stor hjälp. Det är dem vi använder oss av.  

 Vad tycker du hade kunnat förbättras i VSAA? 

Just de här med detaljer.  
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Anbud: 

1. Deltar ni på startmötet under anbudsskedet? Nej.  

Produktionsförberedelser: 

1. Deltar ni på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Det beror på, det är olika från fall till fall. 

2. Deltar underentreprenörer på startmötet under produktionsförberedelserna? 

Det vet jag faktiskt inte.  

3. Gör ni en riskinventering innan produktionsstart? 

Nej.  

4. Görs projektplanen innan produktionsstart? 

Det är från fall till fall. Jag har varit med om att den gjorts under produktionen också. 

5. Hur viktig tycker du projektplanen är från skala 1-5? 

Den är ju ganska viktig, men man släpper den efter att den har gjorts.  

6. Förbereder ni en nödlägesberedskap innan produktionsstart? 

Mestadels, man strävar efter det i alla fall.  

7. Har ni er arbetsmiljöplan tillgänglig för alla på arbetsplatsen? 

Ja. 

8. Görs er APD-plan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Det är lite olika också.  

9. Görs arbetsberedningen under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Under produktionen.  

10. När arbetsberedning görs, tar ni hjälp av skyddsombud eller andra delaktiga på arbetsplatsen? 

Det kan jag inte svara på.  

11. Blir UE och andra sidoentreprenörer informerade om allmänna skydds- och ordningsregler 

innan produktionsstart? 

Ja.  

12. Får besökare på arbetsplatsen en kort säkerhetsinformation? 

Ja. 

13. Ges information och rutiner kring närvarohantering och arkivering angående ID06 till 

medarbetare och underentreprenörer? 

Det fungerar inte på denna arbetsplats för går inte att stänga in en arbetsplats som är 3,5km 

lång. 

14. Görs en trafikanordningsplan under produktionsförberedelserna eller under produktionen? 

Ja. 

15. När ett kontrollprogram uppförs, tar ni hänsyn till underentreprenörers riskinventering? 

Underentreprenörerna brukar komma med sina riskinventeringar väldigt sent men man ska ta 

hänsyn till deras också.  

16. Vet ni ifall ert skyddsombud på arbetsplatsen har genomgått utbildningen BAM? 

Ja. 

17. Har era underentreprenörer en ansvarig för arbetsmiljön? 

Ja.  

18. Har ni en utsedd schaktsansvarig? 

Ja. 

19. Har ni en utsedd lyftsamordnare? 

Nej. 

20. Gör ni någon uppföljning av observationer och tillbud? 
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På tillbud ja, men inte på observationer.  

21. Gör ni någon uppföljning med underentreprenörer efter produktionens slut? 

Vet jag faktiskt inte.  
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