
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjör, 180 hp 

Nr 6/ 2015 

 

Underentreprenörernas 
säkerhetsarbete genom 

arbetsberedningar 
Riskinventering, riskbedömning och arbetsberedning 

Subcontractors  
safety work through  
work preparations 

Risk inventory, risk assessment and work preparation  

 

Yusuf Omar  

Emil Bellvik 

 



 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjör, 180 hp 

Nr 6/ 2015 

Underentreprenörernas säkerhetsarbete genom arbetsberedningar 

Subcontractors Safety work through work preparations 

Yusuf Omar, Yusuf.omar_155@hotmail.com 

Emil Bellvik, ebellvik@gmail.com 

 

Kandidatuppsats examensarbete  

Ämneskategori: Teknik 

Högskolan i Borås  
Institutionen Ingenjörshögskolan 
501 90  BORÅS 
Telefon 033-435 4640 

Examinator: Lennart Jagemar  

Interna Handledare, namn: Kimmo Kurkinen 

Handledare, adress: Högskolan i Borås, Allégatan 1 

 501 90  Borås 

 

Externa Handledare, namn: Olof Peterson & Charlotta Cvash 

Handledare, adress: 

 

Uppdragsgivare: 

Johan på Gårdas gata 5,  

412 50 Göteborg, Sverige  

Skanska Sverige AB, Hus Göteborg,  

Datum: <datum för godkännande> 

Nyckelord: Riskinventering, Riskbedömning, Arbetsberedning. 

Godkänd:  2015-06-29 
   



 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjör, 180 hp 

Nr 6/ 2015 

Abstact 

Each year there are serious accidents on building sites in Sweden. This thesis has been 
carried out in cooperation with Skanska House Region Gothenburg and aims to improve 
the safety of subcontractors to Skanska. 

The aim of the work was to find appropriate methods and tools that Skanska as the main 
contractor can use to support their subcontractors to a better security planning. 

The work begins with a literature study of how the accident statistics looks at 
construction sites, as well as a theoretical background to the process of risk inventories, 
risk assessments and work preparation is handled. The approach has been to examine 
through interviews, questionnaires and site visits to seven selected construction sites in 
western Sweden on how the subcontractors manages risk inventories, risk assessments 
and work preparations. We have also investigated what is being done today in the 
procurement process to ensure that subcontractors meet their responsibilities in terms of 
work environment at construction sites and what can be improved. 

The results of the research show that there are clear differences between how the safety 
cultures were among the various subcontractors. One of the problems is that the 
entrepreneurs do not have sufficient understanding of what they have for responsibility in 
the work environment at construction sites. To solve this, it has been investigated to what 
is important to strengthen subcontractor’s involvement and commitment that gives the 
employees the opportunity to improve their own responsibility.  
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Sammanfattning 

Varje år sker det allvarliga olyckor på byggarbetsplatserna i Sverige. Detta examensarbete 
har utförts i samarbete med Skanska Hus Region Göteborg och har som mål att förbättra 
säkerheten hos underentreprenörer till Skanska. 

Syftet med arbetet är att hitta lämpliga metoder och redskap som Skanska som 
huvudentreprenör kan använda sig av för att stödja sina underentreprenörer till en bättre 
säkerhetsplanering.  

Arbetet inleds med en litteraturstudie över hur olycksstatistiken ser ut på Skanskas 
byggarbetsplatser, samt en teoretisk bakgrund till hur processen kring riskinventeringar, 
riskbedömningar och arbetsberedning hanteras. Tillvägagångssättet har varit att undersöka 
genom intervjuer, enkäter och platsbesök vid sju utvalda byggarbetsplatser i väst Sverige, 
hur underentreprenörer hanterar riskinventeringar, riskbedömningar och 
arbetsberedningar. Vi har även undersökt vad Skanska Hus Göteborg gör idag vid 
upphandlingsprocessen för att säkerställa att underentreprenörerna tar sitt ansvar när det 
gäller arbetsmiljön på byggarbetsplatserna och vad som kan förbättras. 

Resultatet av undersökningen är att det finns tydliga skillnader mellan hur 
säkerhetskulturen är bland de olika underentreprenörerna. Ett av problemen är att 
underentreprenörerna inte har tillräckligt med förståelse över vad deras ansvar är när det 
gäller att skapa en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatserna. För att lösa detta problem har 
vi undersökt vad som är viktigt för att stärka underentreprenörernas delaktighet och 
engagemang som i sin tur leder till att de anställda får möjlighet till att förbättra sitt eget 
ansvar.
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Nyckelord: 

Säkerhet, säkerhetskultur, underentreprenör, upphandling, produktion, riskinventering, 
riskbedömning, arbetsmiljöplan, arbetsberedning 

Förklaringar: 

PL    Platsledare 

AL    Arbetsledare 

YA    Yrkesarbetare 

KMA   Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö 

UE    Underentreprenör 

AB    Arbetsberedning  

RI   Riskinventering 

RB   Riskbedömning 

PSP   Preferred Supplier Program 
(Program för leverantörsavtal) 

BAS-U    Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet 

BAS-P    Byggarbetsmiljösamordnare för projekteringen 

Lokal UE underentreprenör som har mindre än 10 mil till 
byggarbetsplatsen 

Icke lokal UE underentreprenör som har mer än 10 mil till 
byggarbetsplatsen 

Yrkesroll  grundas på om de är platsledare, arbetsledare eller 
yrkesarbetare 

Yrkeskategori   grundas på om de är mark-, tak- eller 
montageentreprenör 

3D-BIM   Building Information Model 
   (Byggnadsinformationsmodellering) 

4D-BIM                     Med 4D- Bim kan tänkt tidplan visualiseras grafiskt   
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Förord 

 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som är avslutande del för vår 
treåriga utbildning på byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Borås. Vi har fått 
möjligheten att utföra vårt examensarbete tillsammans med Skanska Hus i 
Göteborg. Vi har fått en god inblick i hur arbetet med allt från inköp till 
produktionen går till i ett byggprojekt. Vi hoppas att vårt examensarbete kommer 
väl till användning och vår önskan är att alla som jobbar ute på byggarbetsplatserna 
skall komma hem säkert utan några olyckor och tillbud. 
 
Vi vill först tacka våra handledare på Skanska Hus i Göteborg, Olof Peterson, 
Charlotta Cvach och Christoffer Kennedy för allt stöd och inblick i produktionen. 
Tack även alla som har tagit emot oss med öppna armar på de olika byggprojekten 
och för den information och kunskap som ni var villiga att dela med er till oss. 
 
Från Högskolan i Borås vill vi tacka vår handledare studierektor Kimmo Kurkinen 
för all stöttning och vägledning med feedback och hjälp med rapportskrivningen. 

Även ett stort tack till alla underentreprenörer som deltog i våra intervjuer och 
enkät. Tack vare er medverkan så kunde vi genomföra vårt examensarbete. 

 

 

 

Göteborg den 27 maj, 2015 

Yusuf Omar & Emil Bellvik 

 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixgood.com/skanska-logo.html&ei=ENxPVdytB6jhywOEkoCACw&psig=AFQjCNHyf8DUxZiDHCBxy3Bqlf42Aaq4JQ&ust=1431383438853215


 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjör, 180 hp 

Nr 6/ 2015 

Innehåll 
1 Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 2 
1.2 Frågeställningar ............................................................................................................ 3 
1.3 Avgränsningar .............................................................................................................. 3 
1.4 Syfte & Mål .................................................................................................................. 3 

2 Metod ................................................................................................................................. 4 
2.1 Litteraturstudie ............................................................................................................. 4 
2.2 Skanskas dokumentation .............................................................................................. 5 
2.3 Intervjuer ...................................................................................................................... 6 
2.4 Enkät ............................................................................................................................ 8 

3 Teoretisk bakgrund .......................................................................................................... 9 
3.1 Upphandling ............................................................................................................... 10 

3.1.1 Allmänt om upphandlingsprocessen ................................................................. 10 

3.1.2 Upphandlingsprocessen hos Skanska ............................................................... 10 
3.1.3 Skanskas Förbättringsförslag beträffande upphandlingsprocessen .................. 11 

3.2 Riskinventering .......................................................................................................... 12 
3.2.1 Allmänt om riskinventering .............................................................................. 12 

3.2.2 Riskbedömning hos Skanska ............................................................................ 13 
3.3 Arbetsmiljöplan .......................................................................................................... 14 

3.3.1 Arbetsmiljöplan hos Skanska ........................................................................... 14 
3.4 Arbetsberedning ......................................................................................................... 15 

3.4.1 Allmänt om arbetsberedningar ......................................................................... 15 

3.4.2 Skanskas system för arbetsberedning ............................................................... 17 

3.5 Engagemang & Delaktighet ....................................................................................... 20 
3.5.1 Förutsättningar för engagemang och delaktighet ............................................. 21 

3.6 Empowerment ............................................................................................................ 22 

3.7 Lärande organisation .................................................................................................. 23 

4 Resultat ............................................................................................................................ 25 
4.1 Intervju ....................................................................................................................... 25 
4.2 Enkät .......................................................................................................................... 29 

5 Analys .............................................................................................................................. 34 
6 Diskussion ....................................................................................................................... 36 
7 Metoddiskussion ............................................................................................................. 39 

8 Slutsats & Rekommendationer ..................................................................................... 41 
8.1 Slutsats ....................................................................................................................... 41 
8.2 Rekommendation ....................................................................................................... 42 

9 Referenser ....................................................................................................................... 43 

10 Bilagor ............................................................................................................................. 45 

Anledning ............................................................................................................................ 47 

Förbättringsförslag ............................................................................................................. 49 

 .............................................................................................................................................. 69 
 

 

  



 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjör, 180 hp 

Nr 6/ 2015 

Bilagor 

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av produktionen 

Bilaga 2 Exempel arbetsberedning Skanska 

Bilaga 3 Intervjusammanställning 

Bilaga 4 Tyréns 

Bilaga 5 SSG Entre  

Bilaga 6 Diagram enkätfrågor 

Bilaga 7 Intervjufrågor 

Bilaga 8 Enkätfrågor 

Bilaga 9 Skanskas allmänna ordnings- och skyddsregler 

 
 

Figurer 

Figur 1 Byggbranschens svarta facit ............................................................................................ 1 
Figur 2 Olycksfallsfrekvens 2006 – 2014 .................................................................................... 2 
Figur 3 Disposition ........................................................................................................................ 3 
Figur 4 Redovisningsprocessen av säkerhetsarbetet ................................................................. 9 
Figur 5 Skanskas Hus Göteborg nulägesanalys av upphandlingsprocessen. ....................... 10 
Figur 6 Förbättring på upphandlingsprocessen. ...................................................................... 11 
Figur 7 Räddningsverkets riskmatris 1989 ............................................................................... 12 
Figur 8 Skanskas Riskmatris ....................................................................................................... 13 
Figur 9 Med arbetsberedning effektiviseras resultaten ........................................................... 15 
Figur 10 Skanskas arbetsberedningsmall .................................................................................. 17 
Figur 11 Arbetsgången för arbetsberedningen ........................................................................ 18 
Figur 12 Dokument till stöd av kommunikationen Skanska 2015 ........................................ 19 
Figur 13 Vägen till Engagemang. ............................................................................................... 20 



Inledning 

~ 1 ~ 

 

1 Inledning  

På byggingenjörsutbildningen vid Högskolan i Borås skrivs ett examensarbete som en 
avslutande del av utbildningen. Denna rapport ger en möjlighet till att tillämpa kunskaper 
vi har fått under de tre åren vi har studerat. Arbetet ger även en inblick i hur 
produktionen på byggarbetsplatserna går till i praktiken så att man får en bättre förståelse 
av vilka lagar och föreskrifter som gäller. 

Dödsolyckorna inom byggnadsbranschen har stigit de två senaste åren. Denna ökning står 
främst underentreprenörer för. Enligt Byggnadsarbetarnas årliga granskning, har 
dödsolyckorna ökat från sju omkomna på byggarbetsplatserna 2013 till nio för 2014, 
ytterligare en saknad byggnadsarbetare, se Figur 1.  

Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg och anläggningsarbeten (2015) ansåg att bristande 
projektering, planering och pressade tidsramar liksom byggarbetsplatsernas tillfällighet har 
en stor betydelse till att arbetsmiljön behöver förbättras.  En god arbetsmiljö är mer 
lönsam eftersom det medför att det blir trevligare att arbeta inom och generarar till färre 
skador och sjukskrivningar. Detta bidrar till effektivare produktion och en bättre ekonomi 
för alla: anställda, arbetsgivare och samhället i övrigt. 

 

 
 

Figur 1 Byggbranschens svarta facit (Fransson 2015) 

 

Enligt byggnadsarbetarnas årliga granskning år 2015 har de flesta olyckorna skett under 

arbetets gång och de menar att detta kan undvikas genom bättre planering och beredning 

av arbetet innan det sätts igång vilket även arbetsmiljöverket syftat på. Genom en tidig 

riskinventering och riskbedömning kan man lokalisera vilka arbetsmiljörisker som arbetet 

omfattar och genom en god arbetsberedning skapa ett effektivare och säkrare arbetssätt 

som genererar bättre produktivitet och lönsamhet. 
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1.1 Bakgrund 

Skanska strävar efter att vara världsledande inom områdena säkerhet, hälsa och miljö. 
Skanska eftersträvar att alla skall trivas, respektera varandra och känna sig trygga på deras 
arbetsplatser.  Skanska anser att det skall vara en självklarhet att alla kommer hem från 
jobbet med liv och hälsa i behåll och då menar de alla som är ute på deras 
byggarbetsplatser. Idag använder Skanska underentreprenörer i sina projekt och ser det 
som en självklarhet att underentreprenörerna tar del av Skanskas värderingar och stödjer 
dessa för att skapa en säker arbetsmiljö på arbetsplatserna. Skanska ställer som krav att 
alla som uppehåller sig på deras arbetsplatser, följer Skanskas regler beträffande 
byggarbetsplatser, Allmänna ordnings- och skyddsregler (2015). Det är allmänt känt att 
många olyckor orsakas av mänskliga misstag och handlingar som går att förebygga. 
Skanska har en rad olika verktyg för att förebygga dessa olyckor, så som ”Safty Week” där 
man under en vecka fokuserar på säkerhet, Skanskas intranät ”Vårt Sätt Att Arbeta” och 
det som kallas Globalt Säkerhetsstopp vilket innebär att vid dödsfall stoppas all produktion 
hos Skanska i hela världen (One Skanska, 2015). 

2008 hade Skanska och deras underentreprenörer lika hög olycksfallsfrekvens på 10,8 
olyckor på en miljon arbetade timmar. Sen dess har Skanska stadigt minskat 
olycksfallsfrekvensen för varje år och 2014 var den nere på 3,3 olyckor på en miljon 
arbetade timmar. Hos underentreprenörerna gick det kraftigt ner fram till 2010, men sen 
dess har det stigit och idag ligger det på 6,8 olyckor på en miljon arbetade timmar vilket är 
mer än dubbelt så mycket som Skanskas egna anställda, se Figur 2. 

.  

Figur 2 Olycksfallsfrekvens 2006 – 2014 (Skanskas interna undersökning)  
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1.2 Frågeställningar 

• Hur hanteras och tas arbetsberedningar fram hos Skanskas underentreprenörer?  

• Vad gör Skanska idag vid upphandlingsskedet för att underentreprenörernas 
säkerhetsansvar följs? 

• Vad kan Skanska göra för att förbättras säkerheten och samtidigt öka engagemang 
och delaktighet hos underentreprenörernas produktionspersonal gällande 
riskinventeringar, riskbedömningar och arbetsberedningar?  
 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till sju byggarbetsplatser inom Skanska Hus i regionen Göteborg. 
Arbetet behandlar inte Skanskas anställda eller deras arbetsmetoder, utan riktar in sig på 
underentreprenörernas säkerhetsarbete gällande arbetsberedningar och riskinventeringar. 
Det riktar även in sig på de underentreprenörer som har de mest riskfyllda 
arbetsmomenten vilket är tak-, mark- och montageentreprenörer.  

1.4 Syfte & Mål 

Examensarbetet är inriktat på att kartlägga kunskapsnivån, omfattningen och vikten av 
riskinventering, riskbedömning och arbetsberedning hos Skanskas underentreprenörer.  
Undersökningen är om hur underentreprenörer upplever att deras arbetsmetoder 
påverkar säkerhetsarbetet samt deras inställningar till arbetsberedning och vad de anser 
kan förbättras inom organisationskultur och kommunikation ute på byggarbetsplatserna. 
 
Målet är att hjälpa Skanska att ta fram arbetsmetoder och redskap för att stödja sina 
underentreprenörer. Som leder till en ökad produktivitet och engagemang på 
byggarbetsplatserna. 
 

Disposition 
Här presenteras vår disposition som arbetet bygger på. För att läsaren på ett enklare sätt skall få en 
förståelse till vårt forskningssätt för att besvara våra frågeställningar. 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 3 Disposition 
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2 Metod 

I detta kapitel beskriver vi forskningsmetoden vi har valt för detta examensarbete.  
Kapitlet inleds med vår litteraturstudie och dokumentation för att få en förståelse över vårt ämne. Sedan 
går vi igenom genomförandet av intervju- och enkätundersökningarna. 

Vi har utfört vår forskning som en fallstudie i verksamheten inom Skanska Hus 
Göteborg. Enligt Merriam (1994) utgör en fallstudie en betydelsefull beståndsdel i 
antropologi, psykologi, sociologi, arbetsvetenskap, socialt arbete och statskunskap som 
kan utnyttjas för att systematiskt studera en händelse. Forskningen har inriktat sig på 
Skanskas underentreprenörer som har hand om de mer riskfyllda arbetsmomenten än 
andra entreprenörer. Vi har studerat hur de planerar sina arbetsmoment och hur 
riskinventeringar och arbetsberedningarna hanteras av Skanskas underentreprenörer. De 
underentreprenörer som vi har avgränsat oss till är tak-, mark- och montageentreprenörer. 

Litteraturstudie gav oss en god beskrivning på, hur riskinventeringar och 
arbetsberedningar skall fungera rent teoretisk och hur viktigt det är med engagemang och 
ledarskap. För att få bättre bild på hur Skanskas personal såg på riskinventering och 
arbetsberedning besökte vi och utförde ostrukturerade intervjuer på Skanskas KMA-
ansvarige (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö), arbetsmiljöutvecklare och bland annat 
produktionschefer och arbetsledare.  Enligt Merriam (1994) är målet med de 
ostrukturerade intervjuerna i själva verket att lära sig tillräckligt mycket om en situation 
för att kunna formulera frågor för kommande intervjuer. Utifrån den kunskapen kunde vi 
tillförskaffa oss det underlag som vi behövde för intervju- och enkätfrågorna. 

2.1 Litteraturstudie 

I ett tidigt skede började vi läsa in oss på det tidigare examensarbetet Förbättrad säkerhet hos 
underentreprenörer Ekroth (2014) som vi fortsätter vidare på och på så sätt kunna få en 
bättre bild och förståelse av det som har genomförts.   

För att få insikt i vad lagar, förordningar, förskrifter och allmänna råd ställde för krav på 
Sveriges byggarbetsplatser läste vi in oss på Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöregler. Vi har 
studerat forskningsrapporter om organisationskultur, engagemang och delaktighet som 
sedan jämförts och valt ut det som vi anser vara relevant för vår undersökning. 

För studie inom arbetsberedningar i en lärande organisation och riskanalys använde vi 
framförallt av oss material från rapporten Arbetsberedning (Persson, 2012), Skanskas 
intranät One Skanska och Handbok för riskanalys (Davidsson, 2003).  
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Rapporten Arbetsberedningar som är framtagen av bland annat Mats Persson (2012) som 
finns att hämta på byggai.se är till för att sprida kunskapen inom byggbranschen när det 
gäller arbetsberedningar, arbetsinstruktioner och hur de kan tillämpas som hjälpmedel ute 
på byggarbetsplatserna. För vidare information och för feedback på arbetet, har 
forskningsledare Mats Persson kontaktats och han har tillfrågats att ge råd om vad arbetet 
kan fokusera på, vilken forskning inom området som görs idag och önskar att ta del av 
vår undersökning. 
Sammanställningen av den information litteraturstudien gav återfinns i den teoretiska 
bakgrunden (kapitel 3) och förutsättningar. Detta för att det anses ligga till grund för all 
vidare undersökning och all analys i arbetet. 

2.2  Skanskas dokumentation 

Motiv och genomförande 
Dokumentationen påbörjades med att det utfördes ett urval av de data som var relevant 
för vår forskning och som tog upp de delar om säkerhet och arbetsmiljön i 
upphandlingsprocessen. Diskussion med ansvariga inom inköp har genomförts för att få 
en bättre inblick om hur upphandlingsprocessen går till idag på Skanska Hus Göteborg.  

Analys 
Analysen av dokumenten har som syfte att kunna ge ett svar på en utav våra 
frågeställningar som var: vad gör Skanska idag vid upphandlingsskedet för att 
underentreprenörernas säkerhetsansvar följs? 

Val av dokument 
De dokumenten som valdes att granskas var bland annat Skanska Sveriges Allmänna 
ordnings- och skyddsregler, administrativa föreskrifter, upphandlingsföreskrifter samt 
bekräftelse av avtal. 

Behandling av data 
Behandlingen av relevant data har varit att vi författare gemensamt diskuterat med 
inköpsansvarig om vad som skall framhävas i rapporten. Även de lösningarna som finns 
som förbättringsförslag finns att läsa i upphandlingsdelen. 
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2.3 Intervjuer 

Under dryga 5 veckors tid har vi utfört intervju och enkätundersökning hos 
underentreprenörer på sju olika Skanska projekt. Intervjun utformades med konkreta 
frågor som lämnar plats för öppna svar och diskussioner.  

Respondenterna vi valde att intervjua hade olika yrkesroller och uppgifter och skulle ge 
oss en så bra överblick som möjligt. Vi valde intervjua en projektchef, en 
arbetsledare/ledande montör och en yrkesarbetare från varje underentreprenör.  
Mängderna av våra intervjuer anpassades så att de kunde genomföras på ca 15-20 
minuter. Metoden vi använde oss av var kvalitativ studie där frågorna framför allt ”fångar 
människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten som man är 
intresserad av att beskriva, förklara och tolka” (Ahrne 2011). 

När vi utförde studien fanns ett antal forskningsestetiska aspekter att ta hänsyn till och 
alla respondenterna informerades initialt om vilken roll och syfte den enskilde individen 
spelade i undersökningen samt även att det var frivilligt att delta och att intervjuerna 
spelades in. Intervjuerna spelades in för att senare kunna transkriberas, inspelningarna av 
intervjuerna underlättade för oss så att all information fångades upp och att samtidigt inga 
anteckningar behövde göras. Alla respondenterna informerades även att intervjuerna var 
anonyma i vår studie och att respondenterna kommer kodas utifrån yrkesroll. 

Projekt/Produktionscheferna ute på byggarbetsplatserna informerades om att inga 
särskilda kunskaper eller erfarenheter av riskinventering, riskbedömning och 
arbetsberedning hos respondenterna krävdes. Respondenterna behövde inte förbredas 
mer än att intervjun kom att handla om säkerheten på arbetsplatserna. Vi kontaktade 
projektcheferna för att försäkra oss att respondenterna var ute på arbetsplatsen så att vi 
kunde säkerställa en intervju med samtliga berörda. Ifall respondenterna inte var 
tillgängliga på sina respektive arbetsplatser så utfördes intervjun via telefon eller på deras 
kontor. 

Val av respondenter 
Urvalet av respondenterna var de underentreprenörer på något sätt påverkas av 
riskinventeringar, riskbedömningar och arbetsberedningar på byggarbetsplatserna och de 
yrkesroller som har tagits med har varit följande: 

• Projektledare, PL 
 

• Arbetsledare/Ledande montör, AL 
 

• Yrkesarbetare, YA 
 
Hos varje underentreprenör har minst en person från varje yrkesroll intervjuats.  
Totalt så har 36 personer intervjuats. 
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Intervjumetod 
Vi har valt att använda den kvalitativa metoden i form av semi-strukturerad intervju som 
förklaras av Davidson och Patel (1994). Den allmänna fördelen med en intervju anser vi 
författare är om respondenten har vissa svårigheter för att förstå frågorna kan vi anpassa 
dem och förklara. Man kan även under intervjuns gång anpassa sina frågor efter den 
aktuella situationen och förklara otydliga frågor, samtidigt ger det möjlighet till ställa följd 
frågor om vissa detaljer känns utslagsgivande för oss författare. Intervjun skapar en god 
dialog mellan intervjuare och respondent som förhoppningsvis leder till att respondenten 
blir mer avslappnad och ger mer utförligare svar. Intervju blir inte vårt avgörande svar för 
vår undersökning utan vi har även valt att komplettera med enkäter. 

Insamling av empirisk data 
Enligt Davidson och Patel (1994) kännetecknas en semistrukturerad intervju av att 
intervjun inleds med öppna frågor, vilket leder till mer riktad och utförligare intervju. 
Även Kylén (1994) anser att det vanliga sättet att inleda intervju är genom mer generella 
frågor som gör respondenten mer komfortabel och mindre utsatt. 

Transkribering 
Efter varje utförd intervju transkriberades den så snabbt som möjligt för att minnas det 
intryck och känsla intervjun gav efter varje intervjutillfälle, transkriberingen tog ca 1,5 
timma per intervju. Enligt Wallén (1996) framhävs vikten av att transkriberingen bör ske 
så fort tänkbart som möjligt in på intervju tillfället och helst innan nästkommande 
intervju. 
 

Urval av relevant data 

Vi har använt oss av primärdata som tolkar all tidigare data som har samlats in i form av 
information som samtidigt vart till ett specifikt syfte, ändamål och är ny data som man 
inte tidigare har tagit fram. Primärdata som vi har använt oss av utgörs av 37 stycken 
intervjuer som vi har utfört. Lokala underentreprenörer räknar vi dem som har mindre än 
ca 10 mil till byggarbetsplatsen och dem som har mer räknar vi till icke lokala 
underentreprenörer. 

Kodning och sammanfattning 
Efter transkribering och urval av relevant data så dela vi in intervjuerna i mindre 
reducerade texter och vi analyserade t.ex. vad det handlade om och tog därefter fram vad 
som sades under intervjuerna.  

Vår sammanfattning och kodning för intervjuerna blev följande 

• Information & Kommunikation om riskerna på arbetsplatsen 

• Ansvar och kunskap om riskinventerings processen  

• Allmän kunskap & inställning till Arbetsberedning 

• Samarbete 

• Skillnader mellan lokala och icke lokala underentreprenörer 

• Uppföljning  

• Utveckling  
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Generalisering 
Vi generaliserade och sammanställde våra intervjuade respondenter efter deras yrkesroller 
som var projektledare, arbetsledare/ledande montör samt yrkesarbetare. 

2.4  Enkät 

Genomförande 
Enkäterna delades upp i arbetsplats samt yrkesrollerna: projektchef, arbetsledare/ledande 
montör och yrkesarbetare från varje underentreprenör. Frågorna utformades så att man 
kan kartlägga hur arbetet med säkerheten utförts och hur de uppfattade sin personliga 
säkerhet på bygget samt kunskapen hos varje individ. Frågorna bestod av ett formulär där 
frågorna hade övervägande olika svarsalternativ. Enkäten lämnades till 
underentreprenörernas yrkesarbetare och arbetsledare/ledande montör på plats och vid 
de fall där platscheferna inte fanns tillgängliga på plats så skickades den in till dem efter 
överenskommelse via mail.  
 

Motiv till Enkätstudie 
Enkätundersökningen är kvantitativ och skall ses som ett komplement till de kvalitativa 
intervjuerna. De respondenter som deltog i intervjuerna fick även efter att intervjuats 
färdigt svara på enkätfrågorna. För att få ett större antal respondenter på 
enkätundersökningen delade vi ut den till alla från respektive underentreprenör som fanns 
på projektet. Eftersom det går fler yrkesarbetare på varje arbetsledare/ledande montör så 
blev utfallet att betydligt fler yrkesarbetare deltog i enkäten. Detta var vi medvetna om 
innan vi utförde enkäten och valde därför att dela in dem i dessa olika yrkesroller. 
Enkäterna utfördes för det mesta som gruppenkät till arbetarna på plats på bygget och för 
att ingen skulle känna sig tvingad att behöva delta så var undersökningen helt frivillig. 
 

 
Bearbetning av insamlad data 

Vid insamlingen av data så presenterade vi den i tabeller enligt Ejlertsson (2014) där varje 
frekvensandel anges i procent av totala antalet observationer för att få en lättare 
överskådlighet. Som tidigare nämndes så har vi delat in svaren i yrkesroller, arbetsplatser 
samt lokala och icke lokala företag eftersom vi har sett efter intervjuerna att det 
förekommer skillnad mellan dem. Bortfallsredovisning har även gjorts då det förekommer 
att alla frågor inte är besvarade och för att redovisa detta interna bortfall vid 
presentationen har dessa angetts med ”ej svar”. Vid de frågor som vi har ansett har en 
stor betydelse eller där man ser en tydlig skillnad hur man har svarat mellan de olika 
grupperna har vi valt att utföra diagram som presentationsform. För att få diagram som är 
enkla att tolka har vi valt att utföra dessa i stolpdiagram. 

Utifrån de utvalda underentreprenörerna så utförde vi enkätundersökning med 59 stycken 
respondenter och av dessa har vi delat in dem i de tre olika kategorierna: 

- Yrkesarbetare, YA 

- Arbetsledare/Ledande montör, AL 

- Projektledare, PL
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel sammanfattas den litteratur vi har läst. Kapitlet beskriver upphandlingsprocessen, 
riskinventering, riskbedömning och arbetsberedning. Kapitlet inleds med teoretiskt bakgrund till 
riskinventering och hur riskinventering hanteras hos Skanska, den följs av arbetsmiljöplanen som där 
efter avslutas med arbetsberedningen som innehåller skyddsronder och uppföljning av säkerhetsarbetet. 

 

Figur 4 Redovisningsprocessen av säkerhetsarbetet 
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3.1 Upphandling 

I detta under kapitel beskriver vi allmänt om upphandlingsprocessen och hur den ser ut i dagsläget hos 
Skanska Hus i Göteborg. Upphandlingen avser den process som sker fram till produktionsstart och 
innehåller ett urval av entreprenörer, kontraktshandlingar, förfrågningar, upphandling och start möte osv. 
  
3.1.1 Allmänt om upphandlingsprocessen 
Upphandling inom bygg innebär inköp av underentreprenörer, varor och tjänster mellan 
organisationer. Detta är en stor del av ett projekts totalkostnad och det är därför viktigt 
att man upphandlar rätt underentreprenör till rätt pris. Traditionellt sett är 
tillvägagångssättet vid upphandlingsprocessen att förfrågningsunderlag skickas ut till ett 
antal entreprenörer som sedan lämnar sina anbud. Det är för det mesta priset som är 
styrande och det anbud som har lägsta summan får kontraktet (Eriksson 2007).   
 
I Arbetsmiljöverkets ”checklista för upphandling och arbetsmiljö” (2015) nämner man att det är 
av stor vikt att prispressen inte drabbar arbetsmiljöarbetet negativt när det upphandlas på 
en konkurrensutsatt marknad. För att främja en god arbetsmiljö finns det fler sätt att gå 
tillväga och det kan vara att bifoga en checklista med arbetsmiljön till 
förfrågningsunderlaget och informerar om gällande regler samt att ställa krav om att 
arbetsmiljöarbetet ska redovisas i anbudet. Det är även viktigt att beställaren följer upp 
och kontrollerar arbetsmiljöarbetet under avtalstiden. 

3.1.2   Upphandlingsprocessen hos Skanska 
Enligt inköpschefen har Skanska Hus Göteborg har egna övergripande 
samlingsdokument för arbetsmiljö och säkerheten vid upphandlingen av 
underentreprenörer som är en del av kontraktet och är utspridda i olika dokument under 
inköpsprocessen. Dem gäller parallellt med övrig dokumentation för upphandlingen men 
lyfter ut och tydliggör vissa aspekter.   

             
 
 
 
 
 

     
 
     
 
             
 

Figur 5 Skanskas Hus Göteborg nulägesanalys av upphandlingsprocessen. 

Ovan kan man se hur upphandlingsprocessen såg ut på Skanska Hus Göteborg. Urval av 
underentreprenörerna sker i början av inköpen och sedan följdes den av 
kontraktshandlingarna som hanterades och efterföljs av kostnader, specifikationer samt 
tidsplan som diskuterades. Därefter inträffar det ett så kallat ”vakuum” mellan inköpen till 
startmötet på produktionen. I vakuumet förväntas underentreprenörerna att de tar sitt 
ansvar med att planera arbetet så säkert som möjligt. 
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3.1.3 Skanskas Förbättringsförslag beträffande upphandlingsprocessen 
Inköps ansvarige på Skanska Hus Göteborg beskrev att det utfördes urval av 
underentreprenörer efter tidigare erfarenheter men att de även utvidgade sökningen för 
att inte vara alltför beroende av priserna på marknaden. Hänvisningar till lagkrav görs i 
Skanskas dokumentationer som skickas ut till underentreprenörerna. Inköps ansvarige 
berättar samtidigt att dessa hänvisningar inte togs till allvar av underentreprenörerna och 
att de inte var helt införstådda i dem.  För att vid ett tidigare tillfälle lyfta vikten på 
säkerhetsfrågorna vid inköpsprocessen och inte bara ta med omkostnaderna och 
specifikationerna så kunde man även ta med säkerhetsarbetet så att det var färdigt innan 
produktionen startar. Skanska Hus Göteborg ville förbättra urvalet av underentreprenörer 
och ta med de som jobbade på säkrast sätt. Under kontraktshandlingarna ville man även 
förtydliga underentreprenörernas åtagande angående säkerheten och få upp det mer på 
agendan under hela inköpsprocessen. 

Inköpschefen beskrev att hen önska att när man väl hade handlat upp en 
underentreprenör att de kunde få en signering på ett separat dokument där det har 
endaste samlats säkerhet än att det spreds ut på flera olika dokument vid upphandlingen. 
Det separata dokumentet kunde fungera som en checklista som förtydligar 
säkerhetsansvaret så att det tas mer på allvar. 
Mellan inköp och produktionen sker det ett så kallat ”vakuum” och det är här som 
Skanska Hus Göteborg vill att deras underentreprenörer tar del av sitt ansvar med att 
arbeta för en säkrare arbetsmiljö så att när väl startmötet sätter igång så är de förberedda 
och välinformerade om vilka risker som finns på arbetsplatserna. 

 
 
             
 
 
 
 
 

     
 
     
 
             
 

 

                                                     
 
 
                                              

 
 

 

 

Figur 6 Förbättring på upphandlingsprocessen, röda markerade texten är förbättringsförslagen.  
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3.2  Riskinventering 

Efter upphandlingen av underentreprenörer görs det riskinventering där det identifieras vilka risker som 
finns samt vilka som sannolikt kommer att påverka projektet, hur ofta de inträffar samt vad 
konsekvenserna kan bli. Där används kunskap, information och erfarenheter från tidigare liknande 
projekt. 
 

3.2.1 Allmänt om riskinventering 
Riskinventeringen är en sammanställning av riskbilden och bygger på den samlade 
kunskapen och dem erfarenheter om olyckor som är skadliga eller oönskade inom ett 
specifikt område, i detta fall byggbranschen. Vid en bedömning av risknivån ser man på 
hur ofta en skadehändelse kan inträffa och vilka konsekvenser som kan uppstå. Tre frågor 
som man skall ställa vid riskinventeringen är: hur risknivån skall bedömmas, hur resultatet 
skall presenteras och hur risken skall värderas.  

Ett vanligt sätt att presentera riskbilden är att använda sig av en riskmatris (Davidsson, 
2003).  Där framgår sannolikheten och konsekvensen av olyckorna som kan inträffa och 
gör det möjligt att få en grov överblick av skadehändelsernas risknivåer. En riskmatris 
som används vid riskbedömningar i allmänhet är Räddningsverkets riskmatris från 1989, 
Figur 7, och där bedöms risker på hälsa, miljö och egendom. 

 

 

  

Figur 7 Räddningsverkets riskmatris 1989 
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Arbetsmiljöverket beskriver i sin juridiskt bindande författningssamling, AFS om hur 
systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå till. Även att en arbetsgivare skall genomföra 
riskbedömningar av arbetsförhållandena i verksamheten och att dessa ska dokumenteras 
skriftligt. 

Regelbundna riskbedömningar 
8§ Ni ska genomföra en undersökning och riskbedömning av 

arbetsförhållandena i er verksamhet. Undersökningen ska gälla alla 
faktorer som påverkar arbetsmiljön, alltså både fysiska, 
psykologiska och sociala förhållanden. Riskbedömningen ska 
dokumenteras skriftligt. 

(AFS 2001:01 - Systematiskt arbetsmiljöarbete) 

3.2.2 Riskbedömning hos Skanska 
Skanska använder sig idag av en egen riskmatris för att lokalisera riskerna som kan uppstå 
vid varje arbetsmoment och rangordnar konsekvensen samt sannolikheten på en skala 
från 1-5 som kan ses nedan i Figur 8. Skadehändelser som har en hög sannolikhet och 
extrema konsekvenser kommer att hamna ner till höger i matrisens röda fält som har 
kritisk risk och bör därför på något sätt åtgärdas. Skadehändelser som hamnar i det gula 
fältet i mitten rekommenderar man att åtgärda. Skadehändelser med låg sannolikhet och 
obetydliga konsekvenser hamnar i det gröna fältet uppe till vänster bör endast bevakas 
(One Skanska 2015). 

  

Figur 8 Skanskas Riskmatris (OneSkanska 2015) 

 

Identifiering 
Identifieringen av riskerna är idag en stor del av Skanskas verksamhet och de hanterar 
konsekvenser inom miljö, hälsa, kostnad och goodwill i sina riskinventeringar 
(OneSkanska 2015). Vid större projekt kan man behöva utse en riskgrupp eller en 
riskkordinator. Riskgruppen består av personer som har blivit tilldelade ansvar för 
projektets risker och de träffas regelbundet för att hålla riskerna uppdaterade. En 
riskkordinator är en person som är ansvarig att hålla riskerna uppdaterade samtidigt som 
denna även har andra arbetsuppgifter. 
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3.3  Arbetsmiljöplan 

När riskerna som finns på arbetsplatsen är kartlagda, identifierade och dokumenterade upprättas en 
arbetsmiljöplan, AMP. Hos Arbetsmiljöverket är det ett lagkrav att Arbetsmiljöplan upprättas på 
byggarbetsplatsen och den skall innehålla de regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen och beskriva 
hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras samt vilka åtgärder som skall utföras på byggarbetsplatsen. 
 

8 §  Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete 
ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns 
tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras… 

(AFS 1999:3 - Byggnads- och anläggningsarbeten) 

Arbetsmiljöansvar 
Den som har huvudansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivaren. Byggherren är den som 
skall utse en byggarbetsmiljösamordnare för projekteringen, BAS-P och en 
byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, BAS-U. Vanligtvis så är det uppdragstagaren 
som utser BAS-P och BAS-U. 

 BAS-P för planeringen och projekteringen ska samordna 
projekteringen med avseende på arbetsmiljön och se till att 
arbetsmiljöplan och dokument upprättas. 

 BAS-U för utförandet av byggnads- och anläggningsarbeten 
skall samordna arbetena ur arbetsmiljösynpunkt, anpassa 
arbetsmiljöplanen så att arbetena verkligen utförs på ett ur 
arbetsmiljösynpunkt korrekt sätt och att arbetsmiljölagen 
följs. 

(Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2015) 

 

3.3.1 Arbetsmiljöplan hos Skanska 
Skanskas arbetsmiljöplan innehåller förutom de regler som är lagkrav även Skanskas egna 
ordnings- och skyddsregler beträffande arbetsmiljön, och hur arbetsmiljöarbetet ska 
organiseras. Den innehåller även de aktuella 13 riskerna som finns med i 
Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS. Här ingår risker som bland annat fall till 
lägre nivå, begravas under jordmassor, kemiska risker, högspänningsledningar, 
sprängämnen och rivning av bärande konstruktioner. Det är även viktigt att man tar med 
hur samordningen skall ske om annan verksamhet pågår samtidigt på byggarbetsplatsen. 
(One Skanska 2015)  
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3.4 Arbetsberedning 

De arbetsmomenten som utgör stor arbetsmiljörisk åtgärdas genom användning av rätt 
skyddsanordningar, personlig skyddsutrustning och arbetsberedning för minimera riskerna och utföra 
arbetet på ett säkert sätt. 

En arbetsberedning är instruktioner på hur ett arbetsmoment skall genomföras med 
avseende på kvalitet, säkerhet och miljö. Med en arbetsberedning kan arbetet planeras och 
göras säkrare vilket leder till att onödiga avbrott och problem inte uppstår. Ett av dem 
främsta sätten att förklara byggnadsbranschens höga krav på goda kunskaper och 
effektivare produktion är att involvera produktionspersonalen i planering av arbetet på 
byggarbetsplatsen (Persson, 2012 s. 7). 

3.4.1 Allmänt om arbetsberedningar 
Arbetsberedning görs vid olika tillfällen, första tillfället görs vid den tidiga planeringen 
och kalkyleringen för att notera idéer och tankar. Den mer omfattande arbetsberedningen 
görs när det är dags för utförandet av arbetet och kontrolleras med jämna mellan rum för 
att bedöma om arbetet går som planerat, om något behöver förbättras eller justeras. Vid 
tillkommande av ny personal som ska utföra samma arbetsmoment så är det lämpligt att 
de tar del av de urspungliga arbetsberedningarna med dess uppdateringar och 
revideringar. Sedan tas kunskaperna från arbetet tillvara på genom att man noterar och 
rapporterar vidare så att kunskaperna blir kvar inom organisationen och slutligen utförs 
en uppföljning på arbetsberedningarna. Enligt Persson (2012, s.14.) är arbetsberedningens 
syfte att få arbetet genomfört på ett smidigare och säkrare sätt som resulterar i bättre 
resultat som kan ses i Figur 9. 
 
 

 
Figur 9  Med arbetsberedning effektiviseras resultaten, framförallt vid långa serier kan 

arbetstimmarna sparas. (Persson, 2012 s.8) 
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I princip ska arbetsberedning göras för alla arbetsmoment inom ett bygg- och 
anläggningsprojekt. Arbetsberedning ska särskilt göras för dessa följande arbetsmoment. 
 

• Arbetsmoment som innehåller stor arbetsmängd/många 
timmar och pågår under längre tid. 

 

• Arbetsmoment som omfattar många personer som ska 
samarbeta. 

 

• Nya arbetsmoment och tekniskt komplicerade moment. 
 

• Arbetsmoment som är svåra att rätta till i efterhand. 
 

• Arbetsmoment som är viktiga och kritiska för projektet. 
 

• Arbetsmoment som har identifierats ha tekniska risker eller 
arbetsmiljörisker. 

 

• Arbetsmoment som har hård tolerans och/eller kvalitetskrav. 
 

 
Arbetsberedning består av tre olika delar: 
 

1. Förberedande - arbetsledningens uppgift 
2. Genomförande - med personalen  
3. Uppföljning – korrigera och samla erfarenhet 
 

Enligt Persson (2012) ska det vid förberedelsen samlas in alla tillgängliga arbetsunderlag 
som finns för de arbetsmoment som ska arbetsberedas samt övergripande 
projektinformation t.ex. dokument som beskriver det som ska produceras, information 
från tillverkaren och produktionsplanering av arbetsledning. Vid genomförandet går man 
igenom den insamlade dokumentationen för arbetsmomenten som innehåller 
förutsättningar, förarbete, egenkontroller och genomförande. Den grupp som ska 
genomföra arbetsmomenten samt andra yrkesgrupper som påverkar eller påverkas av 
valet av utförande för arbetsmomenten samlas och gå igenom vad som skall utföras. När 
arbetsmomentet pågått under en vis tid ska uppföljning och kontroll genomföras. Det ska 
analyseras vad som gick bra eller mindre bra. Det ska även ges förslag på förbättringar av 
genomförandet och det skall dokumenteras för att ge råd till nästa team som ska bereda 
liknande arbeten. (Persson, 2012 s.14)  
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3.4.2 Skanskas system för arbetsberedning 
Hos Skanska är arbetsberedning en detaljerad planering av ett arbetsmoment som syftar 
till hög produktivitet och att minimera riskerna. I Figur 10 ser vi Skanskas 
arbetsberedningsmall och i bilaga 1 finns ett exempel på en arbetsberedning på håltagning. 

Arbetsmomenten bryts ner och utformas på detalj nivå för att på så sätt kunna identifiera 
de arbetsmiljörisker och faktorer som påverkar produktiviteten. Framför allt handlar det 
om att förbygga enskilda störningsrisker på hälsa, miljö och kostnader genom att 
identifiera de i ett tidigt skede av byggprocessen så att de kan minimeras eller elimineras.  

En väl genomförd arbetsberedning är att:  

• Ta fram en lämplig metod 

• Ta fram en struktur och arbetsgång 

• Göra en analys med avseende på kapacitet och störningar 

 

Figur 10 Skanskas arbetsberedningsmall  

Den som är ansvarig att ta fram arbetsberedningen är arbetsledaren. De moment som 
bereds är de momenten som bedömdes kritiska vid riskinventeringen och de moment 
som leder till en ökad produktivitet. Skanska använder sig av normallägen och stöd från 
en kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöansvarig (KMA-ansvarig) vid uträttande av 
arbetsberedning.  
Normalläge innebär att det för varje arbetesmoment finns standardiserad arbetsmetod alla 
på Skanska ska arbeta efter. Den tars fram av projekt och produktionschefer som ett sätt 
att ta vara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. Den används som underlag till 
arbetsmöten, som diskussionsunderlag inför kommande arbetsmoment och är 
utgångspunkt för framtagande av projektspecifika arbetsberedningar (One Skanska, 2015). 
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Arbetsgången för arbetsberedning ser ut på följande sett för Skanskas produktions personal, Figur 11.  

 

Figur 11 Arbetsgången för arbetsberedningen 

- Startläge 
Där tydliggörs de startförutsättningar som är avsedda till slutresultatet för 
arbetsmomenten. 

- Metodval 
Här värderas metodvalen som är den mest lämpliga och som främjar 
produktiviteten från startläge till slutläge. Funderingar kring alternativa sätt att 
genomföra momenten samtidigt ifrågasätts den rutinmässiga metoden om det finns 
alternativ som kan förbättras.  
 

- Struktur/arbetsgång 
Den framtagna metoden bryts i struktur/arbetsgång ner i arbetsmomentet och dess 
del moment den består av att ta fram en innebörds ordning. En arbetsgång tas fram 
som beskrivs av i passande form av strukturplan som tydliggör kopplingar och 
inbördes ordning som finns mellan delmomenten. Man tar hänsyn till de krav som 
finns med i handlingarna samt kvalitet, miljö, säkerhet och intäktshantering i 
arbetsgången. De som ska utföra arbetet så som yrkesarbetare, underentreprenörer 
och maskinist engageras för att ta fram innehållet i arbetsberedningen. 

- Kapacitet och störning 
Här går man igenom delmoment för delmoment för att identifiera möjlig störnings 
risker. För varje störningsrisk som identifierats tas lämpliga åtgärder i bruk för att 
förbygga det. I det fall där det upptäcks att det inte kommer kunna genomföra ett 
delmoment så tas det med i någon form av alternativ för delmomentet. Kapacitet 
anges även i fördel som mål i målstyrningen och följs upp i framdriftuppföljningen. 

 

- Resurs 
Till sist summeras den resursinstats i form av material, yrkesarbetare, 
underentreprenör som krävs för genomförandet och det respektive som finns på 
plats 

  

STARTLÄGE METODVAL 
STRUKTUR/ 

ARBETSGÅNG 

KAPACITET 
OCH 

STÖRNING 
RESURS 

KOMUNICERA/
INVOLVERA 
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- Kommunicera/involvera 
Innan utförandet av arbetsmomentet säkerställer arbetsledningen att alla berörda 
exempel maskinister, YA, UE har fått en fullständig klar bild av det tänkta 
utförandet. Arbetsberedningen kommuniceras och de berörda involveras. 

Till stöd för kommunikationen använd lämpliga uppgifter som dokumenteras i 
mallen. Oftast krävs det ytterligare stöd för förmedla hur arbetet ska utföras. Det 
kan handla om följande dokument som visas i Figur 12. 

 

 

 

Figur 12 Dokument till stöd av kommunikationen Skanska 2015 
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3.5  Engagemang & Delaktighet 

Vi författare anser att engagemang och delaktighet är en viktig nyckel för att få med alla på 
arbetsberedningarna. För nå ett förbättrat engagemang och delaktighet så krävs det att det inför 
Empowerment ’’egen makt’’ så kallad förbättrad ansvarstagande bland individerna inom organisationen. 
Ett förbättrad ansvarstagande kan samtidigt i sin ur skapa en lärande organisation där man förbättrar 
och utvecklar sina arbetsuppgifter samt arbetsmoment. 

Förekomsten av engagemang och delaktighet i samma sammanhang sker ofta, båda två 
har en positiv bemärkelse och de stötts oftast på tillsammans. Grankvist (2013)  anser att 
engagemang börjat hos en grupp av människor som levde tillsammans i förhistoriskt tid 
där man deltog i diskussioner av olika slags överlevnadsstrategier som idag har utvecklats 
vidare till att man samtalar om hur vi kan utveckla vårt samhälle utan att förstöra vår 
miljö.  

Loup och Koller (2005) beskriver att engagemangs olika faser hos en organisation för att 
nå förändring. De faserna kan sammanfattas med orden Medvetenhet/Förståelse, Tilltro 
och Engagemang. Med Medvetenhet/Förståelse menar han att man vid tidigt skede talar 
om varför och vad för mål och förändring man vill nå, det som krävs, vad de tjänar på det 
och varför detta försök fungerar bättre än de tidigare försöken. På så sätt kan detta hjälpa 
att individen skapar sig sin egen uppfattning om organisationens behov av förändring. 
Tilltro innebär att man talar om för de anställda av vilken anledning förändringen är bra 
för organisationen, vad för nytta den ger de enskilda individerna inom organisationen och 
av vilken skäl det är nödvändigt för organisationen att utföra förändringar för lyckas. Vid 
engagemang kommer Loup och Koller fram till att även om man tror på förändringen 
finns det alltid stora risker med nya ingripande. Under denna fas skapas det flera olika 
frågeställningar hos de anställda som ledarna behöver ta itu med som ”Vad som händer 
om de misslyckas när de provar nya saker, hur de kan förändra deras arbetsätt för att 
kunna bidra till något, vad för utbildning och stöd det behövs för de ska lyckas med det 
m.m.” Genom att bemöta dessa frågeställningar kan det uppmuntra deltagarna at bli mer 
delaktiga för att bygga upp engagemang. 

 

Figur 13 Vägen till Engagemang (The Road to Commitment, Loup & Koller) översatt (2005). 

Förflyttningen genom de tre övre olika faserna i Figur 14 hjälper medarbetarna att undvika av 
misstag av hoppa från medvetenhet/förståelse direkt till engagemang för att nå en förändring. En 
annan lärdom är att genom att medarbetarna deltar i planering och åtgärder för att åstadkomma 
förändring, kan de övervinna opposition och fortsätta i sin färd mot engagemang anser Loup och 
koller (2005). 
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3.5.1 Förutsättningar för engagemang och delaktighet 
Förutsättningar inom organisation för engagemang och delaktighet. 

En individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process 
som hen upplever som angelägen och menings full för sig själv och 
andra. 

KEKS (2010) 

Under vår litteratur undersökning har vi uppmärksammat ett tydlig upprepande mönster 
som stämmer överens med Wildermuths (2008) beskrivning för en organisations 
förutsättningar som leder till engagemang och delaktighet. Den första är en 
organisationskultur som går kortfattat ut på en organisations officiella och inofficiella 
regler samt engagemang som skapas av någon sorts belöning, uppskattning, respekt och 
möjligheter till stöd inom organisationen. 

Känslan av att kunna fylla en funktion inom organisationen och känna sig behövd, kan 
bidra med att höja medarbetarnas engagemang. Eftersom alla arbetsuppgifters olikheter är 
det viktigt med att bli inspirerad och utmanad, både mentalt och kunskapsmässigt. 

Egen makt även kallat empowerment beskriver på ett bra sätt de faktorer som engagerar 
och ökar medarbetarnas delaktighet (Se vidare på empowerment). Att medarbetarna vågar 
tala om vad de tycker och tänker har till stor del att göra med deras tro för organisationen. 
Det är viktigt att förstå att alla medarbetare är olika och bör matchas för olika 
arbetsuppgifter efter deras behov av stöd inom de olika områdena för att känna sig mer 
engagerade. Detta avses av Wildermuth (2008) som lösningen till få engagerade 
medarbetare. 
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3.6 Empowerment 

Empowerment även kallad ’’egen makt’’ ger individerna inom organisationen ett förbättrad 
ansvarstagande. Det kan medföra att individerna tillåts att förbättra deras kunskaper och förståelse inom 
deras ansvarsområden så dem kan fatta självständigare och säkrare beslut. 

… to be committed to change, one must be engaged in the head 
(understanding), the heart (belief), and the hands (action to make 
it happen).  

  Loup & Koller (2005) 

I Nationalencyklopedin (2015a) står det att Empowerment är en: princip som tillämpas i 
terapi och undervisning för att stärka individens möjlighet för att bli mer självständig och 
kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget liv. 

Något oftast som lagmedlemmar och lagledare strävar efter är empowerment som även 
kallas ”egen makt”. Empowerment beskrivs av Blanchard, Carlos och Randolph (2001) 
som den banbrytande tekniken som förutser både det strategiska fördel som företag söker 
och möjligheterna som deras medarbetare vill nå. 

”The real essence of empowerment comes from releasing the 
knowledge, experience, and motivation power that is already in 
people but is being severely underutilized.”  

Blanchard, Carlos & Randolph (2001) 

Det är det sättet som involverar medarbetare till att bli kompanjoner som kan fastställa 
organisationens framgång och misslyckande, den förbättrar företagets relationer, 
produktivitet och leder till ständiga förbättringar. Empowerment är ett bra verktyg för 
den organisation som vill åstadkomma förändring i deras arbetssätt och ta till sig kunskap, 
talang, erfarenhet och motivation hos deras medarbetare. Organisationen lägger då 
ansvaret på medarbetarna för nå det yttersta resultaten. Empowerment sätter stora 
förväntningar och krav på medlemmarna för anamma ansvaret, samtidigt är det något 
som uppskattas och leder till bättre engagemang, delaktighet och tillväxt inom 
organisationer. Forskarna anser att hierarkiska organisationer med mer traditionella 
ledningssystem och förvaltningsmetoder utnyttjar ca 25-30 procent av deras personals 
kapacitet. De låga siffrorna skulle ha förödande konsekvenser på en ledning om det hade 
gällt utnyttjande av maskiner eller utrusning. Forskarnas frågeställning är varför det 
accepteras att det utnyttjas så lite kapacitet från personalen. Empowerment anses vara bra 
verktyg för organisationer att för bättra deras personals kapacitet. 
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3.7   Lärande organisation 

En lärande organisation är en organisation som kontinuerligt lär sig av sina misstag i syfte av att lösa 
uppgifter på ett bättre sätt. Detta är ett ideal tillstånd som alla borde sträva efter för att skapa god 
kunskap om resultaten och målen för de anställda i organisationen. 

Vi har studerat olika litteraturer om lärande organisation och sett att det finns olika sätt att 
tolka det på och att det är ett väl omdebatterat ämne. Peter Senge (1995) är en av de 
största frontfigurerna när det gäller lärande organisation och med hjälp av hans tolkningar 
skall vi kortfattat beskriva huvuddelarna i den som är hämtad ur hans bok Den femte 
disciplinen – Den lärande organisationens konst (1995). 

Nationalencyklopedin (2015) definierar begreppet som följande sätt ur Peter Senges bok 
Den femte disciplinen - Den lärande organisationens konst (1995) samt Chris Argyris bok On 
organizational learning (1999): 

Lärande organisation, organisation som kontinuerligt lär av sina 
erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. 
Begreppet, som är centralt i arbetslivet, uttrycker ett idealtillstånd. 
Lärande organisation har utvecklats till en viktig vision som 
påverkat synen på hur organisationer bör utvecklas.  

     Nationalencyklopedin (2015b) 

Den lärande organisationens konst enligt Peter Senge: 
 

1994 utnämndes Senge till “MR learning organization” i tidsskriften Fortune efter sitt 
stora genombrott med boken Den femte disciplinen som fick begreppet ”lärande 
organisation” som blev allmänt känt. Senges (1995) menar att dessa 5 olika discipliner 
tillsammans bildar den lärande organisationen, speciellt den femte disciplinen som är 
Systemtänkande som binder samman alla övriga. Dessa fem discipliner är följande: 
Personligt mästerskap, Tankemodeller, Gemensamma visioner, Teamlärande och 
Systemtänkande. 

Personligt mästerskap 
Individer som strävar mot personligt mästerskap uppfattas ofta som initiativta och 
ansvarstagande samt snabblärda och engagerade. Det är viktigt för en organisations 
framväxt att de anställda erbjuds möjligheten till personligt mästerskap och detta genom 
att låta de utvecklas och att de känner engagemang och delaktighet. Personligt mästerskap 
handlar om individens personliga vilja att förnya sina kunskaper och färdigheter viket i sin 
tur kan leda till att man får förutsättningarna som krävs för att skapa en lärande 
organisation. Ledarna i en organisation måste föregå med ett gott exempel och vara ett 
föredöme för att de anställda skall anamma denna ledarstil. 
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Tankemodeller 
Tankemodeller bestämmer hur individer kommer att handla i olika situationer. Invanda 
tankemodeller blir ofta det vanligaste sättet att gå tillväga och hindrar individerna att få 
nya insikter eftersom de står i konflikt med de gamla och det blir svårt att omsätta dessa i 
praktiken. För att organisationen inte skall minska sin tillväxt så är det av stor vikt att man 
uppmärksammar anställda om att försöka bryta invanda tankemodeller och se tillbaka och 
ändra tidigare framföranden som påverkar organisationen negativt. Om man därmed får 
en gemensam förståelse för detta är det enklare att bryta invanda tankemodeller. Det är 
även viktigt att man får en samhörighet mellan yrkesabetare och tjänstemännen samt att 
man är lyhörd för nya insikter hos de anställda. 

Gemensamma visioner 
Gemensamma visioner är viktiga för att anställda skall känna gemensamt engagemang och 
samhörighet i organisationen. Det stimulerar utvecklingen och ger energi till lärande och 
därmed kommer även anställda att sträva efter att nå perfektion inom organisationen. För 
att få individerna att känna sig mer delaktig i organisationens vision så är det viktigt att alla 
tror på den och att alla är ärliga mot varandra. Organisationen får heller inte försöka 
övertala personer att ta ställning till visionen utan att de själva känner för det. Om en 
organisation skall bli lärande så är det viktigt att engagera medarbetarna i gemensamma 
visioner så att organisationen kan växa. 

Team Lärande 
Team Lärande sker när alla individer inom arbetsgruppen dras åt samma håll och börjar 
”tänka tillsammans” och börjar fungera som en enhet. På så sätt kan gruppen dela sina 
erfarenheter, insikter, kunskaper och färdigheter med varandra om hur de kan förbättra 
saker och ting. Konsekvens av att arbetsgruppen börjar ”tänka tillsammans” leder det till 
att det förs bättre dialog inom gruppen samt skapar en gemensam syn på de beslut, 
handlingar och förändringar som fodras ske. Det konservativa feedbacken förbättras och 
det kommer utföras mer robusta och skickliga diskussioner med varandra. 

Systemtänkande 
Den femte sista disciplinen är systemtänkande i Senges bok Den femte disciplinen - Den 
lärande organisationens konst (1995) som fungerar som komplement och binder samman de 
resterande disciplinerna och skapar den stora helheten. För att förstå sig på grunden till 
helheten, sambanden mellan olika företeelser, förändringsprocesser och mönster står det 
att man måste förstå att alla system är beroende av varandra. På så sätt kunna 
åstadkomma förändring i organisationen och inte bara göra punktinsatser inom vissa 
områden.  Senges skriver också att det är svårt för individerna att se helheten inom 
organisationen för att individerna själva är beroende av systemet. Konsekvens av det blir 
ingen organisation någonsin en lärande organisation. För att uppnå de långsiktiga målen 
så handlar det mer om det livslånga lärandet där man ständigt arbetar med utveckling och 
förbättring av ens arbetsmetoder. Vår kunskap förbättras ju mer vi lär oss och samtidigt 
blir vi desto mer medvetna om det vi behöver förbättra. Något Senges poängterar starkt 
på i hans version är att den lärande organisationen är normativ, ett idealtillstånd som inte 
är realiserbart, men är något organisationer bör sträva efter, ett ide som genererar lärande, 
en vision snarare än ett mål.
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4 Resultat 

I detta kapitel beskriver vi vårt bidrag till denna undersökning. Undersökningen baseras på 

individuella intervjuer med projektledare, arbetsledare och yrkesarbetare, samt en 

enkätstudie av samtliga intervjuade och även alla andra underentreprenörer ute på 

byggarbetsplatsen. Kapitlet börjar med intervjudelen sedan avslutas den med enkäten, mer 

svar från intervjuerna finns att se i bilaga 6. 

4.1  Intervju  

Information & Kommunikation om riskerna på arbetsplatsen 

Det råder en delad mening i hur riskerna på arbetsplatsen informeras till våra 
respondenter.  Underentreprenörernas projektledare upplever att de oftast får ta sig ut till 
arbetsplatsen och själva ta reda på vilka risker som arbetsplatsen omfattar. Medan 
arbetsledarna/ledande montören får till viss del gå igenom någon sorts säkerhets 
introduktion på arbetsplatsen, de ansåg samtidigt att det inte gavs tillräckligt med 
information om de risker som fanns på byggarbetsplatsen och att det blir att de själva får 
ta reda på det eller ta det med deras projektledare. Underentreprenörernas yrkesarbetare 
beskrev att de deltar i Skanskas säkerhetsintroduktioner eller någon sorts liknande 
genomgång. Men de känner att det blir oftast att dem själva som får se efter sig och 
utrycker det på det här sättet att ’’ Man är alltid sitt eget skyddsombud’’. För att identifiera 
vilka risker som finns ute på byggarbetsplatserna anser respondenterna att det är viktigt 
med mycket erfarenhet och rutin på arbetsmomenten som skall genomföras. Det skiljde 
en del på hur arbetsmiljösäkerheten förmedlades bland våra respondenter. Projektledarna 
var de som fick reda på riskerna redan vid startmötet medan arbetsledarna fick ha ständig 
och fortlöpnande dialog med skyddsombuden ute på byggarbetsplatserna. Hos 
yrkesarbetarna fördes oftast kommunikationen beträffande säkerheten på morgonmötena 
som sker dagligen eller veckovis. Samordningen med risker som berör tredjeman beskrivs 
av samtliga att de tas upp under morgonmötena eller genom öppna dialoger med andra på 
byggarbetsplatsen. En del ansåg att det görs många gånger arbetsberedningar bara för att 
beställaren krävde det. Ibland kunde kommunikationen mellan Skanskas produktions 
personal och underentreprenörernas skilja tillstor del beroende på vilken arbetsplats de 
befann sig på. 
 

Ansvar och kunskap om riskinventerings processen  

Riskinventeringsprocessen förväxlades många gånger med riskanalysen som finns med på 
arbetsberedningsmallen av respondenterna. Det var en splittrad uppfattning om vad 
riskinventeringsprocessen omfattar, det krävdes att vi som författare förklarade hur 
riskinventeringen går tillväga och förståelsen kring det var varierande beroende på vilken 
yrkesroll respondenten hade. Projektledare och arbetsledare upplevde vi att de hade 
någorlunda liknande förståelse om riskinventeringsprocessen medan yrkesarbetarna 
upplevde vi som att de inte hade någon större kännedom alls om 
riskinventeringsprocessen.  Vad för ansvar de har under riskinventeringsprocessen och 
som underentreprenör till Skanska var att projektledarna hade möjlighet till mer 
information och förståelse till den medan arbetsledarna inte förstod sig på den eller hade 
olika uppfattningar. Yrkesarbetarna hade inte tillgång till den kunskap och information 
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om riskinventeringsprocessen i samma utsträckning som projektledarna och 
arbetsledarna. 

Allmän kunskap & inställning till Arbetsberedning 

Arbetsberedningen tyckte underentreprenörernas projektledare och arbetsledare var 
väldigt bra medan att det var delade meningar hos yrkesarbetarna där några tyckte att den 
var onödig och inte behövdes samt att det blev överkurs och byråkratiskt. 
Underentreprenörernas projektledare ansåg att det är viktigt att man respekterar 
yrkesarbetarnas kompetens och är lyhörd över hur dem resonerat. Vid frågan om vad 
arbetsberedningen användes till hade alla liknande uppfattningar om den och det var att 
den används till att minimera riskerna och planera momenten så det blir så tidseffektivt 
som möjligt. Arbetsmomenten som behövde arbetsberedas var de specifika och mer 
komplicerade arbetena. För det mesta var det underentreprenörernas projektledare som 
tog fram arbetsberedningen och ibland hände det att den togs fram tillsammans med 
deras arbetsledare. Vissa enstaka fall så deltar även yrkesarbetaren och även Skanskas 
platsledning vid framtagande av arbetsberedningen. Alla samtliga hade en god kännedom 
om att arbetsberedningen fanns förvarad i en pärm på platskontoret. Samtliga 
respondenter förklarade att arbetsberedningar fanns färdiga i arbetsberedningsmallar och 
togs fram vid behov. För specifika arbetsmoments som inte fanns med i arbetsberednings 
mall och som avvek från deras vanliga arbetsmoment utfördes det mer i muntlig form än 
skriftligt. 
 

Samarbete 

Generellt sätt tyckte underentreprenörerna att Skanskas arbetsplatser var väldigt bra men 
påpekade att tidspressen var en återkommande dilemma som kan generera till 
arbetsmiljösäkerhets risk för dem som är ute i produktionen. Samtliga ansåg att de 
upplevde bättre kommunikation, säkerhet och samarbete när de kunde stämma av de 
aktuella riskerna på arbetsplatsen på morgonmötena. I stort sätt uppskattade många 
arbetsmiljöverkets säkerhetstänk men upplevde ibland att det kunde vara för mycket. De 
tyckte att skyddsutrustningen som arbetsmiljöverket krävde kan ibland vara en 
säkerhetsrisk i sig när det kom till praktiken som t.ex. skyddssele. Underentreprenörerna 
upplevde det som att huvudentreprenören inte förstod sig på deras vision om att arbeta 
säkert och att det blev pengarna som styrde säkerheten i slutändan. 
 
Tilliten om utförandet av arbetsmiljösäkert arbete varierade mellan våra respondenter och 
det som det klagades på mest var den dålig kommunikation, de pressade tidsplanerna och 
brist på feedback efter det utförda arbetet. Dessa faktorer skapade stress och slarv med 
arbetet som inte var bra för säkerheten. 
 

Samtliga underentreprenörer inom de olika yrkesrollerna ansåg att uppskattning var något 
sällsynt inom byggbranschen och om man oftast inte hörde någonting efter utfört arbete 
så hade det gått bra. De ansåg även att ett tecken på bra utfört arbete är när alla kom hem 
friska och inte hade varit med om några olyckor eller tillbud samt att de hade hunnit följa 
tidsplanen. Hos underentreprenörerna ansågs fler jobb som någon sorts av uppskattning. 
Det hände sällan att man fick feedback på det utförda arbetet och oftast ansåg de att det 
negativa kom fram mer än det positiva. Samtliga underentreprenör ansåg att deras 
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önskemål inte tog lika mycket till hänsyn som huvudentreprenörens som t.ex. om de hade 
önskemål om att någoting som skulle vara gjort så tyckte de att det kunde dröja länge 
innan det blev utfört medan tvärtom så skulle det helst gå undan om huvudentreprenörer 
önskade något. 
 

Bättre samverkan på byggarbetsplatserna ansåg underentreprenörerna kunde främja 
delaktigheten och motivationen inom projekten. Medan de påpekade att det kunde skilja 
sig från arbetsplats till arbetsplats t.ex. vissa arbetsplatser bistod platsledningen med att 
upprätta arbetsberedning medan andra gjorde det inte alls. Förbättrade mallarna ansåg 
underentreprenörerna ger mer motivation. Det skiljde sig oftast vad som krävdes i 
arbetsberedningarna från arbetsplats till arbetsplats. För att ökad motivation önskade de 
mer plats och delaktighet inom projekten som t.ex. kan vara att de blir informerade 
fortlöpande hur arbetet går inom projektet för samtliga entreprenörer. 
Underentreprenörerna ansåg även att bättre samarbete kunde leda till att båda parterna 
blir mer lyhörda och att det skulle förbättra planeringarna så allt arbete flöt på utan 
onödigt strul och stop. 
 

Skillnader mellan Lokala och icke lokala underentreprenörer 

Lokala UE: 
Samtliga lokala underentreprenörer oberoende av yrkesroll beskrev att de inte kände till 
eller hade varit med om att förberedas med någon sorts av säkerhets information, mål och 
syfte med deras arbetsmoment innan de kom ut på arbetsplatsen.  Samtliga ansåg att 
projektets storlek och omfattning många gånger styrde i hur tidigt skede informationen 
fanns tillgänglig. Underentreprenörernas projektledare kände att de fick information om 
projekten från några veckor till bara några timman innan de gav sig ut till 
byggarbetsplatsen. Medan underentreprenörernas arbetsledare oftast fick reda på en dag 
till en halv dag innan de kom till byggarbetsplatsen. Samtidigt upplevde deras 
yrkesarbetare att de många gånger inte alls förbereds med information om 
byggarbetsplatsen och att de bara kastades in i jobben innan de hade hunnit planera det. 
Väl ute på arbetsplatsen så hade många underentreprenörer gemensamt att de hade tagit 
del av någon sorts av säkerhets introduktion medan deras uppfattning var splittrad om 
hur säkerhetsdialogen skede under projektets gång. Lokala underentreprenörers 
yrkesarbetare upplevde att det inte förts någon dialog alls om de säkerhetsrisker som 
deras arbetsmoment omfattade medan deras arbetsledare la stort ansvar på att Skanskas 
produktionspersonal skulle hålla i dessa dialoger. Samtidigt medgav projektledarna att det 
pågick ständiga dialoger kring arbetsmiljösäkerheten under hela projekten gång om deras 
arbetsmoment. 
 

 Icke Lokala UE: 
Icke lokala underentreprenörer var väl förberedda med säkerhetsinformation samt mål 
och syfte med deras arbetsuppgifter innan de kom ut till byggarbetsplatsen jämfört med 
de lokala underentreprenörerna. Det kunde vara från ett år till flera månader som de fick 
ta del av säkerhetinformationen som fanns tillgänglig om byggarbetsplatsen. 
Förberedelserna och planeringen inför arbetet skiljde sig oftast åt för det var beroende av 
projektets storlek och omfattning. På byggarbetsplatsen instämde alla att de hade tagit del 
av Skanskas säkerhetsintroduktion medan det var samtidigt splittrade uppfattningar om 
hur arbetsmiljö säkerhetsriskerna kommunicerades på byggarbetsplatsen. Icke lokala 
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underentreprenörers projektledare upplevde att dialogen kring deras risker som omfattar 
deras arbetsmoment fördes redan i början av projekten, fast var i en liten utsträckning 
eftersom deras arbetsmoment innehöll alltid samma risker. Medan både deras arbetsledare 
och yrkesarbetare upplevde att det inte fanns någon större säkerhets dialog och att det 
jämt kördes på rutin. 

Uppföljning av arbetsberedningar 
Uppföljningen om att arbetsberedningen efterlevdes kontrollerades inte i högre grad än 
att det gjordes egenkontroller vid vissa enskilda fall. Det var mer motiverande att 
diskutera och kontrollera om hur arbetsberedningen hade efterlevts i muntligt form än på 
ett skriftligt form. Dialogen om att arbetsberedningen hade efterlevts skede fortlöpande 
under projektens gång men på vissa fall berätta respondenterna att det kunde förekomma 
att man tog upp det på morgonmötena. Det brukade diskuteras om det fanns några 
särskilda risker eller hur de skulle hanteras om det var någon specifik arbetsuppgift som 
inte var lik de tidigare arbetsmomenten som fanns med i arbetsberedningsmallen på 
byggarbetsplatsen. Underentreprenörernas yrkesarbetare ansåg att de inte kände till om 
arbetsberedningen sparades. Feedback och uppföljningen på arbetsberedningar gjordes 
från sällan till aldrig och var något som önskades hos samtliga respondenter. En av 
underentreprenörernas projektledare nämnde att de brukar ha erfarenhetsmöte där de 
gick igenom vad som hade varit bra och mindre bra med projektet inom deras företag. 

Utveckling  
Samtliga underentreprenörer oberoende av yrkesroll ansåg att Skanska är det ledande 
företaget inom säkerhet och att det var något som de lovordade, uppskattade och tog med 
sig till andra byggarbetsplatser. Säkerhetstänkandet ansåg de är något de andra företagen 
borde ta efter och samtidigt hade de egna förslag kring hur säkerheten vid utförandet av 
arbetsmomenten kan förbättras. Underentreprenörerna önskade att få vara mer delaktiga 
med förslag om hur arbetsberedningarna togs fram. Många gånger anser de att Skanskas 
arbetsberednings mallar inte stämmer helt överens med deras arbetsmoment och inte är 
anpassade till projekten. Underentreprenörerna tyckte att Skanska kunde ta nytta av deras 
erfarenheter, kompetens inom deras område redan vid riskinventeringsprocessen och 
riskbedömningen. Uppgradering på arbetsberedningen önskade de helst ha och att det 
fanns förklarande bilder än massa motiverande texter. Underentreprenörerna ogillade när 
huvudentreprenören pressade tiderna på deras arbete och såg det som stort säkerhetsrisk 
som kunde leda till arbetsmiljörisker. De ansåg att återkommande uppföljningar på 
skyddsronder och utvärderingar efter varje projekt vore något bra. Uppföljningarna kan 
leda till att det kommer bra feedback som resulterar till förbättringar. Ett förbättrat 
samarbete mellan underentreprenörerna och Skanskas produktions personal ansåg de som 
en viktig nyckel för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
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4.2  Enkät 

En kort sammanfattning av resultatet av enkätundersökningen redovisas i detta under kapitel och här 
har vi valt att dela upp svaren i fyra olika kategorier för att kunna urskilja om det förekommer 
skillnader i hur dem har svarat. Diagramen som visas är dem som vi anser har en betydande skillnad och 
är intressanta. 

 Yrkesroller – Projektledare, arbetsledare/ledande montör och yrkesarbetare 

 Yrkeskategorier – Mark-, tak- och montageentreprenör. 

 Geografiskplacering – Lokala och icke lokala 

 Arbetsplats – AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, AP7 

Nedan följer några av dem frågor vi ansåg hade de tydligaste skillnaderna. För att se 
ytterligare på diagram se bilaga 5. 

Yrkesroll:  

- Har tagit del av byggherrens arbetsmiljöplan. 

 

 

Diagram fråga 5 

Vid frågan om de hade tagit del av byggherrens arbetsmiljöplan så kunde vi författare se 
tydligt att underentreprenörernas yrkesarbetare hade i mindre utsträckning tagit del av 
arbetsmiljöplanen.  Medan deras projektledare och arbetsledare hade tagit del av den i 
större grad. 
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- Har tagit del av någon form av riskinventering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagram fråga 4 

Här ser vi samma mönster att yrkesarbetarna inte hade tagit del av riskinventeringen i 
samma omfattning som resterande.  

Yrkeskategori: 

- Har tagit del av någon form av riskinventering 

 

Diagram fråga 4 

Vi delade upp diagramen beroende på vilken typ av underentreprenör. Utfallet blev att 
montageentreprenörer oftast var mer förberredda och hade tagit mer del av de risker som 
omfattar deras arbetsområde vilket vi författare trodde kunde bero på att dem hade mer 
riskfyllda arbetsmoment med tyngre byggnadsdelar än de andra entreprenörerna. 
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Geografisk placering: 

- Har tagit del av arbetsberedningen 

 

Diagram fråga 4 

Vid uppdelningen efter geografiska placeringar så räknar vi icke lokala underentreprenörer 
till sådana som har 10 mil eller mer till byggarbetsplatsen och då kunde vi se här att de 
icke lokala har i större utsträckning tagit del av riskinventeringen. Vi såg även att detta 
hade kopplingar till föregående diagram eftersom de flesta icke lokala 
underentreprenörerna var montageentreprenörer. 

Arbetsplats: 

- Har tagit del av arbetsberedningen 

 Undersökningen 
om hur det såg ut 
mellan 
arbetsplatserna 
märktes det en 
tydlig skillnad och 
att den ena stack ut 
mer än de andra. 
Som t.ex. AP5. 
Följande mönster 
ser vi även på fråga 
4,5 och 7 i bilaga 5. 

                                 
Diagram fråga 8  
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Yrkesroll:  

- Känner till att det finns krav på skriftlig arbetsberedning. 

                               

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Diagram fråga 11 

På den här diagramen kan vi se att kännedomen om att det ska göras skriftlig 
arbetsledning varierade och det var underentreprenörernas yrkesarbetare som hade minst 
kännedom om det. För mer detaljerad bild på hur skillnaderna såg ut står på det här 
diagrammet här nedan som visar hur det såg ut hos de olika yrkeskategorierna. 

Yrkeskategori:  

- Känner till att det finns krav på skriftlig arbetsberedning. 

 

Här kunde man se att det var 
vanligare att montage 
entreprenörerna hade en 
betydligt bättre kännedom 
om kravet på skriftlig AB. 
Medan det var mark 
entreprenörerna som hade 
minst kännedom om den. 

 

Diagram fråga 11 

 

- Vad är viktigast att ta med i arbetsberedningen? 
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Diagram fråga 6 

Här kan vi tydligt se vad underentreprenörerna prioriterade mest och ansåg var viktigast 
att ta med i arbetsberedningen. Indelat i de olika yrkeskategorier gjordes för att se 
närmare på vad de olika entreprenadsformerna ansåg var viktigast med arbetsberedning
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Vad tycker du är viktigast att ta med i arbetsberedningen? 

MARK TAK MONTAGE
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5 Analys 

Arbetet hade som uppgift att svara på tre frågor beträffande säkerhetsplaneringen på byggarbetsplatsen. I 
detta kapitel ger vi svar på resultaten från våra undersökningar samt svar på våra frågeställningar. 

• Hur hanteras och tars arbetsberedningar fram hos Skanskas 

underentreprenörer?  

Efter intervjuundersökningarna har vi fått uppfattningen om att det inte fanns något 
gemensamt sätt som Skanskas underentreprenörer tog fram arbetsberedningar på. Fåtal av 
undersökta underentreprenörer hade tillgång till egen arbetsberedningsmall och om de 
saknade sin egen brukar Skanskas produktionspersonal många gånger vara behjälpliga 
med deras egen mall. 

Skanskas lokala underentreprenörer hade inte samma planeringstänk som deras icke 
lokala underentreprenörer. De lokala underentreprenörerna förlitade sig på att Skanskas 
produktionspersonal skulle vara behjälpliga med att planera arbetet på byggarbetsplatsen. 
Medan de icke lokala underentreprenörerna hade planerat i sitt arbete i en annan 
omfattning. Detta kan även bero på att de icke lokala underentreprenörerna får bättre 
förberedelse genom att de blir upphandlade i ett tidigare skede innan byggprojektet startar 
och att de är mer beroende av en god planering eftersom de inte har nära till material och 
utrustning. 
 
Gällande framtagning av skriftlig arbetsberedning var det varierande beroende på vilken 
yrkesroll som underentreprenörerna hade. Hos deras projektledare och arbetsledare 
förekom den mer i skriftligt form medan hos deras yrkesarbetare var den mer i muntligt 
form. Detta kunde bero på att kännedomen om att arbetsberedning ska tas fram skriftligt 
var väldigt splittrad mellan underentreprenörernas yrkesarbetare medan hos deras 
projektledare och arbetsledare hade bättre kännedom om det. Se enkät diagram på fråga 
11 i Kapitlet Genomförande.  

Arbetsberedning togs fram mer för specifika arbetsmoment som inte förekom många 
gånger än de arbetsmoment som förekom mer. Samtliga respondenter hade liknande 
uppfattning om att arbetsberedning användes till att minimera riskerna och att planera 
arbetet så det blev så tidseffektivt som möjligt. I vår intervju undersökning kom det fram 
att underentreprenörernas projekt- och arbetsledare var de som var med och tog fram 
arbetsberedningarna i större grad än deras yrkesarbetare. 

Underentreprenörerna som kände till riskinventeringen ansåg att den togs fram i ett tidigt 
skede av projekten. De hade även kännedom om att den används till för att gå igenom de 
risker som fanns på arbetsplatserna. Medan dem som inte kände till den förväxlar den 
ofta med riskanalysen som fanns med i arbetsberedningen. 

Generellt förlitade sig de lokala underentreprenörerna ofta på Skanskas behjälplighet när 
de kommer ut på arbetsplatsen och hade ingen planering av arbetet i förväg. De använde 
sig mesta dels av generella mallar som inte var projektspecifika. 
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 Vad gör Skanska idag vid upphandlingsskedet för att underentreprenörernas 

säkerhetsansvar följs? 

Skanska Hus Göteborg ställer krav på sina underentreprenörers säkerhetsarbete genom 
att dem finns beskrivna i de olika kontraktshandlingarna som består bland annat av en 
AF-del och Skanskas Allmänna ordnings- och skyddsregler. Det förväntas att 
underentreprenörerna följer dessa krav som ställs och att de sedan förmedlar  
informationen vidare till alla som kommer att vara delaktiga i projektet.  
Uppföljningen av underentreprenörernas säkerhetarbete är relativt lågt prioriterad under 
upphandlingsskedet utan blir mer påtaglig vid produktionsstarten. 
 
Skanska använder sig av inköpsverktyget PSP systemet där underentreprenörerna själva 
och produktionschefen på Skanska utvärderar underentreprenörerna efter avslutat 
kontraktsarbete. Där framgår det även vilka projekt underentreprenören har varit med om 
vid tidigare och om det finns ett ramavtal kopplat till entreprenören. 

 

 Vad kan Skanska göra för att förbättras säkerheten och samtidigt öka 

engagemang och delaktighet hos underentreprenörernas 

produktionspersonal gällande riskinventeringar, riskbedömningar och 

arbetsberedningar?  

Enligt vår litteraturanalys beskrivs begreppen beslutsfattande, kompetens, 
kommunikation, tillit och att man känner sig värdefull vara avgörande för att det ska 
skapas förutsättningar för engagemang och delaktighet. Utförande av riskinventeringar 
vid startmötet där underentreprenörernas yrkesarbetare är delaktiga eller informeras om 
vad riskinventeringen kom fram till ökar möjligheterna till att yrkesarbetarna känner sig 
engagerade. Det ger även möjlighet för yrkesarbetarna att vara med och bestämma vilka 
arbetsmoment som ska bedömmas riskfulla och ska arbetsberedas utifrån deras 
kompetens och erfarenhet. För uppnå prioritering av arbetsberedningen som de övriga 
arbetsmomenten inom projektet så behövs det att arbetsberedningen förs med i 
tidsplanen. Det tror vi författare att det kan ge den samma status som resterande 
arbetsmomenten inom projektet. Genom intervju – och enkätundersökningarna har vi 
fått uppfattningen om att morgonmöten eller veckomöten säkrar en kontinuerlig 
kommunikation där även underentreprenörernas yrkesarbetare får möjlighet till att 
kommunicera på byggarbetsplatsen.vi författare anser att arbetsberedningarna kan 
förbättras för underentreprenörerna om den utförs innan de kommer ut på arbetsplatsen. 
Vårt förslag är att det utförs bättre samverkan mellan huvudentreprenör och 
underentreprenör där man kan exempelvis checka av minst en månad innan arbetet sätts 
igång om arbetsberedning har gjorts. Detta tror vi kan ge deras underentreprenörs 
yrkesarbetare möjlighet till att påverka deras metodval utifrån deras egen erfarenhet och 
kompetens. Detta ger även deras yrkesarbetare en möjlighet till att förbereda sig innan de 
kommer ut på byggarbetsplatsen på dess förutsättningar och förhållanden. Uppföljnings 
möten kan resultera till att underentreprenörernas yrkesarbetare får en ökad känsla av att 
känna sig värdefulla och skapar förutsättningar för tillit inom arbetsteamet eftersom de 
tilldelas ett ansvarsområde
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6  Diskussion 

Diskussionen kring våra besvarade frågeställningar kommer med förslag på förbättringar och åtgärder 
som kan prövas för att komma underfund med de utamningar Skanska ställs inför.  

 Hur hanteras och tas arbetsberedningar fram hos Skanskas 

underentreprenörer?  

Vi författare förmodar att kommunikationsfel uppstår vid framtaganden av 
projektspecifika arbetsberedningar mellan underentreprenörerna och Skanskas 
produktionspersonal. Detta kan bero på att dem inte är tillräckligt förberedda på vilka 
förutsättningar och förhållanden projekten har innan de kommer ut till byggarbetsplatsen. 

Skillnaderna mellan lokala och icke lokala underentreprenörer kan reduceras genom att 
ställa striktare krav på arbetsmiljölagen i kap3, 2a § och på Skanskas Allmänna ordnings- och 
skyddsregler. Man kan även stämma av med underentreprenörerna en månad innan dem 
kommer ut på arbetsplatsen om hur deras säkerhetsplanering har gått och om dem 
behöver stöd med den. 

För att kunna bemöta den bristande kunskapen om riskinventeringsprocessen hos våra 
respondenter anser vi att den kan förbättras genom bättre information och delaktighet 
inom den processen. 

Framtagandet av skriftliga arbetsberedningar utfördes inte i den omfattande mängden 
som det önskades i teorin. Vi författare anser att förbättrade arbetsberedningar som inte 
innehåller mycket text utan förklarande bilder där man kan kryssa i under om man har 
begripit det kan höja motivationen till att man skriver ner det.  

Att samtliga berörda deltar vid framtagandet av arbetsberedningarna tror vi kan förbättra 
det och göra de mer anpassade för de som ska utföra arbetsmomenten. 

Vi författare anser att 4D Bim-visuell produktionsberedning kan förbättra 
kommunikationen mellan underentreprenörerna och Skanskas produktionspersonal när 
det gäller uträttandet av projektspecifika arbetsberedningar. Underentreprenörerna kan ha 
tillgång till 4D Bim – visuell produktionsberedning vid tidigt skede i projektet och kan 
förberedda sig på vilka förutsättningar och förhållanden arbetsplatsen har. Det ger 
underentreprenörerna även möjlighet till få att förberedda sig på vilken metod, utrusning 
och vilken sort personal som krävs för dessa projekt. Vi tror även att Skillnaderna kan 
minska mellan lokala och icke lokala underentreprenörer då deras yrkesarbetare kan få ett 
bra stöd för att förberedda sig innan de sätter igång med arbetet på byggarbetsplatsen. 
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Vår teori är att det kan skickas ut en videofil på 4D BIM – visuell produktionsberedning 
till underentreprenörerna, specifikt på deras arbetsområde och hela projektets. Med detta 
kan det medföljas av en elektronisk på skrivning på samtliga underentreprenörer som ska 
vara på projektet och de som kommer in vid senare skede att de har tagit del av den. 
Detta förbättrar delaktigheten, informationen och kommunikationen anser vi. Det tror vi 
underlättar även för Skanskas produktionspersonal att veta vilken antal av 
underentreprenörer som kommer delta på arbetet och kan bidra till att alla får samma 
målbild. 
 
Liknande kan göras med 3D BIM produktions visualisering som metod för 
arbetsberedning. 
Läs mer om 4D Bim-visuell produktionsberedning på Bilaga 3. 

 Vad gör Skanska idag vid upphandlingsskedet för att underentreprenörernas 

säkerhetsansvar följs. 

Vid upphandlingsskedet så ställs det krav på underentreprenörernas säkerhetsarbete i 
kontraktshandlingarna. Mer fokus läggs inte på säkerheten vid upphandlingsskedet utan 
det är först vid produktionsstart som det blir tydligt om det har efterföljts.  
 
Mellan inköp och produktionsstart så uppstår det ett ”vakuum” där det är tänkt att 
underentreprenörerna skall ta ansvar och planera sitt arbete samt gå igenom sitt 
säkerhetsarbete. Det är dock sällan som underentreprenörerna gör deras planering korrekt 
och det sker oftast att kommer ut till arbetsplatserna oförberedda. För att förhindra detta 
kan man då istället göra underentreprenörerna mer medvetna om sitt säkerhetsansvar. 
Man kan informera dem med ett samlat säkerhetsdokument som ska signeras. I det 
samlade säkerhetsdokumentet skall framgår tydligt vad deras ansvar är som arbetsgivare 
och underentreprenör till Skanska. För att det är under detta så kallade ”vakuum” som 
Skanska har minst möjlighet till att påverka underentreprenörernas säkerhetsarbete. 
Säkerheten måste upp tidigare på agendan innan produktionsstart så att man kan 
förtydliga ansvaret på säkerheten. 
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 Vad kan Skanska göra för att förbättras säkerheten och samtidigt öka 

engagemang och delaktighet hos underentreprenörernas 

produktionspersonal gällande riskinventeringar, riskbedömningar och 

arbetsberedningar?  

Långvarigare relationer 

Långvarigare relationer mellan huvudentreprenör och underentreprenör kan skapa 
förbättrad säkerhets och förståelse mellan båda parter.  Detta ger Skanska bättre 
kännedom om deras underentreprenörer och det kan vid upphandling underlätta vid PSP-
dokumentationen. Bättre involvering i Skanskas säkerhetskultur kommer ske när 
underentreprenörer befinner sig på Skanskas byggarbetsplatser under längre perioder. 
Detta kan påverka underentreprenörers säkerhets beteende till att det blir bättre och mer 
likt Skanskas samt leder till bättre samspel mellan båda parter vad det gäller 
säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna. Kommunikationen och samarbetet förbättras 
mellan Skanskas produktionspersonal och underentreprenörerna enligt Frick (2013). 

Långsiktiga mål 

Branschstyrande utbildningar  
Vi författare anser att detta kan bemöttas vid tidigare skede genom påverka samtliga 
underentreprenörers kunskap, kompetens och inställning till att planera arbetet så säkert 
som möjligt. Vi tror om man kan påverka underentreprenörernas organisations kultur och 
höja kompetensen på deras yrkesarbetare så att man möjligtvis når en lärande organisation 
där individer tar mer ansvar för deras arbetsområde och kommer med feedback till 
förbättringar.  

Mer ansvarstagande med rätt kompetens anser vi kan lyfta uppskattningen hos personalen 
inom byggbranschen. Engagemang och delaktigheten kan förbättras om det förs 
lämpligare diskussioner om säkerhet vid planeringen som alla har samma uppfattning om. 

Samtliga underentreprenörer 

Utbildning i gymnasiet 
Vi tror att om kunskapen om riskinventering och arbetsberedning kan nås ut till 
underentreprenörerna vid tidigt länge som t.ex. vid gymnasiet, genom det förmodar vi att 
de kommer ha helt annan inställning uppfattning jämt emot den. Detta kan bidra med att 
de får möjligheten till att lättare kunna ha förståelse och få en tidig inblick i vikten med 
arbetsberedningar. 

Utbildning ute på produktionen 
Vi anser SSG Entre säkerhetsutbildning eller liknande införs som krav på Skanskas 
byggarbetsplatser och ska finnas med i underentreprenörernas ID06. Detta ger 
Produktionspersonalen möjlighet att kunna försäkra sig om underentreprenörer besitter 
det rätta säkerhetskunskaperna som krävs inom deras arbetsområde. 
 Läs mer om SSG Entré Säkerhetsutbildning på bilaga 4. 
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7 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen beskriver våra val av metod och tillvägagångsätt med vår forskningsrapport. Även 
hur vida vi upplever dess validitet och reabilitet. 

 Intervju 

Intervjufrågorna togs fram tillsammans med tjänstemän på Skanska samtidigt som vi var 
ute och besökte olika arbetsplatser och personer som hade olika befattningar inom 
Skanska för att få tips på vilka frågor de tyckte var relevanta för intervjuerna. Syftet med 
frågorna var att dem skulle kunna ställas både till en projektledare, arbetsledare som en 
yrkesarbetare och om de inte förstod frågan så förklarande vi på samma sätt till alla och 
antecknade detta i transkriberingen.  
 
De svar vi fick av frågorna har i största del varit väldigt relevanta för vår forskning och 
det har även gett oss en god insikt i hur det ser ut på arbetsplatserna med säkerheten och 
kommunikationen. Detta har vi sedan använt oss av när vi har skrivit vår 
forskningsrapport.  
 
Vi valde att utföra ett flertal intervjuer och att utföra dem under en kortare tid då 
respondenterna oftast hade svårt att avsätta tid när de var mitt i ett pågående projekt. 
Detta bidrog dock till att vi han utföra fler intervjuer och därmed få en tydligare bild av 
hur det skiljer sig i deras svar mellan olika underentreprenörer och yrkesgrupper.  

 
 

 Enkät 
Enkätundersökningen skall ses som ett komplement till intervjuerna och togs även de 
fram ihop med Skanskas tjänstemän och yrkesarbetare. Frågorna var samma för alla och 
då vi misstänkte att det kanske inte var alla som förstod vad en arbetsberedning var så tog 
vi med en faktaruta i enkäten där det förklarades vad en arbetsberedning innebär. Det kan 
dock ha varit så att respondenterna inte har läst igenom denna tillräckligt och inte riktigt 
förstått vad en arbetsberedning är.  
 
Enkäten delades ut till de som deltog i intervjuerna och till deras kollegor som fanns 
samtidigt på byggarbetsplatsen. Vid några arbetsplatser så valde vi även att lämna kvar 
enkäten och hämta den vid ett senare tillfälle för att dem skulle kunna besvara den när det 
fanns tid över.  

 
 
 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen som är gjord har varit hos Skanska och även tidigare examensarbete 
samt andra forskningrapporter angående säkerheten på byggarbetsplatser. Vi samtalade 
även med Skanskas ansvarige inom inköp för att få en förståelse av hur 
upphandlingsprocessen av underentreprenörer går till på Skanska Hus Göteborg 
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 Möten 
Redan i första stadiet av vår rapportskrivning så valde vi att utföra flera möten och besök 
på Skanskas arbetsplatser och kontor för att få lyssna till deras versioner och upplevelser 
om hur säkerhetsarbetet fungerar hos underentreprenörerna. Det gav oss en bra förståelse 
för problemet och även vad som kan tänkas göras för att förbättra situationen.  
 

 Litteraturstudie 
Litteratur och forskning som beskriver organisation och ledarskap har studerats eftersom 
detta har gett oss en bättre förståelse hur problemen med dålig säkerhet och 
kommunikation kan lösas inom byggbranschen. Dokumentanalysen har varit av stor vikt 
vid vår forskning då vi har valt ut de komponenterna vi ansett varit relevanta för just vår 
forskning. 

 
 Validetet och Reabilitet 
Vi har strävat efter att få en god validitet och reabilitet i vår intervju- och 
enkätundersökning och detta har vi bekräftat genom att svaren vi har fått har varit 
relevanta för sammanhanget och att vi har fått mätvärden som är tillförlitliga. Detta är 
dock vad vi anser och det kan säkert finnas förbättringar som kan utföras vid fortsatt 
forskning 
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8 Slutsats & Rekommendationer 

Detta följande kapitel beskriver vi de slutsatser vi har kommit fram till efter vi har analyserat vår 
nulägesanalys och beskrivning som bygger på våra respondenters egna åsikter, erfarenheter och vår 
teoretiska analys. Slutsatsen ligger grunder för våra rekommendationer. 

8.1 Slutsats 

Våra insatser med vår intervju- och enkätundersökning visar att i det fanns tydliga 
skillnader på lokala underentreprenörer och de icke lokala underentreprenörerna 
beträffande säkerhetsplaneringen. Säkerhetsplaneringen består av riskinventeringar, 
riskbedömningar och arbetsberedningar. Skillnaderna var att de icke lokala 
underentreprenörerna hade bättre förberedelse med säkerhetsplaneringen innan de kom 
ut till byggarbetsplatsen och bättre kommunikation vad gäller säkerheten. Medan lokala 
underentreprenörer förlitade sig ofta på att Skanskas produktionspersonal skulle vara 
behjälpliga med planering av arbetet ute på byggarbetsplatsen. Lokala underentreprenörer 
beskrev att de många gånger var osäkra på hur huvudentreprenören ville ha 
arbetsberedningarna och de ansåg samtidigt att det underlättade att göra det tillsammans 
med Skanskas produktionspersonal ute på byggarbetsplatsen. Vi anser även att 
skillnaderna mellan lokala och icke lokala underentreprenörer kan bero på att dem icke 
lokala upphandlas vid ett tidigare skede än dem lokala underentreprenörerna till projektet 
och får därmed informationen tidigare. 

Vi fick även reda på att det utförs muntliga arbetsberedningar i större grad än skriftliga 
och det kan bero på den splittrade uppfattningen när det gäller kännedomen om att 
arbetsberedningar ska tas fram skriftligt. Arbetsberedningar upprättas mer för specifika 
arbetsmoment genom muntligt metod och det utnyttjats mer av generella mallar. 
Kunskapen om vad riksinventeringen var varierande beroende vilken yrkesroll 
respondenterna hade. 

Genom vår dokumentations studie om Skanskas upphandlingsprocess har vi kommit 
fram till att Skanska kan med relativt enkla medel stödja sina underentreprenörer till bättre 
säkerhetsplanering av deras arbetsmoment. Det genom att lämna tydligare och mer 
konkret information vid upphandlingen så samtliga underentreprenörer får en bättre 
förståelse av sitt ansvar i ett tidigt skede, innan projektstart. 

Vi författare är överens om att långsiktiga relationer kan främja säkerheten och 
delaktigheten på byggarbetsplatsen. För att inte priset ska vara allt för styrande vid 
upphandlingen tror vi att samverkan mellan Skanska och underentreprenörerna måste få 
en viktigare betydelse. Litteraturanalysen gav svar på att med bättre engagemang, 
delaktighet och uppskattning så kan man integrera underentreprenörer till Skanskas 
organisationskultur och tillsammans bilda en lärande organisation som tar fördel av 
varandras kunskaper som leder till bättre dialoger och asvarstagande. För att nå hit 
behövs det att båda parter kommer i samma nivå när det gäller säkerhetstänket och det 
tror vi kan nås genom att införa utbildningar för samtliga underentreprenörer inom 
byggbranschen.
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8.2   Rekommendation 

 

• Vi författare anser att det som kan förbättras är att samverkan mellan 
Skanska och deras underentreprenörer och om man skapar långvariga 
relationer så får man mer engagemang och delaktighet i arbetet mot en 
säkrare byggarbetsplats. 

 

• Vår studie är avgränsad till Skanska Hus Göteborgs underentreprenörer. Att 
man göra en liknande studie mot andra underentreprenörer eller andra 
regioner inom Skanska hade kunnat ge en mer omfattande bild. Detta hade 
kunnat ge förbättringsförslag som är mer branschgenerella. 

 

• Genom jämföra byggbranschen med andra industrier när det gäller 
underentreprenörer och inhyrd personal hur de upplever engagemang, 
delaktighet och uppskattning kan förbättras. 
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Nulägesbeskrivning av produktionen 

I denna bilaga beskriver vi hur produktionen ser ut i nuläget efter det upphandladet arbetet har utförts och 
svaren bygger på sammanfattning av vår kvalitativa, kvantitativa teoritiska, litteraturs och dokumentations 
studie. Vi sammanställer dessa forskningsmetoder och förklarar hur produktionen ser ut idag. 

Information & kunskap om riskinventeringsprocessen 
I princip så erhöll inte underentreprenörerna tillräckligt med kunskap om 
riskinventeringsprocessen och det var främst underentreprenörernas yrkesarbetare som 
saknar den kunskapen. 
Skanskas riskinventering ska tas fram vid tidigt skede av produktionspersonalen. De 
arbetsmoment som under riksinventeringen bedöms kritiska skall riskbedömmas och 
åtgärdas med arbetsberedning. Arbetsgivare för underentreprenörer har som ansvar att 
informera om de risker som deras arbetsmoment omfattar angående tredjeman och runt 
kring liggande byggarbetsplatsen. Detta görs för att produktionspersonalen själva ska kunna 
påverka hur många arbetsmoment som de anser bör åtgärdas med arbetsberedning. Enligt 
Persson (2012) ska arbetsberedningar utföras för alla arbetsmoment och särskilt för 
arbetsmoment som innehåller specifika risker. Därefter upprättas det en arbetsmiljöplan på 
arbetsplatsen som beskriver arbetsmiljöriskerna som finns på arbetsplatsen och är det något 
som de på byggarbetsplatsen främst ska ta dela av.  
Riksinventeringen förväxlades många gånger av de som inte hade kännedom om den med 
riskanalysen som finns med på arbetsberedningsmall. Det skiljde sig mellan yrkesrollerna 
vilket ansvar man ansågs ha under riskinvesteringsprocessen eftersom en del 
underentreprenörernas projektledare och arbetsledarna hade möjlighet till mer information 
än deras yrkesarbetare. Vid enkätundersökning skilde det även där vilka som hade tagit del 
av riskinventeringen och bland de olika yrkesrollerna som vi undersökt var det främst 
yrkesarbetarna som minst tagit del av den. Medan mellan de olika yrkeskategorierna så var 
det montage entreprenörerna som hade i större del tagit del av den samtidigt som 
markentreprenörerna hade tagit minst del av riskinventeringen. Vi fick även liknande utfall 
på vår intervju och enkätundersökning att det skiljde sig mellan lokala och icke lokala 
entreprenörer och att icke lokala entreprenörer hade tillgång till mer information, kunskap 
och att de hade tagit del av riskinventeringsprocessen i högre grad än de lokala 
entreprenörerna. 

Uppfattning om säkerheten & kommunikationen 

Underentreprenörernas projekt- och arbetsledare beskrev att arbetsberedningen ansågs vara 
ett väldigt bra verktyg som användes för att minimera riskerna och planera arbetsmomenten 
så tidseffektivt som möjligt. Medan underentreprenörernas yrkesarbetare uppfattade den 
som att den inte behövdes samt var byråkratiskt och onödig. Arbetsberedningen tågs fram 
till stor del av projektledarna och ibland av arbetsledarna. Till största del var 
arbetsberedningarna i muntligt form för tillkommande specifika arbetsmomenten annars 
utnyttjades det av Skanskas arbetsberednings mall eller egna liknande. 
Underentreprenörerna påpekade att det kunde skilja sig från arbetsplats till arbetsplats på 
t.ex. om man får hjälp med att upprätta arbetsberedningarna. Det rådde delade 
uppfattningar om att arbetsberedningar sparades eller inte, för det var mest 
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underentreprenörernas yrkesarbetare som oftast inte hade någon vetskap om det medan 
deras projekt -arbetsledare ansåg att det sparades för framtida bruk. 
En uppdatering på arbetsberedningen önskades av samtliga underentreprenörer där det helst 
fanns förklarande bilder som var lättare att förstå än massa omotiveradande texter. 
Kommunikationen skiljde sig främst bland de lokala och icke lokala entreprenörerna. Där 
icke lokala entreprenörerna var mer förberedda med information, mål och syfte med deras 
arbetsuppgifter innan de kommer ut på arbetsplatsen. Medan lokala entreprenörer inte är 
alls var förberedda till samma utsträckning.  
Lokala entreprenörers yrkesarbetare beskrev att de oftast bara kastas på jobben och att det 
kändes som att arbetet skulle vara klart innan de hann komma ut till arbetsplatsen.  Samtliga 
nämnde att de hade gått Skanskas säkerhetsintroduktion när de väl var ute på arbetsplatsen 
men där efter nämnde en del att det inte förekom någon säkerhetsdialog under projektets 
gång. De hävdade även att man oftast fick se efter sig själv och att man var alltid ’’sitt eget 
skyddsombud’’. Underentreprenörerna ansåg morgonmöten som det främsta medlet för 
kunna kommunicera om säkerheten på arbetsplatsen. 
 

Engagemang och delaktighet i arbetsmiljösäkerheten 

De pressade tidsplaner var ett återkommande dilemma där underentreprenörerna påpekade 
att de inte hann planer arbetet ordenligt och ansåg att det i sig var en stor säkerhetsrisk. 
Skyddsutrustningen som är ett lagkrav av arbetsmiljöverket ansåg samtliga 
underentreprenörerna att det kunde vara en säkerhetsrisk i sig många gånger när det kom till 
praktiken. Underentreprenörernas upplevde att själva säkerhetstänket var bra men samtidigt 
kände de att det inte var riktigt anpassad efter deras arbetsmoment. 

Vara värdefull och känna tillit 

Underentreprenörerna ansåg att feedbacken efter utfört arbete inte fungerar lika väl i 
praktiken som det önskas i teorin. Det var delade uppfattningar om hur tilliten på 
arbetsplatsen fungerade mellan de olika yrkesrollerna. Den typen av direkt uppskattning 
som är beröm eller tacksamhet efter utfört arbete ansågs av samtliga underentreprenörar 
som något sällsynt inom byggbranschen. de påpekade även att om man inte hörde något, 
inga olyckor hade inträffat, att arbetet hade flutit på och att man får fler jobb/uppdrag 
tolkades det som någon sorts av indirekt uppskattning som oftast förekom. 
Underentreprenörerna påpekade att om det blev feedback så förekom den negativa i större 
utsträckning än den positiva och att till stor del ansåg de att deras önskemål inte tågs seriöst 
av huvudentreprenören om de vill har någonting gjort.  

 

 Anledning 

Information & kunskap om riskinventeringsprocessen 

När det kommer till informationen som lokala underentreprenörers personal hade så var det 
oftast deras projektledare som hade tillgång till mer information om risker som förekom på 
byggarbetsplatserna. Medan när det kom till deras yrkesarbetare så saknades det den 
informationen och vetskapen om vad som skall utföras när de väl kommer ut till 
arbetsplatsen. Informationen om vad de har för ansvar inom riskinventeringsprocessen var 
ofta bristfällig och behövde utvecklas så att alla fick en bättre förståelse för det. 
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Den uppfattningen vi har fått var att det var en stor skillnad mellan hur mycket kunskap det 
fanns hos underentreprenörernas anställda om riskinventeringen.  Vi har noterat att 
kunskapen ofta var delade mellan de olika yrkesrollerna och att en del av 
underentreprenörernas projektledare och arbetsledare hade en god förståelse för den men 
att samtliga av deras yrkesarbetare saknade förståelse för den. Vi ansåg att det kunde bero på 
att de inte hade tillgången till den kunskapen och information som deras projektledare och 
arbetsledare hade. 

Uppfattning om arbetsberedning & säkerhets kommunikation på 

arbetsplatsen. 

Samtliga underentreprenörer hade sina egna säkerhetskulturer och det medförde väldigt 
olika uppfattningar om hur de planerade säkerheten med deras arbetsmoment innan de kom 
ut på byggarbetsplatsen.  
Underentreprenörernas yrkesarbetare kände att det var märkvärda skillnader på 
säkerhetsrutinerna om de arbetade för Skanska som huvudentreprenör än annan 
huvudentreprenör. De ansåg att Skanska värderade säkerheten högre än vissa andra 
huvudentreprenörer och att de arbetar ständigt för att förbygga arbetsolyckor och tillbud. 
Underentreprenörerna ansåg att detta kunde bero på att mindre företag har säkerheten som 
en mindre prioriterad fråga och att de upplevde ofta att tiden inte räckte till samt att det 
resultera till att det inte utfördes ordentliga planeringar som ingår i säkerheten.  
 
Inställningen till arbetsberedningen bland underentreprenörernas yrkesarbetare var att de 
upplevde att den oftast kunde kännas som överkurs, byråkratisk och att det kunde leda till 
att dem inte ville ta del av den eller att de inte kunde förstår sig på den. 
Underentreprenörerna uppfattade många gånger som att det inte var deras ansvar att skriva 
en arbetsberedning som skall innehålla de risker som deras arbetsmoment omfattade. Istället 
så blev det att Skanskas produktionspersonal tåg på sig det ansvaret och var behjälpliga och 
tåg fram arbetsberedningarna för underentreprenörerna. Detta burkar utföras av Skanskas 
produktionspersonal för att visa sin goda vilja att stödja underentreprenörerna när de väl är 
ute på arbetsplatsen och för att förbygga störningar, risker och fel vid själva utförandet samt 
arbeta tidseffektivt. Men detta hade dock lett till att flertal underentreprenörer tog för givet 
att Skanska stödjer dem till att planera arbetet och skriva arbetsberedningarna. Det är därför 
viktigt anser vi författare att klargöra för underentreprenörerna att ansvaret tillhör dem 
enligt Arbetsmiljölagen kap3, 2a § och Skanskas Allmänna ordnings- och skyddsregler att göra en 
riskinventering sedan riskbedömningar och ta fram en arbetsberedning för att åtgärda och 
eliminera/reducera riskerna. Planeringen av arbetet skall även vara upprättad i god tid innan 
de kommer ut på arbetsplatsen. 
Icke lokalas underentreprenörers avstånd, att de inte har tillgång till utrustning och material 
till arbetsplatsen i samma utsträckning som de lokala underentreprenörerna kan ha en 
avgörande roll anser vi författare när det gäller planeringsrutinen av arbetet. Deras 
förberedande planering av arbetet utfördes i en större utsträckning än de lokala 
underentreprenörernas. De lokala underentreprenörer ansåg vi författare hade nära till 
arbetsplatsen med utrustning samt material och detta led till att de inte hade samma 
planeringsrutin som de icke lokala underentreprenörerna. Vi även anser att planeringsnivån 
sjunker när man har nära till resurser och att det erfordras ett annat planeringstänk när man 
inte har det. 
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Engagemang och delaktighet i arbetsmiljösäkerheten 

Lokala underentreprenörerna ansåg att de pressade tidsplanerna och att de var på olika 
byggarbetsplatser var det som oftast lede till att de inte hann planera arbetet säkert på 
byggarbetsplatsen. Vi författare anser att detta kan förbättras genom att man inför 
arbetsberedningen med i tidsplanen. Då kan det ske en löpande dialog mellan 
huvudentreprenör och underentreprenör innan arbetet har sats i gång, förhoppningsvis 
minst en månad innan de kommer ut till byggarbetsplatsen.  Vi författare anser att 
huvudentreprenören kan checka av arbetsberedningen kontinuerligt med 
underentreprenören innan de kommer ut på arbetsplatsen.  
 

Vara värdefull och känna tillit 

Feedback efter avslutat arbete kunde förekomma ibland i muntlig form ansåg 
underentreprenörernas arbetsledare. 
Anledningen till att underentreprenörer inte känner direkt uppskattning efter utfört arbete 
tror vi kan bero på att den typen av uppskattning inom byggbranschen tas för givet och inte 
uppmärksamas tillräckligt. 

Förbättringsförslag  

Information & kunskap om riskinventeringsprocessen 
Många av de intervjuade underentreprenörerna beskrev vikten med bättre kommunikation, 
schystare tidsplaner och bättre feedback. De ansåg att detta var ett effektivt medel att belysa 
säkerheten och som skulle leda till bättre engagemang och planering av säkerhetsarbetet, 
vilket stödjer Skanskas fokus. Informationen om vad de hade för ansvar var ofta bristfällig 
och behöver utvecklas så att alla får en förståelse för vad riskinventering och 
arbetsberedningar omfattar. Underentreprenörerna önskade att få mer plats och vara mer 
delaktiga i projekten. vi författare anser att det är bra med bättre delaktighet som kan 
generera till bättre samverkan bland underentreprenörerna och Skanskas 
produktionspersonal. Enligt Koller och Loup (2005) stöds teorin om att bättre medvetenhet 
och delaktighet leder till engagemang och samtycke.  
Ett stort önskemål hos Skanskas lokala underentreprenörers yrkesarbetare var tidigare 
information om hur förutsättningarna på arbetsplatsen såg ut, så de kunde planera och 
förbereda sig med material innan de kom ut till arbetsplatsen. Även en förbättrad dialog och 
kommunikation under projektens gång om risker som finns på arbetsplatsen med Skanskas 
produktionspersonal. 
 

Uppfattning om säkerhet 
Vi författare anser att underentreprenörer behöver förbättra deras kompetens och kunskap 
om riskinventeringsprocessen och arbetsberedningar som de har idag. Vi tror att förbättrad 
kompetens och kunskap kan leda till en förbättrad dialog vid riskinventeringen och bättre 
framtagna åtgärder för att förbygga de risker som identifieras. För att nå hit tror vi att 
Skanska behöver stödja underentreprenörerna vid tidigare skede än vid produktions fasen 
med utbildningar för att förbättra deras kunskap inom deras arbetsområde. Vi anser även att 
det behövs speciellt förbättra samverkan med underentreprenörernas yrkesarbetare för att 
det är de som hela tiden är närmast produktionen och vet vilka metoder som fungerar bäst 
för dem. Enligt Wilkinson (1997) är yrkesarbetarnas engagemang, motivation och 
deltagande i problemlösningar beroende av möjligheterna till ständiga förbättringar inom 
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deras arbetsområde. Han hävdar även att förbättrad ansvarstagande även kallad 
empowerment som betyder att man ger personalen ’’egen makt’’ kan leda till att alla 
individer inom organisationen tillåts förbättra deras kunskap och insikt inom deras 
arbetsområde så individen får möjlighet till fatta självständigare och säkrare beslut.  
 

Engagemang 

Vår hypotes är att det behöver skapas en gemensam lärande organisationskultur mellan 
Skanskas produktionspersonal och underentreprenörerna där alla har en gemensam vision 
om hur arbetet ska planeras och utföras så säkert som möjligt. läs mer om lärande 
organisation på kapitlet 4.1 litteratur studie Bygga Engagemang. För att en gemensam lärande 
organisation skall byggas upp så är det viktigt anser vi författare att underentreprenörerna 
inte bara tar del av Skanskas krav på lämnad riskinventering och arbetsberedning utan 
kommer med egna förslag med åtgärder till Skanskas produktionspersonal. Även att 
underentreprenörerna är engagerade och ger feedback tillbaka på de områden som behövs 
förbättras. Samtliga underentreprenörers personal anser vi bör känna till de värderingar, 
normer och krav som krävs från Skanska och arbetsmiljöverket. För att nå hit behövs det 
bättre samverkan och förståelse mellan Skanskas produktionspersonal och 
underentreprenörerna. Fokusen måste ligga på att båda parterna försöker arbeta mer 
långsiktigt så de insatser som görs hinner slå rot. 
En uppdatering på arbetsberedningar önskades av underentreprenörerna och att det fanns 
förklarande bilder än omotiverad text.  
Underentreprenörerna ansåg att det vore bra om de fick återkommande uppföljningar på 
skyddsronder och en utvärdering efter varje projekt. De ansåg att det vore något nyttigt med 
att få konstruktiv feedback som kan leda till förbättringar. Ett förbättrad samarbeta mellan 
underentreprenörerna och Skanskas produktionspersonal såg de som en viktig nyckel för att 
förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Även en förbättrad branschsamverkan mellan alla 
entreprenörer och arbetsmiljöverket om lämpliga och säkrare skyddsutrusning som 
godkänds av alla parterna kan leda till bättre motivation att de utnyttjas av de som ska bruka 
dem. 

Vara värdefull och känna tillit 
Enligt författaren Wildermuth (2008) ansågs det finnas tre olika dimensioner inom 
organisationer som skapar förutsättningar för engagemang kan skapas. En av de tre 
dimensionerna var: organisationskultur, arbetsuppgifterna inom organisationen och medarbetarna. 
Även att engageman kan skapas genom belöning, uppskattning, respekt och möjlighet till 
stöd inom organisationen. Ortiz och Arnborg (2005) nämnde att utan tillit är engagemang 
inte äkta och tillit är en viktig förutsättning för engagemang och delaktighet ska kunna 
uppstå.
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Intervjusammanställning UE 

Sammanställning av Projektledare, PL 

Information & Kommunikation om risker på arbetsplatsen, PL 

• PL ansåg att de själva får ta reda på vilka risker som finns på 
byggarbetsplatsen och det gör dem genom att besöka projektet och se 
hur det är ute på plats. 

• PL svarade att av erfarenhet så vet de oftast vilka risker som finns 
inom deras arbetsmoment. 

• Kommunikationen och informationen om riskerna på 
byggarbetsplatsen ansåg de sker under startmötet tillsammans med 
Skanskas projektchef. 

• Under arbetets gång så ansåg PL att förs det en daglig dialog vid 
morgonmötena och skyddsronderna. 

• Enligt PL själva skiljer det sig väldigt mycket från arbetsplats till 
arbetsplats hur väl kommunikationen sker mellan Skanska och 
underentreprenörerna. 

• PL svarade att risker som påverkar andra underentreprenörer och 
tredje man informeras muntligt till BAS-U. 
 

Ansvar och kunskap om riskinventerings processen, PL 

• Efter klarlagt vad RI-processen rör sig om tyckte stor del av PL att de 
har en bra förståelse för hur RI-processen går till men samtidigt sker 
det att de blandar ihop det med riskanalysen som finns med i AB. 

• PL har en förståelse men är inte helt medvetna om vad de har för 
ansvar som arbetsgivare och underentreprenör till Skanska under RI-
processen. 

• PL ansåg att det är viktigt att UE:s anställda har den utbildning som 
krävs för att utföra deras arbeten på ett säkert sätt. 

  



Bilaga 2 

~ 52 ~ 

 

Samarbete, PL 

• PL upplevde att tidspressen och att det är många UE på samma ställe 
gör att riskerna ökar. 

• PL ansåg att samordningen måste vara väl genomförd när det är 
tidspress. 

• De flesta ansåg att arbetsmiljön är väldigt bra men eftersom de inte är 
på plats hela tiden så vet de inte säkert hur det är. 

• De flesta PL förmodade att tilliten är bra mellan YA och 
tjänstemännen. 

• PL upplevde att YA kan tycka att det ibland blir överkurs med 
säkerheten men det är ju för deras eget bästa. 

• Hör man ingenting så vet man att man har gjort ett bra arbete tyckte 
PL. 

• När alla kommer hem oskadda och arbetet har flutit på bra så vet PL 
att de har gjort ett bra arbete.  

• Uppskattning kände PL när man får sin lön. 

• PL ansåg att det är deras roll att se till så att YA känner uppskattning. 

• PL ledarna upplevde att beställarna inte förstår sig på deras vision om 
att arbeta säkert och det känns alltid som att det i slutändan ändå är 
pengarna som styr.  

• När beställaren var tillfredställd då inga olyckor och tillbud har 
inträffat under projektets gång så är PL oftast nöjda. 

• Enligt PL är det väldigt sällan man får positiv feedback och att det för 
det mesta är den negativa feedbacken som kommer fram. 

• PL ansåg att deras arbete uppskattas hos Skanska eftersom de får 
komma tillbaka.  

• PL kände sig välmotiverade men de hade önskat mindre tidspress 
eftersom ibland blir det för stressigt. 

• De upplevde att det är väldigt olika mellan Skanskas arbetsplatser, på 
vissa arbetsplatser hjälps de åt att göra AB och vissa får man ingen 
hjälp alls. 

• PL ansåg att man borde få mer plats och delaktighet i projekten för att 
kunna öka motivationen samt att de blir informerade om hur arbetet 
går under projektets gång. 

• PL önskade någon slags UE värdering eller feedback efter avslutat 
projekt där man tar fram det som gick bra eller mindre bra. 
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Allmän kunskap & inställning till Arbetsberedning, PL 

• Inställningen till AB var att den är väldigt bra men PL tycker att den 
inte skall göras bara för beredningens skull vilket ibland kan leda till 
överdrift anser dem. 

• Det är viktigt att man respekterar YA kompetens tycker PL och att 
man är lyhörd över hur dem har resonerat. 
 

Skillnad mellan Lokala och icke lokala entreprenörer UE, PL 

Lokala: 
• Lokala PL ansåg att de blir dåligt informerade innan de kommer ut till 

byggarbetsplatsen och storleken på projektet spelar roll på hur lång tid 
innan man får informationen om vad som skall göras. 

• Några PL sa att oftast så blir de informerade om projektet från några 
veckor till bara några timmar innan. 

• Vid startmötet och säkerhetsintroduktionen förs det kommunikationen 
angående arbetsmiljön och det pågår även en ständig dialog under 
projektet enligt de lokala PL. 

Icke Lokala: 
• Icke lokala PL sa att de blir informerade allt ifrån ett år innan till några 

månader innan projektstart. 

• Dialogen kring riskerna förs från dag ett men enligt en projektledare 
görs det väldigt lite eftersom dem leverarar en standardprodukt så det 
är alltid samma risker. 
 

 
Uppföljning av AB, PL 

• Genom att man för en diskussion med killarna på plats och vid 
egenkontrollerna så vet man att AB efterlevs ansåg PL. 

• PL ansåg att det för det mesta är om något har varit dåligt som man 
följer upp AB. 

• Enligt PL diskuteras det oftast om de riskerna som finns på de dagliga 
mötena och skyddsronderna. 

• En PL nämnde att de har erfarenhetsmöte där de går igenom vad som 
har varit bra och mindre bra med projekten en gång per år och att det 
fungerar väldigt bra. 
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Utveckling, PL 

• PL ansåg att Skanska hjälper dem bra med utbildningar om säkerhet. 

• Bilder i AB hade underlättat i stället för en massa text ansåg en PL. 

• PL tyckte att Skanska skulle kunna ha bättre mallar som är förberedda 
och mer anpassade till projekten. 

• Det är väldigt viktigt att man respekterar tidplanerna och inte försöker 
pressa dem eftersom det är då det blir en dålig arbetsmiljö enligt PL. 

• PL påpekar att det är viktigt med samarbete och att man lyssnar på 
varandra och att man kan drar nytta utav varandras erfarenheter. 

• PL ansåg att Skanska behöver göra UE mer delaktiga i 
riskbedömningarna eftersom de är väldigt kunniga i deras områden 
och som de skulle kunna ta till sig. 

• PL upplevde att Skanska är ledande när det gäller säkerheten och det är 
viktigt att det fortsätter så och inte börjar ifrågasätta tiderna och 
kostnaderna. 
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Sammanställning av Arbetsledare, AL 

Information & Kommunikation, AL 

• Information om riskerna ansåg AL att de får från deras PL och från 
Skanskas säkerhetsintroduktion. 

• En del av AL nämner att dem blir dåligt informerade om riskerna som 
finns ute på arbetsplatsen och att ibland finns det ingen information 
om vilka risker som finns. 

• AL upplevde att de själva bedömer vilka risker som finns ute på 
arbetsplatsen av egen erfarenhet. 

• AL ansåg att det är deras uppgift att informera yrkesarbetarna om vilka 
risker som finns och att det görs bland annat på uppstartsmötet. 

• Kommunikationen angående säkerheten och arbetsmiljön ansåg AL att 
det sker fortlöpande och med skyddsombudet. 

• AL svarade att det görs en AB på arbetsmomenten endast eftersom 
beställaren efterfrågar det. 

• Enligt AL så görs planeringen inför arbetet oftast veckovis men det 
beror mycket på projektets omfattning och vad det är för 
arbetsmoment som skall utföras. 

• Vissa AL sa att de inte har någon tidsplan utan att arbetet sker 
fortlöpande. 

• När det gäller risker som påverkar andra och tredje man så 
kommuniceras detta till platsledningen och samordningsansvarig på 
morgonmöten- och/eller veckomötena enligt AL. 
 

 
Ansvar och kunskap om riskinventerings processen, AL 

 

• En liten majoritet av AL tyckte att dem förstår 
riskinventeringsprocessen ganska bra och vissa väldigt väl eftersom de 
har jobbat med den länge. 

• AL har olika kunskaper om vart ansvaret ligger under RI-processen, 
vissa förstår sig på den ganska bra medan vissa inte alls. 
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Samarbete, AL 

• Det är viktigt med sammanhållningen och gemenskapen mellan 
underentreprenörerna och Skanskas produktions personal för att det 
skall bli en så god arbetsmiljö som möjligt anser AL. 

• Alla AL upplevde att arbetsmiljön är från att vara bra till utmärkt. 

• När man jobbar efter en pressad tidplan så är det viktigt att alla pratar 
och har en dialog med varandra ansåg AL. 

• Tilliten mellan YA och tjänstemännen är bra ansåg AL och det handlar 
mycket om att alla måste känna ett eget ansvar för sitt arbete. 

• Feedbacken från YA kan det vara lite dåligt med tyckte AL och får 
man då inte reda på det så är det svårt att veta om de är missnöjda. 

• AL ansåg att det är väldigt viktigt med ständig kommunikation mellan 
YA och tjänstemännen, för det här med säkerheten är för deras eget 
bästa. 

• AL upplevde att det inte är så ofta som man får höra att man har gjort 
ett bra arbete utan det är ytterst sällan som man får höra det ifrån 
platsledningen. 

• AL svarade att om beställaren är nöjd så hör man inget om hur det har 
gått utan att det är om något är fel så får man höra det. 

• AL ansåg att de har gjort ett bra arbete när alla kommer hem och det 
har flutit på bra och de har tjänat pengar så vet jag att jag har gjort ett 
bra arbete. 

• De flesta AL upplevde uppskattning för sitt utförda arbete men tycker 
samtidigt att i byggbranschen är de dåliga med att visa uppskattning. 

• Skanskas platsledning säger till AL på plats när det har gjort ett bra 
arbete. 

• AL tyckte att det är bra om Skanska har uppföljningsmöten där man 
kan diskutera bra och dåliga grejer som man kan ta med sig till nästa 
projekt. 

• AL skulle känna sig mer motiverade om Skanska har en bättre mall för 
hur de vill att AB skall vara eftersom det skiftar från arbetsplats till 
arbetsplats om vad det är som krävs. 

• AL säger att mer ansvar motiverar en och så att man på så sätt kan 
växa i sin yrkesroll 

• AL får mer motivation om Skanska lyssnar lite mer på ens önskemål. 

• Flera AL menade att de redan är fullt motiverade och nöjda med hur 
det är. 
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Allmän kunskap & inställning till Arbetsberedning, AL 

 

• AL ansåg att AB är väldigt bra och används till att man ska minimera 
riskerna och gå igenom de momenten som man har identifierat som 
riskfyllda. 

• AB används enligt AL när det är kritiska moment som måste planeras 
för att slutprodukten skall bli bra på ett säkert sätt. 

• Det som behöver arbetsberedas är miljö, säkerhet, verktyg och 
Material ansåg AL. 

• För det mesta så var det PL som tar fram AB själva eller tillsammans 
med AL. 

• AB tas fram innan man börjar med arbetet vid större projekt annars så 
görs den fortlöpande säger AL. 

• Enligt AL så förvaras AB i en pärm på platskontoret som finns på 
arbetsplatsen. 

• Inställningen till AB hos AL var väldigt positiv eftersom den är 
nödvändig för att skapa en säkrare arbetsmiljö. 

• AL upplever att man med AB får ett strukturerat och ordnat arbete. 

 

Skillnad mellan Lokala och icke lokala UE, AL 

 
Lokala: 

• Planeringen innan de lokala UE kommer ut till byggarbetsplatsen är 
inte så omfattande utan kan vara ibland från en dag till en halv dag från 
upphandlingsskedet enligt AL. 

• Väl ute på arbetsplatsen ansåg de lokala UE AL att det gavs ingen 
planering för de risker som kan uppkomma på arbetsplatsen, förutom 
säkerhetsintroduktionen som är generell för alla byggen. 

• På arbetsplatsen förväntas det till stor del att Skanska skall tala om 
riskerna som finns på arbetsplatsen ansåg AL. 
 

Icke Lokala: 
• Icke lokala AL hade mer omfattande förberedande arbete inför starten 

av bygget och planeringen vilket kan vara upptill ett år, månader och 
veckor innan de kommer ut på arbetsplatsen. 

• Väl ute på arbetsplatsen förs det inte någon större dialog om 
säkerhetsrisker då de oftast kör på rutin uppgav de icke lokala UE:s 
AL. 

• Förberedelsen och planeringen inför arbetet kan skilja sig åt beroende 
på projektets storlek och omfattning ansåg AL. 

  



Bilaga 2 

~ 58 ~ 

 
 
Uppföljning av AB, AL 
 

• AL svarade att om AB följs kontrolleras vid egenkontrollerna men att 
det inte finns någon direkt uppföljning utan det är bara om något har 
gått fel som man kontrollerar om arbetsberedningen har följts. 

• De flesta AL ansåg att man pratar om riskerna vid utförande av vissa 
arbetsmoment dagligen medan några enstaka menar att det inte gör för 
att de har liknade arbetsmoment oftast. 

• AL upplevde att det finns möjlighet till feedback men det är väldigt 
sällan man ger eller får någon. 

• AB sparas för framtida användning så att man inte behöver göra en ny 
varje gång eftersom deras arbetsmoment är likadana enligt AL. 

• AL sa att utförda AB inte sparas utan bara mallen. 

 
Utveckling, AL 
 

• AL ansåg att Skanska kan hjälpa dem genom att vara mer lyhörda på 
vad de har för åsikter och förslag när det gäller arbetsmiljön. 

• Återkommande uppföljningar och mer skyddsronder på arbetsplatsen 
skulle AL uppskatta. 

• AL svarade att det är viktigt med en bra dialog på mötena så att man 
känner sig delaktig i projektet samt att Skanskas projektledning är mer 
närvaro ute på byggarbetsplatsen. 

• Skanskas säkerhetsarbete är väldigt bra och det är viktigt att de 
fortsätter med det enligt AL. 

• AL tycker det skulle vara bra om Skanska hade en utvärdering efteråt 
så att man vet vad man kan förbättra till nästa gång. 
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Sammanställning av Yrkesarbetare, YA 

 

Information & Kommunikation om riskerna på arbetsplatsen, YA 

• En del YA har gjort Skanskas säkerhets introduktion, arbetsberedning 
eller någon sorts skriftlig eller muntlig genomgång med platsledningen 
om risker som finns på arbetsplatsen. 

• Det är enligt YA vanligt förekommande att man själv får se efter vilka 
risker som finns på ens arbetsplats efter ens erfarenhet, rutin och det 
sägs oftast man är ’’sitt eget skyddsombud’’. 

• Säkerhets kommunikation anser YA att det oftast tas upp vid 
morgonmöten som sker dagligen eller mer sällan än veckovis. 

• Risker som påverkar tredjeman tas dagligen upp enligt YA på 
morgonmöten eller veckovis annars försöker de ha som rutin med 
öppendialog tillsammans med andra på arbetsplatsen om 
sammanordningen. 

• En del YA anser att ledande montören sköter snacket om risker som 
kan påverka tredjeman. 

 
Ansvar och kunskap om riskinventerings processen, YA 

• Stor majoritet av YA sa att de har ingen kännedom om RI-processen 
medan en ytterst liten del tyckte sig förstå sig på den utan att ha någon 
större uppfattning. 

• Den information YA får om RI skiljer sig från arbetsplats till 
arbetsplats annars så sköter de sig oftast till stor del själva svarar de. 

• Samtliga YA ansåg att de har inte tillgång till det kunskap som behövs 
för att få förståelse om vad för ansvar deras arbetsgivare har under RI-
processen. 

• Det saknas förståelse om vad för ansvar YA har som UE till Skanska 
under RI-processen.  
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Samarbete, YA 

• YA kände att arbetsmiljön på arbetsplatserna är ganska bra med tanke 
på de risker som finns men samtidigt upplever de att det skapas en 
distans mellan dem och Skanskas produktionspersonal på grund av att 
de delegeras extra arbete som inte tillhör dem. 

• Morgon möten genererrar till att YA upplevde att det finns bättre 
kommunikation angående säkerheten och samarbete leder till bättre 
arbetsmiljö. 

• YA upplevde att det i vissa fall som har de säkerhets skyddsutrusning 
som arbetsmiljöverket kräver, ibland gör arbetet mindre säkert och en 
del gånger kan de vara en säkerhetsrisk i sig.  

• Det är oklarheter mellan tilliten mellan YA och tjänstännen. En del 
ansåg att den är bra och att mer komplicerade och omfattade uppdrag 
tolkas som att man får större tillit. Medan en del upplever att 
tjänstemännen tänker mer på tiden och pengarna och att det i sin tur 
skapar stress och slarv som leder till försämrad säkerhet. 

• Bättre motivation anser YA genereras av goda arbetskamrater, lyhörda 
platschefer och en bra planering där allt flyter på, där inget strul eller 
stop sker av arbetet. 

• Enligt YA har deras arbeten gått bra när ingen skadas, inga konflikter 
uppstår och besiktningen har gått bra samt när man har följt tidsplanen 
och inte hör något från produktionscheferna. 

• YA upplevde ofta att Skanska har lätt att påpeka om något är fel och 
att det är mycket sällan att de ger ut feedback på utfört arbete om det 
har gått bra och ett vanligt tecken på uppskattning är att man blir 
erbjuden fler jobb. 

• YA sa att det kan händer att man ibland får feedback ifrån egna 
ledningen och företaget om man har utfört ett bra arbete. 
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 Allmän kunskap & inställning till Arbetsberedning, YA 

• Uppfattningen av AB är splittrad hos YA, en liten del upplevde att de 
vet vad den används till men anser samtidigt att den inte är direkt 
nödvändig i alla arbetsmoment. Medan en större del uppfattade den 
som positiv och såg den som en mall där man går igenom tillsammans 
så inget fattas. 

• YA upplevde att AB används till för att beskriva hur arbetet ska 
utföras så att allt planeras rätt och rätt utrusning är med samt att den 
används även till att utföra säkra arbetsmetoder så att man förebygger 
skador och olyckor. 

• De riskfulla arbetsmoment som omfattar stora arbetsmiljörisker och de 
speciella arbetesmomenten ansåg YA att man bör ta fram en AB för. 

• YA uppfattar det som att AL eller Ledande Montör anses vara de som 
främst tar fram AB innan arbetet startar ute på arbetsplatsen. Ibland 
kan det vara PL och även Skanskas platsledning ihop med PC som tar 
fram AB. 

• Samtliga YA hade en god kännedom om att AB för det mesta finns 
inne på platskontoret. 

• Inställningen till AB tycktes inte vara fullkomligt hundra procentig 
positiv men det tycks oftast vara positivt när den fungerar bra och att 
allt planeras ordenligt. Den kan vissa gånger upplevas som överskurs 
och känns byråkratisk och jobbigt att man ska hela tiden ska följa efter 
en regelbok. 
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Skillnad mellan Lokala och icke lokala UE, YA 

 Lokala: 
• Förberedelsen med säkerhetsinformation hos lokala YA är från att de 

inte alls förbredds med säkerhetsinformation till att de känner att de 
bara kastas in i jobben och det finns en önskan hos YA om tidigare 
introduktion. 

• Lokala YA säger att det sker vid ett fåtal gånger en viss säkerhets 
förberedelse inför arbetet och då är det oftast högst en vecka innan 
utförandet. 

Icke Lokala: 
• Icke lokala YA förbereds i en högre grad innan arbetets start med 

arbetsplatsens förutsättningar och hur arbetsmiljö ser ut. 
 

Icke Lokala & Lokala 
• Väl ute på arbetsplatsen så är det inte några stora skillnader mellan 

lokala och icke lokala YA, de båda ansåg att de tar del av Skanskas 
säkerhetsintroduktion och att det där efter inte förs någon mer dialog 
om säkerhetsrisker med ens arbete efter den introduktionen. 

• Projektens storlek och omfattning spelar också stor roll i hur YA 
förbereds med planering inför varje projekt. 

 

Uppföljning av AB, YA 

• Enligt YA så görs uppföljning av att AB efterlevts väldigt lite och om 
det förekommer så är de oftast muntliga. 

• YA uppfattade att dialogen om riskerna vid utförandet av arbetet tas 
upp om det sker någon risk för något annat annars är det ytterst sällan 
att det förekommer. 

• Ingen särskild uppföljning av AB görs enligt YA men är något som 
önskas av många. 

• De flesta YA ansåg sig inte ha någon koll på om AB sparas eller inte. 
 

Utveckling, YA 

• Det fanns från YA önskemål om förbättrat samarbete mellan UE och 
Skanskas produktionspersonal ute på produktionen. 

• Skanskas säkerhetstänk uppskattas hos YA och är något de lovordar 
och samtidigt något de tar de med sig till andra byggarbetsplatser som 
god erfarenheten. 

• YA ansåg att Skanskas säkerhetstänk är något andra borde ta efter.
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