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Abstract 

Purpose: There are many different risks while working on or close to roads. This is 

because conditions are very varying on road works and different tasks are being 

performed at the same time (AV, 2015). According to a survey carried out by SEKO 

(2011) seven out of ten road workers are worrying about working on or close to roads 

because of the lack of safety. But the fear is not groundless, according to a survey 

carried out by Liljegren and Szafran-Kzdrój (2014) 2935 accidents related to road 

works happened between year 2003-2012 where road workers were involved in 139 of 

the total cases. Efforts to create a better work environment are taking place daily but 

there are still road workers that get injured or even killed during work. The aim with 

this report is therefore to examine how roadworkers safety can be improved during 

roadworks.  

Method: This survey is a case study, which aims to illustrate the reality. In order to 

answer the questioning formulation, three different methods have been used. A 

literature study was first completed to understand how far previous research has come 

and after that a document analysis of valid laws and regulations was made. The third 

method used was qualitative interviews, which is the most important foundation for the 

result. 

Findings: Risks that occur in road work zones often arises because of the passing 

traffic. High speed along with reckless drivers or drivers that act aggressive are great 

risk factors. These risk factors also contribute to mental illness such as stress and 

anxiety. Physical problems are also a cause of bad work environment with dusty or 

noisy surroundings. The shared solution to solve these problems are diversion or to 

reduce speed even more past road work zones. This is though easier said than done 

because the road maintenance often wats to keep a high traffic volume during the time 

a road work is performed. 

Implications: Risks in road work zones are lower when a traffic diversion is applied or 

when traffic can pass in a satisfactory way. Unfortunately, these actions are not being 

applied in such extent as wanted by the road workers. To minimise risks in road work 

zones the contractors' have to start compile and together ask for higher standards. When 

traffic diversion can’t be applied must recommended speed be reduced even more. 

Limitations: All interviews were conducted with people working in the same company 

but in different business areas, within the county of Jönköping. This was because 

different opinions about the problem were asked for. It is though difficult to decide 

whether or not the result is generalizable, because only people within the same county 

and company were interviewed. 

Keywords: Road work zone, Road worker, Traffic safety, Risk, Traffic, Speed, Work 

environment, Workplace accident
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Sammanfattning 

Syfte: När vägarbeten utförs på och intill vägar är riskerna många eftersom platsen 

varierar  samtidigt som flera olika arbetsuppgifter utförs samtidigt (AV, 2015). Enligt 

en undersökning gjord av SEKO (2011) oroar sig sju av tio vägarbetare för att arbeta 

på väg på grund av bristande säkerhet. Oron är dessvärre inte obefogad, en studie utförd 

av Liljegren och Szafran-Kzdrój (2014) visar att det under år 2003-2012 inträffade 2935 

olyckor relaterade till vägarbeten och i 139 av fallen var vägarbetare inblandade. 

Arbetet med att skapa en bättre arbetsmiljö pågår dagligen men det sker ändå att 

vägarbetare skadas eller omkommer på sin arbetsplats. Målet med arbetet är därför att 

undersöka hur säkerheten för vägarbetare kan förbättras vid arbete på väg. 

Metod:  Undersökningen är av typen fallstudie, vilket syftar till att belysa verkligheten. 

För att besvara frågeställningarna och uppnå målet har tre olika metoder använts. Först 

genomfördes en litteraturstudie för att undersöka var kunskapsfronten inom ämnet 

ligger idag, därefter gjordes en dokumentanalys av gällande lagar, förordningar och 

föreskrifter. Den tredje metoden som användes var kvalitativa intervjuer, vilka utgör 

det största underlaget till resultatet. 

Resultat: De risker som finns på vägarbetsplatser uppkommer till stor del på grund av 

den passerande fordonstrafiken. Höga hastigheter är tillsammans med trafikanter som 

kör hänsynslöst eller uppvisar ett aggressivt beteende stora riskfaktorer. Dessa 

riskfaktorer bidrar även till att psykiska problem som exempelvis stress och oro uppstår. 

Även fysiska problem på grund av en dålig arbetsmiljö med damm och buller 

förekommer. Den gemensamma lösningen är kort “led om trafiken” eller “sänk 

hastigheten ytterligare förbi vägarbetsplatser”. Det är dock lättare sagt än gjort eftersom 

väghållaren ofta vill behålla en hög trafikvolym på vägarna samtidigt som vägarbeten 

utförs. 

Konsekvenser: När trafiken leds om eller kan passera på ett betryggande sätt minskar 

riskerna på vägarbetsplatsen, dock görs inte detta i tillräcklig stor utsträckning. För att 

minska riskerna måste entreprenadföretag samarbeta mer och börja ställa högre krav på 

väghållaren. Vid de tillfällen då trafiken inte kan ledas om utan måste passera 

vägarbetsplatsen ska även den rekommenderade hastigheten sänkas i större 

utsträckning. 

Begränsningar: Alla intervjuer är genomförda med personer som arbetar på samma 

företag men inom olika affärsområden inom Jönköpings län. Detta eftersom olika 

ställningstagande om problemet eftersöktes. Då enbart personer som arbetar inom 

samma län och företag intervjuats är det svårt att avgöra om resultatet är generaliserbart 

för andra län och företag av annan storlek. 

Nyckelord: Vägarbete, Vägarbetare, Trafiksäkerhet, Risk, Trafik, Hastighet, 

Arbetsmiljö, Arbetsplatsolycka 

 

  



Sammanfattning 

iii 

Begreppsförklaring  

Vägarbetsområde 
Område eller sträcka som tagits i anspråk för vägarbete och som påverkar passerande 

trafik.  

Vägarbetsplats 

En plats eller ett område som tagits i anspråk för vägarbete och arbetet har påbörjats. 

Vägarbetsplats börjar där första anordning efter varningsmärke är placerad.  

Väghållare 
Den som ansvarar för vägens byggande, drift och underhåll.  

Trafikanordningsplan (TA-plan) 
TA-plan är en samlingsbenämning på de krav som gäller för hur trafik- och 

skyddsanordningar ska anordnas och placeras på ett vägarbete.  

Drift och underhållsarbete 

Drift och underhåll är det arbete som krävs för att behålla en gata eller vägs 

byggnadstekniska kvalitet och värde.  

Anläggningsarbete 

Ett anläggningsarbete kan exempelvis vara schaktning, markarbeten, reparationer, eller 

dränering. Många arbeten exempelvis nybyggnationer av vägar och broar syftar till att 

förbättra infrastrukturen. 

Asfaltsbeläggning 

Asfaltsbeläggning är den del av överbyggnaden som består av bitumenbundet 

stenmaterial. Beläggningsarbeten kan exempelvis innebära underhåll och reparation av 

vägnätet. 

Chikan 

En chikan används för att få ner hastigheten på förbipasserande fordon och innebär två 

på varandra följande svängar med liten radie.  

Motorväg 

En motorväg karaktäriseras av att trafiken i de båda riktningarna alltid är avskild på 

separata körbanor utan möten samt att det inte finns någon korsande trafik i samma 

plan.  

Motortrafikled 

På en motortrafikled kan trafikanten få möte eftersom trafiken inte alltid är uppdelad i 

olika körbanor. Det skapar risker för mötesolyckor och därför har många 

motortrafikleder utrustats med vajerräcken, dessa kallas i vardagligt tal för 2+1-vägar. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört vid Jönköpings Tekniska Högskola, på avdelningen för 

byggnadsteknik under vårterminen 2016. Arbetet omfattar 15 av 180 högskolepoäng 

och utförs i samarbete med NCC Construction Sverige AB i Jönköping. 

1.1 Bakgrund 
Sveriges vägnät består av både allmänna och enskilda vägar, de allmänna vägarna kan 

antingen vara statliga eller kommunala. Att vägar håller god kvalitet är väsentligt för 

fordons framkomlighet och för att upprätthålla en hög trafiksäkerhet. För att uppnå detta 

krävs att både drift och underhållsarbeten utförs på och intill vägarna. De som arbetar 

med att framställa och upprätthålla vägar utsätts dock för stora risker och det händer att 

de blir allvarligt skadade eller till och med dör i samband med vägarbeten. 

Nollvisionen, som är en nationell vision är grunden för det arbete som görs för att 

förbättra trafiksäkerheten idag. Nollvisionen beslutades av riksdagen 1997 och har 

målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i trafiken 

(1997/98:TU4). År 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål där antalet omkomna 

i trafiken ska halveras från år 2007 till år 2020, vilket motsvarar 220 personer (bet. 

2008/09:TU14). I samband med vägbyggnad-, drift- och underhållsarbeten som utförs 

för att öka trafikanters framkomlighet och säkerhet finns det dock risk för att de som 

utför arbetet kan bli skadade eller till och med omkommer. För att undvika att det sker 

är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder både innan och under utförandet för 

att de som arbetar på platsen ska känna trygghet (Arbetsmiljöverket, 2015). 

1.2 Problembeskrivning 
Enligt SEKO (Facket för Service och Kommunikation) (2011) oroar sig sju av tio 

vägarbetare för att arbeta på väg på grund av bristande säkerhet. Nio av tio tycker 

dessutom att trafikanter tar liten eller ingen hänsyn till de som arbetar på vägen. Oron i 

branschen är dessvärre inte obefogad. Trots att Sverige är ett av de länder som har 

säkrast trafikmiljö är det fortfarande ett stort antal personer som skadas vid 

trafikolyckor (Berg, Ifver & Hasselberg, 2016).  En studie utförd av Liljegren och 

Szafran-Kozdrój (2014)  visar att under år 2003-2012 inträffade det 2935 olyckor 

relaterade till vägarbeten och i 139 av fallen var vägarbetare inblandade. Enligt 

Debnath, Blackman och Haworth (2015)  det är få studier gjorda som behandlar vad de 

yrkesgrupper i kontakt med vägarbeten uppfattar som riskfyllt samt vilka motåtgärder 

de anser vara mest effektiva. 

Arbetsplatsrelaterade olyckor orsakar inte enbart lidande för den enskilde utan även för 

dennes familj och bekanta. Detta kan leda till stora problem både psykiskt och 

ekonomiskt för de drabbade (Quinlan, Fitzpatrick, Matthews, Ngo & Bohle, 2015).  

  



Inledning 

2 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att undersöka hur säkerheten för vägarbetare kan förbättras vid 

arbete på väg. 

1. Vilka riskfaktorer upplever vägarbetare vid arbete på väg? 

2. Hur ser säkerhetsarbetet ut idag för att minska risker som uppstår vid arbete 

på väg? 

3. Vilka förbättringsförslag har vägarbetare för att öka säkerheten vid arbete på 

väg? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet behandlar trafiksäkerhet sett till de som arbetar på vägen. Med det menas att 

säkerheten för personer som befinner sig i vägarbetsfordon samt övriga trafikanters 

säkerhet så som förare eller gång- och cykeltrafik inte hanteras i den här rapporten. 

1.5 Disposition 
Detta avsnitt beskriver hur rapporten är strukturerad och vad läsaren kan förväntas läsa 

i de sex olika kapitlen.  

1. Inledning 

2. Metod och genomförande 

3. Teoretiskt ramverk 

4. Empiri 

5. Analys och resultat 

6. Diskussion och slutsatser 

Det första kapitlet beskriver varför examensarbetet är relevant, här presenteras även 

målet med arbetet och frågeställningarna som ska besvaras. Det andra kapitlet beskriver 

översiktligt hur arbetet har genomförts samt vilka metoder som valts för datainsamling. 

De två nästkommande kapitlen behandlar den teori respektive empiri som samlats in, 

vilka sedan jämförs och analyseras i det femte kapitlet. Det är även i det femte kapitlet 

som resultatet av rapporten presenteras. I kapitel sex sammanfattas resultatet 

tillsammans med en diskussion om hur arbetet fungerat samt vilka begränsningar och 

förbättringsmöjligheter som finns inom området. Till sist beskrivs slutsatser och förslag 

på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver och motiverar de metoder som använts för datainsamling under 

arbetets gång. Kapitlet avslutas med en beskrivning om hur arbetet genomförts samt 

med en diskussion om rapportens trovärdighet med de metoder som beskrivits. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att besvara de frågeställningar som redovisas i föregående kapitel har en fallstudie 

på NCC Construction Sverige AB i Jönköping genomförts. En fallstudie är fördelaktig 

att göra  eftersom den syftar till att belysa verkligheten och bidrar till en djupare 

kunskap och förståelse inom ämnet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013).  

Litteraturstudier har gjorts av redan publicerad vetenskap och ligger till grund för 

insamling och tolkning av empiri (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013).   

Dokumentanalys är en kvalitativ undersökningsstrategi och har används för insamling 

av empiri. Lagar, förordningar och föreskrifter har analyserats för att ge en bild av hur 

faktiska förhållanden och skeden ser ut (Patel & Davidsson, 2012). 

Kvalitativa intervjuer utgör en stor del av insamlad empiri och anses nödvändiga 

eftersom respondenten tillåts uttrycka den information som de anser vara viktigast. Det 

leder till en djupare kunskap om den tillfrågade målgruppen (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2013). För att få en mer omfattande bild av målgruppen har kvalitativa intervjuer 

genomförts med kunniga personer inom två olika affärsområden på fallföretaget. Dessa 

är NCC Industry där asfalt och beläggning är en del av verksamheten samt NCC 

Infrastructure där anläggning samt drift och underhåll är verksamma. Totalt har sex 

personer intervjuats varav två från NCC Industry och fyra från NCC Infrastructure (se 

Figur 2). För att få en bra grund till resultatet spelades alla intervjuer in, 

analyserades  och återkopplades till respondenten. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I Figur 1 beskrivs och motiveras hur informationssökningen har gått till för att kunna 

besvara de tre olika frågeställningarna. 

 

Figur 1: Koppling mellan metod och frågeställningar (Skapad av författarna) 



Metod och genomförande 

4 

2.2.1 Vilka riskfaktorer upplever vägarbetare vid arbete på väg? 
Den första frågeställningen besvaras med hjälp av litteraturstudie samt kvalitativa 

intervjuer (se Figur 1). Litteraturstudien genomfördes först för att få en vetenskaplig 

förståelse för vilka risker som finns vid arbete på väg. Den var även viktig för att kunna 

formulera relevanta och specifika frågor till intervjuerna vilka är nödvändiga för att 

förstå de verkliga riskfaktorerna och besvara frågeställningen.  

2.2.2 Hur ser säkerhetsarbetet ut idag för att minska risker som uppstår 
vid arbete på väg? 
För att besvara den andra frågeställningen har litteraturstudie, dokumentanalys samt 

kvalitativa intervjuer genomförts (se Figur 1). Litteraturstudien genomfördes eftersom 

det är nödvändigt att undersöka vilka förutsättningar som branschen måste förhålla sig 

till för att uppnå en god trafiksäkerhet, samt vilket arbete som bedrivs idag för att den 

ska bli bättre. En dokumentanalys av de lagar som entreprenören måste förhålla sig till 

ansågs nödvändig för att få en förståelse för hur arbetet går till idag.  Intervjuerna ger 

en verklighetsuppfattning om hur entreprenören arbetar för att uppfylla dessa lagar och 

krav i praktiken.  

2.2.3 Vilka förbättringsförslag har vägarbetare för att öka säkerheten 
vid arbete på väg? 
Den sista frågeställningen besvaras med hjälp av litteraturstudie och kvalitativa 

intervjuer (se Figur 1). Litteraturstudien genomfördes för att få en vetenskaplig 

förståelse för vilka förebyggande åtgärder som används vid arbete på väg. Intervjuer 

med kunniga personer ansågs vara nödvändiga för att kunna ta fram konkreta 

förbättringsförslag eftersom det är de som är i kontakt med riskerna dagligen. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleds med en litteraturstudie vilket är en undersökningsmetod baserad på 

sekundärdata, det vill säga data som redan samlats in av andra (Jacobsen, 2010). Syftet 

med litteraturstudien var att ta reda på var kunskapsfronten inom ämnet låg idag. 

Litteraturstudien utgör det teoretiska ramverket i rapporten och olika teorier tas fram 

genom att kritiskt granska litteratur och vetenskapliga artiklar. 

2.3.2 Dokumentanalys 
Dokumentanalys är bra att använda sig av när faktiska förhållanden och skeden ska 

analyseras (Patel & Davidsson, 2012). I rapporten analyseras främst dokument som rör 

lagar, förordningar och föreskrifter. 

2.3.3 Intervju 
Intervjuer är särskit lämpade då arbetet kräver djupgående och detaljerad data 

(Denscombe, 2016). När data samlas in genom en kvalitativ metod är det viktigt att den 

som intervjuas får uttrycka sig med egna ord och att intervjuaren är öppen och inte i 

förväg skapat sig en bestämd uppfattning om vad för information som eftersöks. Det 

kan medföra att intervjuaren ställer frågor som endast bekräftar antagandena (Jacobsen, 

2012).  

Intervjuer kan klassas som strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. I det 

här arbetet används den semistrukturerade intervjutekniken eftersom rapporten belyser 
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vilka åsikter om säkerhet och risker som finns hos de som utför arbeten på väg 

(Denscombe, 2016). 

2.4 Arbetsgång 
Informationssökningen påbörjades genom en litteraturstudie där tidigare publicerad 

vetenskap studerats. Kapitlet berör bland annat risker vid arbete på väg samt 

säkerhetskultur. 

För att besvara den andra frågeställningen gjordes dokumentanalyser av Sveriges lagar 

och förordningar samt av styrande dokument från Trafikverket författnings-samling. 

Samtliga frågeställningar besvaras med hjälp av kvalitativa intervjuer vars frågor 

bygger på information som framkommit under litteraturstudier och dokumentanalyser. 

Totalt har sex personer intervjuats på de avdelningar som redovisas i Figur 2 nedan. 

Samtliga intervjuer bokades via telefon och genomfördes som platsbesök. Intervjuerna 

på anläggning genomfördes som en gruppintervju medan resterande genomfördes 

individuellt. Alla intervjuer har genomförts med samma underlag, det vill säga med 

hjälp av de frågor som redovisas i Bilaga 1. För att flödet under intervjutillfällena skulle 

bli så bra som möjligt har intervjufrågorna ställts i olika ordning beroende på hur 

respondenten svarade på föregående fråga. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en 

inspelningsfunktion via författarnas mobiltelefoner och pågick mellan 35-75 minuter. 

Ljudfilerna sammanställdes efter varje intervjutillfälle innan de skickades tillbaka till 

respondenterna för granskning. Intervjuerna och dokumentanalysen analyserades 

därefter med hjälp av det teoretiska ramverket. 

 

 

Figur 2: Kort presentation över vilka som intervjuats (Skapad av författarna) 
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2.5 Trovärdighet 
För att kunna diskutera rapportens trovärdighet är det av intresse att reda ut begreppen 

validitet och reliabilitet. Enligt Jacobsen (2012) behandlar validitet att faktiskt mäta det 

man vill mäta (intern validitet) samt att det som mätts ska vara generaliserbart (extern 

validitet). Desto fler oberoende källor som används - desto mer valid kommer resultatet 

att bli. Reliabilitet å andra sidan handlar om huruvida de data som tagits fram är 

tillförlitlig (Jacobsen, 2012). Enligt Eriksson och Wiedersgeim-Paul (2013) ska en 

metod eller ett angreppssätt ge samma utslag (det vill säg vara oberoende av 

undersökare) vid upprepning av samma undersökning. 

2.5.1 Litteraturstudie 
Vid insamling av sekundärdata är det enligt Jacobsen (2012) viktigt att vara kritisk till 

vilka metoder som använts samt i vilket syfte data tagits fram och publicerats. Detta är 

viktigt för att kunna bedöma om de data som används är pålitbar. Validiteten och 

reliabiliteten för det teoretiska ramverket stärks genom att de vetenskapliga artiklarna 

styrker varandra. 

2.5.2 Dokumentanalys 
Vid analys av dokument har en kritisk bedömning gjorts med avseende på i vilket 

sammanhang dokumentet har uppförts och av vem, vilket är viktigt för att uppnå god 

validitet och reliabilitet (Patel & Davidsson, 2012). 

2.5.3 Intervju 
Genom att utföra intervjuer ansikte mot ansikte ges möjligheter till att utveckla samt 

förtydliga frågor och svar under tiden information samlas in, vilket ökar validiteten. 

Reliabiliteten i intervjuerna ökar genom att de dokumenteras med hjälp av 

ljudinspelning. Det ger en näst intill fullständig dokumentation och tillåter även andra 

personer att lyssna på och kontrollera informationen (Denscombe, 2016).  
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket ger en vetenskaplig grund för den problematik som finns  med 

att skapa säkra arbetsförhållanden under arbete på väg.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

Figur 3: Koppling mellan frågeställningar och teori (Skapad av författarna) 

3.2 Anläggningsbranschens unika förutsättningar 
Trafikverkets definition av ett vägarbete är enligt följande: “Med vägarbete avses arbete 

som är  till för vägens och väganordningens byggande, underhåll, drift eller liknande. 

Denna verksamhet kan bedrivas på eller i vägen, inom vägområdet eller i vägens 

säkerhetszon” (Trafikverket, 2014b). Det innebär att ett vägarbete kan variera mycket 

både i tid och storlek och kan innebära allt från byte av vägmärken till stora komplexa 

reparationer eller nybyggnationer. Dessutom är anläggningsbranschens produktion 

projektstyrd vilket innebär att arbetsplatsen flyttas dit projektet ska utföras. 

Förutsättningarna för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö kan därför skilja sig 

mycket åt mellan olika projekt (Liljegren, 2014).  

3.3 Externa risker 
Höga hastigheter på förbipasserande fordon medför stora risker för de som arbetar på 

vägen. Enligt SEKO (2011) är vårdslös körning samt höga hastigheter något som 

vägarbetare upplever dagligen. SEKO menar att det under de senare åren tagits fram 

nya förslag på hastighetssänkande åtgärder men att de inte alltid har prövats eller 

används i tillräckligt stor utsträckning. Perco och Dean (2012) skriver att det främst är 

den visuella körupplevelsen för föraren som påverkar hastigheten snarare än skyltning 

om en tillfälligt lägre hastighet. Enligt Debnath, Blackman och Haworth (2015a) är 

poliskontroller effektiva för att få trafikanten att sänka hastigheten. Förståelsen för hur 

trafikanter beter sig och påverkas vid vägarbeten måste bli bättre för att säkerheten ska 

kunna förbättras (Debnath, Blackman & Haworth, 2015b). 

Debnath, Blackman och Haworth har även publicerat rapporten Common hazards and 

their mitigating measures in work zones (2015a) där 66 arbetare i Australien med direkt 

koppling till vägarbeten intervjuats om vilka risker de anser vara de mest 

förekommande vid vägarbeten. Resultatet  av undersökningen (se Tabell 1) visar att 

flest respondenter nämnde hastighetsöverskridning från trafikanterna (60% av de 

tillfrågade) samt våta underlag och regn (30% av de tillfrågade) som risker vid 
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vägarbeten. Även aggressivitet och frustration mot vägarbetarna sågs som en stor risk, 

främst mot trafikvakter eftersom det är de som först möter trafikanterna.  

Tabell 1: Vanligen rapporterade risker vid vägarbeten (Debnath, Blackman & 

Haworth, 2015a) 

 

I tabell 1 presenteras nattarbeten som riskfyllda arbeten främst eftersom en större andel 

berusade och trötta förare samt tunga fordon som lastbilar befinner sig på vägen. Även 

skyltning upplevs som riskfyllt arbetsmoment (Debnath, Blackman & Haworth, 2015a). 

Vid kortvariga arbeten är det ett stort problem att avgöra hur mycket skydd och 

skyltning som är relevant att sätta ut för det specifika tillfället. I många fall kostar det 

mer samt tar längre tid att etablera och avveckla arbetsplatsen än arbetsuppgiften i sig 

tar att utföra (Ihs, Bolling, Hansson, Hedström & Sörensen, 2014).  

Riskerna kan bland annat bero på att trafiken har blivit mer intensiv och att det då krävs 

mer farthinder, skyttelsignaler, lots etcetera. Det reducerar dock framkomligheten mer 

för trafikanterna vilket kan leda till att de blir mer aggressiva och hotfulla. Om trafiken 

istället kan ledas om kan arbetet utföras med högre kvalitet och under kortare tid vilket 

på sikt medför lägre påverkansgrad för trafikanterna (Trafikverket, 2011). 
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3.3.1 Hastighet och reaktionssträcka 
En fotgängares risk att skadas allvarligt eller dö vid kollision med en bil beror på det 

framförda fordonets hastighet men även på fotgängarens ålder, vilket redovisas i 

krockvåldskurvan (se Figur 4).  

 
Figur 4: Uppskattad viktad risk att skadas allvarligt (i figur MAIS 3+) eller dö vid olika 

påkörningshastigheter (Lindberg, 2012) 

Att hastigheten har stor inverkan på risken att dö eller skadas allvarligt vid en kollision 

kan förklaras med formeln för rörelseenergi, som beräknas enligt följande: F =
m∗v2

2
 , 

där m är fordonets vikt i kg och v hastigheten i m/s. Eftersom energin ökar med 

kvadraten på hastigheten ger en liten hastighetsförändring stor betydelse för 

trafiksäkerheten. När hastigheten ökar blir även reaktionssträckan längre, vilket gör att 

trafikanten får kortare tid att väja för ett oförutsägbart hinder (se Figur 5). Detta kan 

förklaras med formeln: Reaktionssträcka = v ∗ tr, där tr är reaktionstiden i sekunder 

och v hastigheten i m/s på det framförda fordonet (VGU, 2012). För uträkning se Bilaga 

3. 

 

Figur 5: Reaktionssträcka med hänsyn till hastighet (Skapad av författarna) 
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3.4 Interna risker 

3.4.1 Stress 
Byggsektorn i Sverige står inför ett stort generationsskifte då en tredjedel av alla 

anställda förväntas gå i pension mellan år 2010 till 2025 (Svensk Byggtjänst, 2015). 

När den äldre generationen går i pension försvinner också kunskap och rutiner med dem 

vilket ökar pressen i branschen. Samtidigt som det sker stora pensionsavgångar pekar 

konjunkturbarometern  på en fortsatt hög aktivitetsnivå inom byggindustrin 

(konjunkturinstitutet, 2016). Det finns stora behov av infrastruktur i landet och det som 

byggs förväntas vara av god kvalité samt också inom tids- och kostnadsramen (Svensk 

Byggtjänst, 2015). Eftersom både tids- och kostnadsramen är tajt ställer det höga krav 

på de inblandade. Om planeringen eller det förebyggande arbetet kring arbetsmiljön är 

dåligt utfört kan det skapa stress på arbetsplatsen vilken är en orsak till att 

arbetsplatsolyckor sker (Leung, Liang & Olomolaiye, 2016).  

Stress är kroppens reaktion på fysiska, mentala och känslomässiga påfrestningar och 

har tidigare varit nödvändigt för vår överlevnad. Stress kan dock upplevas som negativt 

om kroppen inte tillåts återhämta sig från stressfulla situationer eller utsetts för större 

påfrestningar under en längre tid (1177 Vårdguiden, 2014). Om en arbetstagare lider av 

exempelvis huvudvärk som en följd av långvarig stress är det svårare för denne att 

engagera sig fullt i arbetet. Arbetstagaren blir mer benägen att frånse säkerhetsåtgärder 

eftersom denne vill få arbetet överstökat så fort som möjligt (Leung, Liang & 

Olomolaiye, 2016). Detta beteende kan även demonstreras med hjälp av stresskonen 

(se Figur 6). När en person är avslappnad, lugn, flexibel och resonerande finns fri 

tillgång till alla sinnen och personen lyssnar bra och tänker långsiktigt. När stressen blir 

mer påtaglig trillar personen istället nedåt i konen. Där blir utrymmet för tanke sämre 

och det är lätt att agera känslosamt istället för förnuftigt (Eklund, 2011). 

 

Figur 6: Stresskonen (Skapad av författarna) 
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3.4.2 Attityd och beteende  
En undersökning av könsfördelning inom olika yrkeskategorier gjord av SCB (2013) 

visar att yrken inom bygg- och anläggningsbranschen är bland de mest mans-

dominerande yrkena (se Bilaga 5). Inom dessa mansdominerande yrken finns en viss 

“machokultur” som kan vara en orsak till att olyckor uppstår eftersom mäns vilja att 

visa sig fysiskt starka kan hindra dem från att använda rätt utrustning (Nielsen et al., 

2015). Att inte heller vilja fråga kollegor om hjälp och att samtidigt upprätthålla ett högt 

arbetstempo kan också vara orsaker till att män oftare drabbas av olyckor (Nielsen et 

al. 2015).  

Enligt Eklund (2011) kan värderingar liknas vid en moralisk kompass som ungefärligt 

styr den rätta vägen för åsikter och beteenden i olika situationer. De bildas tidigt i livet 

och skiljer sig bland annat på grund av människors olika bakgrund, uppväxt och 

omgivning. Värderingarna styr hur attityder formas, vilka sedan ligger till grund för hur 

vi beter oss (Eklund, 2011). Enligt Rosén (2016) är attityd något inre eller mentalt, 

vilket inte direkt kan observeras av andra tillskillnad mot beteende som är det andra 

människor ser. Hur detta fungerar kan förtydligas med hjälp av modellen “isberget” (se 

Figur 7). Värderingar, känslor, tankar och attityder ligger dolda under vattenytan, vilka 

omedvetet styr beteendet och handlingarna som är synliga likt toppen av ett isberg 

ovanför vattenytan. Värderingar angående säkerhet eller riskbenägenhet är därför av 

stor vikt då de påverkar en persons beteende när arbeten utförs i riskfyllda miljöer. 

 

Figur 7: Iceberg model (HR Anexi, 2016) 

Ett arbete som utförs av en person, utan kontakt med andra människor och utan att 

kunna räkna med deras hjälp i en farlig situation kallas ensamarbete. Ett ensamarbete 

som inte rekommenderas på grund av hög riskfaktor är ensamarbete i trafikmiljöer, när 

det inte går att skydda sig effektivt mot förbipasserande fordon (ArbetsmiljöVA, 2015). 

3.5 Säkerhetskultur 
Året 2013-2014 utsågs av Trafikverket att vara ett säkerhetsår. Mellan november 2013 

till november 2014 pågick projektet “Tillsammans mot 0 olyckor i anläggnings-

branschen” som är ett branschgemensamt mål där visionen är att det inte ska ske några 

allvarliga arbetsmiljöolyckor i anläggningsbranschen. De som arbetar med projektet är 

Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen. I 
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projektet har fyra prioriterade områden lyfts fram vilka är: Förbättrad säkerhetskultur, 

Aktivare ledarskap, Förändrade krav i upphandling samt Förbättrad riskidentifiering. 

Dessutom togs aktiviteten “Stand down” fram vilket innebär att branschen under en dag 

varje år tar 15 minuters produktionsstopp för att uppmärksamma och diskutera 

arbetsmiljöfrågor. Utifrån förslagslådor på bygg- och projektarbetsplatser i samband 

med Stand down samt från Arbetsmiljöforum har 16 punkter sammanfattats i en 

handlingsplan. Denna handlingsplan ska vara genomförd vid utgången av 2016 

(Trafikverket, Sveriges Byggindustrier & Svenska Teknik&Designföretagen, 2015). 

Det första av de fyra fokusområden är att skapa en förbättrad säkerhetskultur. För att 

förbättra säkerheten i anläggningsbranschen krävs att alla aktörer är eniga om målbilden 

och har ett gemensamt ansvar vad gäller säkerhetsfrågor. Genom att studera andra 

högriskindustrier som exempelvis kärnkraft, olje- och gasplattformar eller 

kommersiella flyg kan anläggningsbranschen ta del av hur de arbetar med säkerhets-

frågor (Åberg & Draganja, 2015).  

Åberg och Draganja (2015) skriver även att förståelsen för de positiva effekterna av en 

stark säkerhetskultur är god men att det bedöms som svårt att få igenom policys och 

nya arbetssätt. För att skapa förändring krävs ett starkt och tydligt ledarskap för att 

övervinna den starka tradition om hur arbeten ska utföras samt den “machokultur” som 

ibland finns på arbetsplatser. Ett ytterligare problem som rapporten beskriver är en 

målkonflikt mellan ekonomi, säkerhet och framdrift i organisationen. Speciellt finns 

denna konflikt längre ner i den organisatoriska hierarkin bland platschefer och 

arbetsledare. De har stort ansvar när det kommer till att säkra att produktionen löper på 

inom tidsramen samtidigt som de ska känna trygghet i  att avbryta pågående arbete på 

grund av säkerhetsrisk. 

I de flesta projekt är tid och resurser ofta starkt begränsade och blir därmed en styrande 

komponent. Byggbranschen är en hårt konkurrensdrabbad bransch och där höga viten 

vid försening sätter en stark tidsram för att projektet ska kunna vara lönsamt. Det kan 

därför locka att väga kostnader mot säkerhetsrisken för att spara in på tid och pengar 

(Åberg & Draganja, 2015). 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
I det här avsnittet beskrivs hur de presenterade teorierna är kopplade till varandra vilket 

även visas i Figur 8. 

Teori 3.2 beskriver kortfattat de problem som branschen har i och med att produktionen 

är projektstyrd och arbetsplatsen varierar efter vart projektet utförs. Denna teori är 

grundläggande för att förstå att riskerna varierar mellan olika projekt inom branschen 

och kan därför kopplas till de övriga teorierna i kapitlet.  

Teori 3.3 beskriver problematiken med att trafiken inte håller de rekommenderade 

hastigheterna förbi vägarbeten och kopplas främst med teori 3.4 eftersom det kan leda 

till stress och andra interna risker. För att förebygga detta är det viktig med en god 

säkerhetskultur inom företaget och teorin kopplas därför till kapitel 3.5. 

Teori 3.4 tar upp interna risker som stress och attityder. Denna teori kopplas till de tre 

andra teorierna i det här kapitlet där kopplingen beskrivs i övriga stycken i detta avsnitt. 
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Teori 3.5 beskriver det initiativ som Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska 

Teknik&Designföretagen tog under 2013 där visionen är 0 allvarliga 

arbetsmiljöolyckor i anläggningsbranschen. Avsnittet tar upp problem med 

säkerhetskulturen i byggbranschen och menar att för att kunna stärka denna kultur 

behövs ett tydligt samarbete mellan olika aktörer samt ett stark och tydlig ledarskap för 

att övervinna den tradition som finns förankrat i branschen. Denna teori kopplas till 

teori 3.3 och 3.4 eftersom en god säkerhetskultur bidrar till minskade externa och 

interna risker. 

 

Figur 8: Koppling mellan teorier (Skapad av författarna) 
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4 Empiri 

4.1 Dokumentanalys 

4.1.1 Lagar och förordningar 
Ett vägarbete berörs av många lagar och förordningar. Syftet med rapporten är inte att 

beskriva alla i detalj utan i det här avsnittet behandlas det urval som anses 

grundläggande. 

Trafikförordningen (TrF) 

Trafikförordningen (1998:1276) innehåller enligt 1 kap 1 § bestämmelser för trafik på 

väg och i terräng. I Trafikförordningen återges även undantag från grund-

bestämmelserna, vilka är nödvändiga för att det ska vara möjligt att genomföra ett 

vägarbete. 

Väglagen (Väg L) 

Enligt väglagen (1971:948) 4 § omfattar väghållning både byggande och drift av väg. 

Trafikverket handhar väghållningen för statens räkning och har tillsyn över 

kommunernas väghållning (§ 6).  

Vägmärkesförordningen (VMF) 

Vägmärkesförordningen (2007:90) innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik 

och utmärkning på väg bland annat genom vägmärken och tilläggstavlor, trafiksignaler 

och vägmarkeringar. Vägmärkesförordningen ställer även krav på att ett vägarbete ska 

utmärkas och anger de grundläggande kraven på hur det ska ske. 

Plan och bygglagen (PBL) 

Plan och bygglagen (2010:900) anger bestämmelser om planläggning av mark, vatten 

och byggande. De vägar som inte är statliga eller enskilda, det vill säga är kommunala, 

har enligt plan- och bygglagen kommunen ansvar för. Med ansvar innebär att de ska 

anlägga och underhålla gator och allmänna platser. De har även i uppdrag att godkänna 

TA-planer samt att planera hur och när vägarbeten kan ske. 

Arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöförordningen (AMF) 

Arbetsmiljölagen anger de grundläggande reglerna och arbetsmiljöförordningen ger 

arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter. Föreskrifterna anger mer i detalj krav och 

skyldigheter som arbetsgivare och andra skyddsansvariga måste följa för att 

upprätthålla en god arbetsmiljö. För byggnads- och anläggningsarbeten gäller 

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) med det senaste tillägget från 2014 

(AFS 2014:26). 

Arbetsmiljölagen (1 kap. 1 § SFS 1977:1160) syftar till att förebygga ohälsa och 

olycksfall under arbete samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Den som låter 

utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska bland annat utse lämpliga 

byggarbetsmiljösamordnare. De ska under varje skede av planeringen, projekteringen 

och utförandet se till att arbetsmiljösynpunkter gällande byggskedet och det framtida 

brukandet beaktas (3 kap. 6 § SFS 1977:1160). Under planering och projekteringen ska 

den utsedda (BAS-P) enligt 3 kap. 7 a § (SFS 1977:1160) bedöma vilka risker som kan 

komma att uppstå senare under utförandet, samt vilka lösningar som finns för att 

undvika riskerna. BAS-U ska senare under utförandeskedet samordna arbetet med att 
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förebygga risker och ohälsa på arbetsplatsen (6 kap. 7 b §, SFS 1977:1160).  Om ett 

arbete är av den omfattningen att en förhandsanmälan lämnats in, eller då något av de 

arbeten som anges i 12 a § andra stycket C (AFS 1999:3) behöver utföras i samband 

med byggnads- eller anläggningsarbeten (exempelvis då arbeten utförs på platser eller 

områden med passerande fordonstrafik) ska BAS-P låta upprätta en arbetsmiljöplan (8 

§, AFS 1999:3). Arbetsmiljöplanen baseras då vanligen på den riskbedömning som 

gjorts tidigare och ska bland annat innehålla de regler som ska tillämpas på 

arbetsplatsen och en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras (12 a § A 

och B, AFS 1999:3). Det är senare BAS-U som ansvarar för att den finns uppdaterad 

och tillgänglig på arbetsplatsen. 

För att uppnå en god säkerhet vid vägarbetsplatser har behovet att leda om trafik till 

alternativa vägar på senare år ökat, vilket beror på många olika faktorer. Bland annat 

byggs fler 2+1 vägar idag vilka är känsliga för störningar och stopp, samtidigt som 

trafikvolymen har ökat vilket innebär större problem på det ordinarie väg- och gatunätet 

(Trafikverket, 2011). Trafikomledning är även det alternativ Arbetarskydds-styrelsens 

föreskrifter 81 § AFS 1999:3 förespråkar eftersom risker med passerande fordonstrafik 

då försvinner helt från arbetsplatsen. När omledning inte är möjligt ska trafiken passera 

på ett betryggande avstånd alternativt skiljas från arbetsplatsen med hjälp av trafik- och 

skyddsanordningar.  

4.1.2 Krav från Trafikverket 
Utöver de krav som ställs på nationell nivå har även väghållaren specifika krav som 

ställs på entreprenören. Trafikverket har gett ut en egen författningssamling (TRVFS) 

vilken innehåller de föreskrifter som de som arbetar på deras vägar ska följa. Många 

gånger använder sig även kommuner av Trafikverkets dokument vid upphandling av 

entreprenörer. I nästkommande stycken beskrivs några viktiga krav från Trafikverket. 

Kompetens 

För att få vistas eller arbeta inom ett vägarbetsområde där Trafikverket är väghållare 

måste den grundläggande kursen ”Arbete på väg" först genomföras. För att få utföra 

mer avancerade arbetsuppgifter krävs att kursen byggs på med fler kompetenser vilket 

har delats in i olika nivåer. Totalt finns tre nivåer där Arbete på väg motsvarar den första 

nivån. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personen som utför arbetet har 

motsvarande kompetens (Trafikverket, 2014a). 

Personlig skyddsutrustning 

På de vägar där Trafikverket är väghållare måste personer som vistas på en 

vägarbetsplats eller som utför ett vägarbete bära varselklädsel som uppfyller standarden 

EN 471 klass 3 och har en tydlig CE-märkning. När det är dålig sikt, exempelvis vid 

dimma måste även varselklädsel på underkroppen bäras. Varselbyxan ska minst 

uppfylla klass 2 och vara lång i benen (Trafikverket, 2014a). 

Trafik- och skyddsanordningar 

För att uppnå en säker miljö för både trafikant och vägarbetare är det viktigt att i god 

tid göra klart för trafikanten att den närmar sig ett vägarbete  (Trafikverket, 2014a). 

Detta görs genom att varna, upplysa och uppmana trafikanter med hjälp av vägmärken. 
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Figur: 9 Vägmärken (Vägjobb, 2016) 

 

För att skydda vägarbetaren finns olika trafik- och skyddsanordningar. Ett exempel på 

ett sådant skydd är ett längsgående energiupptagande skydd vilka ofta består av räcken 

eller barriärer (se Figur 10).  

 

Figur 10: Längsgående energiupptagande skydd i from av betongbarriärer (Skapad 

av författarna) 

TMA-skydd (se Figur 11) är ett tvärgående energiupptagande skydd och monteras bak 

på en lastbil eller traktor för att skydda mot påkörningar bakifrån. Skyddet ska vid en 

krock deformeras och absorbera energin och därmed skydda både föraren av TMA-

fordonet och personer som eventuellt befinner sig framför fordonet. Även personer i 

det fordon som kör på ett TMA-skydd har större chanser att överleva vid höga 

hastigheter jämfört med att köra in i bakdelen på en stillastående lastbil (Liljegren, 

2013). Även trafikbuffert (se Figur 12) är en form av tvärgående energiupptagande 

skydd och ska hindra det körande fordonet från att nå vägarbetsplatsen genom att 

snabbare bromsa upp fordonet vid påkörning. 
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Figur 11: TMA-skydd (GDL, 2016) 

 

 

Figur 12: Trafikbuffert (Vägjobb, 2016) 

Buffertzon 

För att skydda en arbetsplats mot fordonstrafik ska det finnas en buffertzon mellan 

skyddsbarriär och arbetsplats (se Figur 13). Buffertzonens minimilängd ska vara 

hälften av ursprungshastigheten i meter + 10 m. Den får dock inte vara längre än 250 

m (Trafikverket, 2014a). 

 

Figur 13: Buffertzon (Vägverket och Arbetsmiljöverket, 2010) 
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4.2 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts på tre avdelningar inom NCC: anläggning, asfalt samt drift 

och underhåll. För att få en djupare kunskap om de risker som finns vid arbete på väg 

och hur de ska kunna förebyggas har kunnig och erfaren personal på fallföretaget 

intervjuats. Totalt har 6 personer intervjuats (se Tabell 2). 

Tabell 2: Förklaring respondenter (Skapad av författarna) 

 

4.2.1 Drift och underhåll 
Avdelningen Drift och underhåll på NCC i Jönköping ansvarar för skötseln av 

Trafikverkets vägar i driftområdet “Jönköping” i Jönköpings län. Det är ett av fyra 

driftområden i länet och motsvarar 136 av totalt 493 mil väg. I kontraktet ingår bland 

annat skötsel av vägar, sidoområden och rastplatser året om samt akuta utryckningar 

vid trafikolyckor, översvämningar, ras eller då exempelvis ett träd blockerar vägen.  

Intervjun med Peter Andersson genomfördes den 22 mars 2016 och med Pär Stamborg 

den 31 mars 2016. Peter Andersson arbetar med att köra slingor på Trafikverkets vägar 

och kontrollerar att vägarna håller god standard. Pär Stamborg arbetar oftare med 

utryckningar på större vägar och återställer bland annat räcken och skyltar som blivit 

påkörda och då framförallt på E4:an inom det tidigare nämnda driftområdet.  

Enligt båda driftarbetarna är trafikanter som inte sänker hastigheten i samband med 

vägarbeten den största risken under arbetet. Att de är stressade och har svårt att anpassa 

sig till nya förhållanden i trafiken är något de båda tror kan vara orsaker till att de inte 

sänker hastigheten. En annan riskfaktor i samband med drift- och underhållsarbeten är 

avvägning mellan mängden trafik- och skyddsanordningar och längden på en 

arbetsuppgift. Ofta kan uppställning av skydd ta längre tid och kosta mer än vad arbetet 

i sig tar att utföra. Momentet med etablering och avveckling av trafik- och 

skyddsanordningar är riskfyllt eftersom det skapar förvirring hos trafikanter vilket i sig 

kan leda till olyckor. De korta jobben samt jour och akuta utryckningarna gör dagarna 

och arbetsuppgifterna svårplanerade. Både Andersson och Stamborg har jour vilket 
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innebär att de ibland får arbeta under natten i mörker. Även planerade arbetsuppgifter 

på Trafikverkets vägar ska för vissa sträckor ske nattetid vilket de båda anser försvårar 

arbetet. Risker med att arbeta under kvälls- och nattetid är att sikten försämras samt att 

trafikanterna kan vara mindre uppmärksamma än under dagtid. Både Andersson och 

Stamborg känner sig ibland motarbetade av Trafikverket och menar att det på senare år 

tas mer hänsyn till att trafikanter inte ska bli försenade eller upprörda av att stå i kö, än 

vägarbetarens arbetsmiljö och säkerhet. Ett annat problem som Stamborg tar upp är att 

det ofta är trångt på arbetsplatserna. Det är många fordon igång på en liten yta vilket 

blir både osäkert och ineffektivt med mycket väntetider. Den här förändringen är något 

han märkt av under de 12 år han arbetar med drift och underhåll och tror utvecklingen 

kommer fortsätta gå åt det hållet även i framtiden. 

Andersson tycker att TMA-skydd har bidragit till att han känner sig mer säker när han 

utför ett arbete på vägen. Samtidigt tycker han att det är ett orosmoment att veta att 

skyddet inte hjälper om en lastbil i hög hastighet kör in i skyddet. Att oroa sig för 

olyckor skapar en viss stress tycker både Andersson och Stamborg. Det gäller att hela 

tiden vara uppmärksam på hur trafiken beter sig. De båda tycker dock att de efter en tid 

har vant sig vid att trafikanter håller en för hög hastighet och att de då inte dagligen 

tänker på faran det innebär att vistas ute på vägen. 

En annan stress som båda driftarbetarna tar upp är arbete på 2+1-vägar. Även om inte 

själva arbetsuppgifterna i sig är riskfyllda blir det en stress eftersom det kan vara svårt 

att komma åt och trafiken måste stoppas upp väldigt mycket. Ibland används en metod 

som kallas för “Stop and go”. Då kör en TMA-bil sakta i det enfältiga körfältet för att 

samla upp en kö av bilar bakom sig innan de når arbetsplatsen. Då har vägarbetarna en 

kort stund på sig att utföra arbetet utan passerande trafik. Kön kör sedan förbi vägarbetet 

i nedsänkt hastighet vilket gör arbetet säkrare för de som befinner sig på vägen. 

Stamborg menar att detta är ett effektivt sätt för att få ner hastigheten men att det 

samtidigt blir ett stressigt moment eftersom han vet att de måste vara klara med ett visst 

moment innan trafiken kör förbi. Att utföra arbeten på en motorväg är lättare menar han 

eftersom det då går att stänga av ett körfält och man blir inte lika påverkad av den 

passerande trafiken. 

För att motverka att bilisterna kör för fort förbi vägarbeten som utförs på en motorväg 

används ofta skyddsuppställningen chikan. Den tvingar framförallt lastbilar att sänka 

hastigheten vilket skapar köbildning och är positivt eftersom det även sänker 

hastigheten för övriga trafikanter. Den här metoden används framförallt på de större 

vägarna. Inne i tätorter där hastigheterna är lägre är det vanligare att använda gupp 

vilket också anses som ett effektivt sett att sänka hastigheten. 

Den bästa lösningen för att öka säkerheten för vägarbetare och förbättra deras 

arbetsmiljö är att leda om trafiken bort från vägarbetena. Det är något både Andersson 

och Stamborg upprepar under intervjuerna och de båda menar på att det borde göras i 

betydligt större utsträckning än vad som görs idag. Driftarbetarna upplever att 

trafikanterna är stressade och ibland uppträder hotfullt mot de som arbetar ute på 

vägarna. Vägarbetare har bland annat utsatts för olika grader av hot och slag för att 

trafikanten har blivit upprörd över att de varit på vägen. Tidigare var det mer psykisk 

våld men på senare år har det övergått till att bli allt mer fysisk menar Stamborg. Till 

exempel har vägarbetare blivit både knivskurna och pistolhotade samt har det 

förekommit slagsmål och att vägarbetare fått ben brutna. För att Trafikverket ska 
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godkänna fler omledningar tror Stamborg att de stora entreprenadföretagen behöver gå 

ihop och kräva detta tillsammans för att få igenom en förändring. Att dessutom samla 

ihop flera planerbara arbeten på samma sträcka och utföra dessa under ett och samma 

tillfälle tror han skulle öka effektiviteten samt minska störningar för trafiken. 

4.2.2 Anläggning 
Anläggningsarbeten utförs nödvändigtvis inte på en väg utan kan innebära 

schaktningsarbeten, grundläggning av hus eller stensättning. De anläggningsarbeten 

som utförs i samband med väg pågår ofta under en längre tid vilket skapar 

förutsättningar att planera och ställa upp olika typer av skyddsanordningar. Intervjun 

genomfördes som en gruppintervju med Anders Karlsson och Tommy Furbrink den 23 

mars 2016. 

Enligt Karlsson har TA-planer och avspärrningar blivit bättre under de senare åren och 

Trafikverket ställer högre krav vilket har gjort skillnad. Däremot håller både Karlsson 

och Furbrink med varandra om att trafiken har blivit både snabbare och hårdare än 

tidigare och trafikanten har fått mindre respekt för de som arbetar på vägen. 

Avdelningen har varit förskonad från allvarliga personskador men det har förekommit 

att skydd blivit påkörda.  Ett exempel som tas upp är under ett brobygge där ett fordon 

körde in i avspärrningen till arbetsplatsen. Olyckan skedde under natten när området 

var obemannat men är ett exempel på händelse som kunde ha lett till personskador.  

De farligaste arbetena i samband med arbete på väg anser Furbrink vara när de befinner 

sig alldeles intill trafiken, till exempel då en extra fil ska byggas till. Ibland måste man 

arbeta med ryggen mot trafiken vilket gör att man får mindre uppsikt över vad som 

händer. Karlsson fyller i att det är viktigt när man planerar TA-planen att man kommer 

rätt från början och placerar skydden där de gör som störst nytta samt använder barriärer 

där det krävs. Det kan hända att föraren blir plötsligt sjuk eller liknande och en eventuell 

kollision behöver inte alltid bero på vårdslöshet.  

Att arbeta ute i trafiken kan vara psykiskt stressande i och med ett högt trafikflöde samt 

höga hastigheter på de passerande fordonen. Andra stressfaktorer är snäva tidplaner och 

samordning med andra entreprenörer. Furbrink beskriver att det ibland kan bli stressigt 

innan asfaltsarbetare ska komma eftersom de inte är så flexibla och måste kunna arbeta 

färdigt med sina moment. Förutom tidsmässig press är flyttning av skyltar och 

avstängningar ett arbetsmoment som ofta upplevs stressande och riskfyllt. Innan 

trafikanterna förstår hur de ska köra uppstår lätt förvirring vilket kan bli farligt. 

Huruvida det sker mer olyckor vid de här momenten är dock inte klart. Kanske är det 

så att det upplevs så riskfyllt att de som hanterar skyltningen och avspärrningarna är på 

sin vakt och därmed beredda på om något skulle hända.  

I och med att trafiken anses som den största faran tycker både Karlsson och Furbrink 

att den säkraste och bästa lösningen är att leda bort trafiken helt från arbetsplatsen. De 

tycker att Trafikverket är för restriktiva med att leda om trafik vilket de tror beror på att 

Trafikverket får mycket klagomål om vägarna inte är tillgängliga. Karlsson menar att 

jobben går fortare om trafiken leds bort vilket resulterar i att vägen är begränsad under 

en kortare tid. En annan notering som Furbrink gjort är att Trafikverket inte vill sänka 

hastigheterna tillräckligt förbi vägarbetena. Han berättar om ett arbete han gjorde på 

E4:an i samband med en brorenovering. Där sänkte de den rekommenderade 

hastigheten förbi arbetsplatsen till 70 km/h istället för 50 km/h vilket resulterade i att 

vissa bilförare körde förbi i cirka 100 km/h vilket han upplevde var obehagligt. 
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Vad gäller hastighetssänkande åtgärder nämns farthinder och chikaner som de mest 

effektiva anordningarna. Furbrink anser att gupp i någon form är det som fungerar bäst 

för att få ner hastigheten förbi arbetsplatsen. Dock krävs det en del arbete med att lägga 

ut och ta undan dessa så att de bara ligger ute medan de är på plats och arbetar, annars 

vänjer sig föraren vid dem och effekten minskar. Karlsson och Furbrink är överens om 

att endast skyltning inte har någon större effekt på hastigheten. 

4.2.3 Asfalt 
Avdelningen asfalt på fallföretaget är en lokal organisation som arbetar främst mot 

Jönköpings kommun genom ett så kallat ramavtal. Ramavtalet tar upp cirka 80 % av 

arbetstiden och resterande tid arbetar man mot privata fastighetsägare. En intervju med 

Alfred Toftgård på asfalt genomfördes den 5 april 2016 och med Mattias Hörling den 

14 april 2016. 

Eftersom organisationen till största del arbetar mot kommunen i Jönköpings tätort 

skiljer sig riskerna från de som istället arbetar med beläggningsarbeten på Trafikverkets 

vägar, där en stor risk upplevs vara höga hastigheter. Både Toftgård och Hörling anser 

att risken med höga hastigheter inte är lika förekommande för de som arbetar på 

kommunens gator. Där är risken att bilar kommer från olika håll samt kan komma in i 

arbetsområdet större. Ofta är det trångt där arbetena utförs och det är mycket som sker 

samtidigt. För Hörlings egen säkerhet ser han stora risker i att han skulle vara 

ouppmärksam och tappa fokus. Eftersom han befinner sig på vägen utan skydd måste 

han hela tiden ha uppsikt över vart trafiken är för att inte bli påkörd. 

Under det senaste året har det blivit en stor förändring från kommunens sida med hur 

ofta de kontrollerar de arbeten som är igång i kommunen. För bara ett år sedan gjordes 

kontroller lite då och då medan de numera kontrollerar alla arbetsplatser menar 

Toftgård. Det som kontrolleras är hur väl skyltning och skyddsåtgärder på arbetsplatsen 

följer den TA-plan som tagits fram för arbetet. Om entreprenören inte följt den riskerar 

företaget att straffas med viten. Toftgård menar att detta är bra och en förutsättning för 

att man på arbetsplatsen ska kunna upprätthålla en god säkerhet, både för trafikanter 

och för de som arbetar. Det svåra är att försöka få alla att förstå hur viktigt det är med 

skyltning och att följa TA-planen. 

Även Hörling håller med om att kontrollerna har blivit fler och att det har lett till bättre 

skyltningar. Det som dock är viktigt att komma ihåg är att just etablering och avveckling 

av skyltar och anordningar är ett riskfyllt moment i sig och mängden skydd bör därför 

inte vara mer än vad som krävs för att göra arbetsplatsen säker.  

När det skapas långa bilköer vid ett arbete upplevs detta ofta som en stress för de som 

arbetar på platsen. Folk blir arga och tutar vilket kan vara påfrestande för humöret. 

Dock är det mest flaggvakterna som blir utsatta för arga kommentarer och hot eftersom 

de är de första att möta trafiken. För att komma ifrån den stressen tycker Hörling att det 

bästa är när man lyckas leda om trafiken från arbetsplatsen.  

Att avdelningen har en anställd som främst arbetar med utsättning av skyltar och skydd 

ser Toftgård som en stor fördel eftersom personen blir expert på skyltning och därmed 

kan utföra arbetet säkrare och mer effektivt. Det negativa med att bara ha en anställd 

som arbetar med skyltning är att de andra beläggningsarbetarna är beroende av honom. 

Ifall Hörling har det stressigt och inte hunnit skylta upp arbetsplatsen kan de inte 

påbörja arbetet. I det momentet anser Toftgård att mycket eget ansvar ligger på 
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beläggningsarbetarna eftersom de inte ska påbörja ett arbete innan alla skyltar är på 

plats trots att man vill och känner att man skulle kunna. För att skapa trygga 

arbetsplatser är det enligt Toftgård även viktigt med ett tydligt ledarskap och att man 

bland annat vågar säga ifrån. Detta kan beskrivas med att det är positivt om det finns 

en viss form av machokultur, vilket förr snarare sågs som något negativt menar 

Toftgård. Han menar att det är mycket av det negativa har arbetats bort vilket är positivt 

för säkerheten. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Totalt har sex personer intervjuats på tre olika avdelningar på fallföretaget varav två på 

drift- och underhåll, två på asfalt och två på anläggning. Genom att intervjua 

vägarbetare från olika avdelningar ges en bredare bild över vad de anser vara riskfyllda 

arbetsmoment, vilka förebyggande åtgärder som fungerar bra idag samt vad som behövs 

förbättras ytterligare. Intervjuerna samt dokumentanalysen är alla viktiga för att uppnå 

målet och tar upp teoretisk samt praktisk tillämpning av säkerhetsarbete.
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Analys av risker 
Precis som i Debnath, Blackman och Haworths (2015a) studie visar intervjuerna i 

kapitel 4 att samtliga respondenter ansåg att trafikanter som inte sänker hastigheten 

förbi vägarbeten utgör en stor säkerhetsrisk. Även aggressiva och ouppmärksamma 

trafikanter anses öka riskerna för olyckor och stress vilket också styrks av Debnath, 

Blackman och Haworths (2015a). Graden av utsatthet skiljer sig dock åt mellan olika 

typer av arbeten. Enligt intervjuerna spelar tidslängden och miljön för arbetet stor roll 

för hur väl arbetena kan planeras och genomföras på ett säkert sätt. 

Enligt Karlsson och Furbrink är projekten för anläggningsarbeten ofta väl planerade 

och mycket tid läggs på att upprätta säkra TA-planer. Många gånger pågår arbetena 

även under en längre tidsperiod vilket ökar förutsättningarna för att ställa upp bra 

skyddsanordningar (Ihs et.al., 2014). För drift och asfaltsarbeten som ofta innebär 

snabba jobb uppstår problem med hur mycket tid och pengar som ska läggas på  

trafikanordningar i förhållande till den tid som arbetet tar att utföra (Ihs et.al., 2014). 

Det är lätt att tänka att fler skydd och skyltar automatiskt medför säkrare förutsättningar 

för alla inblandade men samtliga respondenter enligt kapitel 4 var eniga om att det är 

riskfyllt att sätta ut och avveckla trafik- och skyddsanordningar. Trafikanten har inte 

hunnit uppfatta att de befinner sig på vägen vilket ökar risken för olyckor. Detta styrks 

av både Debnath, Blackman och Haworths (2015a) och Ihs et.al. (2014). 

Enligt Debnath, Blackman och Haworths (2015a) upplever vägarbetare att nattarbeten 

är farligare att utföra än arbeten under dagtid. Av de intervjuer genomförda på drift och 

underhåll framförs liknande resonemang. De nämner samma orsaker till risker så som 

försämrad sikt och större antal berusade trafikanter. Uppfattningen skiljer sig dock åt 

mellan de olika avdelningarna. De som arbetar på asfalt ser istället nattarbeten som ett 

bra alternativ eftersom det blir lättare att stänga av vägen och utföra arbetet utan 

störande trafik. En anledning till att uppfattningarna angående nattarbeten skiljer sig åt 

mellan avdelningarna skulle kunna bero på de olika typerna av arbetsuppgifter de utför 

och hur beroende de är av dagsljus. Toftgård säger att när en väg stängs av för fräsning 

och beläggning så är det ofta en större sträcka där precision inte är lika viktig som vid 

mindre beläggningsjobb, vilka helst inte utförs under natten. Många driftarbeten kräver 

precision vilket är svårt att utföra på ett bra sätt med endast lampor som ljussättning. 

I avsnitt 3.4.2. beskrivs machokultur som något negativt och något som innebär 

riskfyllda beteenden. Under intervjuerna framkom det dock att det inte var någon av 

respondenterna som kände av en machokultur på deras arbetsplatser idag. Däremot 

anser vissa respondenter att det var mer förekommande förr men att mycket av det 

negativa med kulturen idag har arbetats bort. En risk som däremot ökat under de senaste 

åren är att trafikanterna blivit mer aggressiva mot de som utför arbeten på väg. De båda 

driftarbetarna beskriver en situation där vägarbetare utsätts för både psykisk och fysisk 

våld och där det är en stor risk i att inte veta hur trafikanten kommer bete sig när den 

kommer till vägarbetsplatsen. Att behöva utstå hot och våld till den grad att folk bryter 

armar och knivskär arbetare är såklart inte acceptabelt. Även Hörling beskriver 

situationen som ohållbar och säger att det främst är trafikvakter som först möter trafiken 

som utsätts mest för våldet. 
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Samtliga respondenter tycker att de med tiden har vant sig vid riskerna och inte känner 

sig osäkra eller stressade över att vara på vägen. Detta framkom tydligast under 

intervjuerna med de som arbetade på avdelningarna för asfalt och anläggning. 

5.1.2 Analys av förebyggande åtgärder och förbättringsförslag 

Trafikomledning och sänkt hastighet 

När trafiken leds om till en alternativ vägsträcka kan arbeten utföras med högre kvalitét 

samt under en kortare tidsperiod, eftersom energi inte behöver läggas på att oroa sig för 

passerande fordonstrafik enligt respondenterna. När den passerande fordonstrafiken 

försvinner minskar även stressen på arbetsplatsen och arbetet kan utföras med ett lugnt 

sinne och långsiktigt tänkande, vilket är positivt (se Figur 6). Arbetar-skyddsstyrelsens 

föreskrifter 81 § AFS 1999:3 förespråkar trafikomledning i första hand, samt anser även 

Trafikverket (2011) att det finns många fördelar för både vägarbetare och trafikanter 

när trafiken leds om. Trots dessa positiva effekter för både vägarbetare och trafikanter 

anser inte respondenterna att trafiken leds om i tillräckligt stor utsträckning i dagsläget 

som 81 § AFS 1999:3 förespråkar. Istället ska så mycket trafik som möjligt passera 

vägarbetet vilket gör att vägarbetsplatsen trycks ihop på en liten yta. Detta kan bero på 

att trafikvolymen blivit större (Trafikverket, 2011). När många maskiner ska samsas på 

en liten yta bidrar det till en mer orolig och stressad arbetsplats som enligt Leung, Liang 

och Olomolaiye (2016) är en bidragande orsak till att olyckor sker. Framförallt på 

avdelningen drift och underhåll känner sig de tillfrågade motarbetade av väghållaren på 

så sätt att mer hänsyn tas till trafikanters framkomlighet än deras säkerhet. För att få 

väghållaren att förstå problematiken med detta ses möjligheter med att i framtiden 

samarbeta med andra stora entreprenad-företag. Då kan företagen tillsammans ställa 

högre krav på att väghållaren ska leda om trafiken i större utsträckning än vad som görs 

idag. Ett ytterligare argument för detta är att fler planerbara arbeten kan utföras under 

samma tillfälle, vilket på längre sikt bidrar till en lägre påverkan på trafiken. 

När det inte är möjligt att leda om trafiken ska störst fokus istället ligga på att få ner 

hastigheten på den passerande fordonstrafiken enligt Arbetarskyddsstyrelsens 

föreskrifter 81 § (AFS 1999:3). Trots att detta är vad som förespråkas tycker 

vägarbetarna på avdelningarna anläggning samt drift och underhåll att hastigheten förbi 

vägarbetsplatser sänks tillräckligt för att uppnå en trygg arbetsmiljö. När hastigheterna 

inte sänks blir arbetsmiljön mer osäker för respondenterna som upplever mer stress, 

buller och damm. Även här anses det vara en fördel att i framtiden samarbeta med andra 

stora entreprenadföretag för att få väghållaren att förstå problematiken med detta. Då 

kan företagen tillsammans ställa högre krav på att väghållaren ska sänka hastigheten 

ytterligare vilket skapar säkrare arbetsplatser. 

Åtgärder för att sänka hastigheter 

Precis som Perco och Dean (2012) skriver, upplever respondenterna att det inte hjälper 

att enbart skylta för lägre hastigheter. Istället måste trafik- och skyddsanordningar 

etableras på ett sådant sätt att den visuella körupplevelsen gör att trafikanter tvingas till 

att sänka hastigheten. Detta görs med trånga chikaner och gupp men då detta inte 

fungerar fullt ut finns förslag på att kombinera dessa med poliskontroller. Att 

poliskontroller skulle vara ett effektivt sätt att sänka hastigheten på förbipasserande 

trafik anses även av Debnath, Blackman och Haworths ( 2015a) vilka har intervjuat 

vägarbetare som testat metoden. 
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Skyltning samt trafik- och skyddsanordningar 

För att minska riskerna som uppkommer vid etablering och avveckling är det viktigt att 

inte ställa ut onödigt många skydd och skyltar, samtidigt som de ska ge ett fullgott 

skydd för de som arbetar på vägarbetsplatsen menar Hörling. En förutsättning för att 

minska riskerna vid korta arbeten är att redan i förtid ha en förberedd TA-plan som 

beskriver hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras enligt Toftgård. När arbeten 

utförs på trafikverkets vägar måste TMA-skydd användas (Liljegren, 2013), detta ser 

driftarbetarna som en bra åtgärd för att öka säkerheten. 

På avdelningen asfalt är Hörling den enda som enbart arbetar med etablering och 

avveckling av trafik- och skyddsanordningar. Det anser Toftgård vara en stor fördel 

eftersom arbetet då går snabbare och blir korrekt från början. Även Hörling anser det 

vara fördelaktigt eftersom han blir mer medveten om de risker som finns, samt hur han 

ska undvika dem. En av de risker som Hörling tar upp är att trafikanter kommer väldigt 

nära inpå. För att tvinga trafikanter att hålla ett större avstånd i sidled har han därför 

monterat en utfällbar sidomarkeringsskärm på bakänden av bilen. En utfällbar skärm är 

även något han tror skulle kunna användas på fler fordon eftersom trafiken ofta kommer 

nära inpå och bakifrån. 

Säkerhetskultur 

För att uppnå en god säkerhetskultur är det enligt Åberg och Draganja (2015) viktigt att 

på arbetsplatsen ha en förstående ledning. Detta anser även samtliga respondenter vara 

nödvändigt för att skapa en god arbetsmiljö. Det kan exempelvis handla om att vänta 

med att utföra vissa arbetsmoment på grund av dåliga förhållanden. Det är då viktigt att 

ledningen tar hänsyn till det och inte sätter vägarbetarna i en riskfylld situation som kan 

leda till olyckor. En god säkerhetskultur skapas även genom att rätt utrustning finns 

tillgänglig för det arbetsmoment som ska utföras. Respondenterna anser att det aldrig 

varit problem med att få tillgång till rätt utrustning vilket skapar gott förtroende och 

god solidaritet inom företaget. För att uppnå en god säkerhetskultur är det även viktigt 

att inom företaget ha goda värderingar eftersom värderingar styr beteendet enligt 

Eklund (2011). 

Ensamarbeten 

För att undvika ensamarbeten som är riskfyllt i just en miljö med förbipasserande 

fordon (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015) skulle en åtgärd på avdelningen drift och 

underhåll enligt Andersson vara att minska på slingorna som körs och istället åka mer 

frekvent på tips. Det skulle frigöra personal vilket i sin tur gör att det oftare skulle gå 

att åka två personer samtidigt på vissa riskfyllda arbeten. 

5.2 Vilka riskfaktorer upplever vägarbetare vid arbete på väg? 
I Tabell 3 redovisas vad respondenterna anser vara riskfyllt vid arbete på väg. Riskerna 

är inte värderade gentemot varandra utan visar enbart hur många av de tillfrågade som 

själva tagit upp respektive fenomen som en risk. 
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Tabell 3: Vilka risker som vägarbetare upplever i samband med arbete på väg 

 

5.3 Hur ser säkerhetsarbetet ut idag för att undvika 
arbetsplatsolyckor vid vägarbeten? 

Förutsättningarna för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö skiljer sig åt mellan olika 

vägarbeten eftersom de yttre förhållandena varierar, vilket påverkar säkerhetsarbetet. 

För att arbeta förebyggande mot att arbetsplatsolyckor sker finns många grundläggande 

lagar och förordningar som behandlar hur ett vägarbete ska utföras, vilka också är den 

största byggstenen i pyramiden (se Figur 14). Exempelvis finns Arbetsmiljölagen vars 

ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall under arbetet, samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö. Utöver Arbetsmiljölagen finns även Plan och Bygglagen, 

Vägmärkesförordningen samt Väglagen med flera. 

Den andra byggstenen i pyramiden (se Figur 14) är Trafikverkets författningssamling 

och där finns de föreskrifter som Trafikverket utfärdat. Föreskrifterna behandlar 

exempelvis vilken kompetens personer som utför arbeten på väg måste besitta, vilken 

personlig skyddsutrustning som ska bäras samt hur trafik- och skyddsanordningar ska 

ställas ut. Hur trafik- och skyddsanordningar ska ställas ut kan exempelvis variera 

mellan olika arbeten då förutsättningarna för att skapa en god arbetsmiljö skiljer sig åt.  

Den översta byggstenen (se Figur 14) är entreprenörens eget säkerhetsarbete och syftar 

till att vägarbetare ska känna trygghet under arbetet. Det kan handla om att personalen 

ska utses med rätt kompetens och utrustning från ledningen eller att tid- och 

kostnadsplanen ska vara relevant så inte onödig stress uppstår, vilket kan leda till att 

olyckor sker. 
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Figur 14: Illustration över förebyggande säkerhetsarbete (Skapad av författarna) 
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5.4 Vilka förbättringsförslag har vägarbetarna för att öka 
säkerheten vid arbete på väg? 

Utifrån de risker respondenterna upplever i samband med arbete på väg (se Tabell 3) 

ser de vissa förbättringsåtgärder. Dessa redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4: Förbättringsförslag enligt vägarbetare (Skapad av författarna) 
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5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att undersöka hur säkerheten för vägarbetare kan förbättras vid 

arbete på väg. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av litteraturstudie, 

dokumentanalys samt kvalitativa intervjuer på fallföretaget. 

Ett vägarbete berörs av många olika lagar, förordningar och föreskrifter, vilka också 

ligger till grund för vad som ska göras i samband med ett arbete på väg för att uppnå en 

god säkerhet. Resultatet på den första frågeställningen är att det ständigt, både i teorin 

och i praktiken arbetas med säkerhetsfrågor för att göra arbetsplatsen mer säker. 

Resultatet på den andra frågeställningen visar på vikten av att lagar, förordningar och 

föreskrifter både finns och följs men samtidigt på att det fortfarande finns brister då 

vägen trots detta upplevs som en riskfylld plats av de som dagligen vistas där. Det är 

även viktigt att belysa att både väghållare och entreprenör måste ta ansvar för 

säkerheten ute på vägarna med bland annat rätt kompetens och resurser. Den sista 

frågeställningen visar på vad som bör förbättras för att uppnå en god säkerhet vid arbete 

på väg. Genom att applicera de förbättringsförslag som tagits fram skulle säkerheten 

för de som arbetar på väg förbättras och målet uppfyllas.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet bygger på empiri där stöd för resonemangen går att finna i den teori som 

presenteras i rapporten. Empirin har samlats in genom dokumentanalys samt kvalitativa 

intervjuer med erfarna personer på fallföretaget. Alla intervjuer genomfördes 

individuellt förutom intervjun på anläggning som genomfördes som en gruppintervju. 

Efter intervjuerna har en sammanställning skickats tillbaka till respondenterna för 

återkoppling och kommentarer. Det ökar rapportens reliabilitet eftersom vissa 

missuppfattningar uppmärksammats samt korrigerats. Validiteten i rapporten anses 

vara övergripande god, dock finns det utrymme till vissa förbättringar. Att genomföra 

en gruppintervju ses i efterhand som en nackdel eftersom respondenterna påverkade 

varandra vilket minskar rapportens validitet (Jacobsen, 2012). För att uppnå högre 

validitet skulle även en större urvalsgrupp behövts studerats. Till exempel skulle 

intervjuer då genomförts med yrkesarbetare på andra företag för att få ett mer generellt 

resultat.  

Resultatet är användbart för företag med personal ute på vägar eftersom den tar upp 

punkter med förbättringsförslag från de som arbetar på väg. Även Trafikverket har nytta 

av resultatet eftersom vissa vägarbetare ibland känner sig motarbetade av dem och det 

krävs en bättre dialog mellan dessa. 

Målet har kunnat uppfyllas med hjälp av de frågeställningar som ställts upp, dock inser 

författarna att en intervju med Trafikverket borde gjorts för att få en bredare bild över 

hur de tänker kring vägarbeten. Målet var att undersöka vägarbetarens perspektiv men 

det skulle vara intressant att ställa detta mot Trafikverkets perspektiv för att uppnå ett 

bättre resultat. 

6.2 Metoddiskussion 
De metoder som applicerats anses alla vara nödvändiga för att nå målet. 

Litteraturstudier samt dokumentanalyser påbörjades innan intervjufrågorna skrevs 

eftersom författarna ville få mer kunskap om ämnet för att på så sätt kunna formulera 

relevanta intervjufrågor.  

Kvalitativa intervjuer genomfördes eftersom metoden är fördelaktig då mer djupgående 

svar eftersökes. Intervjutekniken som applicerades var semistrukturerade intervjuer, 

vilken av författarna anses vara nödvändig. Respondenterna är inte bundna till 

färdigformulerade svarsalternativ utan tillåts tala mer utförligt om de ämnen som 

intervjuaren tar upp. Intervjuerna genomfördes på plats med respondenterna vilket ökar 

validiteten eftersom författarna då hade möjlighet att utveckla och förtydliga 

intervjufrågorna samt möjlighet att läsa av kroppsspråk. För att öka reliabilitet har 

intervjuerna spelats in, skriftligt antecknats och sedan återkopplats till respondenterna. 

Detta gav respondenterna möjlighet att kontrollera samt förtydliga vissa svar. 

En alternativ metod för insamling av empiri hade varit att genomföra en 

enkätundersökning. Då hade personer från olika organisationer kunnat tillfrågas vilket 

hade kunnat bidra till en mer djupgående analys. Enkätundersökning valdes dock bort 

eftersom mer djupgående svar eftersöktes där respondenterna har möjlighet att förklara 

och reflektera vilket inte är möjligt vid en enkätundersökning. Dessutom är risken stor 
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för att svarsfrekvensen blir låg vilket gör det svårt att analysera och dra rimliga 

slutsatser. 

6.3 Begränsningar 
Rapporten beskriver enbart synvinkeln från ett entreprenadföretag och där samtliga 

respondenter utgår från samma ort. NCC tillhör ett av Sveriges största 

entreprenadföretag inom hus- och anläggningsbranschen och har idag ett stort fokus på 

säkerhet och arbetsmiljö. Resultatet kan därför inte direkt jämföras med mindre 

entreprenadföretag eftersom upplevda risker kan variera mellan stora och små företag. 

Resultatet styrks dock av tidigare teorier. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
De slutsatser som går att dra från resultatet är att samtliga respondenter tycker att 

trafikanter som visar för liten eller ingen hänsyn utgör en stor säkerhetsrisk. Detta kan 

även kopplas till undersökningen som SEKO gjorde 2011 där nio av tio vägarbetare 

uppgav samma svar. Rapporten visar även att säkerhet vid vägarbeten är en stor fråga 

där problemen inte går att lösa med hjälp av en specifik metod. Ofta minskas en risk på 

bekostnad av att en annan ökar. Ur rapporten har dock vissa åtgärdsförslag tagits fram 

vilka sammanfattas och presenteras nedan. 

 Trafik förbi vägarbetsplatser bör ledas om via alternativa vägsträckor i större 

utsträckning än vad som görs idag för att vägarbetsplatser ska bli säkrare att 

arbeta vid. I dagsläget känner sig vägarbetare motarbetade av Trafikverket 

vilket kräver en bättre dialog mellan beställare och entreprenör 

 Samla ihop planerbara arbeten på samma sträcka och utföra dessa under ett 

och samma tillfälle skulle öka effektiviteten samt minska störningar i trafiken 

under förutsättningen att trafiken kan ledas om 

 Förståelsen från trafikanterna behöver bli bättre mot de som arbetar på vägen. 

Aggressivt beteende samt ouppmärksamhet och höga hastigheter utgör stora 

risker för vägarbetarna. Dessa frågor borde få större utrymme vid 

körkortsutbildningar 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Denna rapport behandlar enbart åsikter som vägarbetare på ett större entreprenad-

företag har angående trafiksäkerhet. Det hade därför varit intressant att undersöka om 

resultatet hade blivit det samma om samma frågor hade ställts till vägarbetare på ett 

mindre entreprenadföretag istället. 

I rapporten framgår det att vägarbetare önskar ökat samarbete med andra entreprenad-

företag för att på så sätt kräva av väghållaren att trafiken leds bort från vägarbetesplatser 

i större utsträckning. Det skulle vara intressant att undersöka om den viljan finns hos 

andra entreprenadföretag och hur ett sådant samarbete i så fall skulle gå till.
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Figur 13: Arbetsmiljöverket, Vägverket. (2010). Passerande trafik vid vägarbete.  

Figur 14: Skapad av författarna. Illustration över förebyggande säkerhetsarbete 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 Kan du berätta lite om dig själv så som ålder, titel, erfarenhet och avdelning? 

 Vad tänker du på när du hör ordet arbetsmiljö? 

 Hur upplever du att arbetsmiljön är på din arbetsplats? 

Bra: Vad är bra? Varför är det bra? Skulle det kunna bli ännu bättre? 

Dåligt: Vad är dåligt? Hur kan det förbättras? 

 Har arbetet med arbetsmiljön förändrats de senaste åren? Hur har det i så fall yttrat 

sig?  

 Finns det någon viss typ av arbetsuppgift eller arbetsmoment där olyckor inträffar 

oftare än vid andra? 

 Vad tror du är de vanligaste orsakerna till att olyckor sker i just det momentet? 

 Hur tror du att dessa olyckor skulle kunna undvikas? Vilken är den mest effektiva 

metoden för att motverka dessa? 

 Vilken typ av olycka uppfattar du är den vanligaste på din avdelning/i ditt arbete, har 

det hänt dig/din arbetskollega? 

 Om du känner dig osäker på ett arbetsmoment eller ska börja ett nytt arbetsmoment, 

hur går du då till väga? 

 Vad är ett bra ledarskap för dig? 

 Vad tycker du är viktigt hos en ledare för att upprätthålla en god arbetsmiljö? 

 (Vi förklarar lite om machokultur) Tror du att det ligger något i det? Känner du av en 

machokultur? 

Om inte: varför tror du att det inte är så? Hur är jargongen om det kommer någon 

ny/när du var ny? 

Om ja: hur kommer det sig? Tror du att det kan påverka säkerheten på något sätt? 

Både positivt och negativt?  

 Upplever du stress under arbetet? 

 I vilka sammanhang känner du dig stressad? 

 Vad beror stressen på? 

 Hur tror du man kan minska stressen? 

 

 

Förbättringsförslag 

 Vad upplever du prioriteras mest på din arbetsplats? 

 Vad tycker du borde vara störst fokus på? 

 Vad tycker du behöver förbättras i arbetet med arbetsmiljö? 

 Hur ofta testas nya metoder för att förbättra säkerheten? 

 Egna förslag? Nått mer du vill tillföra som du tror att vi missat? 
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Bilaga 2: Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 3: Reaktionssträcka 

 

Reaktionssträckan beräknas med följande formel: Sr = v * tr där  

Sr = reaktionssträckan,  

v = hastigheten på fordonet  

tr = reaktionstiden i sekunder hämtad från ovanstående tabell  

Hastighet, v (km/h) 30,00 50,00 70,00 90,00 110,00 

Hastighet, v (m/s) 8,33 13,89 19,44 25,00 30,56 

Reaktionstid, tr (s) 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 

Reaktionssträcka, Sr = v*tr (m) 12,50 20,83 38,89 50,00 76,39 
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Bilaga 4: Vårdguiden1177 

 

 



Bilaga 4 

42 

 

 
 

 

 



Bilaga 4 

43 

 



Bilaga 5 

44 

Bilaga 5: Kommunfakta yrken kvinno/mans-dominerade för år 2013 
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Bilaga 6: Attityd 
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Bilaga 7: Iceberg Model 
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Bilaga 8: Ensamarbeten 

 



Bilaga 9 

49 

Bilaga 9: Vägmärken 
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Bilaga 10: TMA-skydd 

 
 

  


