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Sammanfattning  

Inom byggbranschen finns det problem med att personer kommer in på arbetsområdet där de kan 

komma till skada. Detta problem kallas problemet med tredje man på arbetsplats och byggföretagen 

jobbar idag på att hitta en lösning till detta. I examensarbetet ligger fokusen på att identifiera och 

kartlägga hur incidenterna går till och om det är möjligt att förebygga dessa. 

 

I rapporteringsdatabasen BIA har 1000 incidenter undersökts, kategoriserats och presenterats. Detta 

för att hitta samband och beteendemönster. Intervjuer har gjorts med branschaktiva och enkäter har 

skickats ut till insatta i ämnet för att inhämta kunskap och förståelse av problemet. 

 

De studerade incidenterna som undersökts kommer från Skanskas arbetsplatser. Incidenter som 

inträffat på andra ställen än Skanska Sverige undersöks inte. Studien undersöker inte om det är 

möjligt att förhindra skador på tredje man. 

 

Studien har visat att det finns vissa beteendemönster i hur och varför tredje man beträder 

arbetsplatser. Dessa beteendemönster kan delvis förklaras av hur och när folk tar sig till skolor och 

jobb. Studien visar också att i vissa fall har tredje man kommit in av misstag då avstängningar är 

otillräckliga. Material från intervjuer och enkäter stödjer också detta resultat. I dessa intervjuer och 

enkäter framgår också att det finns ett stort problem av bristande respekt hos tredje man vilket leder 

till aktiva beslut att beträda arbetsplatser. 

 

Slutsatsen som kan dras av examensarbetet är att problemet med tredje man på arbetsplatser är 

omfattande och det finns många orsaker till problemet. Det framgår också att problemet med tredje 

man existerar i betydande grad bland fotgängare, cyklister och bilister. Det som kan konstateras är 

att om problemet helt ska förhindras krävs åtgärder på många olika sätt, både för att stoppa de 

aktiva intrången och förhindra att personer kommer in av misstag eller missförstånd. 

 

Nyckelord 

Tredje man, arbetsmiljö, säkerhet, säker arbetsplats, byggarbetsplats, avstängning, anläggning, 

trafikarbete.



 

 

Abstract 

In the construction industry today, there is problems related to the public entering worksites where 

accidents might happen that also lead to injuries. This is called the problem with third person at 

worksites and today, companies do their best to find a solution for this. In this examination thesis the 

focus is to identify and map how these incidents occur, and if it is possible to prevent them. 

 

In the report database BIA, 1000 incidents has been studied, categorized and presented. This has 

been done to find similarities and behavioral patterns. To collect information and understanding 

about this issue, interviews and surveys has been done with people working in the construction 

industry. 

 

The incident reports that has been studied comes from Skanska’s worksites in Sweden. Incidents that 

has occurred at other work sites has not been studied. The study does not analyze if it is possible to 

avoid injuries to unauthorized people entering the work sites. 

 

The study shows there is signs of behavioral patterns concerning the public and how they end up 

within worksites.  This can partly be explained in which time and way people travel between home 

and schools or work. The study also shows that in some cases third person has entered the worksite 

by mistake when fences and gates has been insufficient. The interview material and surveys also 

support this result. In these interviews and surveys it’s also apparent that there is a big issue 

concerning peoples lack of judgement, leading to decisions to enter construction sites. 

 

What can be summarized by this examination thesis is that the problem with unauthorized entry by 

third person at worksites is a major issue and there seems to be many causes to the problem. It also 

appears that the issue widely affects pedestrians, cyclists and motorists. What can be said about this 

is that if the problem is to be completely prevented, large effort needs to be applied in many ways, 

both to prevent active intrusion and to prevent people trespassing by accident. 

 

Keywords 

Unauthorized entry, work environment, safety, safe workplace, construction site, restricted area, 

trespassing. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Idag finns stora problem med att obehöriga tar sig in på arbetsområden där de kan komma att 

skadas eller skada andra. Detta problem kallas av byggföretagen för ”tredje man på arbetsplats”. 

 

I ett samarbete med Skanska Väg och Anläggning i Örebro ska detta examensarbete därför handla 

om det aktuella problemet tredje man på arbetsplatser. Problemområdet ses av byggbranschen som 

högst aktuellt och efter möte med Skanska där ämnesval diskuterades kom detta förslag upp som 

önskvärt ämne för examensarbetet. 

 

1.2 Syfte 
Denna undersökning syftar till att studera och kartlägga olika incidenter, som är rapporterade av 

Skanska, där obehöriga kommer in på arbetsplatsområden. Detta utförs för att se om det kan finnas 

några gemensamma faktorer vid incidenterna. 

 

Syftet är att kunna se om dessa incidenter kan utmynna i ett förändrat arbetssätt eller hitta någon 

annan lösning på problemet. 

 

1.3 Avgränsning 
Den incidentdokumentation som har använts för att undersöka problemet med tredje man på 

arbetsplatser har erhållits från Skanska Väg och Anläggning i Örebro. Incidentdokumentation från 

andra företag har inte använts i undersökningen. Arbetet kommer inte att undersöka hur skador på 

tredje man kan förhindras, utan fokus ligger på att i första hand studera dokumenterade incidenter 

där tredje man kommit in i arbetsområdet. Även incidenter som inte orsakat personskador eller 

olyckor utan endast består av observationer tas hänsyn till i detta arbete. Examensarbetet kommer 

inte att praktiskt testa någon ny metod för att begränsa tillgängligheten till en arbetsplats. 

 

1.4 Metodik 
I studien genomsöks information i tidigare undersökningar och regelverk för att få en inblick i hur 

problemet ser ut idag med tredje man på arbetsplatser. I studien granskas även tidigare händelser 

som dokumenterats av byggföretaget Skanska. I arbetet görs intervjuer med personer som på något 

sätt har anknytning till det aktuella problemet. Ett frågeformulär skickas ut till personer som arbetar 

och berörs av detta problem inom Skanska, detta för att få insikt i problematiken kring ämnet. 

Skanskas rapporteringssystem och intranät kommer att användas för datainhämtning av 

dokumenterade händelser samt annan information relaterat till ämnet. 
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2. Publikationer, författningar och regelverk. 
 

2.1 Arbetsmiljöverket och AFS 
I Sverige har vi Arbetsmiljöverket som ger ut Arbetsmiljöverkets Författningssamling även kallat AFS. 

Där reglerar arbetsmiljöverket, på uppdrag av regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet 2017), i 

detalj vad som ska gälla med föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 

2016). 

 

Arbetsmiljöverket jobbar tillsammans med arbetsmarknadens olika parter med frågor om 

arbetsmiljörisker, fysiska och psykiska påfrestningar, samt maskiner och ämnen som kan utgöra fara. 

AFS är till för att beskriva hur arbetsplatser ska se ut för att följa arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 

2019). 

 

2.2 Arbetsmiljölagen AML 
Arbetsmiljölagen beskriver hur arbetsgivare och skyddsansvariga ska arbeta för att förebygga skador 

och ohälsa på arbetsplatsen. Lagen innefattar alla verksamheter och arbetsplatser där det finns en 

arbetstagare och arbetsgivare. I lagen finns bland annat lagstadgat att ett skyddsombud inte 

medvetet får hindras från att utföra sitt arbete. Tillsynsmyndigheten innehar också full rätt att efter 

uppmaning kontrollera att arbetsplatser uppfyller alla krav. Denna lag är utformad för relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och berör i första hand inte tredje man, men den har 

fortfarande stor betydelse för att tredje man kan komma in på arbetsområdet (Tägtström 2018). 

 

2.3 Arbetsplatsens utformning 
I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 (Arbetsmiljöverket 2018) finns det 

kravbeskrivningar på vad som krävs av en arbetsplats. Där finns tydliga regler som kräver fria 

utrymningsvägar på en arbetsplats vid eventuell brand eller annan fara. (Arbetsmiljöverket 2018, s. 

19). 

 

Boverket beskriver också kraven på åtkomlighet för räddningsinsatser i BBR (Boverkets byggregler, 

BBR 18, BFS 2011:6. -2011. avsnitt 5:72). I detta avsnitt finner man information och krav på 

räddningsfordons fri framkomlighet till byggnader. Något som arbetsplatser kan begränsa. 

 

Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning och BBR kan därför göra det mer komplicerat om man 

samtidigt försöker begränsa tredje mans tillgång till arbetsplatsen. 

 

2.4 Föreskrifter om byggnads och anläggningsarbete AFS (1999:3) 
Även föreskrifterna om byggnads och anläggningsarbete (Arbetarskyddsstyrelsen 1999) är av intresse 

i denna studie. Där kan man finna uppgifter om hur en byggarbetsplats ska planeras och projekteras 

på korrekt sätt. I paragraf 11 kan man finna information om att byggarbetsmiljösamordnaren deltar i 

planering och i projektering. Där beskrivs att arbete ska utföras på ”det sätt som behövs för att 

förebygga risker för ohälsa och olycksfall under utförandet av byggnads eller anläggningsarbetet”. 

Detta tolkas alltså som att byggarbetsmiljösamordnaren har ett ansvar i att en upprättad arbetsplats 
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är säkrad från olyckor och att skador inträffar. Även fast en byggarbetsmiljösammordnare har utsetts 

frias aldrig byggherren helt från ansvar om något skulle inträffa. 

 

2.5 TA-Plan 
För att upprätta en arbetsplats i närområdet till trafik krävs en godkänd trafikanordningsplan även 

kallad TA-plan, i en sådan finner man information om vägarbetet och hur det ska märkas ut. TA-

planens utförande varierar beroende på hur stor påverkan arbetsplatsen kommer att ha på trafiken. I 

dagsläget finns fyra olika nivåer av arbetsplatsens inverkan på trafiken (Trafikverket 2015). Dessa 

klassas in i låg, mellan hög eller mycket hög påverkansgrad. Dessa arbeten kan också indelas i så 

kallade platsspecifika (fasta) arbetsplatser som kräver en Objektspecifik TA-plan eller icke 

platsspecifika arbetsplatser vilka kräver en generell TA-plan. En del av problemet är att även om en 

arbetsplats har fått en TA-plan godkänd, finns inga garantier att tredje man ändå inte kan komma in 

på arbetsplatsen. Detta kan emellertid skapa ett dilemma där vad som krävs för att skapa en säker 

arbetsmiljö i trafiken inte nödvändigtvis betyder att arbetsplatsen är skyddad från att tredje man 

kommer in på området. 

 

2.6 Lätt och tung avstängning 
Idag används så kallad lätt avstängning som ett medel för att leda om trafik, fotgängare och cyklister. 

Detta avstängningsmedel används för att påvisa den tillfälliga färdvägen för fotgängare och trafik. 

Dock är även den lätta avstängningen klumpig.  Detta kan orsaka svårighet för avstängningar i 

områden med dåligt utrymme, det kan även skapa problem i områden där maskiner och arbetande 

behöver ha tillgång att komma in och ut ur området. Dessutom är avstängningstypen bara godkänd 

när trafiken färdas i lägre hastigheter. 

 

För att i större utsträckning förhindra att personbilar tar sig in på arbetsplatser används idag tung 

avstängning. Denna avstängningstyp är det emellertid bara krav på i vissa trafiksammanhang och 

beror också på vem som ansvarar för vägen. Problematiken som finns med tung avstängning är att 

barriärerna måste ha tillräcklig massa för att stoppa stora fordon som färdas i höga hastigheter. En 

barriär för tung avstängning har inte heller tillräcklig höjd för att förhindra att fotgängare kliver över 

och in på området. Därför måste denna typ av avstängning kompletteras med exempelvis byggstaket 

eller annan metod för att förhindra fotgängare (Vägverket 2003, s. 36). 

 

2.7 Skyddsronder 
För att upptäcka bristerna på en arbetsplats görs så kallade skyddsronder. Detta för att hitta 

eventuella brister i säkerheten. De som gör dessa skyddsronder är de skyddsansvariga som 

arbetsgivaren utsett. Under en skyddsrond gör man antingen en rundvandring på arbetsplatsen för 

att observera olika problem eller så sitter de berörda i ett möte och diskuterar olika observationer 

och brister som kan finnas. Anledningen är att man ska hinna upptäcka och förebygga olyckor innan 

de sker. Ronderna ska göras med jämna mellanrum och ett protokoll eller checklista används där 

man checkar av alla punkter man kontrollerar. Väl fungerande skyddsronder är därför en mycket 

viktig del i att minska incidenterna med tredje man. Detta kan exempelvis vara att upptäcka hål i 

stängsel, bristande skyltning eller liknande problem (Arbetsmiljöupplysningen u.å.) 
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2.8 BAS-P och BAS-U 
BAS-P eller Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering heter rollen som jobbar för att 

förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen genom bättre planering i 

projekteringsskedet. Dennes roll kan exempelvis handla om att förutse att det kommer att finnas 

farliga arbetsmoment som senare kan komma att utgöra en risk i byggskedet (Arbetsmiljöverket 

2018). 

 

BAS-U eller Byggarbetsmiljösamordnare för utförande, är den som utses som delansvarig i att 

produktionen kan utföras på ett säkert sätt. Här kan det handla om att se till så alla på arbetsplatsen 

använder rätt skyddsutrustning och att avstängningar till arbetsområdet inte brister i jämförelse till 

vad som är planerat (Arbetsmiljöverket 2018) 

 

Det ställs också krav på att BAS-P och BAS-U ska ha tillräcklig utbildning, kompetens och erfarenhet 

för att utföra arbetet och det ska kunna bevisas. På en arbetsplats finns det också krav att det alltid 

ska finnas en utsedd BAS-U. 

 

2.9 Tillgänglighetsanpassning 
Boverket pekar på vikten av tydliga och korrekta avstängningar när det kommer till 

tillgänglighetsanpassning för trafikanter med funktionshinder (Boverket 2019). När ett trafikstråk för 

fotgängare leds om måste det därför också tas hänsyn till att den nya leden förhåller sig till krav på 

tillgänglighetsanpassning. Regelverken som hanterar frågorna angående tillgänglighet belyser vikten 

av att uppfylla krav på att rörelsehindrade, personer med nedsatt syn eller nedsättning av andra 

orienteringsförmågor ska ha möjligheten att färdas förbi ett arbetsområde på så sätt att denne inte 

utsätts för fara. 

 

2.10 Cyklister och arbetsområden 
Cyklister är också en utsatt grupp när det kommer till arbeten i trafiken som påverkar cykelvägar. 

Detta framgår i en studie (Niska, Ljungblad, Eriksson & Zajc 2014) finansierad av Trafikverket som 

gjordes 2014 i samarbete med VTI (statens väg och transportforskningsinstitut). Den handlar om 

cyklister i trafiken och deras relation till cykelbanearbeten och vägarbeten. Studien fokuserar på 

vägarbeten på cykelvägar och hur cykeltrafiken påverkas av alla typer av väg-, gräv-, anläggnings-, 

fasad-, och byggarbeten i samband med cykelbanor. 

 

Insamlade fakta från olycksdatabasen Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) har 

behandlats i den studien. Där framgår att cyklisternas restid, hastighet och framkomlighet påverkas 

negativt vid olika typer av vägarbeten som medför hinder på cykelbanor. Om och förbiledningar av 

cykelbanor tas upp som ett stort problemområde för cyklisterna där bristfällig information och långa 

omvägar leder till att cyklisterna tar mindre lämpliga vägalternativ och eventuellt också över 

arbetsområden. I studien framgår också att i planeringen av vägarbeten ligger stor fokus på 

säkerheten men inte på cyklisternas framkomlighet och komfort. Rapporten menar också att 

omledning av cykelbanor endast ska göras om det är absolut nödvändigt. I dessa fall bör ordentlig 

information ges till cyklisterna som talar om den extra tidsåtgången som orsakas av omledningen 

(Niska, Ljungblad, Eriksson & Zajc 2014). 
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2.11 Tillfällig avstängning 
I en studie för gatubolaget i Göteborg har Henrik Rönnqvist undersökt oskyddade trafikanters 

utsatthet vid tillfälliga avstängningar (Rönnqvist 2005). Där beskrivs hur tillfälliga avstängningar styrs 

av en rad bestämmelser, lagar, föreskrifter och förordningar. Utöver det regleras de tillfälliga 

avstängningarna också av väghållarens enskilda bestämmelser som kan variera. Vilka som är de 

högsta kraven på de tillfälliga avstängningarna varierar men i många fall är det de enskilda 

bestämmelserna som har strängast krav. Rönnqvist förklarar att det finns otydlighet när det kommer 

till hur oskyddade trafikanter ska skyddas. Dåliga avstängningar leder till risker för de oskyddade 

trafikanterna och kan i värsta fall leda till olyckor. Det kan till exempel handla om då synskadade eller 

rullstolsbundna av misstag hamnar på platser där det finns stora säkerhetsrisker (Rönnqvist 2005).  
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3. Genomförande 
 

3.1 Enkätfrågor till säkerhetsansvariga på företag 
Efter möten med säkerhetsansvariga på Skanska ansågs det aktuellt att ställa frågor till personer som 

är insatta i ämnet tredje man. Detta utfördes genom att utforma enkätfrågor som berör ämnet för 

att sedan skicka ut dessa till anställda på Skanska med olika befattningar relaterade till säkerhet och 

arbetsmiljö.  

 

3.2 Intervjuer med aktiva i branschen. 
Under arbetets gång gjordes intervjuer med personer inom branschen ute på arbetsplatser. Även 

företag utöver Skanska tillfrågades för att få en bredare bild av hur utbrett problemet är i branschen. 

 

3.3 Studie av incidentrapporter på BIA 
I examensarbetet gjordes en omfattande studie av incidentrapporter på Skanskas plattform för 

inrapportering av avvikelser och risker inom arbetsmiljön. Detta system kallas för BIA. BIA är 

utvecklat av AFA Försäkring för att ge anslutna företag möjligheten att på ett enkelt sätt 

dokumentera avvikelser som kan utgöra en risk på arbetsplatser (AFA-försäkring u.å.). 

 

I denna studie gjordes en undersökning av de 1000 senaste incidenterna inom Skanska Sverige där 

tredje man är inrapporterad som inblandad. Perioden som studerats är i och med dessa kriterier från 

och med 2015/09/23 till och med 2019/05/06. Efter att ha studerat alla 1000 rapporter 

konstaterades att 438 av dessa handlade om tredje man som på något vis kom in på en 

byggarbetsplats. 

 

Studien av rapporterna undersökte på vilket sätt tredje man färdats då denne kom in i området.  Det 

undersöktes också om det via rapporten gått att utgöra om anledningen till incidenten berott på 

bristande avstängning eller medvetet intrång. Slutligen noterades hur pass allvarlig incidenten 

ansetts vara av rapportören. Studien inkluderar också den inrapporterade tiden för händelsen. Detta 

för att göra det möjligt att i ett senare skede kunna kartlägga om det vissa tider eventuellt är mer 

vanligt att incidenter sker. Datumen noterades också och rapporterna grupperades i veckodagar för 

att hitta eventuella mönster där veckodagen har en betydelse. 

 

Sammanställningen gjordes i tabeller på Excel och presenteras i kapitel 4. 
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4. Resultat och analys 
 

4.1 Studie av BIA-rapporter 
Studien delades upp i olika kategorier för att visa inom vilka områden som problemen är som störst. 

Resultatet påverkas av hur pass utförligt rapporterna beskriver varje specifik händelse och i de fall en 

incident inte har gått att fastslå inom de bestämda kategorierna har de kategoriserats som ”ej 

angivet”. 

 

4.1.1 Färdsätt vid incident 
Studien visar att det finns samband i hur tredje man färdas när dem kommer in på arbetsområdet. 

Nedan i figur 1 presenteras att fotgängare utgör majoriteten av dem som kommer in i området. 

Detta är väldigt intressant då fotgängare men också cyklister utgör en mycket mer utsatt grupp än 

dem som kommer in med motorfordon. Det är därför högt prioriterat ur säkerhetssynpunkt att 

begränsa dessa incidenter. 

 

Figur 1. Färdsättens representation i studien. 
 

Att bilister kommer in på arbetsområdet är också en stor fara just för att det utsätter personalen på 

arbetsplatsen för att allvarligt skadas. Det finns idag effektiva avstängningsmedel för att förhindra att 

fordon kommer in i området men det räcker dock inte alltid för att helt garantera att personalen kan 

jobba helt ostört och utan att riskera att skadas av fordon som bryter mot skyltning eller avstängning. 

Ibland finns det inte heller utrymme eller möjlighet att stänga av tillräckligt. 
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Figur 2, vänster och höger. I detta fall bröt en bilist mot aktuell skyltning och kom på så sätt in i 
arbetsområdet, något som skulle kunna leda till allvarliga olyckor. 
 

 

Figur 3. Här ser vi en incident där bilisten ej följt skyltningen och på så sätt kört av vägen ner i 
området där arbete med kantstenssättning pågått. I detta fall kom som tur var ingen till skada. 
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4.1.2 Incidentens allvarlighetsgrad 
Varje specifik rapport har en klassificering där vikten av vad som har hänt sammanfattas i olika 

kategorier se figur 4. De olika klassificeringarna det kan handla om är: 

• Riskobservation, där rapportören bedömer att ingenting allvarligt har inträffat men man 

observerar ändå en fara som kan leda till att något allvarligt händer, det kan tillexempel vara 

att en fotgängare genar genom området. 

• Tillbud, det kan också handla om ett tillbud, i detta fall har en oönskad händelse inträffat 

som hade kunnat leda till att någon blev skadad, detta kan till exempel vara att tredje man i 

kör med bil genom ett arbetsområde där det finns djupa schakt eller arbetstagare.  

• Olycka, utöver de tidigare finns också kategorin olycka. Här har det inträffat en incident som 

inneburit att någon kommit till skada. 

 

Figur4. Figurer med tillhörande text från Skanska som beskriver hur incidenter skall rapporteras. 
 

I denna studie antas att rapportören har gjort en riskanalys av det inträffade som stämmer överens 

med definitionen av de olika graderna. 
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Figur 5. Indelning av allvarlighetsgrad. 
 

Som vi kan se i figur 5 framgår det att i de flesta fall är en observation som är inrapporterad. Utav 

438 undersökta fall är 312 (71%) av dessa observationer, 124 (28%) är tillbud och två incidenter är 

inträffade olyckor. 

 

4.1.3 Fördelning på dygnets tid 
I undersökningen fanns det intresse att också ta reda på när på dygnet det rapporteras in flest 

incidenter och med hjälp av denna information går att urskilja beteendemönster. 

 

Figur 6. Dygnssammanställning av rapporterade incidenter. 

 
I figur 6 kan man se att det finns tre tydliga toppar, en runt klockan 08:00, en runt klockan 10:00 och 

en runt klockan 14:00. Det kan diskuteras att en anledning till att det är färre inrapporterade 
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incidenter runt klockan 09:00 kan bero på att många arbetsplatser har rast vid den tiden vilket kan 

minska observationerna av dem anställda och därmed också rapporterna. Samtidigt kan det också 

bero på att det är så pass många som rör sig till skolor och jobb runt klockan 08:00 att det förstärker 

intrycket av en minimipunkt vid 09:00. Att det sedan finns ytterligare en lokal topp vid klockan 10 är 

svårare att relatera men det skulle helt enkelt kunna bero på att många vistas ute då. Slutligen kan 

maxpunkten klockan 14:00 på eftermiddagen bero på att många slutar skolan då och passerar vid 

den tiden arbetsplatser på vägen hem. 

 

4.1.4 Incidenter per år 
Det är också av intresse att presentera resultatet av rapporter per år för att se om problemet kan 

följa en viss trend. Endast åren 2016, 2017, 2018 kan sammanställs här då åren 2015 och 2019 inte är 

fullständigt undersökta. I figur 7 nedan presenteras årsrapporterna i stapeldiagram. 

 

Figur 7. Incidenter rapporterade under åren2016/17/18. 
 

Att det faktiskt sker en minskning mellan åren 2017 och 2018 kan ha olika orsaker. Till att börja med 

kan det bero på vilka projekt som Skanska haft aktiva där det finns stor variation i hur många 

incidenter som sker. En annan orsak skulle kunna vara att det var skillnad i vädret dessa år vilket 

gjorde att fler projekt var aktiva detta år samt fler tredje man var ute i trafiken. 

 

Ytterligare en orsak till minskningen kan vara att Skanskas ständiga förbättringsarbete med ökad 

säkerhet och arbetsmiljö har en betydande inverkan i hur många obehöriga som kommer in. 

Förbättrad avstängning och spridande av information kan då anses som två stora områden där 

förbättring har betydelse. 
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4.1.5 Incidenter per månad 

 

Figur 8. Incidenter rapporterade uppdelat på månader. 
 

Det man direkt ser här i figur 8 är att det är ett stort antal inrapporterade fall i oktober månad 

jämfört med övriga året. Detta kan ha lite olika förklaringar och det är svårt att säga säkert vad 

orsaken skulle kunna bero på. En teori kan vara att det är att dagarna blir kortare och mörkare vilket 

resulterar i att tredje man har svårare att uppfatta skyltar som förklarar att områden är avstängda, 

möjligtvis kan det också bero på att branschen har ett uppsving på mängden jobb som behöver 

utföras efter semestern och innan vintern och tjälen kommer. Det skulle också kunna bero på att 

vädret börjar bli kallare och fler börjar gena genom arbetsområden för att de inte vill vistas utomhus 

längre än nödvändigt. 

 

Under vintertid går det att se att det är betydligt färre incidenter rapporterade, detta beror med 

största sannolikhet på att färre befinner sig utomhus då och det är också färre arbeten aktiva under 

denna period. 

 

Även under sommarmånaderna finns en stor svacka i antalet rapporter, detta beror antagligen på 

semestertider vilket leder till färre rapportörer samt att färre är stressade till och från jobb och 

skolor. 

 

Här kan det på grund av resultatet vara aktuellt att undersöka om det går att reducera incidenterna 

under oktober månad. 

 

4.1.6 Avstängningens Omfattning 
I de undersökta rapporterna noterades också om det i rapporten framgår om incidenten berodde på 

bristande avstängning eller inte. Det kan till exempel handla om att ett byggstaket har stått öppet på 

grund av en miss eller om det har varit ordentligt avstängt men tredje man ändå har valt att klättra 

över eller bryta sig in i området. När fordonstrafik studerades gjordes bedömningen att om det 

framgick att bilisten i rapporten har brutit mot skyltning, trafikvaktens tecken, trafikljus eller andra 

trafiklagar och i och med detta kommit in på arbetsområdet så ansågs avstängningen som godkänd. 

Studien av detta presenteras i cirkeldiagrammet i figur 9. 
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Figur 9. Bedömning av avstängning. 
 

 Här ser vi att i 160 (37%) av rapporterna fanns det inte möjlighet att fastslå hur väl området varit 

avspärrat vid incidenttillfället. Majoriteten av incidenter (44%) visar att avstängningarna inte kan 

bedömas som bristfälliga utan det istället orsakats av bristande ansvar och omdöme hos tredje man i 

olika former, exempelvis inbrott, intrång eller brott mot skyltning. Detta kan fortfarande reduceras 

genom ännu tydligare skylta upp och informera tredje man om farorna kopplade till att beträda en 

arbetsplats och vad det kan leda till. 
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Figur 10, vänster och höger. Här är ett bildexempel ur en rapport som visar hur tredje man 
demonterade byggstängsel för att ta sig igenom arbetsområdet. 
 

4.1.6 Veckodag vid incident 
Om det istället studeras vilken veckodag incidenter inträffar se figur 11, kan man notera att onsdagar 

är den vanligaste dagen i veckan som tredje man tar sig in. Det går inte att se någon större variation i 

incidenter annat än att det minskar en aning under torsdagar och fredagar. Helgerna har av naturliga 

själ lägre antal rapporterade fall då dessa inte är vanliga arbetsdagar och färre rapportörer befinner 

sig då på arbetsplatserna. 
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Figur 11. Veckodag vid incident. 
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4.2 Sammanställning av svar på enkätfrågor 
Efter ett av mötena med personer på Skanska som jobbar med arbetsmiljö och säkerhet tillfrågades 

personer som är insatta i problemområdet där tredje man kan komma in på arbetsplatser. 

Frågeställningen utformades på ett sådant sätt att personerna själva fick ge sin bild av hur de 

upplever problemet och dela med sig av erfarenheter och konsekvenser av incidenterna. 

 

Här följer ett sammandrag av svaren på de enkätfrågor som skickades ut till branschaktiva. Frågan 

ställdes hur incidenter med tredje man kan se ut. Där menar de svarande att det huvudsakligen finns 

tecken på nonchalans mot avspärrningarna och skyltarna, oavsett ålder och grupp. Detta leder till att 

tredje man kommer in. Det kan vara allt från ett äldre par som ser sig ha rätt att forcera 

avspärrningarna till småbarnsföräldrar som efter att sett sig om lite hastigt bestämmer sig för att 

smita in. Det finns även fall då barn, oförstående av riskerna, leker på arbetsområden. De svarande 

menar att personerna inte alls kan eller har möjligheten att bedöma riskerna de tar. Detta gör de 

ändå samtidigt som de aktivt nonchalerar förbud som råder. De som svarat på enkätfrågorna menar 

också att det finns en sorts ”jag ska bara” mentalitet bland tredje man vilket kan vara allvarligt i 

sammanhang då arbetsplatser beträdes. 

 

När det kommer till hur tredje man går till väga för att komma in finns det lite olika sätt, det är allt 

ifrån att ta sig runt skyltar och avstängningar till att de passerar tillfälligt öppna grindar med 

motiveringen att de tror att det är okej att gå in där trots att det är helt uppenbart att det är en 

arbetsplats. De svarande tror också att om det finns luckor i systemet såsom otydliga skyltar eller en 

tillfälligt öppen grind så finns det ofta någon som utnyttjar situationen. En av de svarande menar 

också att det finns en viss lathet och slarvighet hos dem själva och anställda. Exempelvis kan 

arbetsplatsen vara bra avstängd och skyltad i början av byggprocessen men senare i arbetsplatsens 

produktionsfaser försämras skalskyddet och skyltningen. Dels kan det bero på att avstängnings- och 

skyltmaterialet blir slitet, men det kan också bero på att vid omflyttning av avstängningen blir det 

inte lika bra uppställt som avstängningen var i början. Finns det då brister upptäcker tredje man 

dessa och överträdelse sker. De svarande menar också att det finns en tendens där tredje man är van 

att gå en viss väg. Då finns det också en stor risk att dessa går in i området om den vanliga vägen en 

dag plötsligt är avstängd, även om det innebär att tredje man behöver klättra eller tränga sig igenom. 

 

När det gäller tiden som incidenterna sker är det på nätter om syftet är att stjäla. För dem som 

forcerar för att ta sig fram är det när jobb och skola startar och slutar eller på helger när man tror att 

det är ofarligt. Är man stressad blir man också mer benägen att gena eller ta sig igenom menar de 

svarande. Återigen upplyser de svarande också att det inte går att lämna några luckor i systemet för 

då hittar någon dessa förr eller senare. 

 

På frågan vad orsaken att personerna tar sig in svaras det att anledningen antingen är för att stjäla, 

eller för att gena eller bara av nyfikenhet. Återigen upplyser de hur viktigt det är att avstängningarna 

är övertydliga och att det inte ska vara möjligt att komma in. Är det någon på arbetsplatsen som 

missar att stänga ordentligt eller om skyltningen är otydlig finns en stor risk att någon hittar den 

bristen. Övertydlighet krävs alltså. De svarande menar att det är av stor vikt att det finns tydliga 

direktiv som visar tredje man hur de ska göra för att passera arbetsområden. Planering och 

kommunikation är enligt de tillfrågade A och O, om man innan produktionen kan planera så att 

avstängningar hindrar den vanliga färdvägen så lite som möjligt minskar risken att tredje man 

bestämmer sig att gena. Når man tidigt ut med information vad som gäller är mycket vunnet. De 
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tillfrågade menar också att tredje man lätt förvirras om avstängningar på en arbetsplats ständigt 

förändras, istället föreslår de att det möjligtvis är bättre att ta ett stort område i anspråk direkt och 

att omledningen och skyltarna inte ändras konstant. När det kommer till att förhindra stöldintrång är 

det svårare, det viktigaste anses vara att ha ett bra skalskydd. 

 

4.3 Sammanställning av intervjuer 
För att få en bredare helhetsbild av problemet utfördes intervjuer med personer som jobbar inom 

produktionen och på så sätt varit i kontakt med problemet tredje man. 

 

Med intervjuerna (Bilaga 1–3) som grund följer här en sammanställning som tar upp det som nämnts 

i intervjuerna. Frågorna är utformade på sådant sätt att de intervjuade själva får ge sin bild av 

situationen med tredje man på arbetsplatser. 

 

På frågan vilka incidenter de intervjuade hade varit med om var svaret att ett vanligt problem är att 

tredje man tar sig in genom att lyfta undan staket för att gena. Ibland är inte heller arbetsplatsens 

skalskydd tillräckligt tätt vilket har lett till att folk också tagit sig emellan och in i området. Det händer 

också enligt de intervjuade att bilar och andra fordon kommit in i området genom att ignorera 

skyltning och avstängningar. De intervjuade berättar också att incidenterna ibland leder till tjafs när 

tredje man blir avvisade från arbetsområdet, något som de intervjuade förklarar bara beror på att de 

vill förhindra att tredje man ska komma till skada. 

 

De intervjuade förklarar också att de inte har varit på plats vid någon situation där personer kommit 

till någon allvarligare skada. Däremot har de hört talas om incidenter där personer blivit både klämda 

och situationer då bilar kolliderat in i arbetszonen. 

 

När frågan ställdes om den intervjuade tror att problemet med tredje man på arbetsområden är ett 

växande problem trodde alla intervjuade att så är fallet. De förklarade också att en stor orsak till 

problemet skulle kunna bero på en bristande respekt hos allmänheten relaterat till farorna som finns 

i att beträda en arbetsplats. De förklarade också att många bara vill ta sig mellan punkt A och B på 

snabbaste sätt och struntar då i farorna som uppstår om de väljer att gena genom arbetsområden. 

Problemet kan ofta också relateras till stress och mobiltittande där personer av misstag strövat in i 

arbetsområdet enligt en intervjuad. Dessutom uttrycker de intervjuade att det finns stora problem 

relaterat till att jobba i stadsmiljö där det ofta händer att personer välter avstängningar vilket leder 

till att andra tar sig in på avstängt område, dessa fall är svåra att förebygga då övervakning inte är 

möjlig hela dygnet alla dagar i veckan. 

 

Vid frågan vilken tid på dygnet som de intervjuade har uppfattat problemet som störst svarades att 

stora problem finns vid rusningstrafik när folk ska till och från jobbet och de tider då många också 

vistas i det aktuella området som arbetet sker. Sedan fanns en uppfattning att en stor del av 

problemet är utanför arbetstid som både är svår att dokumentera och att förebygga. 

 

På frågan hur de intervjuade agerar då de upptäcker en tredje man inne på arbetsområdet svarade 

de att de brukar avvisa personen från platsen och därefter förklara varför de inte får vara på 

området. De intervjuade förklarade också att genom en bra dialog med dem som kommit in kan man 

också lättare ta reda på om det finns några brister i arbetsplatsens avstängningar vilket är viktigt i att 

förebygga fler incidenter. De intervjuade hade också upplevelsen att barn lyssnar bättre på 

tillsägelser än vuxna som i många fall har bristande respekt till att förhålla sig till avstängningarna. 



 

24 
 

 

När frågan ställdes hur de intervjuade tror att problemet ska tacklas så trodde alla på ett bättre 

skalskydd och avstängningar. En av dem svarande uttryckte sig följande, ”Jag tror det behövs 

svårforcerade hinder och sedan lätta omledningsvägar”. 

 

En annan trodde på mer övervakning på arbetsplatserna i form av ordningsvakter men uttryckte 

samtidigt tvivel i att detta också skulle bli dyrt. 

 

En tillfrågad förklarade också teorin där för många skyltar kan leda till förvirring och att det istället är 

viktigt med få och då istället övertydliga skyltar.  
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5. Slutsats 
Idag finns det stora problem med att tredje man kommer in i arbetsområden, detta utgör stora faror 

både för tredje man och för de anställda och måste därför förhindras. Byggföretagen prioriterar 

därför att hitta en lösning på detta problem.  

 

I detta examensarbete som bland annat omfattas av rapportundersökning från BIA, visar resultaten 

att det möjligtvis går att urskilja vissa mönster när intrången äger rum. Det finns antydan att 

problemen är mycket stora i början och slutet av arbetsdagar då många ska till och från jobb och 

skola. Detta resultat är något som också stämmer överens med observationer från de intervjuade. 

 

Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att problemet med tredje man på arbetsplatser är 

omfattande och det finns många rotorsaker till problemet. I Studien framgår det att problemet i hög 

grad innefattar fotgängare, cyklister och bilister. Enligt källor är en av orsakerna att många som 

beträder områden där väg och byggarbete utförs har bristande respekt för farorna de utsätter sig för. 

Det som kan konstateras är att om problemet helt ska förhindras krävs åtgärder på många olika sätt, 

både för att stoppa de aktiva intrången och förhindra att personer kommer in av misstag eller 

missförstånd. Att studien grundas på många enskilda incidentrapporter gör att en stor variation av 

händelser studeras.  
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6. Diskussion kring en teoretisk lösning 
För att lösa ett så pass utbrett problem som tredje man på arbetsplatser kan anses vara, finns olika 

teoretiska förslag som i följande avsnitt som kommer att diskuteras. 

 

6.1 Avstängningsansvarig 
Något som skulle kunna reducera mängden incidenter är att kanske utse en avstängningsansvarig på 

varje byggarbetsplats. Denne skulle förutom vanliga arbetsuppgifter ha i uppgift att se till så att 

arbetsplatsen är ordentligt avstängd för obehöriga på dagtid och framför allt i slutet av varje dag. 

Detta skulle troligen inte helt hindra incidenter utanför arbetstid men det kan göra att 

avstängningarna blir svårare att forcera dessa tider. En ansvarig skulle också ha i uppgift att se om 

det finns hål och öppningar i skalskyddet eller att avstängningsmateriell är trasigt. Utöver det kan 

uppgifter bestå av att rådfråga arbetsplatsens anställda om observerade brister som då kan lösas på 

plats. 

 

Enligt studien som gjorts finns det också tecken på att problemet med tredje man på arbetsplatser 

skulle vara större under vissa perioder på året, då främst oktober månad. Detta skulle kunna betyda 

att en riktad satsning vid denna period skulle kunna göras i form av ökad budget till 

avstängningsmateriell eller att en eventuell avstängningsansvarig får mer tid avsatt till förebyggande 

arbete. 

 

6.2 Varnande system 
Ett alternativ skulle kunna vara ett elektroniskt system, som varnar personalen när någon kommer in 

på arbetsplatsen. Det skulle kunna vara någon typ av rörelsedetektor som antingen skickar ut en 

varningssignal på plats eller i maskiner på arbetsplatsen. Varningssignalen skulle exempelvis kunna 

vara ett ljudlarm eller en ljussignal. 

 

Några som idag jobbar med ett liknande system som varnar personalen på arbetsplatsen är företaget 

Brinja. De har idag ett system som är skapat för att larma de anställda på arbetsplatsen när en 

arbetsplatsolycka har inträffat eller när arbetsmiljön utgör en fara (Brinja u.å.). 

 

6.3 Spridning av arbetsplatsinformation 
Ett stort problem som framgått under arbetets gång är att många aktivt väljer att gena eller beträda 

farliga arbetsplatser medvetet. Detta problem kan ha lite olika orsaker men en stor grund till 

problemet enligt tillfrågade i intervjuer och enkäter är brist på respekt för farorna. En lösning på 

detta skulle kunna vara att ha stora tydliga skyltar som verkligen förklarar att det är ”livsfarligt att 

beträda området” vilket det faktiskt är på många arbetsplatser där stora maskiner, tunga lyft, djupa 

gropar och andra dolda faror ständigt existerar. Idag finns det såklart redan skyltar som både varnar 

för faror och pågående arbete men dessa kanske inte belyser farorna tillräckligt eller är för 

komplicerade för att ge tillräckligt intryck hos tredje man. 

 

Ett annat sätt att tackla problemet skulle kunna vara att nå ut till skolor för att tidigt lära allmänheten 

hur pass farligt det är att beträda anläggnings- och byggarbetsplatser och att det varje år sker 

dödsolyckor inom dessa arbetsområden.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervju men Jonas Brodd på Sjöberg Bygg. 

30/4/2019 

Vad är det ni bygger? 

”Just nu bygger vi en ny administrationsbyggnad till Örebro universitet. Byggnaden om kommer att 

ha både kontor och salar.” 

 

Vad har du för befattning och uppgifter på den här arbetsplatsen? 

”Jag är arbetsledare och montagechef. Jag är även kontaktperson som Byggarbetsmiljösammordnare 

för Utförande (BAS-U).” 

 

Vilka incidenter har ni haft med tredje man på detta bygge? 

”Än så länga har vi bara haft tjafs med personer som tagit sig in på området, dem inser inte att 

området måste vara avstängt för deras egen säkerhet. I ett fall var det en av våra gubbar som 

stannade en obehörig när denne genade igenom arbetsområdet. Den obehöriga blev då upprörd att 

området var avstängs och det grälades lite. 

 

Just idag har vi flyttat på avstängningen så att folk kan passera och använda parkeringen längre ner 

på gatan men problemet vi har är att även om vi ställer ut avstängningar och stänger av området vid 

tunga lyft och fara så öppnar folk på staketet och kommer in ändå. 

 

Så det är problemet, alltså att folk inta har tillräcklig respekt för farorna som finns på en arbetsplats 

och jag tror inte dem kommer att ha det för ens det faktiskt händer någon olycka. 

 

Anledningen till att det blir tjafs är ju bara för att vi inte vill att dem ska skadas och ber dem därför 

lämna arbetsplatsen. 

 

Vi brukat därför förklara för dem att dem inte får gå genom området och istället visar vi den nya 

vägen runt avstängningen som kanske bara är cirka 25m längre bort. Där finns det ingen fara men 

ändå förstår många inte det och det blir därför problem. 

 

I ett annat exempel har vi satt upp skyltar att en dörr till den befintliga byggnaden bara får användas 

som en nödutgång. Men då kom folk och ändå och gick ut den vägen och kom på så sätt in på 

arbetsområdet. 

 

Vi har också haft ett inbrott till arbetsplatsen nattetid förra veckan. Då hade tjuvar slangat ur en 

lastbil som också ledde till dieselläckage.” 

 

Har ni haft några allvarligare incidenter med tredje man som lett till olyckor här eller på någon 

annan arbetsplats? 
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”Inte på några byggen som jag har varit med på. Vi brukar ofta vara snabba på att ropa på folk att 

lämna området om dem kommer in.  Så än så länge som tur är har det inte varit någon obehörig och 

som inte vet om riskerna som har kommit till skada.” 

 

Så det stora problemet är alltså att dem obehöriga inte inser faran i att beträda området? 

”Nej, det var tillexempel en kille som kom in på området när vi monterade ihop kranen förra veckan. 

Han kom och gick här inne och kranföraren ropade på honom att ”Här får du inte gå!” därför att dem 

höll på att montera ihop kranens vikter, men då gick han ändå rakt under kranvikterna som väger 10 

ton styck.” 

 

Hur brukar ni göra då en obehörig kommer in på arbetsområdet? 

”Vi får inte göra så mycket. Det enda vi kan göra är att säga till dem att gå ut från området.” 

 

Men om inte det fungerar, vad gäller då? 

”Då får vi tyvärr avbryta arbetet. Vi har ju inte rätt att fysiskt föra ut dem från arbetsplatsen. Och ofta 

räcker det tyvärr inte att bara säga till eftersom dem kanske har gått där i femton år och rutinerna 

sitter kvar. 

 

Barn är i många fall bättre på att lyssna än vuxna, dem har oftare mer respekt när dem väl blir 

tillsagda att dem inte får gå genom arbetsområdet. Vuxna har som sagt inte tillräckligt med respekt 

för än det väl händer något.” 

 

Så ett stort problem är att vuxna inte bryr sig om farorna? 

”Absolut! Och det är ju farligt, här ute lyfter vi stora husmoduler där den minsta väger 12 ton. De 

hänger i en kran och det kanske blåser, mycket kan ju då hända on dem inte inser faran.” 

 

Kan du ge några exempel vad som skulle kunna hända om tredje man kommer in på 

arbetsområdet? 

”Det är ju mycket som kan hända, en stor risk är ju krosskador av tunga lyft eller kanske att något 

välter. Påbackningar av fordon och maskiner är givetvis också farligt, jag var tillexempel nära att köra 

på en bil igår. Då kom dem inkörande när vi höll på att lasta om en leverans. Dem skulle antagligen 

till den intilliggande fotbollsplanen och passade då på att åka genom arbetsområdet när vi höll på 

och lastade. Ofta kör dem alldeles för fort också. 

 

Ofta när vi har jobb som kräver att vi öppnar på avstängningarna som tillexempel leveranser och 

lastningar kommer också obehörig trafik in även fast vi har stora tydliga skyltar som visar att gatan är 

avstäng för byggarbete. Då är det såklart stor risk för påbackning eller liknande. 

 

När prefabricerat blir allt mer vanligt kommer det fler tunga lyft, då är det såklart livsfarligt att vara i 

närheten om det skulle vara något som går fel. 
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Dem som kommer in har ju inte heller hjälm eller skyddsutrustning. Så det gör det ju ännu farligare. 

 

Ett stag kanske lossnar utanför arbetstid om det blåser och då kan ju personer i området bli skadade. 

 

Byggställningar som barn börjar klättra i utanför arbetstid är också en jättestor fara. Man kan ju 

montera bort trapporna till ställningarna men det är nästan säkrare att låta dem vara kvar för annars 

börjar dem klättra på bommarna istället och då trillar dem på utsidan istället för mellan trapporna.” 

 

Skulle du säga att obehöriga som kommer in på arbetsplatser är ett växande problem? 

”Ja, folk får mindre och mindre respekt att det faktiskt är farligt att beträda arbetsområdet.” 

Viken tid på dygnet har ni störst problem med tredje man? 

”Generellt har vi mest problem mitt på dagen men det beror mycket på vart vi är. Eftersom vi 

monterar mycket skolor och sånt så rör det sig mycket folk mellan sju och fyra. På kvällarna rör det 

sig också folk men inte lika mycket. Då är det ofta bara jag och snickarna kvar och vi märker inte av 

det på samma sätt som när vi får leveranser och håller på med lyft. 

 

Men det är givetvis fortfarande farligt att gå in på området på grund av gropar och andra faror.” 

 

Vad tror du är viktigast för att förhindra incidenter med tredje man? 

”Det effektivaste hade nog varit att ha någon som kollar så att ingen kommer in på arbetsplatsen. Då 

hade det ju behövts en grindvakt hela tiden. Men om problemet inte går att lösa på andra sätt hade 

det ju varit det enda, det hade ju också gett fler arbetstillfällen till dem som inte har jobb. Men det 

känns ju såklart också väldigt onödigt att det ska behövas någon typ av ordningsvakt för att folk inte 

respekterar avstängningarna. 

 

Sen kan man ju minska problemet genom att använda byggstängsel men det skapar ju problem vid 

transporter och när maskinerna ska in och ut. Det kan ju kanske lösas med kortgrind men dem är ju 

mycket dyra och fungerar ju inte på mindre byggen.”  
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Bilaga 2 – Intervju med Jonas Lundqvist på Skanska Väg och Anläggning Bergslagen 

16/5/2019 

Vad har du för befattning och uppgifter på Skanska? 

”Jag är arbetsledare och uppgiften är att ledda det dagliga arbetet i produktionen.” 

Vilka incidenter med tredje man, om några, har du varit med om i år? 

”Det är tredje man som gör åverkan på avstängningar aktivt, samt vissa fall då dem av misstag 

kommer in i arbetsområdet.” 

Har du bevittnat någon allvarligare incident de senaste åren som kan relateras med att tredje man 

kommit in på arbetsplatsen? 

”Jag har tack och lov inte sett några allvarligare incidenter, annat än några bilar som kommit ur 

körbanan.” 

Skulle du säga att obehöriga som kommer in på arbetsplatser är ett växande problem? 

”Ja, det tror jag absolut det är.” 

Vilken tid på dygnet upplever du att ni har störst problem med tredje man? 

”Det är svårt att säga men i städer skulle jag säga onsdagskvällar, då många är ute och rör sig. Och 

sen framför allt fredag och lördag kvällar och nätter. Så det är alltså mycket problem utanför 

arbetstid då det vällts skylta och förstörs och så. Då har vi ju ingen koll på om det rör sig mycket folk i 

arbetsområdet. På dagtid är det ju mest att vi ser att dom kommer in och vi hindrar det, och inte så 

mycket skadegörelse.” 

Hur brukar ni göra då en obehörig kommer in på arbetsområdet? 

”Vi stoppar dem så fort det går och sedan avvisar vi dem från platsen, vänligt men bestämt då 

givetvis och sedan berättar för dem vad som gäller. Vi förklarar att vi gör det för deras säkerhet och 

inte för att vara taskiga och försvåra framkomligheten.” 

Vad tror du är viktigast för att förhindra incidenter med tredje man? 

”Jag tror det behövs svårforcerade hinder och sedan lätta omledningsvägar, så att dem kan ta sig för 

bi byggen på ett säkert sätt, det tror jag. För blir det större omvägar eller lätta grindar då blir det att 

folk genar istället för människan är av naturen lat."  
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Bilaga 3 – Intervju med Samuel Gunnarsson på Skanska Väg och Anläggning Bergslagen 

17/5/2019 

Vad har du för befattning och uppgifter på Skanska? 

”Produktionschef där jag leder produktionsprojekt på ett mer övergripande sätt än en arbetsledare 

och har ett större yttre ansvar med fokus kring ekonomi och produktion.” 

Vilka incidenter med tredje man, om några, har du varit med om i år? 

”Dem flesta som kommer in på arbetsområden är då dem går in genom att lyfta bort grindar för att 

gena. Ibland går dem bara förbi avstängningar om dem inte är helt täta. Jag tror även vi har haft bilar 

inne på arbetsområdet till och med. Då har till exempel ett av våra fordon kört in och när föraren ska 

gå och stänga grinden efter sig har dem kört igenom, även cyklister har kört in. För mer än ett år 

sedan hade vi också en tredje man som klämde sig mellan staket och en grävmaskin när 

grävmaskinen stod utanför arbetsområdet. Då fastnade tredje man i staketet den flyttade på och 

skadade sig. Nyligen fick jag även reda på av en yrkesarbetare att en cyklist hade lyft bort grindar och 

cyklat på en cykelbana som dem stängt av och cyklisten var på väg rakt ner i schakten, men dem hade 

lyckats skrika på cyklisten att stanna. Vid tillfället var det lite mörkt, men han var ju alltså på väg rakt 

ner i ett hål. Det är ju en sak om det står lite öppet eller sådär men ofta gör dem ändå ett aktivt val 

att öppna avstängningarna eller klättra över eller något sånt och då är det svårt att förhindra.” 

Har du bevittnat någon allvarligare incident de senaste åren som kan relateras med att tredje man 

kommit in på arbetsplatsen? 

”Nej jag tror faktiskt inte det. Bara personen som klämdes men då var jag själv inte på platsen. 

 

En gång hade vi faktiskt en bil som tredje man inte drog åt bromsen på som kom rullande och rullade 

in i vår GP-link. Som tur var stannade bilen mot GP-linken, men hade den inte blivit stoppad hade den 

kunnat rullat ner i schaktet, dragit med sig avstängningen och skadat någon som jobbade där. I ett 

sådant fall hade något mycket allvarligt kunnat inträffa, som tur var så var vi på rast då också.” 

Skulle du säga att obehöriga som kommer in på arbetsplatser är ett växande problem? 

”Ja, jag tror det finns dålig respekt för avstängningar och man ser det mer som ett hinder liksom. Och 

man märker att oavsett om man kör bil, cykel eller går så ska man gärna från punkt A till B på 

kortaste väg. Folk kör gärna på som dem alltid brukar även om det är en avspärrning i vägen. Folk vill 

ju gärna köra på som dem gjort varje dag. Ofta är det ju till eller från jobbet och dem har cyklat där i 

några år på samma sträcka och helt plötsligt är det avstängt. 

 

Dem är ofta lite stressade, dem går och kollar på telefon och helt plötsligt står dem inne i 

arbetsområdet. 

 

Ibland har vi haft bilar som kört in på arbetsområdet och kört ända upp till en grävmaskin innan dem 

insett att dem är fel, då har dem alltså missat förbudsskyltar och grindar och så. 

 

Ofta när vi är inne i stan och jobbar händer det att tredje man utanför arbetstid på helger öppnar 

avstängningarna och då fortsätter andra att också gå in, det kan ju i dessa fall vara så att den första 

har sett farorna i området men när nästa kommer missar dem kanter och andra faror. Det gör dessa 

problem otroligt svåra att förhindra då man inte kan kolla till avstängningarna regelbundet under 

helger.” 
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Vilken tid på dygnet upplever du att ni har störst problem med tredje man? 

”Det är nog vid rusningstid då folk är stressade och fokuserade på att bara ta sig mellan hemmet och 

jobbet. Sen är det nattetid helger då dem river upp eller välter avstängningar vilket sedan påverkar 

dagtid där andra tror att området är öppet.” 

Hur brukar ni göra då en obehörig kommer in på arbetsområdet? 

”Vi brukar först och främst avvisa personen, sedan brukar vi fråga varför den kommit in, vi kanske har 

varit slarviga med att stänga grindarna eller liknande. Det gör att vi kan åtgärda problemet och jobba 

med att förebygga det i framtiden.” 

Vad tror du är viktigast för att förhindra incidenter med tredje man? 

”Jag tror knepet är tydlig skyltning och inte så mycket skyltning, för ifall det är för mycket skyltar blir 

folk bara förvirrade. Sen tror jag det är viktigt att ha ett tätt yttre skal på arbetsplatserna, det ska 

liksom inte gå att smita genom en grind, om personer ändå kommer in då så vet dem i alla fall att 

dem gör ett aktivt val att bryta avstängningarna.”  
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Bilaga 4 – Enkätfrågor och svar 
Nedan följer de enkätfrågor som ställdes till de tillfrågade. 

• Kan du ge exempel på hur incidenter med tredje man kan se ut? 

”Vanligaste incidenten måste vara tredje man som av medvetet struntar i skyltning och/eller 

avspärrningar. De gör antingen ingen riskbedömning alls, alternativt någon snabb i sina egna 

huvuden, till exempel att ”det ser inte farligt ut”, ”jag ska bara…” eller att ”arbetet sker där borta där 

maskinerna är just nu”. De tänker oftast inte längre än vad de ser. Risker som kan finnas i till exempel 

markförändringar/rörelser finns inte med, de insikterna och träning som vi i branschen har saknas. 

 

Jag har sett föräldrar gå med sin barnvagn fram till avspärrningar, läst på skylten, kollat sig om och 

sedan smitit runt igenom byggområdet för att spara en minut. Barn/ungdomar som tagit sig in för att 

åka skateboard och sparkcyklar på nylagd asfalt. Cyklister och fotgängare som går in igenom tillfälligt 

öppna grindar trots att de är uppenbart avspärrat byggområde, antingen av nyfikenhet eller av 

ouppmärksamhet. En gång var det ett äldre par som slingrade sig runt byggstaketet vid ett 

vattenbryn och när de stoppades ansåg de sig ha rätt att gå igenom området då detta var deras 

vanliga promenadstråk innan byggnationen startade. Även bilister som försöker spara någon minut 

eller håller sig till sin tidigare vardagliga rutt är vanligt.” 

 

• Hur kommer personerna in på området? Beskriv lite olika sätt de kan passera 

avstängningarna eller annat vis. 

”Jag nämner det lite ovan. Antingen går de bara runt skyltar eller avspärrningar som är tillfälliga, ofta 

i samband med jobb vid eller intill gator då det kanske inte går att stängsla in hela området eller vid 

ytterst korta ingrepp. Grindar som lämnats/glöms öppna tror folk är okej att gå igenom trots att vi 

(branschen) kan tycka att det är helt uppenbart att här pågår byggnation och här går man inte in. 

Folk förväntar sig att det ska vara övertydligt. Man måste vara så pass tydlig att det inte går att 

misstolka, så pass tydlig att det inte går att gå runt/förbi/igenom. Finns det ”luckor i systemet” så kan 

man räkna med att någon kommer hitta/utnyttja det. 

 

Emellertid ska också tilläggas att vi själva kan vara lata, snåla eller slarviga med våra 

inhägnader/avspärrningar. I början av ett projekt brukar vi vara duktiga att få till avspärrningarna 

ordentligt, ju längre tiden går desto slarvigare blir vi när staket/stängsel måste flyttas, bytas ut eller 

repareras. Istället för att byta ut en trasig del behåller vi den gamla då det löser problemet snabbt. 

Ofta får vi dock gå tillbaka och fixa det igen och igen tills delen faktiskt ersatts, kanske har det trasiga 

staketet då redan orsakat att delen bredvid förstörts. Ibland går fötterna till avspärrningarna sönder 

och vi använder trasiga som lättare gör att avspärrningarna välts eller blåser ner, ibland skippar vi 

foten helt när vi inte orkar bära dit en ny. När avspärrningarna behöver förändras eller tillfälligt 

flyttas tar vi av klämmorna som håller ihop staketet och är lata med att sätta tillbaka eller hämta en 

ny om den första är trasig eller borta, här ser vi en så kallad ”lucka i systemet” där någon enkelt bara 

an lyfta upp staketet för att kanske hämta en insparkad boll, rita på nylagd asfalt eller spana in sitt 

nya boende/område. När vi enbart skyltar för avspärrning av ett område kommer tredje man göra sin 

”bristande riskbedömning” och smita runt, ska vi vara ärliga så borde vi inte vara förvånade, det 

flesta av oss har nog gjort motsvarande mer än en enstaka gång” 

 

”De kan göra öppningar i stängsel (montera isär eller bända isär), gå runt avspärrningarna eller 

klättra över om vi har lägre avspärrningar. Ibland är det som att de inte registrerar att det finns 
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avspärrningar för att de har gått där i så många år att de går på autopilot och bara avlägsnar 

eventuella hinder som kommer i deras väg utan att fundera på varför det står hinder i vägen!” 

 

• När brukar dessa incidenter med tredje man på arbetsplats äga rum? 

”Folk som gör intrång (stöld med mera) gör det på kvällar/nätter och helger samt ledighet. Tredje 

man genar/är nyfikna är inne på arbetsområdet när de ska till/från jobb och skola eller på helger när 

de ser att inga maskiner är igång och de tror att det är ofarligt att vistas där inne.” 

 

”När det flesta incidenterna sker är nog ett stort mörkertal då jag misstänker att det sker under 

helger och ledighet när vi ej kan hålla samma koll. Det är då lättare att göra sin riskbedömning att 

”här pågår ju ingenting”. Det finns samtidigt ingen som kommer kunna säga till eller någon som kan 

åtgärda bristerna under morgonen, till exempel om något blåst omkull eller om någon flyttat på en 

avspärrning/skyllt. Under arbetsdagarna är de flesta på jobb eller skolor och på kvällarna vill de flesta 

hem. Sker avspärrningarna på gator eller i trafiken kan det dock se annorlunda ut. När folk är 

stressade från eller till jobb, ska hämta barn på dagis osv. blir tyvärr även de bästa trafikanterna lite 

mer benägna att hitta genvägar. Får bilen precis plats mellan konerna kommer någon till slut göra ett 

försök, vi får inte lämna dessa luckor i systemet.” 

• Kan man anta varför personerna kommer in? Finns det några tecken på vad det skulle kunna 

bero på? 

”Antingen tar de sig in för att stjäla/förstöra eller så är det för att gena (ta samma väg som alltid) 

eller av nyfikenhet på vad vi bygger. Någon enstaka kan råka cykla eller springa in på ett 

arbetsområde om en grind står öppen och de är helt fokuserade på annat.” 

 

”Människor är av naturen både lata och nyfikna av sig. Dessa är nog det två största anledningarna till 

att vi har dessa incidenter. Har man nyss köpt ett hus/lägenhet i ett område kommer man säkert vara 

så nyfiken att man inte kan låta bli att tumma på en skylt eller två, finn det också en öppning i 

staketet kanske det är svårt att låta bli att inte ta en kik. Kanske har skogen skövlats och man vill se 

hur utsikten ser ut innan man bestämmer sig för att köpa. 

 

Strax efter tredje mans egen inställning kommer nog konkreta brister i våra avstängningar. 

Framförallt skulle jag nog kalla det brister i vår tydlighet kring avspärrningarna. Det bör vara 

”idiotsäkert”. En skylt som bara säger avspärrat vet man inte vad man ska göra med, det krävs 

dirigeringar så som pilar som visar HUR man ska bete sig istället. Avspärrningen är kanske ett avbrott 

i någons dagliga rutin/mönster, ska man ändra på det krävs direktiv. Att även kommunicera mer 

detaljer i allmänhet hjälper. Man bör ha skyltar som förklarar vad som pågår och om möjligt ange 

under hur lång period. Att kommunicera och planera är verkligen A och O. Kan man tidigt planera så 

att avspärrningar sker smidigt och med sp små förändringar som möjligt är det lättare för tredje man 

att anpassa sig. Sker det ständigt förändringar skapar det irritation och förvirring, ”vad är det som 

gäller egentligen?”. Är man duktig att i tid gå ut och informera folk, boende och trafik i området om 

vad som kommer ske och hur långa och sedan hålla sig till det kommer det gå betydligt smidigare. 

Planera smarta och tydlig nya/tillfälliga stråk för rörelse och dirigera. Ofta kan det vara bättre att ta 

en större del av ett område i anspråk direkt istället för att öka och minska. 

En viktig sak att komma ihåg gällande denna fråga är att för de som verkligen vill in i ett avspärrat 

område till exempel av onda skäl som för stöld, är det svårt att stoppa. Det man kan göra är att hålla 
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sådan hög nivå att spontanbrott eller incidenter i stunden känns jobbigt och ej värt besväret att 

försöka ta sig in/över/runt.” 


