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Förord 

 
 
 
Mitt namn är Johannes Nordgren. Under min tid som student vid Luleå tekniska Universitet har jag under 
sommaren 2013 gjort sex månaders praktik på Skanska i Stockholm som arbetsledare inom bygg och 
anläggning. Under min praktik har jag även studerat Skanskas proaktiva hälsoarbete för en bättre psykisk 
och fysisk hälsa hos medarbetarna, samt säkerhetsarbete för en tryggare arbetsmiljö. Studien har gjorts 
utifrån modellen om systematiskt arbetsmiljöarbete och resultatet presenteras här i mitt examensarbete. 
Arbetet har varit intressant och samtidigt mycket givande inför min framtida roll som arbetsledare och chef. 
 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla på Skanska som har hjälpt mig att söka information, samt också till de 
som på olika sätt delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper om Skanskas systematiska arbetsmiljö-
arbete!  
 
 
Johannes Nordgren 
 

Stockholm 2014-07-14 
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Sammanfattning 

 
 
 
Detta examensarbete är en studie av Skanskas systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning mot 
företagets proaktiva arbete för en säker arbetsmiljö och god hälsa hos medarbetarna. -Hur arbetar Skanska 
inom dessa områden, -vilka mål, samt resultat finns för arbetet? Detta har varit den grundläggande fråge-
ställningen bakom studien. Arbetet har skett i projektform och resultatet presenteras här i denna slutrapport. 
 
Studien ingår i det Bygg och Anläggningsprogram som ges av Luleå Tekniska Universitet, och är ett del-
moment av den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som författaren gjort vid byggföretaget Skanskas 
projekt Centrumbanan i Södertälje under sommaren 2013. Centrumbanan var ett järnvägsprojekt där 
Skanska för Trafikverkets räkning byggt ut från enkel- till dubbelspår mellan stationerna Södertälje hamn 
och Södertälje Centrum (ca 1 km). Projektet påbörjades 2011 och var för Skanskas del klart under hösten 
2013. 
 
Skanska profilerar sig som världsledande inom arbetsmiljö och säkerhet, och var 2013 Sveriges andra 
största byggföretag. För att hävda sig på den svenska marknaden, och som ett relativt litet företag även på 
den internationella arenan valde Skanska tidigt att profilera sig som ett företag med höga nivåer och kun-
skaper inom miljö, säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet, istället för att konkurrera med lägsta pris. Ett val som 
slagit väl ut för företaget.  
 
Resultatet från denna studie visar att Skanska arbetar aktivt och nytänkande inom flera områden för att 
förbättra säkerheten på arbetsplatserna, och hälsan hos sina medarbetare. Arbetet följer väl modellen för 
systematiskt arbetsmiljöarbete som beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:01; identifiera och 
värdera risker, åtgärda, samt följa upp vidtagna åtgärder. Företaget har lyft upp säkerhetsarbetet till att vara 
en tydlig del av den vardagliga verksamheten. Säkerhetfrågor är ett stående inslag på möten och ses som en 
naturlig del av all personal i företagets verksamhet. Genom en kombination av säkerhetsutrustning, fast-
ställda arbetssätt, upplysning, utbildning och krav har företaget nått långt och kan uppvisa låga arbetsskade- 
och olyckstal. Största delen finns dokumenterat och samlat på företagets intranät tillgängligt för alla 
anställda. Även inom området för proaktivt hälsoarbete har Skanska kommit långt och kan uppvisa bra 
resultat. Bland annat genom ökad frisknärvaro som är företagets metod för att mäta sjukfrånvaro. Ett ökat 
intresse för hälsoförbättrande aktiviteter så som fysisk träning, idrottsdeltagande samt utbildning om kost, 
hälsa och träning är också ett resultat av Skanskas aktiva hälsoarbete. Företagets proaktiva hälsoarbete 
syftar främst till att stimulera medarbetarna till en bättre livsstil. Bland personalen har hälsoinspiratörer 
utbildats för att utöver sina vanliga arbetsuppgifter leda aktiviteter, inspirera och utbilda kollegor. Morgon-
uppvärmning, veckobrev med kostråd och matlagningstips samt träningsråd med utmaningar till med-
arbetarna på arbetsplatserna är några exempel. Utöver detta erbjuds medarbetarna en mycket god företags-
hälsovård, samt en rad olika friskvårdsförmåner så som friskvårdsbidrag, fri tillgång till egna tränings-
anläggningar, förmånliga erbjudande från externa aktörer, utbildingar samt tillgång till en stor mängd 
nyheter, tips och råd som regelbundet förmedlas från företaget. 
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Förkortningar 

 
 
 
AFS  Arbetsmiljöverkets författningssamling 
AML  Arbetsmiljölagen 
AMP  Arbetsmiljöplan 
BAMS  Byggarbetsmiljösamordningsmöte (Skanskas förkortning) 
BAS P  Byggarbetsmiljösamordnare projektering och planering 
BAS U  Byggarbetsmiljösamordnare utförande 
HALU  Hälsa- Arbetsmiljö- och livsstilsundersökning 
KMA  kvalitets-, miljö- och arbetsmiljödokument (Skanska) 
LTU  Luleå Tekniska Universitet 
ROM  Rörelse- och Muskelanalys 
SAM  Systematisk arbetsmiljöarbete 
VFU  Verksamhetsförlagd utbildning 
VSAA  Vårt Sätt Att Arbeta, Skanska Sveriges ledningssystem  
YA  Yrkesarbetare 
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Inledning 

Bakgrund 

 
Inom det 2-åriga bygg och anläggningsprogram (THBAG) som ges av Luleå Tekniska Universitet är en 
viss del verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna utbildning med kurskod Y0007B är en form av 
praktik som studenterna gör på ett etablerat företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Under praktiken 
skall studenten även studera en självvald del av företagets verksamhet för att senare presentera arbetet i 
form av ett examensarbete. Detta examensarbete är en studie av det systematiska arbetsmiljöarbete och 
proaktiva hälso-, samt säkerhetsarbete som bedrivs av byggföretaget Skanska i Sverige. 
 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskrift AFS 2001:01 krav på att alla arbetsgivare i Sverige skall bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med SAM menas arbetsgivarens arbete med att undersöka- och 
åtgärda brister, samt följa upp åtgärderna på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, och 
att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås för företagets personal. För mer information om systematisk 
arbetsmiljöarbete se Bilaga 1, Bakgrund – Lagstiftning. 
 
Proaktivt hälsoarbete är det arbete som görs av en myndighet, organisation eller företag i förebyggande 
syfte för att förhindra ohälsa, och upprätthålla en god psykisk och fysisk hälsa för de människor som vistas- 
eller sysselsätts i dess verksamhet. 
 
 

Företaget 

 
Studenten och författaren till denna rapport har valt att göra sin praktik på byggföretaget Skanska. 
 
Skanska är ett stort börsnoterat multinationellt företag med verksamhet i en rad olika länder och 
kontinenter. Inom Skanska ingår det ett antal olika dotterbolag som verkar inom områden förknippade med 
byggbranschen. Skanskas svenska byggdel benämns som Skanska Sverige AB. Utöver Skanska Sverige AB 
verkar också Skanska Asfalt & Betong AB i Sverige. 
 
Korta fakta om Skanska och Skanska Sverige AB: 
 
Grundat  1887 i Malmö under namnet AB Skånska Cementgjuteriet (SCG). Det nuvarande 

namnet Skanska etablerades 1984 till följd av den alltmer internationella 
verksamheten. Vid starten var verksamheten inriktad på att gjuta cementprodukter. 
Idag är man aktiv i hela kedjan från projektering till utförande. 

 
Verksamhet Byggrelaterade tjänster samt projektutveckling. 

 
Omsättning Ca 140 miljarder kronor (2012), varav ca 30,8 miljarder kronor i Skanska Sverige 

AB. Detta gjorde Skanska till det näst största byggföretaget i Sverige strax efter 
PEAB. Och strax före NCC som var det tredje av de tre absolut största byggföretagen 
i Sverige 2012. 

 
Antal anställda Ca 57 000 globalt, varav ca 11 000 i Sverige (2012). 

 
Börsnoterat 1965 på Stockholmsbörsens A-lista. Stockholmsbörsen idag. 

 
Marknader Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, 

Storbritannien, USA och Latinamerika. 
 

Affärsidé ”Att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta i”. 
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Syfte 

 
Studien syftar till att beskriva det proaktiva arbete som Skanska gör för att främja personalens psykiska och 
fysiska hälsa, samt säkerhet i arbetsutövandet. Studien syftar också till att undersöka och beskriva 
eventuella mätbara effekter av detta arbete, samt också till att ge författaren kunskaper om systematiskt 
arbetsmiljöarbete så som föreskrivs av Arbetsmiljöverket, och om hur det aktivt bedrivs hos ett bygg-
företag. Utöver detta syftar dessutom slutrapporten till att ge handledarna vid Luleå tekniska universitet 
möjlighet till bedömning av studie- och arbetsprestation av författaren. För företaget är förhoppningen att 
rapporten skall kunna bidra till en fortsatt förbättring av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
 

Avgränsning 

 
På Skanska finns ett omfattande regelverk och arbete för säker arbetsmiljö. Därför har denna studie 
avgränsats till att ytligare beskriva detta säkerhetsarbete till förmån för närmare beskrivning av det 
proaktiva hälsoarbetet. Undersökningen har också i vissa delar begränsats till just det specifika projekt som 
författaren och studenten gjort sin praktik på i Södertälje (projekt Centrumbanan 2011 – 2013). 
 
 

Frågeställning 

 
 Hur arbetar Skanska proaktivt för säker arbetsmiljö, samt för god fysisk- och psykisk hälsa hos 

medarbetarna utifrån modellen om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? 
 

 Vilka mål har företaget med sitt arbete? 
 

 Kan företaget se några mätbara effekter och resultat av sitt arbete? 
 
 

Metod 

 
Under projektets inledning har litteratur samt gällande lagstiftning rörande systematiskt arbetsmiljöarbete 
studerats för att få grundläggande kunskaper inom området. Data har sedan samlats in genom intervju av 
företagets personal. Detta tillsammans med uppgifter om företagets egna rutiner och dokumentation inom 
området ligger till grund för analys, sammanställning och slutrapport. Under arbetets gång har handledare 
vid Luleå Tekniska Universitet, samt handledare och arbetsmiljöansvariga hos Skanska konsulterats. 
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Resultat 

Skanskas arbetsmiljöarbete 

 
Skanska är ett multinationellt och värdsledande företag inom många områden. Ett av dessa områden är 
arbetsmiljö. Tidigt förstod företaget att kvalitet och nytänkande är de viktigaste faktorerna för att ett bygg-
företag från det lilla landet Sverige skall kunna bli starkt och växa utanför landets gränser. Att konkurrera 
med enbart låga priser skulle inte vara hållbart på längre sikt på en allt mer internationaliserad och 
prispressad byggmarknad. 
 
Arbetet med att försöka skapa världens bästa arbetsmiljö märks tydligt på företaget. Arbetsmiljö så som 
säkerhet, fysiskt- och psykiskt välmående är en ständigt återkommande punkt högt upp på dagordningen, 
både i den dagliga och i den mer långsiktiga verksamheten.  
 
Styrande för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall bedrivas är de dokument företaget gemensamt 
tagit fram och förnyat under många år. Merparten av dessa dokument finns publicerade på Skanskas egna 
världsomspännande intranät kallat OneSkanska för att alla medarbetare skall ha tillgång till dem. Man har 
även en funktion där alla medarbetare, oavsett befattning har möjlighet att skicka in förbättringsförslag till 
sin närmsta HR-avdelning, som sedan förmedlar vidare och kanske vidareutvecklar företagets regler och 
arbete utifrån dessa förslag. Alla medarbetare på Skanska har således en möjlighet att påverka sin arbets-
miljö, så väl i stort som smått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotyp för Skanskas intranät OneSkanska. 
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Arbetsmiljöpolicy 
 
Grundläggande för Skanskas arbetsmiljöarbete för att skapa en säker arbetsmiljö är den arbetsmiljöpolicy 
som antogs i september 2013 av Skanska Sveriges VD Pierre Olofsson. Policyn är ett förtydligande av 
tidigare policydokument och är framtaget för att bättre spegla Skanska Sveriges värderingar. Den nya 
arbetsmiljöpolicyn är ett led i företagets nollvison mot noll arbetskador- och olyckor som beskrivs som en 
av nollorna i policydokumentet Våra Fem Nollor (se sida 7). Företagets vision är att vara en förebild i 
svenskt näringsliv och ledande vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. Grunden för den nya arbetsmiljöpolicyn 
formulerar företaget i början av dokumentet med meningen; ”På Skanska är vi övertygade om att alla 
olyckor kan förebyggas”. 
 
 
Policyn innehåller sex principer där den första är viktigast och grundläggande för allt arbete: 
 
1. Vi arbetar säkert – eller inte alls. Skanska är övertygat om att alla olyckor kan förebyggas och en 

förutsättning för detta är att alla medarbetare, chefer så väl som yrkesarbetare engageras och tar ansvar 
för att inget arbete utförs om det inte kan genomföras säkert. 
 

2. Vi har en tydlig struktur och systematik. Här nämner man vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete 
som utgångspunkt och gemensam basnivå för att göra arbetet överskådligt och effektivt. Målstyrning 
och principen om ständiga förbättringar samt tydlig uppföljning skall hjälpa företaget att förebygga 
skada och ohälsa.  
 

3. Vi har hög kompetens. Utbildningsprogram för företagets medarbetare ska säkerställa att varje 
medarbetare har rätt kompetens för att kunna styra och bidra i arbetsmiljöarbetet. Här ingår även 
förmågan att stanna upp och fråga om råd om något upplevs som osäkert eller oklart. 
 

4. Vi har stark säkerhetskultur. Företaget uppmanar till en kultur där medarbetarna agerar och 
uppmuntrar andra att agera säkert, både i och utanför arbetet. Företagets personal skall lära av varandra 
och inte leta syndabockar - det skall vara en självklarhet för var och en att aktivt uppmuntra, och agera 
för bättre säkerhet. 
 

5. Vi överträffar externa krav. Gällande lagstiftning är en nedersta gräns för all verksamhet. Företaget 
skall också uppmana kunder och samarbetspartners att alltid ha höga förväntningar om Skanskas 
arbetsmiljöarbete. 
 

6. Vi sprider vårt budskap. Genom aktiv samverkan med leverantörer, underentreprenörer, fackliga 
parter, kunder, myndigheter, branschorganisationer samt konkurrenter vill företaget påverka och 
förbättra arbetsmiljön i hela byggbranschen. 

 
 

Dessa principer ansluter till företagets övriga policyer och värderingar och finns samlat i Skanska Sveriges 
ledningssystem Vårt Sätt Att Arbeta (VSAA), beskrivet nedan. Avslutningsvis skriver Skanska Sveriges 
VD Pierre Olofsson; ”Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer 
som vi blir en förebild inom svenskt näringsliv”. För mer info se Bilaga 2 Skanska Sveriges 
Arbetsmiljöpolicy. 
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Schematisk beskrivning av Skanskas ledningssystem Vårt Sätt Att 
Arbeta - VSAA 

 

Vårt Sätt Att Arbeta - VSAA 
 
Under mitten av 90-talet började flera av de ledande byggföretagen i Sverige fundera på hur man kunde 
skapa en enhetlig, standardiserad och kvalitetssäkrad verksamhet med tillhörande arbetssätt. Syftet var att 
man ville ta tillvara på den erfarenhet som fanns i företaget och motverka att hjulet uppfanns om och om 
igen i situationer där det redan fanns effektiva arbetssätt. Syftet var även att skapa ett för Skanska specifikt 
arbetssätt i linje med företagets önskade profilering. För Skanskas del mynnade detta ut i ledningssystemet 
Vårt Sätt Att Arbeta (VSAA) år 1998. Idag är de tre ingående huvudgrupperna -kvalitet, -miljö och 
-arbetsmiljö kvalitetssäkrade enligt internationell standardisering. Kvalitetsdelen är certifierad enligt ISO 
9001:2 008, miljödelen enligt ISO 14001:2 004 och arbetsmiljödelen är certifierad enligt OHSAS 18001:2 
007. Denna internationella certifiering är Skanska ensamma om i Sverige bland de större byggföretagen, 
och enligt företaget ger detta en konkurrensfördel då fler och fler beställare utöver pris även beaktar 
faktorer som inryms inom nämnda områden. 
 
VSAA är Skanska Sveriges ledningssystem och innehåller en stor mängd erfarenhetsbaserad information 
som företaget byggt upp och samlat under flera år om kvalitet, miljö och arbetsmiljö. VSAA innehåller 
bland annat beslutade arbetssätt i form av beslutsordningar, beskrivningar, checklistor, processflöden och 
mallar med mera, och finns att tillgå för alla medarbetare på företagets intranät Oneskanska. Företagets 
målsättning är att all verksamhet skall styras av VSAA för bästa kund- och medarbetarnöjdhet, samt 
lönsamhet, baserat på tidigare erfarenheter som företaget dragit av nu beslutade arbetssätt. VSAA utgår 
ifrån två delar; Skanskas affärsplan samt den verksamhetsmanual som finns. I praktiken omsätts dessa till 
projekt- och produktionsplaner som sedan blir ryggraden i företagets dagliga verksamhet. Produktion- och 
projektplanerna skapas i dialog med kunden utefter dennes krav och önskemål. I planerna beskrivs styrning 
av tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt ansvar och befogenheter. Projektplanen utvecklas 
successivt genom projektens olika skeden. I företagets olika projekt är projektplanen styrande medan 
produktionsplaner tillämpas av de fasta anläggningarna, tex. kontor, bergtäckter och betongfabriker etc. 
 
 
Till höger syns en schematisk 
beskrivning av funktionen av 
VSAA. Utgångspunkten för 
innehållet är kundernas krav och 
önskemål, kortfattat; behov. 
Därefter är VSAA uppdelat på 
företagets olika 
verksamhetsgrenar, här samlade 
i den mittre blå rutan. Projekt V 
& A står för väg och anläggning 
och är en av de större grenarna. 
Varje verksamhetsgren har ett 
för deras verksamhet specifikt 
utformat innehåll och struktur. 
Företagets ledning styr VSAA, 
genom affärsplanen och 
verksamhetsmanualen tillsammans 
med andra dokument som beskriver 
ledningsprocessen, här illustrerat som 
”Ledning”. Kopplat till VSAA finns 
även stödjande funktioner inom företaget; Kund-marknad, Personalhandboken, Inköp samt EA-manualen 
(ekonomi administration). Personalhandboken är den del som beskriver personalfrågor samt med-
arbetaromsorg. Personalhandboken är en stor och viktig del av denna studie och kommer närmare beskrivas 
nedan i detta avsnitt. 
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Menyträd Projekt Väg o Anläggning i VSAA. 

 
 
Varje medarbetare har en personlig anpassningsbar startsida på VSAA som de når genom intranätet 
Oneskanska. Under ”Mina kapitel” kan medarbetarna samla de för dem relevanta och aktuella kapitel, samt 
sparade bokmärken till specifika delar för att underlätta navigeringen genom det bitvis omfattande 
materialet. Utvalda verksamhetsgrenar (illustrerat på föregående sida) har en egen sida med för dem 
lämplig struktur. Projekt Väg & Anläggning har till exempel 
en tidsbaserad struktur med ett menyträd där materialet är 
grupperat efter projektens olika faser (se bild till höger). Under 
varje gruppmeny/projektfas finns sedan en stor mängd 
information och material samlat. Det finns även på sidan ett 
systemschema där den horisontella axeln innehåller samma 
projektfaser i tidsordning. Rakt underordnat varje fas finns 
kronologiskt ordnade länkar till material för projektens olika 
skeenden. Allt från inledande marknadsundersökning för nya 
projekt, till slutdokumentation för genomförda färdigställda 
projekt.  
 
Som komplement till VSAA har Skanska tagit fram Vårt Sätt 
Att Bygga som är en erfarenhetsbank med tekniska lösningar 
och produktionsmetoder för olika moment som mer konkret 
beskriver produktionen. I VSAA finns flera länkar till Vårt 
Sätt Att Bygga. 
 
Grundtanken med VSAA är att det skall innehålla de senaste erfarenheterna och beskrivningarna för att 
skapa en effektiv och lönsam verksamhet med nöjda kunder och medarbetare som följd. För att uppmuntra 
medarbetare till att dela med sig av sina erfarenheter finns det på varje sida i VSAA en ”Förbättra”-knapp 
där vem som helst kan klicka och sedan lämna ett förbättringsförslag. Alla ändringar och förbättringar 
sammanställs sedan i en revideringslogg som uppdateras en gång i månaden. För mer information om 
VSAA se bilaga 3, broschyr; Vårt Sätt Att Arbeta – VSAA. 
 
 

Personalhandboken 
 
Som hjälpmedel, och för att förklara företagets grundläggande regler, värderingar och policy angående 
personalfrågor har Skanska tagit fram Personalhandboken som är ett heltäckande intranätsbaserat 
informationsforum. Personalhandboken är dessutom kopplad som stödfunktion 
till VSAA. Personalhandboken är uppdelad i tre delar; -Liv & Hälsa, -Arbete & 
Karriär och -Lön & Förmåner. Liv & Hälsa är den del som berör med-
arbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Huvudrubrikerna under Liv & Hälsa är: 
 

 Frånvaro och ledighet, 

 Likabehandling, 

 Arbetsmiljö, 

 Hälsa och rehab, 

 Kris och nödläge och 

 Hjälpmedel Liv & Hälsa 

 
Under dessa flikar kan man sedan finna en mängd olika tips, råd, regler och 
hjälpmedel så som checklistor mm. om allt som berör personalens arbetsmiljö 
och personliga hälsa. Skanska har under många år arbetat flitigt för att 
utveckla företagets arbetsmiljö för att nå den position där man är idag som 
en av de bästa i branschen. 

Liv & Hälsa är den del som 
berör hälsa och arbetsmiljö i 
Skanskas Personalhandbok. 
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”Vi ska ha de bästa och mest engagerade medarbetarna i varje roll” 
 
Detta är Skanskas strategi och målsättning för sina medarbetare. Det är således ett av de viktigaste målen 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet som företaget bedriver. För att uppnå detta lyfter man fram speciellt 
två fokusområden som är avgörande. -Att skapa en säker arbetsmiljö och ett -proaktivt arbete med hälso-
relaterade frågor samt mångfald är de saker man som företag anser har störst betydelse för att utveckla de 
bästa och mest engagerade medarbetarna. 
 
Inledningsvis under fliken ”Liv & Hälsa” i personalhandboken skriver företaget följande: 
 
”Du som medarbetare ska kunna se fram emot ett långt yrkesliv hos Skanska. Din arbetsmiljö måste vara 

säker, alla har rätt att komma hem från sitt jobb oskadda. Det är viktigt att själv ta ansvar för dig och dina 

kollegors säkerhet och våga ta upp om det finns brister på din arbetsplats.  
Arbetslivet måste kunna förenas med privatlivet för att du ska må bra och fungera i din yrkesroll. Hälsa är 

att må bra och att ha tillräckligt med ork för att kunna göra det man tycker är viktigt i livet. Skanska 

arbetar proaktivt med hälsa och rehabilitering, genom förebyggande insatser kan vi långsiktigt spara på 

både mänskligt lidande och pengar både för oss själva och företaget.  

Skanska har som arbetsgivare ett ansvar för att öka mångfalden och säkra att vi har ett inkluderande 

arbetsklimat. Det är en del av den värdegrund som vi vill stå på, men kan även uppfattas som en 

konkurrensfördel av våra affärspartners. Likabehandlingsplanen beskriver hur Skanska ska bli ledande 

inom mångfaldsområdet genom aktiva åtgärder inom en rad områden.” 

 

För att få engagerade och välmående medarbetare behövs det inte bara en säkerhetsmässigt bra och 
fungerande arbetsmiljö. Det behövs också att man arbetar inom en rad olika fysiska och psykosociala om-
råden för att skapa välmående och hälsa hos medarbetarna. Företaget menar att varje individs hela livsmiljö 
är avgörande för välmåendet och prestationsförmågan. Därför arbetar men idag inom en rad olika områden 
för att påverka och förbättra medarbetarnas liv och miljö, så väl på arbetet som på fritiden. 
 
 

Arbetsmiljösäkerhet 
 
Skanskas säkerhetsarbete vad gäller arbetsmiljö är idag branschledande och man har bland de lägsta 
olycks- och tillbudstalen i branschen. Mycket av detta beror på att man tidigt satte upp mål och började 
arbeta för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt. Byggbranschen är väldigt komplex med sina 
ständigt föränderliga arbetsmiljöer vilket gör utmaningen väldigt mycket större jämfört mot andra statiska 
arbetsplatser som inte behöver ta hänsyn till byggarbetsplatsens ständiga förändring och många gånger 
dåliga förutsättningar för att utnyttja enkla säkerhetsutrustningar. 
 
Grundläggande för Skanskas säkerhetsarbete är företagets motton: 
 
”Alla har rätt att komma hem från sitt jobb oskadda”, och ”Vi arbetar säkert – eller inte alls”. 

 
Med detta menar man att inget är viktigare än medarbetarnas säkerhet, och att ingen skall behöva skadas i 
sitt arbete. 
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Ett av företagets policydokument, Våra fem nollor ställer också krav på att ingen skall skadas på någon av 
Skanskas arbetsplatser. Förutom Noll -förlustprojekt, -miljöincidenter, -etiska övertramp och -kvalitetsfel 
sätter man också som mål att ha Noll -arbetsplatsolyckor. Varken egen personal, underentreprenörers eller 
tredjeman får skadas. Säkerheten skall säkerställas runt Skanskas arbetsplatser. Se även Bilaga 4, Skanskas 
Nollvision –Våra fem nollor. 
 
En av Skanskas största utmaningar nu för att ta sig vidare och ytterligare förbättra säkerheten och sänka 
tillbuds- och olyckstalen är att förändra/förbättra beteenden, kulturen och säkerhetsmedvetenheten hos sina 
medarbetare. Att enbart genom säkerhetsregler och -utrustning nå noll arbetsskador är en omöjlighet som 
de flesta inom branschen tillsammans med Skanska är väl medvetna om. 
 
 
Ett exempel på företagets engagemang för att förbättra medvetenheten och väcka tankar hos sin personal är 
Skanska Safety Week som är ett av världens största arbetsmiljö-arrangemang där alla Skanskas 57 000 
medarbetare världen över medverkar på ett eller annat vis. Under en hel vecka varje år uppmärksammas 
arbetsmiljöfrågor, risker och åtgärder genom en rad olika aktiveteter på alla nivåer, från lägsta till högsta, -
alla involveras! Exempel på aktiviteter under denna vecka är extra uppsättning och utdelande av 
informationsmaterial, grupparbeten med övningar, praktiska så väl som teoretiska, seminarium och 
föreläsningar. Skanska Safety Week arrangerades i maj 2014 för 10:e året i rad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ett annat exempel på Skanskas arbete för säkrare arbetsplatser är 
det man kallar för de 5 måstena vad gäller skyddsutrustning. För 
att få lov att vistas på en av Skanskas byggarbetsplatser måste du 
använda: 

 

1. Hjälm 

2. Skyddsglasögon 

3. Skyddshandskar 

4. Skyddsskor 

5. Varselkläder 

Här var man ett av de första företagen i branschen som införde 
krav på skyddsglasögon på svenska byggarbetsplatser. 
Liknande krav finns sedan tidigare utomlands.  

 
 

 
 
 

Skanska Safety Week. Skanskas 
årliga världsomspännande 
arbetsmiljöarrangemang där alla 
koncernens 57 000 medarbetare 
medverkar. 

Utdrag från Skanskas välkomstskylt till säker 
byggarbetsplats. Se bilaga 5 för komplett skylt. 
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Säkerhetsarbete på arbetsplatserna 
 

Centrumbanan i Södertälje 
 
Då jag under min praktik varit placerad på ett och samma projekt kan jag enbart beskriva vissa delar av 
säkerhetsarbetet utifrån detta projekts organisation och förutsättningar. Centrumbanan var ett järnvägs-
projekt i Södertälje där Skanska för Trafikverkets räkning byggt ut från enkel- till dubbelspår mellan 
stationerna Södertälje hamn och Södertälje Centrum (ca 1 km). Projektet påbörjades 2011 och var för 
Skanskas del vara klart under hösten 2013. Ursprunglig anbudssumma var totalt ca 140 miljoner inklusive 
en option för Södertälje kommun som också den gick genom Trafikverket. På Centrumbanan i Södertälje 
hade man som på alla andra av Skanskas projekt ett aktivt arbetsmiljöarbete. Utgångspunkten är gängse 
lagar och rutiner som beskriver den absoluta lägsta nivån.  
 
Beställaren som i detta fall var Trafikverket var både ansvarig Byggarbetsmiljösamordnare projektering & 

planering, samt utförande (BAS P och BAS U). Trafikverket hade också som beställare tagit fram den 
arbetsmiljöplan (AMP) som skulle följas av projektets alla entreprenörer. Centrumbanan var uppdelad på 
flera olika entreprenader som utförts av olika företag. För att samordna arbetsmiljön kallade byggarbets-
miljösamordnaren varje vecka alla entreprenörer till ett byggarbetsmiljösamordningsmöte, i dagligt tal 
kallat BAMS-möte av deltagarna. Vid byggarbetsmiljösamordningsmötet var alla berörda entreprenörer, 
samt andra arbetsgivare som var i färd med att bedriva arbete inom arbetsområdet framtill nästa möte 
skyldiga att närvara med arbetsledande personal. Vid mötena skulle också samtliga entreprenörer redovisa 
de två kommande veckornas arbeten med fokus på de risker som fanns för ohälsa och olycksfall, samt 
redovisa hur dessa risker var tänkta att förebyggs. Byggarbetsmiljösamordningsmötena var det forum på 
arbetsplatsen där beställaren tillsammans med upphandlade entreprenörer och andra arbetsgivare till-
sammans i stort utformade och arbetade för projektets arbetsmiljö. Många likheter finns med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som varje företag gör på respektive arbetsområde/plats. Samordning var 
emellertid mötenas viktigaste funktion.    
 
Enligt arbetsmiljöplanen var även varje entreprenör skyldig att utföra en så kallad skyddsrond på sitt 
arbetsområde minst var 14:e dag där beställaren bereddes möjlighet att medverka. Utöver beställare och 
arbetsledare från huvudentreprenören skulle även skyddsombud samt representanter från sido- och 
underentreprenörer närvara. Protokoll från ronderna upprättades där eventuella anmärkningar också noteras 
tillsammans med vem från entreprenören som var ansvarig för att dessa åtgärdades. 
 
 

För alla arbetsplatser 
 
Utöver regler och krav från beställaren tillsammans med gängse lagar och förordningar arbetar Skanska 
efter egna högre ställda krav och mål som man tagit fram. Dessa krav och mål finns presenterade i en rad 
olika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljödokument (KMA). Sammanfattningsvis kallar man arbetet runt dessa 
frågor inom företaget för KMA-styrning. För att bistå medarbetarna i företagets olika projekt finns det 
inom de olika distrikten specialutbildade personer som har till uppgift att stödja de lokala projekt-
organisationerna i sitt KMA-arbete. 
 
Innan en anställd, underentreprenör eller besökare för första gången får lov att beträda en av Skanskas 
byggarbetsplatser skall denne först genomgå en säkerhetsintroduktion. Säkerhetsintroduktionen består av 
en kortare film som beskriver Skanskas höga säkerhetskrav- och medvetenhet med målsättning om att alla 

har rätt att komma hem från sitt jobb oskadda. Utöver detta informerar någon representant från arbets-
platsen om det aktuella projektet och dess specifika regler, aktuella risker, åtgärder och vad som skall 
beaktas för att få vistas på arbetsplatsen. Den nyanlände orienteras också om utrymnings- och åter-
samlingsrutiner. Till sist får vederbörande kvittera genomgången säkerhetsintroduktion på ett speciellt 
dokument som arkiveras tillsammans med övriga delar av projektets handlingar. 
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För att sprida information har man på de allra flesta arbetsplatser en för Skanska standardiserad arbets-
platsinformationstavla. På denna tavla återfinns förutom företagsnyheter; arbetsmiljöplanen tillsammans 
med information om utrymningsvägar, återsamlingsplatser, sätt att tillkalla hjälp. På tavlan finns även 
kontaktuppgifter till personer med olika ansvarsområden på arbetsplatsen, så som platschef, skyddsombud 
etc. I anslutning till denna informationstavla är det vanligt med ytterligare en tavla där man informerar om 
aktuella och för arbetsplatsen specifika risker, tex. halka, stora maskiner i rörelse etc. Vid arbetslednings-
möten uppmanas medarbetarna att identifiera risker i arbetet samt uppge lämpliga åtgärder för att hantera 
dessa. Risker och åtgärder meddelas bland annat sedan vidare via tidigare nämnd tilläggstavla. 
Målsättningen är att alla på arbetsplatsen skall känna till aktuella risker och skyddsåtgärder, därför strävar 
man efter att placera informationstavlorna där alla passerar, tex. in och ut från rast- och matlokaler. 
 

Proaktivt Hälsoarbete 
 
Proaktivt hälsoarbete är det arbete som görs av en myndighet, organisation eller företag i förebyggande 
syfte för att förhindra ohälsa, och upprätthålla en god psykisk och fysisk hälsa för de människor som vistas- 
eller sysselsätts i dess verksamhet. I andra stycket i inledningstexten på Liv & Hälsa-delen i Personal-
handboken skriver företaget följande: 
 
Arbetslivet måste kunna förenas med privatlivet för att du ska må bra och fungera i din yrkesroll. Hälsa är 

att må bra och att ha tillräckligt med ork för att kunna göra det man tycker är viktigt i livet. Skanska 

arbetar proaktivt med hälsa och rehabilitering, genom förebyggande insatser kan vi långsiktigt spara på 

både mänskligt lidande och pengar både för oss själva och företaget. 
 
I personalhandboken skriver man också att 75 % av vår ohälsa är livsstilsrelaterad. Detta gör det proaktiva 
hälsoarbetet väldigt viktigt för Skanska och man arbetar på många olika sätt för att bibehålla och öka med-
arbetarnas hälsa och välbefinnande, så väl i privatlivet som i yrkeslivet. Företaget gör ingen hemlighet av 
att en stor anledning till arbetet är att välmående medarbetare presterar mer och bättre, och på sikt också är 
betydligt lönsammare. Stora delar av det proaktiva hälsoarbetet inryms under det vi i dagligdags benämner 
som företagshälsovård. 
 
 

Galaxen Bygg 
 
Som en del av, och som ett komplement till Skanskas företagshälsovård finns Galaxen Bygg AB. Galaxen 
Bygg är ett inom byggbranschen samägt icke vinstdrivande företag vars huvudsakliga uppgift är att erbjuda 
tjänster och produkter inom förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering, med inriktning mot bygg-
branschen.  Galaxen Bygg AB startades 1986 och ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Målarmästarnas 
Riksförening i Sverige, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier. Galaxen Bygg har dessutom ett 
samarbetsavtal med Glasbranschföreningen. Galaxen Bygg samarbetar med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, samt både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och har av dessa ett be-
myndigande och ansvar att utföra rehabiliteringsutredningar- och anställningar med statligt stöd, tex. 
lönebidrag vid anställning med nedsatt arbetsförmåga. 
 
Förutom rehabilitering tillbaka till ett arbete inom byggbranschen arbetar Galaxen Bygg med förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Detta arbete är främst inriktat på fysisk hälsa och innefattar främst forskning och 
utbildning inom arbetsergonomi, samt metoder för att öka den fysiska aktiviteten och utvecklingen av den 
personliga hälsan i syfte att ge arbetstagarna inom byggbranschen ett långt och hälsosamt yrkes- och privat-
liv. Galaxen Bygg förmedlar sina kunskaper genom utbildning som ges till både skolelever och företag. 
Man har även ett utbud av material som kan beställas, bland annat böcker, filmer samt utbildnings- och 
föreläsningsmaterial om kost, hälsa och ergonomi. Kostboken, samt morgonuppvärmnings-programmen 
som är en del av utbudet kommer närmare beskrivas i slutet av detta avsnitt. För mer information om 
Galaxen Bygg går det att besöka företagets hemsida; www.galaxenbygg.se. 
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Företagshälsovård 
 
Företagshälsovården är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som i grunden regleras genom lagar, 
förordningar och kollektivavtal. Som exempel till företagshälsovård kan nämnas olika typer av före-
byggande hälsoundersökningar, rehabiliteringsinsatser, medicinska kontroller samt ett flertal mätningar av 
arbetsmiljön. 
 
Till sin hjälp med företagshälsovården har Skanska Sverige AB valt att samarbeta med företaget Feelgood 

som är specialiserade inom området. Tillsammans har man utvecklat en för Skanska unik hälsostrategi för 
hur företagets hälsoarbete skall bedrivas. 
 
 
 
 
 
 
Grundläggande kan företagets 
hälsoarbete beskrivas med följande 
illustration till höger. Målsättningen 
är att alla medarbetare skall kunna 
simma i den övre sjön hela sitt yrkes-
verksamma liv. Och i första hand om 
någon medarbetares hälsa skulle svika 
är målsättningen att man skall fånga 
upp personen innan sjukvård och 
rehabilitering blir aktuellt. Sjuk-
frånvaro är mycket kostsamt för 
företaget, dels i form av sjuklön, men 
även som resursförlust då alla med-
arbetare har en viktig roll att fylla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillsammans med sin samarbetspartner arbetar Skanska med en rad olika åtgärder inom området för hälso-
vård. Även här så lyser grunden till systematiskt arbetsmiljöarbete igenom, - undersöka, -åtgärda brister 
och -följa upp resultat. 
 
Skanska har inte alla resurser själv för vad som krävs för ett heltäckande hälsoarbete, därför har man som 
nämnt tidigare valt att sammarbeta med/ köpa in tjänsten från företaget Feelgood som är specialiserade på 
proaktivt hälsoarbete, företagshälsovård och rehabilitering. Tillsammans har man utvecklat en strategi för 
hälsoarbetet där man också har delat upp vad de olika företagen skall ansvara för, och arbeta med. 
 

Principskiss för Skanskas 
hälsovårdsarbete. 
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Ansvars- och arbetsfördelningen mellan företagen ser ut enligt följande: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Morgonuppvärmning    
 Hälsoinspiratörer 
 Friskvårdsbidrag 
 Genomföra olika hälsoprojekt 

 
 
 

 Hälsa- Arbetsmiljö- och Livsstilsundersökning 
(HALU) var 3:e år med handlingsplan för 
riskgrupper 

 Rörelse och muskelanalys (ROM) / 
Hälsoprofil - Personligt hälsoprogram 

 Lagstadgade medicinska kontroller 
 Alkohol- och drogtest vid misstanke 

 
 
 

 Arbetsrelaterad sjukvård 
 Samtalsstöd 
 Krisstöd 
 Provtagning 

  
 
 
 

Hälsoundersökning 
 
För att ständigt hålla sig uppdaterad om hälsoläget på företaget, samt också för att ge sina medarbetare en 
god bild av sin hälsa genomför företaget regelbundet olika hälsoundersökningar. Dessa hälso-
undersökningar ingår som en del i det företagshälsovårdsarbete som Skanska bedriver tillsammans med sin 
samarbetspartner Feelgood. De löpande hälsoundersökningarna ger också företaget ett värdefullt underlag 
till uppföljning och kartläggning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
På företaget används företrädelsevis tre olika typer av hälsoundersökningar som företaget Feelgood 
erbjuder. HALU (Hälsa-, Arbetsmiljö- och Livsstilundersökning) tillsammans med konditionstest är den 
vanligaste undersökningsmetoden. Undersökningen skall enligt Skanska utföras minst var tredje år och 
rekommendationen är att undersökningen utförs samlat gruppvis på medarbetare som sysselsätts till-
sammans. Gruppvis utförd hälsoundersökning är en fördel då resultatsammanställning och åtgärds-
återkoppling alltid skall ske på gruppnivå. För medarbetare med fysiskt tunga arbeten kan HALU under-
sökningen bytas ut mot en ROM-analys (Rörelse och Muskelanalys) istället där större fokus ligger på leder, 
muskulatur och rörlighet. I de fall man vill fokusera på hälsoförbättrande åtgärder finns ett tredje alternativ 
som benämns Hälsoprofil/Personligt hälsoprogram. I samtliga fall sammanställs resultat och 
åtgärdsförslag på gruppnivå av företagshälsovården, i detta fall företaget Feelgood. 

 Analysera statistik, observationer mm. 
 Ergonomiprojekt 
 Skapa insikt genom information och 

utbildning 
 
 
 

 Arbetsförmågebedömning före 
sjukskrivning – riskgrupp 

 Sluta röka/snusa/gå ner i vikt-grupper 
 Rådgivning riskbruk 
 Skydds och ergonomironder 

 
 
 
 
 

 Rehabilitering 
 Arbetsförmågebedömning vid 

sjukdom 
 Missbruksrehabilitering 
 Stödåtgärder 

Förebyggande 

Undersökning / Rådgivning  

Vård / Rehabilitering 
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Friskvård 

En av de viktigaste och mest grundläggande delarna i Skanskas systematiska arbetsmiljöarbete för att 
förbättra och bibehålla medarbetarnas hälsa är det som allmänt kallas för friskvård. Friskvården utgör i sin 
tur en betydande och avgörande del av företagets proaktiva hälsoarbete. Skanska arbetar mycket aktivt 
inom många områden, och strävar hela tiden efter att utveckla sitt friskvårdsarbete för att öka med-
vetenheten och engagera fler av sina medarbetare för ett hälsosammare liv. Friskvårdsarbetet syftar främst 
till att förebygga ohälsa, men handlar också om att lindra redan uppkommen sådan. Målet är att förlänga 
och förbättra livskvaliten hos personalen, och på så vis också skapa mer engagerade och produktiva 
medarbetare. Det aktiva och nytänkande friskvårdsarbetet syftar också till att profilera Skanska som en 
attraktiv arbetsgivare. Skanskas friskvårdsarbete spänner över hela den hälsopåverkande skalan och 
inbegriper allt från stresshantering, rökavvänjning, sömn, kostråd och matlagning till ergonomi, träning och 
viktminskning. Nedan beskrivs några av dessa områden närmare. Inledande i friskvårdsdelen i Personal-
handboken skriver företaget följande: 
 
”För att vi ska kunna må bra och minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar är det viktigt att alla 

inom Skanska, oavsett var vi arbetar, ägnar oss åt någon form av motion/rörlighet regelbundet. Idag 

rekommenderas att man ska röra på sig minst 30 minuter om dagen och med ansträngningsgrad som är 

måttlig.” 
 
Dessa rön är genomgående i företagets friskvårdsarbete och återkommer ofta i friskvårdsdokumenten. -Det 
handlar främst om att starta och öka ett engagemang för friskvård hos medarbetarna, -varje steg räknas! 
 
I samband med att Skanska i januari 2014 invigde sitt nya huvudkontor Entré Lindhagen på västra 
Kungsholmen i Stockholm invigde man samtidigt en helt ny friskvårdsanläggning, Träna Hälsocenter. 
Hälsocentret drivs till största delen av företaget Feelgood som Skanska har avtal med angående sin 
företagshälsovård och är öppet för alla Skanskamedarbetare. Träningsanläggningen har en stor sporthall 
och flera speciallokaler för spinning, löpning, etc. Tillgången till träningsanläggningen samt de instruktörs-
ledda passen är kostnadsfri för alla, däremot så finns det en kostnad för massage och personlig tränare som 
kan dras från den anställdes lön eller friskvårdsbidrag om denne önskar ta del av dessa tjänster. Arbets-
relaterad massage som är en del av rehabilitering kan däremot bekostas av företaget och blir då en skattefri 
förmån för den anställde. Det är inte bara i Stockholm som denna typ av träningsmöjlighet erbjuds utan 
även i övriga delar av landet och världen finns liknande möjligheter för företagets medarbetare. 
 
 

Entré Skanska 
 
Varje medarbetare hos Skanska Sverige, även visstidsanställda får ta del av ett skattefritt friskvårdsbidrag 
om max 2500 kr som betalas av Skanska. En förutsättning är dock att medarbetaren står för 20 % av 
kostnaden för träningsaktiviteten som bidraget används till. Nivån på bidraget samt typ av träningsaktivitet 
bestäms till viss del av Skatteverket som sätter nivån för det skattefria beloppet, samt ställer krav om att 
motionen skall vara av ett enklare slag och värde. Vissa sporter, tex.  utförsåkning, golf, ridning och segling 
räknas som exklusivare och får inte bekostas av det skattefria friskvårdsbidraget. För mer information se 
www.skatteverket.se. 
 
För att visa löner och förmåner för medarbetarna har Skanska skapat webportalen Entré Skanska som 
administreras av Flexpay AB. På denna sida kan de anställda logga in och välja mellan en rad olika tjänster. 
Bland annat se sina löne- och förmånsspecifikationer, samt läsa om övriga förmåner som erbjuds av 
föreaget. Under fliken friskvård kan varje medarbetare se behållningen av sitt friskvårdsbidrag, samt välja 
mellan en lång rad olika tränings- och friskvårdsaktiviteter. Dessa aktiviteter erbjuds företrädelsevis av 
externa aktörer som Skanska har förmånliga avtal med. Allt är mycket enkelt och varje medarbetare kan 
genom några knapptryck få ett träningskort eller annat värdebevis hemskickat. Skanska har avtal med 
flertalet tränings- och friskvårdsaktörer i Sverige. Om det skulle vara så att den anställde vill utnyttja sitt 
friskvårdsbidrag hos en annan aktör kan Skanskas representant Flexpay AB kontakta denne och skriva 
avtal, eller ersätta medarbetaren mot kvitto så länge aktiviteten är godkänd av Skatteverket. 
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Logotyp för projektet Sätt Skanska i rörelse. 

 

 
 

Sätt Skanska i Rörelse 
 
Som en del av Skanskas friskvårdsarbete har företaget 
startat ett hälso- och friskvårdsprojekt som man kallar 
sätt Skanska i rörelse. Projektet arbetar med utveckling 
av företagets friskvård och åtgärder för medarbetarnas 
hälsa. Fyra gånger om året ger man ut ett internt 

nyhetsbrev som berättar om vad projektet arbetar med, 
samt andra hälso- och friskvårds nyheter på företaget. I 
nyhetsbreven med en längd om normalt två A4-sidor kan man läsa om aktiviteter som företagets olika 
avdelningar och distrikt genomfört lokalt, nationellt och globalt. Allt från deltagande i vasaloppet till 
viktminsknings och rökavvänjningsutmaningar mellan medarbetare på lokala arbetsplatser. Genom att lyfta 
upp goda exempel vill företaget inspirera andra. Kostråd och matlagningstips förekommer också. Inför 
Skanskas miljösatsning Gröna veckan som brukar hållas första veckan i september utkom nyhetsbrevet i 
augusti 2013 speciellt inriktat på nyttig och klimatvänlig kost. Flera smarriga recept presenterades, bland 
annat på tomatsoppa med vitlöksbröd, blomkålssoppa med rucola och grovriven parmesanost, lingonbiffar 
och nyttigt frukostbröd med många olika sorters nötter. Olika utbildningsinitiativ lyfts också fram och 
annonseras ut för deltagande, eller refereras i efterhand. Även ny information och forskningsrön inom 
området beskrivs.  
 
När frånvarostatistik presenteras har Skanska i vissa avseenden valt ett eget positivare sätt där man istället 
redovisar medarbetarnas frisknärvaro. Med jämna mellanrum presenteras dessa siffror i föregående nyhets-
brev. För mer information om företagets frisknärvaro se avsnitt Mätbara resultat. 
 
 

Hälsoinspiratörer 
 
Som en del av projektet Hälsosamma arbetsplatser har man utbildat cirka 200 hälsoinspiratörer runt om i 
Sverige som har till uppgift att inspirera andra medarbetare på sin arbetsplats, avdelning och distrikt till en 
hälsosammare livsstil. För detta får hälsoinspiratören avsätta mellan 5-10% av sin arbetstid. Hälso-
inspiratören skall verka som ambassadör för bättre välbefinnande genom att förmedla kunskap om 
Skanskas förmåner, samt sprida information om hälsofrämjande åtgärder. Hälsoinspiratören skall också 
själv, eller tillsammans med chefer utarbeta handlingsplaner för friskvård och genomföra friskvårds-
aktiviteter. Uppstart och ledning av morgongymnastik/uppvärmning är exempel på en uppgift för en 
hälsoinspiratör. Utbildning och friskvårdsaktiviteter kan ske på betald arbetstid, dock är ledningens 
rekommendation till företagets olika grenar att dessa i första hand skall ske på fritiden, eller på arbetstid 
som kompenseras genom inarbetat tid, kompensationsledighet eller arbetstidförkortning. Morgon-
uppvärmning och liknande friskvårdsaktiviteter/projekt, samt utbildningar om kost, stress och rök-
avvänjning etc. som riktar sig till samtliga medarbetare får däremot utföras på betald arbetstid. Med-
arbetarna förmånsbeskattas inte heller för dessa. På arbetsplatser som tillämpar ackordslön finns speciella 
regler för ersättning. Se nästa sida för mer information om morgonuppvärmning.     
 
Till sin hjälp har inspiratören tillgång till information och utbildningsmaterial som tillhandahålls av 
företagets HR-avdelning, Hälsa & Rehab. Det finns även en speciell grupp på intranätet Oneskanska där 
hälsoinspiratörerna delar med sig av kunskaper och goda exempel från företagets olika grenar. Ett exempel 
från en avdelning/region är ett projekt som syftar till att få medarbetarna att använda trappa istället för hiss, 
-genom en rad olika små motiverande åtgärder, bland annat genom information om hälsonyttan och 
uppsättning av lappar vid hissar med budskap som: -Vardagsmotion gör dig pigg och glad! Ta trappan! 
-Rörelse är vardagslyx! Ta trappan! -Vill du ha en fast och fin rumpa? Ta trappan! Fler exempel på goda 
åtgärder finns, tex. olika aktiviteter samt versioner av hälsobrev med tränings- och kosttips. Utöver goda 
exempel delar hälsoinspiratörerna lästips och utbildningsmaterial i gruppen. Powerpointpresentationer om 
”kost och motion”, samt om ”hälsobefrämjande-arbete” är två exempel på utbildningsmaterial som står till 
förfogande för hälsoinspiratörerna att använda ute på arbetsplatserna. 
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Aktiv Byggare - Morgonuppvärmning & Kostråd 
 
Tillsammans med Galaxen Bygg AB har Sveriges Byggindustrier inom projektet Aktiv Byggare fokuserat 
på ett antal hälsofrämjande områden för byggbranschens arbetare. Friskvårdsprojektet Aktiv Byggare riktar 
sig till byggföretag och gymnasieskolans byggprogram. Projektets målsättning är att minska arbetsskador 
inom byggbranschen genom att lära byggelever och byggnadsarbetare att tänka på sin hälsa. Genom att 
bland annat erbjuda färdiga kostråd och rörelseprogram utvecklade speciellt för byggarbetare, samt tester 
och utbildningsmaterial inom dessa områden hoppas man på sikt förändra attityder till-, och värderingar av 
en hälsosammare livsstil. Material kan beställas både genom Galaxen Bygg (www.galaxenbygg.se) och 
Sveriges Byggindustrier (www.bygg.org). 
 
Morgonuppvärmningsprogram är en del av projektet Aktiv Byggares resultat och används av flera företag i 
branschen, bland annat av Skanska som ser ett stort positivt värde i uppvärmningen innan arbetsstart. Före-
taget skriver i ett av sina dokument angående morgonuppvärmning; ”Att starta arbetsdagen uppvärmd 

minskar risken för arbetsolyckor och förslitningsskador”. Det har också framhållits att morgon-
uppvärmning genom ökad blodcirkulation och aktivitet positivt påverkar våra sinnen och ökar prestations-
förmågan, vilket även är eftersträvansvärt av företaget. Det finns i dagsläget 10 stycken olika 
uppvärmningsprogram om vardera 10 minuter. Uppvärmningen går praktiskt ut på att arbetslaget ställer 
upp gemensamt, antingen inom- eller utomhus i arbetskläder, företrädesvis under ledning av en hälso-
inspiratör. Programmet består av ett ljudspår där en röst ackompanjerad av musik instruerar deltagarna att 
utföra vissa rörelser. Programmens ansträngningsgrad är inte speciellt hög då huvudsyftet inte är träning, 
utan främst är att öka blodcirkulationen, samt att stretcha deltagarnas leder och muskulatur. Upp-
värmningen kan till viss del liknas vid Jane Fondas 80-tals aerobics som många minns, om än med något 
lägre ansträngningsgrad. Programmen levereras på CD-skiva med två program på varje skiva. Till varje 
program finns även en plansch med programens olika rörelser att beställa eller ladda ner. 
 
Uppladdning - Bygg är ett annat resultat av projektet Aktiv Byggare och är en kostbok som riktar sig till 
byggare. Kostboken innehåller matnyttiga fakta, intervjuer, praktiska förslag och recept på goda och lätt-
lagade maträtter som passar i matlådan. Till Uppladdning - Bygg finns även utbildningsmaterial kopplat så 
som powerpointpresentationer, talarmanus och gruppövnings-uppgifter som kan beställas eller laddas ner. 
På intranätet Oneskanska informeras och uppmanas intresserade medarbetare och hälsoinspiratörer att 
beställa material om morgonuppvärmning och kostråd på Galaxen Byggs hemsida (www.galaxenbygg.se). 
För presentationsblad om Aktiv Byggare se bilaga 6, Projekt - Aktiv Byggare.  
 
 

Trygg Rygg – Kiropraktik, Naprapati och Massage 
 
Trygg Rygg är ett nationsöverspännande nätverk av kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster och massörer 
som administreras av företaget Falck Healthcare. Skanska framhåller i dokument att kiropraktik, naprapati 
och massage är viktiga verktyg för att förhindra förslitnings- och arbetsskador, samt vid rehabilitering av 
redan uppkomna problem. I ett dokument om Trygg Rygg skriver företaget följande: Flera av våra 

anställda får problem med rygg/axlar i sin yrkesutövning. Det är av stor vikt för oss att på ett före-

byggande sätt och med snabb hantering åtgärda och förhindar en eventuell framtida sjukskrivning. På 
grund av detta har Skanska 2005 tecknat avtal med Falck Healthcare och Trygg Rygg om behandling av 
företagets medarbetare. 
 
Varje medarbetare som känner ett behov av kiropraktisk eller naprapatisk behandling har enligt avtalet rätt 
till max fem behandlingar. Varje behandling är belagd med en egenavgift om 150kr/behandling och för 
resterande del krävs en rekvisition från företaget. Till egenavgiften kan den anställde utnyttja sitt frisk-
vårdsbidrag. Efter fem genomförda behandlingar skall naprapaten eller kiropraktorn kontakta den som 
undertecknat rekvisitionen och överlägga om ytterligare åtgärder eller andra insatser, -vad beror problemen 
på, finns det orsaker i den fysiska arbetsmiljön och skall företagshälsovården konsulteras? 
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Även massage kan vara ett viktigt verktyg för att förhindra och lindra fysiska besvär, här skriver Skanska 
följande: Det är väl känt att massage minskar spänning och värk i muskler, gör spända muskler mjuka och 

elastiska, motverkar stress, ökar blodcirkulationen och stärker immunförsvaret. En spänd muskulatur är 

öm och får då en nedsatt funktion. Tillskillnad mot kiropraktisk och naprapatisk behandling är företagets 
förhållning att inte ersätta medarbetarna för behandlingskostnaden, utan det skall förträdesvis ersättas av 
medarbetarnas friskvårdsbidrag, och om detta redan är utnyttjat till fullo skall kostanden ersättas av den 
anställde. I de fall massage ordnas på arbetsplatserna är rekommendationen att det bokas genom företaget 
Feelgood som har avtal om Skanskas företagshälsovård. Feelgood har ett nätverk av massörer och fördelen 
med att boka genom dem är den nära kopplingen till företagshälsovården om ytterligare åtgärder skulle 
behövas. Ett krav från Skanska i de fall massage anordnas på arbetsplatserna är att återrapportering skall 
ske. Samt skall också massören verka för att medarbetarna kommer igång med träning. 
 
På några arbetsplatser i Stockholmsregionen har projekt tecknat egna avtal med företaget Naprapatbussen 

Sverige AB för naprapatisk behandling av personal direkt ute på arbetsplatserna. Detta strider egentligen 
mot Skanska Sveriges riktlinjer då företaget strävar efter att ge alla medarbetare i landet samma möjligheter 
och förmåner, samt vill man att företagshälsovården skall ombesörjas av Feelgood som är företagets 
avtalspart. Men som exempel på projektens långtgående vilja att vårda personalens hälsa förtjänar 
nyttjandet av Naprapatbussen att nämnas, även om det i vissa delar strider mot Företagets riktlinjer. 
Naprapatbussen är en mobil behandlingsanläggning som med avtalade mellanrum besöker aktuella 
arbetsplatser för behandling av de medarbetare som har behov. Detta har enligt uppgifter varit mycket 
uppskattat. För mer information och hemsida se bilaga 7, Naprapatbussen Sverige AB.  
 
I de fall kiropraktik, naprapati och massage är del av rehabilitering står Skanska för samtliga kostnader till 
skillnad från ovanstående fall. Behandlingar som är del av rehabilitering får dessutom göras på betald 
arbetstid. Även förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, samt 
hälsoundersökning hos företagshälsovården efter kallelse därifrån får göras på betald arbetstid/ledighet 
(permission) enligt gällande kollektivavtal (byggavtalet). Riktlinjer för efterlevnad av detta finns i 
Skanskas dokumentation. 
 
 

Influensavaccination 
 
Om en verksamhet eller ett projekt bedöms vara kritiskt sårbart för frånvaro får regionchef (RC) eller högre 
besluta om att Skanska skall erbjuda medarbetare fri vaccination mot tex. influensa som då får utföras 
under betald arbetstid. Vaccinationen kan ske via vårdcentral, vaccinationscentral eller företagshälsovård. 
Varje medarbetare avgör själv om denne vill vaccinera sig, eller ej. Vaccinationer med anledning av 
semester bekostas dock inte av företaget. 
 
 

Idrottsdeltagande 
 
För att uppmuntra till fysisk aktivitet bekostar Skanska start- och anmälningsavgifter, samt i vissa fall 
kringkostnader vid deltagande i lagtävlingar, t.ex. VasaStafetten -löpning och -skidor, Göteborgsvarvet och 
Vårruset etc. För kringkostnader så som resor, kost och logi etc. förmånsbeskattas den anställde deltagaren. 
Start- och anmälningsavgifter är däremot en skattefri förmån som Skanska betalar. Styrande är rådande 
skattelagstiftning. Utöver de positiva inspirerande hälsoeffekterna ser Skanska också deltagandet som ett 
bra tillfälle för medarbetare att träffas och utbyta erfarenheter, samt ser man också ett marknadsförings-
värde i att de anställda deltar i olika idrottsarrangemang. Av denna anledning förekommer det att med-
arbetarna tillåts genomföra nämnda arrangemang på betald arbetstid. I annat fall, om aktiviteten genomförs 
under arbetstid skall semester, arbetstidskompensation eller -förkortning utnyttjas. Skanskas ledningsteam 
fattar årligen beslut om vilka idrottsarrangemang som får genomföras på betald arbetstid. Individuella 
startavgifter bekostas inte av företaget, och om så ändå sker förmånsbeskattas den berörde deltagaren. På 
Skanska har intresset för deltagande i olika idrottsarrangemang stadigt växt med tiden, och även fast det till 
viss del följer en allmän samhällstrend är man övertygad om att det är ett resultat av företagets aktiva 
friskvårdsarbete som uppmuntrar till rörelse och träning.
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Under min tid som praktikant på Skanska sommaren 2013 fick jag förmånen att som en av tio deltagare 
delta i VasaStafetten-löpning och representera mitt distrikt. Stockholmsdistriktet Infrastruktur hade genom-
fört både VasaStafetten -skidor på vintern, och -löpning på sommaren flera gånger tidigare. Jakten efter en 
bättre tid var påtaglig. Tjänstenivån hos deltagarna i laget var högst blandad, allt från regionchef (RC) till 
yrkesarbetare (YA). Min förhoppning om en framtida anställning stod nu på spel och som löpare på den 
sista målgående sträckan fanns det bara ett alternativ, -spring för allt vad benen håller! Efter 9 mil och 7 h, 
37 min och 9 sek passerar jag som sista löpare mållinjen i Mora, och med det putsade vi tidigare års bästa 
tid med lite drygt 10 min! Efter sommarens praktik blev jag som önskat anställd och i skrivandes stund 
tränas formen för kommande utmaningar tillsammans med mina nya medarbetare. 
 
För mig var stafetten väldigt kul. Förutom social och lärorik samvaro gav den en extra kick för att träna lite 
extra. Mellan lagets deltagare byttes ofta inför tävlingen peppande och utmanande kommentarer om hur 
mycket vederbörande hade tränat och om hur viktigt det var att slå tidigare års tider. 
 
 

Faror i vår Vardag – Personligt Risktagande 
 
Det säkerhetsarbete som Skanska hittills bedrivit mot arbetsrelaterade skador och dödsfall kan beskrivas 
som en trestegs-raket. Det första steget består av fysiska skyddsåtgärder, det andra steget handlar om 
arbetssätt och rutiner, och det sista steget handlar om attityder och beteenden. De två första stegen har man 
idag kommit väldigt långt med, så långt att det i många fall är svårt att nå ytterligare förbättringar om inte 
också det tredje steget involveras och beaktas. Företaget arbetar idag väldigt aktivt med bland annat 
utbildning och upplysning för att förändra medarbetarnas beteende och attityd till säkerhet. Man vill öka 
riskmedvetenheten och minska medarbetarnas vilja att ta onödiga risker i arbetet. Grundfilosofin i detta 
arbete är som nämnt tidigare att ”alla har rätt att komma hem från sitt jobb oskadda”. 
 
Vårt sätt som individer att värdera och ta risker beror i stort på vanor och personlighet. Sättet vi handlar på 
i vår vardag speglar ofta hur vi agerar i vårt arbete. Det är alltså svårt att uppnå ett gott säkerhetsbeteende i 
arbetet om det inte också finns ett stöd för detta i individens vardag. Med bakgrund av detta arbetar 
Skanska precis som i fallen med kost och träning även för att förbättra säkerhetsbeteendet i medarbetarnas 
vardag. För att profilera sig som ett företag med högt säkerhetstänk, samt för att också försöka påverka 
befolkningen i stort har man i några fall genomfört rikstäckande aktioner riktade till allmänheten, så väl 
som till företagets medarbetare. Goda exempel på detta är två Sifo-undersökningar om svenskars risker och 
riskbeteende i vardagen, samt ett säkerhetsprofileringstest på Facebook som genomfördes av Skanska 2013. 
 

Under maj månad 2013 utförde TNS Sifo två undersökningar åt Skanska som syftade till att ta reda på vilka 
risker som svenskarna anser vara de största i hemmet och vardagen, samt också ta reda på bakomliggande 
orsaker till varför man utsätter sig för dessa risker. Undersökningarna visade bland annat att svenskarna 
anser att köket är den mist säkra platsen i hemmet (60 %), följt av badrummet (20 %) och garaget (16 %). 
Undersökningen visar också att många utsätter sig för risk genom att göra flera saker samtidigt i hemmet. I 
vardagen ansåg flest att vistas i trafiken var det mest riskfyllda (79 %), varav bilkörning var värst (48 %), 
följt av att cykla (21 %). På frågan varför de utsätter sig för risker svarade 37 % att de gör det utan att veta 
varför, 32 % menar att det beror på att de inte tänker på risken och 14 % svarar att det beror på stress. Se 
bilaga 8. Pressmeddelanden Skanska - Faror i svenskars vardag, för mer information och resultat. 
 
 I syfte att få fler att reflektera över sitt säkerhetsbeteende även i vardagen har Skanska tagit fram 

Säkerhetskollen – ett Facebooktest där man får reda på vilken riskpersonlighet man är. Detta är Skanskas 
egna ord om det säkerhets- och riskbeteendetest som man presenterade på Facebook 2013. Testet gick ut på 
att deltagarna fick ta ställning till nio olika påstående. Utifrån svaren tilldelades deltagaren en risk-
personlighet, allt från ”våghalsiga vargen” till ”flitiga myran”. En sammanställning av testet visar att 9 av 
10 svenskar anser sig vara säkerhetsmedvetna. Ändå svarade 88 procent att de utsätter sig för en eller flera 
av de riskfyllda vardagssituationer som Skanska listat i ovan beskrivana Sifo-undersökningar. Under-
sökningen visar bland annat också att hälften av svenskarna kör för fort och 47 procent talar i telefon utan 
headset då de kör. Se bilaga 9, Facebook – Säkerhetskollen, för mer information.
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Sjukdom, Skada, Missbruk och Rehabilitering 
 
 

Sjukdom och Skada 
 
Trots förebyggande arbete händer det att företagets personal blir sjuka eller skadas, både lindrigt och 
allvarligt. Även vid dessa tillfällen så har Skanska väl utvecklade och dokumenterade rutiner som finns 
tillgänglig för alla anställda på intranätet. Mycket av denna dokumentation vänder sig till företagets chefer 
med instruktioner hur de skall agera i de fall någon medarbetare tvingas stanna hemma från arbetet. Utöver 
att så snabbt som möjligt få tillbaka medarbetaren i arbete skriver man att ”det handlar om att visa att vi 

bryr oss om”. För att visa detta instrueras produktionschefen till sin yrkesarbetare (YA), och närmsta chef 
till tjänsteman att inom tredje frånvarodagen höra av sig och förhöra sig om hur den sjuke eller skadade 
mår. Chefen skall också förhöra sig om det finns något arbetsplatsen kan göra för att underlätta återgång i 
arbete, samt när vederbörande kan förväntas komma tillbaka. Senast 14:e dagen från frånvarostart skall 
samtal hållas mellan chef och medarbetare där man undersöker om medarbetaren tillfälligt kan arbeta med 
andra arbetsuppgifter tills medicinsk rehabilitering är slutförd. Vid frånvaro skall någon hålla löpande 
kontakt med den sjukskrivne och dessutom informera denne om vad som händer på arbetsplatsen, -nyheter, 
personalaktiviteter, förändringar, inbjudan till möten och andra aktiviteter etc. Ytterst är det distriktschefen 
som är ansvarig för att denna kontakt hålls. 
 
 

Missbruk 
 
Även vid missbruk finns det väl utarbetade rutiner om vad som skall göras och hur de drabbade med-
arbetarna skall behandlas. I ett dokument i personalhandboken som berör missbruk skriver företaget; 
”människor med missbruksproblem stöter vi på överallt i vårt samhälle. Skanska utgör inget undantag”.  

Man skriver också att Skanskas grundsyn i dessa frågor syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Företaget vill motarbeta utslagning från arbetslivet och ta sin del av ansvaret för att skapa ett 
drogfritt samhälle. 
 
I företagets grundsyn till missbruk av alkohol, narkotika och tabletter finns fyra viktiga punkter:  
1. Alkohol-, narkotika- och tablettmissbruk är inte förenligt med arbetet. Det är inte acceptabelt att någon 
medarbetare är påverkad i tjänsten. 2. En anställd som är påverkad av alkohol eller andra droger ska genast 
avvisas från arbetsplatsen. 3. Den anställde skall aktivt delta i den behandling och rehabilitering som 
initieras av företaget. Och nummer 4. Restriktion skall råda beträffande alkohol i samband med kurser, 
konferenser och representation. Man uppmanar alla medarbetare att reagera på misstankar om missbruk och 
skriver att ”det är ansvarslöst att inte reagera i sådana fall”.  Uppmaningen syftar till två saker; främst 
arbetsplastens säkerhet, dels för den berörde, men även för övriga medarbetare. Och för det andra syftar det 
till att fånga upp missbruksproblem så tidigt som möjligt för att förhindra skador och ohälsa hos den 
drabbade av ett fortsatt missbruk. Vikten av att tidigt reagera belyser man tydligt i följande uttalande: ”När 

ett missbruksproblem blir synligt på arbetsplatsen är det redan kaos i hemmet”. Företaget uppmanar även 
till en öppen attityd till missbruksfrågor, -det går att göra något åt missbruksproblemen. Samt att det skall 
ställas rimliga krav, erbjudas hjälp, ges stöd på rätt sätt och vidtagna åtgärder skall följas upp för att få den 
drabbade tillbaka till ett liv utan missbruk. 
 
Skanska ställer ett tydligt krav på att en medarbetare som ertappas med att vara drogpåverkad på arbets-
platsen skall avvisas, primärt av säkerhetsskäl. Den som avvisar en påverkad person skall tillse att veder-
börande tar sig hem på ett betryggande sätt. I sitt missbruksdokument listar företaget också ett antal tidiga 
tecken på vad som kan tyda på missbruk, samt beskriver man tydligt den åtgärdstrappa som företagets 
chefer skall agera efter att ett missbruksproblem uppdagats. Till att börja med handlar det om möten mellan 
den drabbade och hans chef för att om behov finns leda vidare till sjukvård och rehabilitering. Om behov 
av rehabilitering finns bistår företagshälsovårds-företaget Feelgood som Skanska har avtal med i arbetet att 
undersöka vilka åtgärder som behövs. Feelgood bistår också med att utföra rekommenderad rehabilitering. 
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Rehabilitering 
 
Om en av Skanskas medarbetare råkar ut för en sjukdom, skada eller fastnat i ett missbruk startar en väl 
utarbetad åtgärdskedja. I första hand handlar det om att individen själv skall tillfriskna med stöd av 
företaget och allmän sjukvård för att så snart som möjligt, helt eller delvis återgå till arbetet. Men om 
sjukdomen, skadan eller missbruket är av sådan art att det bedöms svårare, ta längre tid eller är ovisst om 
medarbetaren kan återkomma startar en rehabiliteringskedja. Denna syftar främst till att medarbetaren skall 
kunna återgå till sina tidigare arbetsuppgifter, eller andra uppgifter inom Skanska. Om detta inte är möjligt 
är målet att medarbetaren med hjälp från företaget och andra aktörer inom rehabiliteringen bereds en ny 
sysselsättning hos en annan arbetsgivare, inom samma eller annan bransch. Grundläggande är att den 
drabbade medarbetaren medverkar i sin rehabilitering. Om denne inte gör det föreligger skäl för företaget 
att avsluta anställningen. 
 
I grunden styrs rehabiliteringsarbetet av arbetsmiljölagen (AML) som enligt 3kap 2a§ 3st kräver att en 
arbetsgivare skall ha en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som uppfyller kraven i 
AML, och 30kap Socialförsäkringsbalken. AML beskriver kraven på arbetsmiljöns beskaffenhet och 30kap 
Socialförsäkringsbalken beskriver bland annat arbetsgivarens-, samt försäkringskassans rehabiliterings 
skyldigheter. Utöver detta så styrs rehabiliteringskedjan av 27kap 46-51§§ Socialförsäkringsbalken som 
sätter krav på åtgärder och tid för när dessa åtgärder skall utföras.  
 
Som beskrivits ovan i stycket om sjukdom och skada handlar företagets agerande under den första tidens 
frånvaro framförallt om att hålla kontakten, visa att man bryr sig och stödja med de resurser som finns till 
förfogande. Man skall också om det kan underlätta för medarbetaren att återträdda i tjänst undersöka 
möjligheten om tillfälliga arbetsuppgifter som innebär mindre belastning. Detta skall ske senast 14 dagar 
efter frånvarostart. Vid missbruksfall vidtas åtgärder direkt och en rehabilitering startar så fort behov om 
denna konstaterats. Vid sjukdom och skada behövs det ibland längre tid för att se utvecklingen, dock skall 
det enligt företaget senast 5 veckor efter frånvarostart hållas ett första rehabiliteringsmöte för att bedöma 
medarbetarens möjligheter att återgå till ordinarie tjänst efter avslutad medicinsk rehabilitering. Behov av 
ytterligare åtgärder och rehabilitering skall också undersökas tillsammans med företagshälsovården, 
externa rehabiliteringsresurser och fackliga företrädare. Om frånvaro fortfarande kvarstår för den drabbade 
skall det senast vecka 10 göras en mer djupgående undersökning. Vid denna undersökning skall det 
ytterligare undersökas om den anställde kan återgå efter anpassning av ordinarie arbetsuppgifter, eller om 
annat tillfälligt arbete finns och kan erbjudas.  
 
Efter 90 dagar skall enligt 27kap Socialförsäkringsbalken Försäkringskassan utreda om det finns möjlighet 
för den anställde att försörja sig efter omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren. Till denna utredning 
är Skanska genom sin medarbetare skyldig att inkomma med ett utlåtande. Även efter denna utredning 
fortsätter Skanska sitt arbete för att återfå den anställde tillbaka i arbete. Efter 90, men före 180 dagars 
frånvaro skall företaget enligt lag och egna rutiner utföra en omplaceringsutredning för att fastställa om det 
finns något annat arbete som den anställde kan utföra inom företaget. Om det inte finns prövar Försäkrings-
kassan efter 180 dagars frånvaro om den anställde har någon möjlighet att försörja sig på den reguljära 
arbetsmarkanden utanför Skanska.  
 
Till sin hjälp i rehabiliteringsarbetet och återanpassningen av sin medarbetare till arbete tar Skanska hjälp 
av externa aktörer. Företaget Feelgood, tidigare beskrivet i detta avsnitt som Skanska har avtal med 
angående företagets företagshälsovård utgör här en viktig resurs vid undersökning, utredning och 
rehabilitering av den anställde. Galaxen Bygg som också beskrivits tidigare i detta avsnitt kan tillsammans 
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utreda, och i vissa fall erbjuda rehabiliteringsanställningar. 
Dessa varar i max tre år och finansieras delvis, beroende på arbetsförmåga med lönestöd som betalas av 
Arbetsförmedlingen. Dessa anställningar brukar kallas Galaxen-anställningar och placeringen är 
företrädesvis hos företag inom byggbranschen. Om fortsatt anställning inte kan erbjudas inom Skanska och 
den anställde fortfarande är arbetsför finns det möjlighet för Skanska att i vissa fall bistå i ett karriärbyte 
genom sitt avtal med företaget Arbetslivsresurs som är verksamma inom individ- och arbetslivsutveckling. 
Mer information om Arbetslivsresurs finns på deras hemsida, www.arbetslivsresurs.se.
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Mätbara resultat 

 
Att Skanskas proaktiva säkerhets- och hälsoarbete ger resultat råder det ingen tvekan om. Företaget arbetar 
aktivt med uppföljning för att ständigt förbättra sitt arbete. I stort sett varje möte inom verksamheten inne-
håller punkter där sjukfrånvaro, skador, olyckor, säkerhet, hälsa och arbetsmiljö etc. berörs och följs upp. 
Varje tillbud och olycka skall rapporteras till Skanskas HR-avdelning, som sedan sammanställer och lägger 
upp resultaten som månads- och årsrapporter på företagets intranät. En viss del av denna information är 
konfidentiell, vilket gör att här enbart kan redovisas för företagets olycks- och skadestatistik i grova drag. 
Av statistik från 2007 fram till 2013 kan man se att antalet arbetsplatsolyckor med frånvaro som följd 
sjunkit med cirka 65 %, och antalet arbetsplatsolyckor totalt har sjunkit med cirka 45 % på Skanskas 
arbetsplatser i Sverige. Största förbättringarna finns mellan 2007 – 2010. Årliga förbättringar finns även 
efter 2010, dock visar diagram en avtagande förbättringstrend. Som tidigare beskrivits i avsnittet; Faror i 

vår Vardag – Personligt Risktagande är den personliga attityden och det personliga säkerhetsbeteendet en 
avgörande faktor för att nå ytterligare förbättringar. Stort arbete har gjorts för att förbättra skydds-
anordningar och arbetssätt, medan största ansträngningarna nu syftar till att förbättra medarbetarnas 
säkerhetsbeteende, och attityd till risker för att nå företagets högt uppsatta mål. 
 
Genom aktiv uppföljning kan företaget i vissa fall även se direkta resultat av enskilda åtgärder. Ett exempel 
är när Skanska i början av 2010 skärpte kraven på den personliga säkerhetsutrustningen så att det även blev 
obligatoriskt med skyddsglasögon. Ett direkt resultat blev att antalet ögonskador minskade från tretton 
stycken 2009 till tre under 2010.  
 

Frisknärvaro 
 
Vid mätning av medarbetarnas sjukfrånvaro har Skanska valt att presentera resultaten som frisknärvaro i 
stället för sjukfrånvaro. Förutom den positiva upplevelse-effekten av att sträva efter ett högre tal ger också 
frisknärvaro ett direkt svar på personalstyrkans tillgänglighet. Frisknärvaro räknas i procent som  
1 - sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro räknas fram ur tidrapporteringen som en procentsiffra som anger relationen 
mellan summan av rapporterade sjukfrånvarotimmar och periodens totala ordinarie arbetstid. I nedan-
stående diagram visas Skanska Sveriges frisknärvaro mellan åren 2003 - 2013. 
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I diagrammet på föregående sida syns en förbättringstrend från 2003 fram till 2013 i både frisknärvaro och 
skillnad mellan yrkesarbetare och tjänstemän. Historiskt sett har yrkesarbetare haft en sämre frisknärvaro 
än tjänstemän, vilket också syns tydligt i diagrammet. Detta kan delvis förklaras med att yrkesarbetaren har 
ett tyngre och mer påfrestande arbete, samt att denne inte alltid känner/har ett lika stort ansvar inför 
utförandet av åliggande arbetsuppgifter. En tjänsteman med större ansvar och en nyckelposition väljer 
ibland att arbeta trots sjukdom för att inte åsamka företaget onödig eller svår skada på grund av sjuk-
frånvaro. Skillnaderna mellan yrkesarbetare och tjänstemän kan också till vis del förklaras med att tjänste-
män har en högre hälsomedvetenhet och mer aktivt tar hand om, och arbetar för en bättre hälsa, vilket i 
förlängningen leder till lägre sjukfrånvaro. Skanska är övertygat om att förbättringarna är ett resultat av 
företagets friskvårdsarbete och strävan efter att förbättra närvaron, samt strävan efter att sänka skillnaderna 
mellan yrkesarbetare och tjänstemän. 
 
Det går även att se resultat av företagets friskvårdsarbete inom andra områden. Ett exempel är den stadiga 
ökningen av antal lag som anmäler sig till, och genomför olika idrottsaktiviteter. Till exempel var det 2009 
17 stycken Skanskalag som anmälde sig till VasaStafetten, året där på anmäldes 25 lag, och 2011 var det så 
många som 32 anmälda lag. Denna trend med ökat idrottsligt deltagande och engagemang är till synes 
genomgående hos merparten av Skanskas medarbetare oavsett anställningsnivå. 
 
 

Medarbetarundersökning 
 
För att hålla sig uppdaterade och medvetna om medarbetarnas åsikter och inställning till företaget 
genomför Skanska årligen en medarbetarundersökning. Det sammanställda resultatet för Skanska Sverige 
presenteras på företagets intranät, medan respektive chef får ta del av en för hans verksamhet specificerad 
sammanställning. Undersökningen är utformad för att spegla Skanska Sveriges affärsplan och strategier. 
Texter och frågor i undersökningen är grupperade utifrån fokusområden, och resultatrapporterna visar 
senare hur medarbetarna ser på sin arbetssituation, samt om de anser att företaget är på rätt väg inom 
respektive fokusområde. Målet för Skanska är att kunna använda resultaten för att förbättra sin verksamhet, 
-både för sina medarbetare och för sina kunder. 
 
Undersökningen är uppdelad på flera fokusområden varav de viktigaste är; -Medarbetare, -Säkerhet, -
Kund, -Grönt byggande, -Produktivitet, -Ett Skanska och -Etik. Varje område har sedan ett antal 
underrubriker med tillhörande frågor i varierande omfattning. De två viktigaste fokusområdena för denna 
studie är Medarbetare och Säkerhet. Underrubrikerna för medarbetarområdet som resultaten också 
sammanställs efter i den samlade rapporten för Skanska Sverige utgörs av; -Nöjda Medarbetare, -Great 
Boss, -Motivation, -Utveckling, -Mångfald, -Attraktiv arbetsgivare och -Välbefinnande. Vidare utgörs 
Säkerhetsområdet av underrubrikerna; -Safe Boss, -Ordning och reda, -Tydligt säkerhetstänk och  
-Involvera alla. Undersökningens frågor betygssätts utifrån en fem-gradig skala, där 1 är lägst, och 5 är 
högsta betyg. I sammanställningen räknas sedan poängsumman av de satta betygen om till procent av 
maximalt antal möjliga poäng för varje underrubrik. Medarbetarundersökningen är anonym och det finns 
inget krav från företaget om att varje medarbetare skall genomföra undersökningen, däremot är företagets 
strävan att så många som möjligt skall genomföra den för att utnyttja sin möjlighet att påverka. Att 
undersökningen är anonym är mycket viktigt för att få så många som möjligt att delta. För att garantera 
anonymiteten låter Skanska Sverige Sifo Research International utföra och ansvara för redovisningen. För 
att ytterligare garantera anonymitet redovisas inga svar för grupper med färre än 6 medarbetare. För 
grupper med 6 - 9 medarbetare redovisas enbart positiva andelar, det vill säga 4:or och 5:or. Först vid 
grupper om 10 medarbetare eller fler redovisas fullständiga svar. 
 
Resultaten från medarbetarundersökningen klassas i många delar som konfidentiell varför här inte kan 
redogöras närmare för exakta resultat. Men för ett av de viktigaste områdena, Nöjda Medarbetare kan sägas 
att från 2003 - 2012 har antalet nöjda medarbetare ökat med cirka 45 %, vilket till stor del är ett resultat av 
företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Under min tid som praktikant sommaren 2013 kunde jag 
observera att resultaten från medarbetarundersökningen ofta lyftes upp och diskuterades inom verk-
samheten. Ett stort intresse till bakomliggande orsaker och möjligheter till förbättring fanns.
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Slutsats & Diskussion 

 
Min slutsats är att Skanska har ett välutvecklat och omfattande proaktivt säkerhets- och hälsoarbete som väl 
följer modellen om systematiskt arbetsmiljöarbete enligt gällande föreskrift och lag. Företaget påstår sig 
vara ett av de ledande inom branschen, många gånger till och med det ledande företaget vad gäller säkerhet 
och arbetsmiljö. Efter att ha studerat Skanskas omfattande arbete inom området är min uppfattning att 
företaget definitivt ligger i det absoluta toppskiktet på den svenska marknaden. Även internationellt sett har 
man kommit väldigt långt och rönt stora framgångar genom sin egen ”svenska modell”. Ambitionen att 
profilera sig som ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet tycker jag också man lyckats väl 
med. När jag ställt frågan till min omgivning, både inom och utom byggbranschen om vad de associerar till 
Skanska är svaren oftast likartade. Efter påståendet att det är ett världsledande byggföretag nämner många 
att de förknippar Skanska med höga säkerhetsambitioner. Vissa med erfarenheter från byggbranschen 
nämner också Skanskas höga säkerhetsambitioner som något negativt då de anser att det i vissa fall är över-
drivet och påverkar produktiviteten negativt i allt för stor utsträckning. Även bland Skanskas egna 
medarbetare har jag tagit del av liknande åsikter.  
 
Utifrån min bakgrund med 10 års yrkeserfarenhet från byggbranschen som lastbilsförare och gräv-
maskinist, samt 5 år inom Försvarsmakten kan jag se saken ur flera olika perspektiv. Visst har jag många 
gånger under mitt tidigare yrkesliv reagerat mot höga säkerhetskrav på de arbetsplatser jag varit sysselsatt 
på, bland annat Skanskas. Det var lätt att tänka; varför kan vi inte göra som vi alltid har gjort, det har ju 
funkat! Oavsett hur mycket resurser som läggs ner och vilka krav som sätts är det i grunden förändringen 
av denna attityd som är avgörande för om Skanska ska nå sina högt ställda mål. Enligt min uppfattning 
utifrån denna studie är det något man som företag är högst medveten om. Att förändra den personliga 
inställningen hos medarbetarna är en krävande uppgift som inte lätt låter sig göras på kort sikt, utan det är 
en långsiktig uppgift som kräver många olika åtgärder, varav jag tror att utbildning och upplysning är den 
viktigaste. Till hjälp har företaget också en allmän samhällstrend där vi som människor och arbetstagare har 
en allt lägre acceptans för att ta risker i samband med vårt yrkesutövande. Vi värderar vår fritid och livet 
efter pensionering allt högre, vilket också syns i vilka arbetsrelaterade förmåner som är mest åtråvärda. 
Idag sätter arbetstagare ett allt större värde på arbetsvillkor, ledighets- och fritidsförmåner än man gjort 
förut, vilket också visade sig i en annan studie om trivsel och arbetsmotivation som jag varit delaktig i 
under min tid vid Luleå Tekniska Universitet. I studien fick slumpvis utvalda arbetstagare besvara en enkät 
om vad som skapade trivsel och motiverade dem som arbetstagare. På en 10-gradig skala värderades en 
”bra lön” till 7,8, medan förmåner och faktorer som Friskvård (8,5), Utbildningsmöjligheter (8,3), 
Varierande arbetsuppgifter (8,6), Utmanande arbetsuppgifter (8,5), Chef (8,6), Arbetskamrater (9,1) och 
Information (8,5) värderades högre. Resultatet från studien är inte statistiskt säkert, men kan ändå ses som 
en fingervisning om att andra faktorer än lön värderas högt av oss som arbetstagare.  
 
I stort tycker jag Skanskas arbete för att förändra medarbetarnas attityd till säkerhet och hälsa är bra och har 
svårt att ge några ytterligare förslag. Man arbetar både med morötter och piskor på bred front genom 
utbildning och krav. Man informerar löpande om inträffade olyckor och disskuterar orsaker och åtgärder 
med medarbetarna vilket är jättebra. Ett förslag på ytterligare åtgärder som jag inte sett förekommer är att 
personer/medarbetare som råkat utför olyckor och arbetsskador kan ges möjlighet att föreläsa direkt ute på 
arbetsplatserna. Av tidigare erfarenhet, speciellt från Försvarsmakten och flertalet internationella insatser 
vet jag att informationen blir betydligt påtagligare om man får den från någon som verkligen varit på plats 
och upplevt det som utbildningen syftar till att förhindra. Många grundar sitt risktagande på att ”det där 
händer aldrig mig”, men att få träffa någon som råkat illa ut och få förklart hur snabbt och lätt det kan gå 
fel kan vara bra för att förändra den inställningen. 
 
Under studien kunde jag skönja att det i vissa lägen finns en klyfta mellan de tjänstemän som utvecklar och 
sätter kraven för företagets arbetsmiljö och yrkesarbetarna i den dagliga verksamheten. Grunden till detta är 
framförallt en ömsesidig oförståelse. Yrkesarbetarna är av egen erfarenhet ibland något förändringsfientliga 
och har svårt för att ta till sig nya saker, i detta fall rutiner och arbetssätt. Tjänstemännen å sin sida kan vara 
väldigt välkomnande för förändring och i sin iver mot nya mål förloras ibland verklighetsförankringen med 
bristande stöd och acceptans av yrkesarbetarna som följd.
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För att minska denna oförstålse tror jag för yrkesarbetarnas del att utbildning och delaktighet i utformandet 
av arbetsmiljön är de viktigaste faktorerna. Hos tjänstemännen tror jag oförståelsen i många fall kan för-
klaras med bristande erfarenheter från yrkesarbetarnas vardag. Många tjänstemän med ansvar över arbets-
miljö kommer i grunden direkt från skolan och har på så vis lite yrkeserfarenhet från den dagliga verksam-
heten. Det är lätt att utifrån ögonskadestatistik besluta om krav på skyddsglasögon, men har man någon 
gång arbetat med skyddsglasögon vet man att det kan vara väldigt jobbigt, tex. när det är fuktigt ute och 
glasögonen ständigt immar igen. Här finns för övrigt en indirekt säkerhetsrisk med kravet om skydds-
glasögon. Jag är på intet sätt emot kravet som jag tycker är välberättigat och ligger i tiden, men vill belysa 
problematiken runt införandet av dylika krav. För att minska oförståelsen hos tjänstemännen tror jag det är 
viktigt med större deltagande och erfarenhetsutbyte från yrkesarbetarna på ”golvet”. Ett förslag till åtgärd 
för ökat utbyte som vi använde med framgång i Försvarsmakten var något vi kallade jobbrotation. Under 
en eller flera dagar fick utvalda soldater från olika enheter möjlighet att byta tjänster och delta i en annan 
verksamhet. För personerna i fråga innebar det en betydligt större insikt i vad de andra enheterna sysslade 
med. Erfarenheter som denne sedan spred vidare inom sin egen enhet som på så vis skapade en större 
acceptans för de andra. Sen var det ju klart också väldigt kul för berörda personer som fick en liten energi-
kick av att känna sig utvalda. Om detta skulle ge resultat på Skanska vet jag inte, men jag tror det kan vara 
värt att pröva något liknande. Viktigast är utbyte av erfarenheter mellan olika arbetssituationer. 
 
Skanskas proaktiva hälsoarbete är mycket omfattande och håller en väldigt hög nivå och kvalitet. Dock 
finns det en problematik här som både jag och flera av de medarbetare jag pratat med har uppmärksammat. 
Idag finns det ett relativt stort intresse för friskvård inom företaget, men de som till största del tar del av, 
och utnyttjar företagets satsningar är de som i någon mån redan har ett intresse för friskvård och sin hälsa. 
De som inte bryr sig, eller som inte är intresserade går satsningarna i många fall förbi. Ofta är det även 
dessa personer som är i störst behov av hälsoförbättrande åtgärder. Av de chefer jag pratat med så säger 
man sig vara medveten om problemet och försöker på flera olika sätt få med även dessa medarbetare på 
hälsotåget, bland annat genom sparring och uppmaningar från företagshälsovården, arbetsmiljöansvariga, 
häloinspiratörer och chefer. Det är svårt att tvinga någon till bättre kost och fysisk aktiviteter, vilket gör 
inspiration och motivation till de viktigaste åtgärdsområdena. Viktigt är att man inte ser förbi denna grupp 
och ser ett ökat friskvårdsutnyttjande som enhetligt för hela företaget. Idag pekar den allmänna samhälls-
trenden mot ökat fokus på kost och hälsa vilket i förlängningen kommer vara till hjälp för Skanskas 
ansträngningar. 
 
Skanskas systematiska arbetsmiljöarbete omfattas av en mängd olika åtgärder, krav, rutiner och arbetssätt 
som finns dokumenterade i olika dokument. Under mitt arbete med denna studie har jag noterat att det finns 
en vis okunskap hos personalen om vad som beskrivits i denna rapport, och var information finns att finna. 
Hänsyn skall givetvis tas till mängden information och att det inte är möjligt för varje medarbetare i chefs-
position att ha hela bilden klar för sig. Skanska har ett väldigt stort informationsflöde, bland annat på sitt 
intranät Oneskanska. Varje dag publiceras nya dokument och nyhetsmeddelanden, samt har kraven om 
verksamhetsdokumentation ökat. Detta tror jag negativt påverkar i vilken mån medarbetarna lyckas 
tillgodogöra sig specifik information i det stora flödet. Nu har jag inte studerat vilka internutbildningar och 
kunskapskrav som finns för företagets chefer vilket gör att jag inte vidare kan kommentera detta. 
 
Tills sin hjälp i hälso- och arbetsmiljöfrågor har företagets personal Vårt Sätt Att Arbeta (VSAA) och 
Personalhandboken att tillgå där en stor mängd av hälso- och arbetsmiljödokumentationen finns samlad. 
Strukturen är i stort enkel och lätt att förstå, men det finns tillfällen då enkelheten och strukturen också gör 
det svårt att finna information. Dokumenten i Personalhandboken bygger på beskrivningar av skyldigheter 
och förmåner, samt arbetssätt och rutiner. Däremot är tex.  statistiskt material placerade på andra platser 
vilket ibland gör det svårt att hitta. Jag skulle inte vilja beskriva detta som ett stort problem då det för mig 
mest har berott på en ovana till systemet. 
 
Sammanfattningsvis är jag imponerad av Skanskas systematiska arbetsmiljöarbete. Företaget gör stora 
ansträngningar för att förbättra säkerheten och hälsan för sina medarbetare. Åtgärderna anser jag ligger helt 
i linje mot uppsatta mål. För mig råder det ingen tvekan om att satsningarna i längden kommer vara 
lönsamma för företaget, så väl som för deras medarbetare!
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Exempel på PDCA-schema utformad 
för arbetsmiljöarbete 

Bilagor 

Bilaga 1. Bakgrund - Lagstiftning 

 
 

Lagstiftning 
 
Arbetsmiljön i Sverige regleras i grunden av Arbetsmiljölagen (AML). Grunden i AML bestäms av 
riksdagen och lagen ger de yttre ramarna för vad som skall gälla för miljön på jobbet. AML är en ramlag 
och handlar huvudsakligen om att förebygga. AML går enbart i undantagsfall in på individnivå, därför har 
Arbetsmiljöverket av regeringen fått i uppdrag att mer i detalj reglera vad som skall gälla. Detta har man 
gjort genom att skapa Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Det finns ungefär 100 sakföreskrifter 
som ingår i AFS, och tillsammans med arbetsmiljöverkets allmänna råd reglerar de vilka krav som ställs på 
den svenska arbetsmiljön. 
 
 
AFS 2001:1 som är föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) är den föreskrift som 
regelerar själv processen, alltså hur systematiskt 
arbetsmiljöarbete skall bedrivas.  
 
Till höger visas hur regelverket för arbetsmiljö är 
uppbyggt. Grunden är arbetsmiljölagen (AML) 
som är en ramlag och i bilden utgörs den av 
trädets rötter. AML riktar sig till arbetsgivaren 
och handlar huvudsakligen om att förebygga. 
Stammen i bilden är föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som reglerar hur 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Till sin hjälp 
finns det ungefär 100 olika sakförskrifter som i 
bilden illustreras av trädets grenar och blad. 
 
 
 
 

Historia 
 
Systematiskt förbättringsarbete för såväl arbetsmiljö som kvalité 
och miljö har med tiden generellt blivit allt viktigare inom all 
organiserad verksamhet. Under 1950-talet introducerades den så 
kallade PDCA-metodiken i den tillverkande industrin som ett 
sätt att uppnå kontinuerliga förbättringar i verksamheten. 
Numera ligger denna metodik till grund för de flesta 
förbättringssystem, oberoende om det handlar om miljö, kvalité, 
säkerhet eller arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bygger på PDCA-schemat: -Plan (Planera) -Do (Genomföra) -
Check (Följa upp) -Act (Åtgärda). Med tiden har förståelse ökat 
beträffande vikten av att även bedriva arbetsmiljöarbetet som en 
långsiktig process. Arbetarskyddsstyrelsen, nuvarande Arbets-
miljöverket kom ut med de första föreskrifterna om intern-
kontroll av arbetsmiljön 1992, AFS 1992:6 (IK), vilka kom att 
följas av AFS 1996:6. Internkontrollsföreskrifterna kom senare att 
ersättas av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete år 2001, 
AFS 2001:110 (SAM). 
 



 

 
 

 
 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Processen 
 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till 
alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Det är viktigt att vara 
medveten om de sociala och psykologiska förhållandena i arbetet som påverkar den psykiska och fysiska 
hälsan. Det handlar även om att kunna påverka arbetsfördelning, arbetstakt och arbetssätt samt relationer 
till såväl andra människor som tekniska system. I en god arbetsmiljö ger arbetet stimulans, omväxling, 
social samvaro, sammanhang, lärande och personlig och yrkesmässig utveckling. Här balanseras arbets-
belastningar, krav och utmaningar till en lagom nivå. Detta inbegriper att förstå och uppmärksamma tidiga 
signaler på ohälsa hos både individ och grupp. Arbetsmiljöverket har listat några faktorer som kan leda till 
ohälsa: 
 

• Alltför stor arbetsmängd – för högt arbetstempo 

• Ensidigt och monotont arbete 

• Oklara förväntningar på arbetsinsats – oklara roller 

• Ständiga förändringar – otrygghet i anställningen 

• Risker för hot och våld 

• Skiftarbete – oregelbundna arbetstider 

• Konflikter – kränkningar – trakasserier 

• Ensamarbete, samt 

• Brister i den fysiska arbetsmiljön. 

 
 
För att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är det viktigt att upprätta rutiner som visar när, hur och av 
vem olika aktiviteter ska genomföras. Enligt Arbetsmiljöverket och föreskriften om systematiskt arbets-
miljöarbete är följande områden lämpliga att beakta när man upprättar rutiner: 
 

• Hur arbetsmiljön regelbundet ska undersökas 

• Upprättande av handlingsplaner för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet 

• Bedömning av planerade ändringar i verksamheten som kan medföra risker för ohälsa eller 
olycksfall 

 

• Utredning av ohälsa, olycka och tillbud 

• Vilka rutiner finns för rehabilitering 

• Underhåll och besiktningar av tekniska anordningar, samt 

• Introduktion av nyanställda, omplacerade, praktikanter och inhyrd personal. 

 
 

Ofta är det små och enkla medel som krävs för att skapa och bibehålla en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö. Först och främst gäller det att vara lyhörd för arbetstagarnas behov och situation på 
arbetsplatsen. De flesta medarbetare vill bli sedda och värdesatta av sina chefer. Lika viktigt som att 
berömma och uppmuntra, enskilt som kollektivt, är att involvera samtliga berörda i arbetsprocessen och ge 
feedback vid olika insatser. 
 



 

 
 

 

Bilaga 2. Skanska Sveriges Arbetsmiljöpolicy 

 



 

 
 

 

Bilaga 3. Broschyr; Vårt Sätt Att Arbeta - VSAA 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

Bilaga 4. Skanskas Nollvision – Våra Fem Nollor 

 

 
 



 

 
 

 

Bilaga 5. Välkommen till en säker arbetsplats 

 



 

 
 

 

Bilaga 6. Projekt - Aktiv Byggare 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

Bilaga 7. Naprapatbussen Sverige AB 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 8. Pressmeddelanden Skanska – Faror i svenskars vardag 

 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Bilaga 9. Facebook - Säkerhetskollen 

 

 


