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SAMMANFATTNING 

Olyckor och tillbud hör till vardagen inom byggbranschen och är något som sker dagligen. I 
Sverige rapporteras det tusentals olyckor varje år, varav ett tiotal är dödsolyckor. Strängare krav 
på arbetsmiljö och säkerhet ute på byggarbetsplatserna är utmaningar som branschen ställs 
inför, samtidigt som behovet av en snabbare produktionstakt ökat under de senaste åren. 

Studien belyser vikten av förhållningssättet till den egna säkerheten samt hur detta kan påverkas 
för att bidra till ett förhöjt säkerhetstänk och i förlängningen en säkrare byggarbetsplats. Som 
grund till detta har säkerhetsklimat och några av de vanligaste arbetsmetoderna som rör 
arbetsmiljö- och säkerhet undersökts.  

För att söka svar på studiens frågeställningar har en litteraturstudie i kombination med 
fallstudier gjorts. I den inledande litteraturstudien studerades tidigare studier och artiklar på 
området samt information om gällande lagar och regler. Fallstudien bygger främst på intervjuer 
och enkäter utförda med personer som på olika sätt berörs av ämnet, samt dokumentstudie där 
arbetssätt och rutiner undersökts. Fallstudien genomfördes i samarbete med NCC Building 
Östergötland. 

Studiens resultat visar att en av de största utmaningarna i arbetsmiljöarbetet är att säkerställa 
kommunikationen av arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade frågor. Inte minst med tanke på den 
ökande internationalisering som pågår i byggbranschen. Att synliggöra och utbilda om 
arbetsmiljöfrågor beskrivs som centrala för att påverka inställningen och säkerhetsklimatet. 
Även känslan av delaktighet och att tillåtas vara med och påverka spelar en stor roll för att 
kunna utveckla arbetsmiljöarbetet. 

Åtgärdsförslag som studien kommit fram till berör till stor del redan existerande rutiner och 
hur dessa kan utvecklas. På ett mer visionärt plan diskuteras möjligheten till en 
branschgemensam standard när det gäller arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. 
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ABSTRACT 

Accidents is something that occur on an everyday basis in the construction industry. Thousands 
of accidents, of which some ten fatal, are annually reported in Sweden alone. Harsher 
regulations concerning workplace environment and safety at the construction site are challenges 
that the construction industry are facing, at the same time as the demand for quicker production 
rate are growing.  

The study highlights the importance of safety commitment and how this can be influenced to 
achieve an increase of safety mindset and, in the long run, a safer construction site. This has 
been studied on a basis of safety climate and some of the common occurring routines and work 
methods concerning workplace safety on the construction site. 

Both a literature study and a case study were conducted to answer the research questions of the 
study. The initial literature study included previous studies and articles on the subject as well 
as information concerning valid laws and regulations. The case study is based on multiple 
interviews, a questionnaire study and a document study on company guidelines and routines. 
The case study was performed in cooperation with NCC Building Östergötland. 

The results are showing that one of the biggest challenges facing safety-related work is to secure 
the communication work environment- and safety related issues. Not least considering the 
growing internationalisation of the industry. To make visible, and educate about, work 
environment related questions is described as central in the challenge to influence safety 
mindset and climate. Also feeling of participation and allowance to contribute are of the utmost 
importance in the procedure of developing a safe work environment. 

The proposals that the study is suggesting are first and foremost concerning the development 
and implementation of already existing routines. The possibility of an industry-level 
standardisation of work environment and safety education is discussed from a more visionary 
view. 





  

VII 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING ..................................................................................... III 

ABSTRACT ....................................................................................................... V 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ...................................................................... VII 

FÖRORD ...........................................................................................................IX 

1  INLEDNING ............................................................................................. 1 
1.1  Bakgrund .......................................................................................... 1 
1.2  Problemformulering ......................................................................... 1 
1.3  Frågeställningar ................................................................................ 3 
1.4  Avgränsningar .................................................................................. 3 
1.5  Rapportens disposition och fokusområden ....................................... 3 

2  METOD ..................................................................................................... 5 
2.1  Arbetsgång ........................................................................................ 5 
2.2  Fallstudie .......................................................................................... 5 
2.3  Litteraturstudie ................................................................................. 5 
2.4  Dokumentstudie ................................................................................ 6 
2.5  Intervjuer .......................................................................................... 6 
2.6  Respondenter .................................................................................... 6 
2.7  Enkäter .............................................................................................. 6 
2.8  Samtal och observationer ................................................................. 7 
2.9  Validitet och reliabilitet .................................................................... 7 

3  LAGAR OCH REGLER ............................................................................ 9 

4  TEORETISK REFERENSRAM .............................................................. 13 
4.1  Arbetsmiljö i byggbranschen .......................................................... 13 

4.1.1  Nulägesbeskrivning ............................................................ 13 
4.1.2  Arbetsolyckor och olycksstatistik ....................................... 15 

4.2  Säkerhetsklimat .............................................................................. 19 
4.2.1  Vad är säkerhetsklimat? ..................................................... 19 
4.2.2  Att mäta säkerhetsklimat .................................................... 19 
4.2.3  Attityder och beteenden ...................................................... 20 
4.2.4  Ledarens roll/ansvar ........................................................... 21 

4.3  Arbetsmiljöarbete ........................................................................... 21 
4.3.1  Arbetsmiljö i tidigt skede ................................................... 21 
4.3.2  Arbetsplatsintroduktioner ................................................... 22 
4.3.3  Utbildning och kompetens .................................................. 22 
4.3.4  Språkbarriär ........................................................................ 23 
4.3.5  Arbetsberedning ................................................................. 24 
4.3.6  Personlig skyddsutrustning ................................................. 24 



 
4.3.7  Återkoppling och erfarenhetsspridning .............................. 25 

5  RESULTAT ............................................................................................. 27 
5.1  Arbetsmiljö i byggbranschen .......................................................... 28 

5.1.1  Intervjuer ............................................................................ 28 
5.1.2  Enkätsvar från yrkesarbetare .............................................. 28 

5.2  Säkerhetsklimat .............................................................................. 30 
5.2.1  Intervjuer ............................................................................ 30 
5.2.2  Enkätsvar från yrkesarbetare .............................................. 30 

5.3  Arbetsmiljöarbete ........................................................................... 31 
5.3.1  Intervjuer ............................................................................ 31 
5.3.2  Enkätsvar från yrkesarbetare .............................................. 32 
5.3.3  Dokumentstudie .................................................................. 35 

6  ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................... 37 
6.1  Arbetsmiljö i byggbranschen .......................................................... 37 
6.2  Säkerhetsklimat .............................................................................. 38 
6.3  Arbetsmiljöarbete ........................................................................... 39 
6.4  Diskussion ...................................................................................... 41 

7  SLUTSATSER......................................................................................... 43 
7.1  Svar på frågeställningar .................................................................. 43 
7.2  Rekommendationer ........................................................................ 44 
7.3  Metodkritik ..................................................................................... 45 
7.4  Förslag till fortsatta studier ............................................................. 45 

REFERENSER ......................................................................................................  

BILAGOR .............................................................................................................  



  

IX 

FÖRORD 
Tre års studier vid Linköpings universitet har kommit till sitt slut och följande sidor utgör den 
sista examinerande delen på våran utbildning innan nya utmaningar väntar. 

Vi vill först rikta ett tack till Daniel och Mona på NCC Östergötland som inspirerade oss till 
val av ämne, samt har handlett oss vid formulering av frågeställning. Ett särskilt tack till Calle 
som ställde upp och möjliggjorde en stor del av vår datainsamling. Dessutom vill vi tacka alla 
som ställt upp på intervjuer och fyllt i enkäter. 

Tack till Bertil på Arbetsmiljöverket som ställt upp och lyssnat på våra funderingar och tack till 
vår handledare Anders Vennström vid Linköpings universitet som bistått oss genom 
skrivprocessen. 
  
  
Bawan Mahmoud & Per Larsson 
  
Norrköping juni 2017 





 INLEDNING 
 

1 

1 INLEDNING 

I följande kapitel beskrivs vad detta examensarbete kommer att behandla. Inledningsvis ges en 
kort bakgrundsbeskrivning av ämnesområdet och varför detta är relevant att studera. Vidare 
presenteras den problemformulering, syfte och mål som ligger till grund för de frågeställningar 
studien försöker besvara. 

Denna rapport är skriven inom ramen för examensarbeten vid institutionen för teknik och 
naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet, och avslutar utbildningen Högskoleingenjör i 
byggnadsteknik. Arbetet omfattar 16 högskolepoäng (hp), motsvarande drygt 10 veckors 
heltidsstudier. Författarna svarar för formulering av frågeformuleringarna.  

1.1 Bakgrund 

Byggnadsarbetare löper dubbelt så stor risk att utsättas för olyckor och arbetssjukdomar som 
andra arbetstagare inom svenskt näringsliv (Arbetsmiljöverket 2017). 

Sett till de senaste åren dör det nästan en byggnadsarbetare per månad i Sverige. Varje år tar 
Arbetsmiljöverket emot tusentals olycks- och tillbudsrapporter från byggsektorn och tusentals 
byggnadsarbetare tvingas sluta till följd av arbetsrelaterade skador. (Arbetsmiljöverket, SCB) 

Drygt 300 000 personer är idag sysselsatta inom byggbranschen och en uppskruvad byggtakt 
gör att behovet av arbetskraft ökar (Boverket 2017). Regeringen har tillsammans med Byggnads 
en nollvision mot olyckor där det långsiktiga målet är att ingen byggnadsarbetare ska behöva 
dödas eller skadas på sin arbetsplats. Nollvisionen bygger till stor del på förhållningssättet att 
olyckor och dödsfall både kan och ska förhindras, först och främst genom arbetsgivarens ansvar 
men även individen har en skyldighet att vara sitt eget “skyddsombud” (Byggnads 2017). Detta 
gör arbetsmiljö och säkerhet till en ständigt aktuell fråga inom byggbranschen och något som 
alla i branschen måste samarbeta med för att kunna förbättra. 

  

1.2 Problemformulering 

Från att ha minskat finns tendenser att antalet olyckor ute på byggarbetsplatserna under de 
senaste tio åren i viss mån ha planat ut, eller åtminstone inte minska i den takt som vore 
önskvärd (Samuelson 2015). Samtidigt kan bakgrunden till den olycksstatistik som ibland 
presenteras i media skilja sig i vissa fall och göra det svårt att få en enhetlig bild om hurvida 
olyckorna ökar eller minskar. Detta ändrar inte det faktum att byggbranschen är en av de mest 
olycksdrabbade inom svenskt näringsliv. 
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Byggbranschen anses traditionellt vara en konservativ bransch där implementering av nya 
metoder har en tendens att gå långsamt, vare sig det gäller byggtekniskt utförande eller 
säkerhetsfrågor. Faktum kvarstår dock att under de senaste åren har olyckor skett i stort sett i 
samma omfattning trots skärpta krav på säkerhetsarbetet och strängare krav på t.ex. personlig 
skyddsutrustning. Den komplexa och ständigt föränderliga miljön som en byggarbetsplats utgör 
försvårar säkerhetsarbetet ytterligare och kräver ett dynamiskt säkerhetsarbete då riskerna 
förändras över byggtiden.  

Under flera år har arbetsmiljön på byggarbetsplatsen blivit en allt hetare fråga, inte minst tack 
vare all exponering som frågan fått i media. Skriverierna om skador till följd av bristande 
säkerhet har avlöst varandra. Nya arbetsmetoder och säkerhetsregler utvecklas ständigt och i 
takt med att utvecklingen på området ökar, ökar också behovet av att kunna förmedla och 
säkerställa att nya, så väl som redan existerande, säkerhetsrutiner faktiskt efterlevs i praktiken. 

  
Tidigare studier 
En av de tidigare studierna inom området har bland annat behandlat den positiva effekt som 
systematiska, gemensamma förberedelsemöten kan ha på byggarbetsplatsens säkerhetsklimat 
och den psykosociala arbetsmiljön (Pousette & Törner 2016). 

En annan studie framhåller säkerhetskultur och individens egen inställning till säkerhets- och 
arbetsmiljöfrågor som bidragande faktorer till att olyckor sker ute på byggarbetsplatserna 
(Stenberg 2016). 

Vid Lunds universitet genomfördes en studie som undersökte arbetsmiljöplanens betydelse och 
tillämpning i arbetsmiljöarbetet samt vilken utvecklingspotential den har. De framhåller vikten 
av att kontinuerligt uppdatera och i större utsträckning projektanpassa arbetsmiljöplanen. Hur 
risker kommuniceras lyfts i deras studie fram som ett område där ytterligare fördjupning 
behövs. (Larsson & Pommer 2016) 

Många av de tidigare studier och vetenskapliga artiklar som studerades i upptakten till denna 
rapport kartlade lägesbilden för arbetsmiljön inom byggbranschen eller beskrev orsaker till 
varför olyckor sker. I anslutning till detta beskrev de tidigare studierna flera metoder för att 
minska olyckorna, dock utan att riktigt ta hänsyn till den verkliga arbetsplatssituationen som 
råder på en byggarbetsplats. Författarna upplevde att det fanns ett behov av att studera hur 
befintliga metoder för att kommunicera arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor kan utvecklas, med 
utgångspunkt i den rådande arbetsplatssituationen och inställningen till säkerhetsfrågor. 

Syfte och mål 
Syftet med studien är att ge en översiktlig bild av vilket säkerhetsklimat som råder på en 
byggarbetsplats idag samt hur man jobbar med att förmedla arbetsmiljöarbetet ute på 
byggarbetsplatserna. Vidare belyser studien vikten av vilket förhållningssätt man har till 
säkerhetsarbetet samt hur detta kan påverkas för att uppnå ett förhöjt säkerhetstänk och i 
förlängningen säkrare byggarbetsplatser. 
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Målet med studien är att undersöka hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas ytterligare genom att 
fokusera på vad som skulle kunna bidra till ett ökat säkerhetstänk hos den enskilde individen. 

Syfte och mål har brutits ner till tre övergripande frågeställningar enligt nedan. 
  

1.3 Frågeställningar 

  
 Vilket säkerhetsklimat och inställning till arbetsmiljöarbete råder på en 

byggarbetsplats? 
  

 Hur kommuniceras arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ute på byggarbetsplatser idag? 
  

 Hur kan arbetsmiljöarbetet utvecklas för att bidra till ett ökat säkerhetstänk? 
  

1.4 Avgränsningar 

Ämnet arbetsmiljö och säkerhet inom byggbranschen är omfattande och kan studeras utifrån 
många olika synsätt. Denna rapport kommer att avgränsa sig till den del av arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet som berör hur man i ett tidigt skede kan arbeta förebyggande genom att 
påverka arbetarnas kunskap och medvetenhet om säkerhet. Olycks- och skadestatistik samt 
olyckstyper har studerats i syfte att få en uppfattning om problemets omfattning och bakgrund.  

Vidare är fallstudien begränsad till några av de byggprojekt som samarbetsföretaget NCC 
Building Östergötland för tillfället driver. Fallstudien är således även begränsad till nämnda 
företags rutiner och riktlinjer i säkerhetsarbetet. 

  

1.5 Rapportens disposition och fokusområden 

Rapporten är uppdelad i flera kapitel som i sin tur efter behov delats upp i delkapitel. 
För att ytterligare strukturera rapportens innehåll har tre återkommande fokusområden 
identifierats i syfte att lättare kunna knyta samman den teori, empiri och analys som rapporten 
behandlar. 

Disposition 
1. Inledning - Överblick/bakgrund av vad rapporten kommer behandla 
2. Metod - Beskriver hur studien har genomförts 
3. Lagar och regler - Grundläggande lagar och regler som berör ämnesområdet 
4. Teoretisk referensram - Studiens teoretiska bakgrund/underlag 
5. Resultat - Visar de empiriska resultat som framkommit under studien 
6. Analys och diskussion - Resultatet analyseras och diskuteras mot teorin 
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7. Slutsats - Presenterar studiens slutsats och försök att besvara frågeställningarna 
8. Källförteckning 
9. Bilagor 
  
 
Fokusområden 
För att underlätta för läsaren (och även författarna) har rapportens huvudsakliga innehåll 
översiktligt delats upp i tre fokusområden: 
  

 Arbetsmiljö i byggbranschen, generellt perspektiv på arbetsmiljösituationen i 
byggbranschen. T.ex. nulägesbeskrivning, olycksstatistik och skadetyper. 

 Säkerhetsklimat, uppfattningar om säkerhet, attityder, beteenden och förhållningssätt 
till arbetsmiljö och säkerhet. 

 Arbetsmiljöarbete, tar upp hur man arbetar praktiskt med arbetsmiljöfrågor och en 
del av de åtgärder som finns för att säkerställa en säker byggarbetsplats. 

  
Dessa fokusområden är återkommande under de kapitel som behandlar teori, resultat och analys 
(se figur 1). Den gränsdragning som gjorts mellan dessa fokusområden har varit en 
bedömningsfråga för författarna då vissa av de ämnesområden som rapporten behandlar ligger 
nära eller tenderar att gå in i varandra.  

  Teoretisk referensram Reslutat Analys 

Arbetsmiljö i byggbranschen 4.1 5.1 6.1 

Säkerhetsklimat 4.2 5.2 6.2 

Arbetsmiljöarbete 4.3 5.3 6.3 

Figur 1. Rapportens fokusområden 
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2 METOD 

Följande kapitel beskriver hur studien har genomförts, vilka metoder som använts för att samla 
in data samt det tillvägagångssätt som använts för att försöka besvara frågeställningarna. 

2.1 Arbetsgång 

Inledningsvis genomfördes samtal vid flera tillfällen med sakkunniga inom byggbranschen där 
potentiella ämnesområden diskuterades. Ämnesval och frågeställningar förfinades i flera steg 
efter ytterligare samtal, varpå sökning och inläsning av relevant litteratur påbörjades. Utifrån 
den information som samlats in genom samtal och litteraturstudier utformades en preliminär 
skiss till datainsamling i form av intervjuer och enkätundersökning. Resultat från 
datainsamlingen granskades och analyserades tillsammans med teorin för att försöka besvara 
frågeställningarna och dra eventuella slutsatser därtill (se figur 2). 

 
Figur 2. Studiens arbetsgång 
  

2.2 Fallstudie 

En fallstudie innebär att beskriva en situation eller ämnesområde och sedan analysera data som 
samlats in för det undersökta området. (Creswell 2009) 

Ejvegård (2002) hävdar att fallstudien beskriver en verklighet utifrån att en liten del av ett större 
förlopp undersöks och att fallet i fråga då får representera verkligheten. Fördelen med detta är 
att författaren inte behöver ta upp samtliga aspekter utan kan bilda en uppfattning om hur något 
ser ut genom att studera ett begränsat område. Detta leder dock till att man måste iaktta en viss 
försiktighet med eventuella slutsatser då ett ensamt fall inte fullt ut kan beskriva en verklighet.  

2.3 Litteraturstudie 

För att kartlägga ämnesområdet och inhämta de fakta som behövdes till analysen genomfördes 
i tidigt skede en litteraturstudie. Litteraturstudiens tidiga fas syftade främst till att undersöka 
vilken tidigare forskning som gjorts inom området, för att inte riskera att upprepa en tidigare 
studie. Den litteratur som använts sträcker sig alltifrån lagtexter och granskade vetenskapliga 
artiklar till vad som kan anses vara mindre tillförlitliga källor så som artiklar i mindre 
branschtidningar. En källas tillförlitlighet och tillämpbarhet har i varje fall bedömts utifrån det 
sammanhang den har använts i studien. 
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2.4 Dokumentstudie 

För att få en bild av vilka riktlinjer och arbetssätt som arbetsmiljöarbetet grundar sig på i 
verkligheten har dokument som rör detta studerats hos samarbetsföretaget NCC. De grundar 
sig till stor del på gällande lagar och förordningar men beskriver också arbetssätt och praktiska 
tillämpningar när det gäller NCC’s arbetsmiljöarbete. Dessa metoder och arbetssätt är inget som 
är statiskt utan utvecklas kontinuerligt, vilket medför att vissa av dem kan ha uppdaterats eller 
reviderats då studien är genomförd. 

2.5 Intervjuer 

Personer med direkt anknytning till ämnet och frågeställningarna intervjuades i syfte att få en 
verklighetsanknytning och något att kunna relatera litteratur- och dokumentstudien till. Varje 
intervju förbereddes och utfördes separat samt bearbetades av författarna direkt efter avslutad 
intervju. Under intervjuerna fördes anteckningar vilka författarna tillät att respondenten 
korrekturläste vid senare tillfälle för att undvika eventuella missförstånd eller feltolkningar av 
svaren. (Ejvegård 2002).  

  

2.6  Respondenter 

Det föreföll sig självklart att valet av respondenter skulle bestå av personer som dagligen 
ansvarar för eller i någon mån arbetar med arbetsmiljöfrågor på byggarbetsplatser. En intervju 
genomfördes med platschef som i sin roll som BAS-U har arbetsmiljöansvaret på 
byggarbetsplatsen. En annan intervju genomfördes med en arbetsledare som av platschef 
regelbundet delegeras och ansvarar för delar av arbetsmiljöarbetet. 

För att få ett bredare perspektiv intervjuades även en representant från Arbetsmiljöverket. 
Personen som intervjuades är verksam som arbetsplatsinspektör och kommer dagligen i 
kontakt med frågor som berör arbetsmiljö och säkerhet inom byggbranschen. 
 

2.7 Enkäter 

Creswell (2009) identifierar syftet med en enkätundersökning som en metod att utifrån ett urval 
kunna generalisera ett svar eller antagande om en större population. Enkäten måste i stor 
utsträckning sträva efter att vara så enkel och tydlig som möjligt då en alltför omfattande enkät 
ofta har en negativ inverkan på svarsfrekvensen (Ejvegård 2002). 

Enkäten som utformades till studien bestod av ett A4 med några inledande rader gällande 
enkätens syfte följt av 15 påståenden för respondenten att ta ställning till. I slutet på enkäten 
gavs möjlighet att besvara en öppen fråga om vad som kan göras bättre i säkerhetsarbetet. 
Enkäten genomfördes med samarbetsföretagets egna anställda såväl som några av dess externa 
underentreprenörer. De enkäter som besvarades av underentreprenörer genomfördes på löpande 
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rutin på två olika byggarbetsplatser i samband med att de anlänt till byggarbetsplatsen. 
Enkäterna som besvarades av NCC’s yrkesarbetare genomfördes med hjälp av en av företagets 
arbetsmiljöspecialister i samband med en tema-vecka gällande arbetsmiljö. Totalt besvarades 
88 stycken enkäter varav 68 stycken från NCC Building Östergötland och 20 stycken 
besvarades av dess underentreprenörer. 

  
Styrkan med att kombinera intervjuer och enkäter är att detta ger en bredare datainsamling och 
kunskapsbas för författaren att stå på. Några fördelar med intervjuer är t.ex. att de ger större 
möjlighet att reda ut eventuella missförstånd i frågeställningarna direkt och att vissa svar kan 
leda till nya relevanta frågor som kan besvaras direkt på plats. Dock kan intervjuaren ha en viss 
påverkan på hur respondenten besvarar frågorna och svaren kan i vissa fall bli så långa att det 
blir svårt för intervjuaren att säkerställa att allt dokumenterats på ett korrekt och rättvist sätt. 
Dessa problem undviks till stor del i en enkätundersökning där respondenten i lugn och ro får 
besvara frågorna. Enkäten möjliggör även att med begränsade resurser nå ut till en större grupp 
av respondenter samt att dessa kommer besvara exakt samma frågor.  

2.8 Samtal och observationer 

Som komplement till övriga datainsamlingsmetoder genomfördes ett flertal informella samtal 
och observationer kring arbetsmiljön ute på byggarbetsplatserna där författarna spenderade en 
stor del av den tid som studien genomfördes under. I kombination med den teori som studerats 
bidrog dessa samtal och observationer i stor utsträckning till utformning samt svarsbedömning 
av intervju- och enkätfrågorna.  

  

2.9 Validitet och reliabilitet 

De undersökningar som genomförts för att underbygga studien har utförts med personer från 
olika delar och positioner inom byggsektorn. Svaren som erhållits från såväl interna tjänstemän 
och yrkesarbetare som med extern arbetsmiljöinspektör är till en övervägande del 
samstämmiga. Detta stärker studiens reliabilitet då flera av varandra oberoende källor vid olika 
tillfällen bekräftar liknande företeelser (Ejvegård 2002). 

För att stärka studiens validitet har olika datainsamlingsmetoder använts i syfte att dessa skall 
komplettera och eventuellt kunna styrka varandra. Till exempel bygger utformningen av de 
intervjuer och enkätundersökningar som genomförts till stor del på den litteratur som studerats 
men även på observationer och informella samtal som gjorts ute på byggarbetsplatserna. 

Då frågeställningarna är ställda ur ett generellt perspektiv och riktas inte specifikt mot de 
byggarbetsplatser eller samarbetsföretag där datainsamlingen ägt rum leder detta till att 
försiktighet med de slutsatser som dras bör iakttas. Något som styrker reliabiliteten för studien 
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är att samarbetsföretaget tillhör ett av de ledande inom branschen med tusentals projekt som 
alla står på en gemensam grund när det gäller säkerhetsarbetet. 
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3 LAGAR OCH REGLER 

Här beskrivs några grundläggande lagar och föreskrifter som berör ämnet arbetsmiljö. Även 
den ansvarsfördelning som råder mellan parter beskrivs kortfattat. Arbetsmetoder för 
uppföljning och konsekvenser vid överträdelse presenteras. 

Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen (AML) har antagits av Sveriges riksdag och dess ändamål är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. AML handlar om hur vi människor mår på jobbet i fysiskt, 
psykiskt och i social mening.  

Arbetsmiljön på en byggarbetsplats styrs av arbetsmiljölagen som sedan kompletteras med 
olika förordningar, som även kallas arbetsmiljöförordningen (AMF). 

Det finns olika allmänna skyldigheter som tas upp i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren måste ta 
till olika åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa för arbetstagaren. Där en viktig del i 
lagen handlar om att arbetsmiljöarbetet skall tas upp i planeringen av ett arbete. För att 
säkerställa till att lagen efterlevs på arbetsplatsen gör Arbetsmiljöverket tillsyner. 
(Arbetsmiljöverket).  

Arbetsmiljöförordningen (AMF) kompletterar arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöförordningen är 
utfärdad av regeringen och anger ett 20-tal paragrafer om hur arbetsmiljölagen skall användas 
i praktiken. AMF skall alltid finnas tillhands för arbetstagaren (AMF 5 paragrafen).  

 
Arbetsmiljöverkets författningssamling 
Arbetsmiljöverket har en författningssamling (AFS) som klargör arbetsmiljöverkets bindande 
regler, allmänna råd samt kommentarer som berör arbetsmiljö på uppdrag av Sveriges regering. 

Vissa föreskrifter råder på alla arbetsplatser oavsett bransch, bl.a. föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och arbetsplatsens utformning (2009:2). 

Andra föreskrifter är mer specifika beroende på vilken bransch man tillhör. De som främst 
berör byggbranschen är AFS 1999:3 som bl.a. tar upp regler om transport av material på 
byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Föreskrifter om systematisk arbetsmiljö utgår från arbetsmiljöförordningen (AMF). I 
föreskrifterna som har tagits fram av arbetsmiljöverket klargörs systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) som arbetsgivarens uppgift att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. Arbetsgivaren skall se till att ohälsa och olycksfall förebyggs och en god 
arbetsmiljö på arbetsplatsen upprätthålls. SAM omfattar alla psykologiska, fysiska och sociala 
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förhållanden som är viktiga för arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan illustreras 
som en cirkel (se figur 3). Systematiskt arbetsmiljöarbete är en oavbruten process med 
aktiviteter som återkommer. 

  

 
Figur 3. Schematisk beskrivning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
De aktiviteter som läggs mest vikt på är: Undersökning av verksamhet, risker som har visat sig 
vara av intresse, åtgärder som skall minska dessa risker samt åtgärderna följs upp för att se till 
att god arbetsmiljö har uppnåtts.   

  
Arbetsgivarens ansvar är att se till att alla arbetstagare och skyddsombud ska kunna vara med 
och tycka till i arbetet med SAM (AFS 2001:1). Inom byggbranschen är det platschefen på 
arbetsplatsen som företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet (Arbetsmiljöupplysningen 
2016). 

  
Inspektion 
En inspektion går ut på att en inspektör från arbetsmiljöverket skickas till en vald arbetsplats 
där inspektören undersöker om arbetsmiljölagen följs på arbetsplatsen, samt stärka 
arbetsplatsens egna förmåga att förebygga risker genom samtal med inspektören. Alltså är 
inspektionen mer än bara en kontroll där skyddsombud, arbetsgivare får komma till tals och 
förhindra framtida arbetsmiljöbrott. (Arbetsmiljöverket) 

I de flesta fallen inspekteras de arbetsplatser som arbetsmiljöverket bedömer att det finns 
störst sannolikhet för fara och det urvalet bestäms utifrån omvärldsanalyser, arbetsskade- och 
olycksfallsstatistiken, dialog med arbetsmarknadens parter, anmälningar från skyddsombud 
samt läkares anmälningar görs en grundlig riskbedömning. 
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Om arbetsgivaren inte åtgärdar de arbetsmiljöbrott som upptäcktes under inspektionen kan 
arbetsmiljöverket besluta om förbud, alltså åtgärdas felet genom tvång.  

Sanktionsavgifter 
Om arbetsmiljöverkets inspektörer upptäcker att en arbetsplats inte följer arbetsmiljöverkets 
föreskrifter så kan företaget bli skyldig att betala en straffavgift, en så kallad sanktionsavgift. 
Efter inspektionen skickas en räkning ut till företaget och beloppet baseras oftast på hur många 
personer som är sysselsatta under samma organisationsnummer, ju större företag desto dyrare 
räkning. (Arbetsmiljöverket) 

Den 1 juli 2014 omarbetades det tidigare systemet med straffsanktioner med anledning av att 
merparten av de åtalsanmälningar gällande arbetsmiljölagen sällan ledde till åtal. Syftet med 
detta var att få en effektivare och snabbare administration av påföljderna vid brott mot 
arbetsmiljölagen och på så vis uppnå en högre grad av efterlevnad på området. (Sandahl 2017) 

Till skillnad från böter som tidigare dömdes ut så behöver inte de nya sanktionsavgifterna gå 
via polis, åklagare och domstol, istället är det arbetsmiljöverket som beslutar direkt på plats om 
en sanktionsavgift ska delas ut. Dock har företaget rätt till att ärendet blir prövad i 
förvaltningsrätten. (Arbetsmiljöverket) 

I sin uppföljningsrapport om de nya reglerna kring sanktionsavgifter beskriver Sandahl (2017) 
att de sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket beslutat om sedan införandet till mer än hälften 
har handlat om överträdelser gällande fallskydd. Just problemet med bristande fallskydd är 
något som ständigt bekräftas inom branschen. I Mars 2017 rapporterade branschtidningen 
Arbetet om hur en arbetsgivare blev dömd att betala sanktionsavgift på drygt 70 000 kr för att 
en anställd befann sig på ett tak utan tillräckligt fallskydd (Arbetet 2017). 

Byggherren 
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 
rivnings - eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara 
en juridisk person till exempel ett företag, bostadsrättsförening, en kommun eller myndighet. 
Det är byggherren som under entreprenadtiden skall se till att kraven på arbetsmiljön uppfylls 
för varje enskilt arbete. Detta gäller även arbeten som inte kräver lov eller anmälan.  

Några direkta punkter som byggherren ansvarar för kan vara huvudansvaret inom arbetsmiljön 
för byggprojektet, samordning under projektering och produktion, upprättning av 
arbetsmiljöplan samt lämna in förhandsanmälan på projektet (Plan - och bygglagen 2010:900). 
Dessa ansvar kan i sin tur delegeras till juridiska personer som befinner sig på arbetsplatsen 
men det krävs att den juridiska personen har rätt kompetens och utbildning. Oftast delegeras 
dessa ansvar ut på platschefen som befinner sig på arbetsplatsen. (Boverket 2015) 
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Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U och BAS-P 
För att hantera arbetsmiljöfrågor ska byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för 
arbetet. Byggarbetsmiljösamordnarens ansvar och uppgifter beskrivs i Arbetsmiljölagen 3 kap. 
7§ och AFS 1999:3.  

Byggherren skall utse, antingen sig själv, eller annan person som byggarbetsmiljösamordnare 
för BAS-P och BAS-U. En BAS ska hantera planering och projektering (BAS-P) och en ska 
hantera utförande (BAS-U). Oftast har en juridisk person både BAS-P och BAS-U ansvaret på 
sig. (Arbetsmiljöverket). 

Efter att BAS-P och BAS-U har utsetts kvarstår beställaren eller byggherrens ansvar för 
arbetsmiljöfrågor genom ett backup-ansvar. Ett backup-ansvar innebär att byggherren eller 
beställaren ska ingripa som beslutfattare om tvistefrågor uppstår mellan olika parter. 
Arbetsmiljöverket (2015 g) klargör också att ansvaret innebär att byggherren ser till att samtliga 
parter utför sina arbetsuppgifter. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Här redovisas det teoretiska underlag som rapporten bygger på, kopplat till respektive 
fokusområde. 
  
4.1 Arbetsmiljö i byggbranschen 
Här presenteras den teori som studerats kopplat till ett generellt perspektiv på arbetsmiljö i 
byggbranschen. En nulägesbild av byggbranschens arbetsmiljö följs av en kort historisk 
tillbakablick på arbetsmiljön i Sverige. De vanligaste olyckstyperna på byggarbetsplatsen har 
studerats samt en internationell jämförelse av olycksstatistik. 
  
4.2 Säkerhetsklimat 
Här presenteras den teori som studerats kopplad till säkerhetsklimat. Problem kopplat till 
grundläggande ledarskapsteori diskuteras samtidigt som en rad vanliga problemområden och 
hinder tas upp. 
  
4.3 Arbetsmiljöarbete 
Här presenteras den teori som är kopplad till arbetsmiljöarbetet. Även några av de vanligaste 
åtgärderna och arbetssätten i arbetsmiljöarbetet inom byggbranschen får en kort 
presentation. 
 
  

4.1 Arbetsmiljö i byggbranschen 

4.1.1 Nulägesbeskrivning 

Det går relativt snabbt att bilda sig en uppfattning om läget som berör arbetsmiljö i 
byggbranschen. Nyhetsmedier och de ledande branschtidningarna tar gång på gång upp frågan 
till diskussion där ansvar och orsaker ständigt diskuteras.  

  
Platschefens roll ute på byggarbetsplatsen har successivt förändrats de senaste 10–15 åren och 
inneburit mer och mer kontorsarbete vilket lett till att arbetsmiljöarbetet ute på plats till stor del 
faller på arbetsledarna som i sin tur också fått fler och fler uppgifter. En otydlig 
uppgiftsfördelning tillsammans med risken att arbetsledare och platschefer går in i väggen 
beskriver Arbetsmiljöverket som några av de största hindren för ett fungerande 
arbetsmiljöarbete. Ett annat problem som diskuteras är att det ibland kan råda ett avstånd mellan 
företagens högsta ledningar och hur det verkligen ser ut på plats. Arbetsmiljöarbetet ser många 
gånger bra ut vid skrivbordet och när beslut ska fattas, men den stora utmaningen ligger i att 
kunna omsätta detta i praktiken. (Byggindustrin 2016) 
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Berglund et.al (2017) lyfter fram den ökade grad av outsourcing och internationalisering som 
pågår i byggbranschen som en av de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet. Det mest 
påtagliga problemet som uppstår med en ökad grad av utländsk arbetskraft är de 
språkförbistringar och missförstånd som riskerar att uppstå då de som befinner sig på 
byggarbetsplatsen inte kan kommunicera på samma språk. En annan risk med outsourcing av 
tjänster är att det ofta medför långa kedjor av underentreprenörer där arbetsmiljöansvaret 
riskerar att bli otydligt eller tunnas ut ju längre kedjan blir (Arbetsmiljöverket 2012). 

  
Historiskt 
I början av 1900 talet växte ett missnöje bland industriarbetarna där flera dödsfall 
uppmärksammades. Missnöjet ledde till att en förening startades vars syfte var att främja ett 
säkert arbetsliv. Föreningen jobbade genom att bl.a. dela ut varselskyltar, anordna utställningar 
av skyddsutrustning samt ge ut en tidning till arbetstagarna inom industrin under namnet 
arbetarskyddet. (Statens folkhälsoinstitut 2005) 

Under senare delen av 1900 talet övertogs arbetsmiljöarbetet av arbetsmarknadens parter, 
d.v.s.  fack- och arbetsgivarorganisationer. Med teknikens utveckling och svenska folkets ökade 
säkerhetstänk började forskningsorganisationer, regeringen samt olika myndigheter sätta ramar 
för arbetsmiljöarbetet.  

I början av 2000 talet blev flera olika myndigheter som berörde arbetsmiljö till en enda 
myndighet. Denna myndighet kallades för Arbetsmiljöverkets och hade som uppdrag att 
säkerställa att lagar och förordningar gällande arbetsmiljö följs ute på arbetsplatserna i Sverige.  

 Sverige och internationellt 
I en kunskapssammanställning konstaterar Berglund et.al (2017) att Sverige ligger bra till i en 
internationell jämförelse av arbetsolyckor inom Europa och menar att trenden har pekat åt rätt 
håll de senaste tio åren (se figur 4). 

I samma kunskapssammanställning beskriver de den svenska forskningen på området olycksfall 
inom byggverksamhet som bristfällig. De menar att merparten av den högkvalitativa 
forskningen på området är genomförd i USA, England och Australien. 
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 Figur 4. Europeisk jämförelse av arbetsolyckor 
  
 
4.1.2 Arbetsolyckor och olycksstatistik 

Under året 2016 har AFA försäkring studerat 30 733 olyckor varav 10 259 allvarliga olyckor 
som har inträffat under åren 2010 - 2015 och 1089 godkända arbetssjukdomar under samma 
tid. Byggbranschen är bland de mest skadedrabbade på den svenska arbetsmarknaden när det 
gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. (AFA Försäkring, 2016) 

En allvarlig arbetsolycka kännetecknas av att olyckan har lett till mer än 31 dagars 
sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet. 

Under 2015 inträffade ca 2,5 allvarliga olyckor per 1000 sysselsatta på hela arbetsmarknaden, 
för yrkena inom bygg var motsvarande 8.6 allvarliga olyckor per 1000 sysselsatta. Allvaret 
ligger i att alla yrkesgrupper inom bygg står för cirka 5 procent av de sysselsatta, men samtidigt 
så står byggbranschen för cirka 30 procent av alla godkända arbetsolyckor (se figur 5). Med 
godkända arbetsolyckor menas då olyckan har beviljats från försäkringsbolaget.  

Yrkesgrupperna som statistiken avser baseras på standard för svensk yrkesklassificering, 
SSYK. (Statistiska Centralbyrån, 2012) 
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Figur 5. Antal allvarliga olyckor per 1000 sysselsatta (AFA Försäkring, 2016) 
  
Det skiljer sig stort hur frekvent en olycka sker om man fördelar de efter en händelsetyp. De 
olyckor som byggbranschen lider mest av är fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. 
Olyckor med maskiner inkluderar olyckor som har skett när man ramlar av efter att man har 
klivit in eller ut ur en maskin (se figur 6).  

 
Figur 6. Olyckor som inträffat under 2010-2015 fördelat på händelsetyp (AFA Försäkring, 
2016) 
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Olyckornas händelsetyp varierar kraftigt om man fördelar de på olika åldersgrupper. Den äldre 
generationen råkar mer frekvent ut för allvarliga olycksfall jämför med de yngre arbetstagarna, 
dock har den yngsta åldersgruppen en högre relativ frekvent för olyckor totalt, båda när det 
gäller allvarliga olyckor och olyckor som inte lett till sjukskrivning (se figur 7).  

  
AFA försäkringar tydliggör att man kan tolka det som att det finns en ökad skaderisk på grund 
av att man är ny på jobbet. Det här påståendet gäller för alla år förutom år 2009. Under 2009 så 
rådde det lågkonjunktur i Sverige och sysselsättningen i byggbranschen bland unga var mycket 
lägre än övriga år. Under de senaste åren har sysselsättningsgraden bland den yngre 
generationen ökat och därmed visar figur 7 att unga råkat ut för fler olyckor de närmsta åren.  

  

 
Figur 7. Olyckor bland olika åldersgrupper (AFA Försäkring, 2016) 
  
  
Olycksfrekvens och arbetsskador ur ett organisatoriskt perspektiv undersöker Kines & 
Mikkelsen (2003) kopplingen mellan företagsstorlek och risken att råka ut för en olycka. De 
menar att risken att råka ut för allvarliga olyckor är större i mindre företag (20 anställda eller 
färre). Detta kan förklaras med att större företag har mer resurser att satsa på säkerhetsarbetet 
och därmed har säkrare arbetsprocesser. Dock hävdar de att risken för att råka ut för en 
lindrigare olycka var större på de stora företagen, men menar samtidigt att detta kan bero på att 
de stora företagen har en högre grad av olycksrapportering än de mindre vilket kan medföra att 
det finns ett större mörkertal hos småföretagen när det gäller lindrigare olyckor. 
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Dödsfall 
Dödsolyckorna minskar på byggarbetsplatsen ur ett historiskt perspektiv. Dock visar 
Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor på arbetsplatsen att under 2015, 2016 samt 2017 
att det kan finnas en tendens till ökning av dödsfall i byggbranschen. Arbetsmiljöverket kopplar 
dessa dödsfall till högkonjunktur inom byggbranschen och den därmed växande arbetsstyrkan.  

Nio personer miste livet på en byggarbetsplats år 2016 där dödsfall på grund av sjukdom är inte 
med i den siffran. Under 2017 har det redan skett fyra dödsolyckor fram till mars månad och 
den siffran förväntas stiga enligt Arbetsmiljöverket. Figur 8 visar antal samt orsak till olyckan 
under år 2016. 

  

 
Figur 8: Dödsolyckor efter orsak 
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4.2 Säkerhetsklimat 

Stress, ålder och säkerhetskultur lyfts fram som viktiga orsaker till att allvarliga 
arbetsplatsolyckor inträffar varje år (Byggindustrin 2017). Särskilt attityd och inställning till 
hälsa och säkerhet lyfts fram som kraftigt bidragande orsaker till att olyckor sker. Stenberg 
(2016) hävdar i en studie att medvetenheten om risker ökar och inställningen till hälsa och 
säkerhet förbättras med stigande ålder och arbetslivserfarenhet. Vidare beskriver han att 
säkerhetskulturen och inställningen till stor del påverkas av hur arbetsledningens förebyggande 
säkerhetsarbete upplevs.  

4.2.1 Vad är säkerhetsklimat? 

Säkerhetsklimat som fenomen kan uppfattas som abstrakt och svårdefinierat. Det talas ofta om 
både säkerhetsklimat och säkerhetskultur där det kan vara svårt att dra någon tydlig gräns 
mellan dessa då de i stor utsträckning hänger ihop. Förenklat kan man säga att säkerhetskulturen 
lägger vikt vid hur den sociala omgivningen skapas medan säkerhetsklimatet lägger vikt vid 
hur denna omgivning uppfattas av gruppens medlemmar. Vidare kan man betrakta 
säkerhetsklimat som en ögonblicksbild eller delmängd av säkerhetskultur. (Arbetsmiljöverket 
2012). Säkerhetsklimat definieras av Kines et.al (2011) som: 

  
“Medlemmar av en social enhets delade uppfattningar om organisatoriska riktlinjer, rutiner 
och praxis relaterade till säkerhet“ 
  
Trots ett flertal olika definitioner av säkerhetskultur och säkerhetsklimat finns det en gemensam 
bild bland forskare på området att säkerhetskulturen är en fokuserad del av 
organisationskulturen och kan definieras som de säkerhetsrelevanta aspekterna av just 
organisationskulturen. Organisationskultur definieras av Schein (1992) som: 

 “En uppsättning av gemensamma grundläggande antaganden som en grupp lärt sig när den 
löst problem externt/internt, och som har fungerat bra nog för att anses gällande och lärs 
därför ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande 
till dessa problem” 
  
4.2.2 Att mäta säkerhetsklimat 

Det har utvecklats ett flertal olika verktyg för att mäta säkerhetsklimat där vissa anses som mer 
tillförlitliga och väl utvecklade än andra. Gemensamt för de flesta av dessa mätverktyg är att de 
består av ett antal kortfattade påståenden eller frågor som skall besvaras av den gruppens 
medlemmar i vilken man avser mäta säkerhetsklimatet. Respondenten skall i de flesta av 
mätverktygen ta ställning till hur ledningen resp. gruppen och individen förhåller sig till 
säkerhetsfrågor i organisationen. (Arbetsmiljöverket 2012) 
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 Törner (2010) beskriver ett mätverktyg som tagits fram i ett samarbete mellan nordiska 
arbetsmiljöforskare (Kines et.al 2011) är Nordic safety climate questionnaire (NOSACQ-50) 
(se bilaga). Det är ett enkätverktyg bestående av 50 påståenden som avser mäta 
säkerhetsklimatet genom gruppens uppfattning om: 

 Ledningens säkerhetsprioritering och säkerhetsledningsförmåga 
 Ledningens rättvisa i säkerhetsledningen 
 Ledningens säkerhetsbemyndigande 
 Arbetsgruppens säkerhetsengagemang 
 Arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av risker 
 Arbetsgruppens säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandras förmåga 
 Arbetsgruppens tilltro till säkerhetssystem 

 
Hahn & Murphy (2008) belyser problematiken med att många av dessa mätverktyg ofta 
tenderar att bli omfattande och alltför avancerade för att kunna genomföra praktiskt i en större 
organisation. De menar att ett kort mätverktyg, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, snabbt 
kan ge en allmän översikt av säkerhetsklimatet. Samt att ett kort mätverktyg lätt kan 
inkorporeras i redan existerande arbetsmiljöundersökningar. I sitt korta mätverktyg som 
består av sex påståenden mäter de vad de kallar för de fyra grundläggande 
säkerhetsklimatdimensionerna: 
  

 Ledningsfokus på säkerhet 
 Feedback på säkerhetsnivå 
 Anställdas medverkan 
 Normer för säkerhetsbeteende 

  
För att mäta dessa i sitt korta mätverktyg använder Hahn & Murphy (2008) sig av följande sex 
påståenden där respondenten tar ställning till hurvida de stämmer överens med den egna 
uppfattningen: 

1. Nyanställda lär sig snabbt att det förväntas av dem att de måste följa god hälso- och 
säkerhetspraxis 

2. Anställda blir tillsagda när de inte följer god säkerhetspraxis 
3. Anställda och ledare arbetar tillsammans för att uppnå så säkra arbetsförhållanden som 

möjligt 
4. Man tar inte stora genvägar när anställdas hälsa och säkerhet står på spel 
5. Ledningen har medarbetarnas hälsa och säkerhet som en hög prioritet där jag arbetar 
6. Jag känner mig fri att rapportera säkerhetsproblem på min arbetsplats 

  
4.2.3 Attityder och beteenden 

Starkt kopplat till säkerhetsklimatet i en organisation är de attityder och beteenden som 
betraktas som accepterade inom gruppen. Probst (2008) beskrev i en artikel om 
olycksfallsrapportering att säkerhetsklimat var starkt kopplat till i vilken omfattning som 
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olyckor faktiskt rapporterades. I de organisationer med lägst säkerhetsklimat rapporterades 
knappt var femte olycka vilket kan grunda sig i en form av macho-kultur eller gemensam 
uppfattning om att “så gör vi inte här”. 

I en debattartikel (SVD 2015) uttrycker ordförandena i fackföreningarna Byggcheferna resp. 
Byggnads sin oro över den macho-kultur som råder på många håll i byggbranschen. De menar 
att byggbranschen upprätthåller förlegade värderingar och attityder som andra branscher sedan 
länge gjort sig av med. 

I en annan artikel uppmärksammar redaktionschefen på branschtidningen Byggnadsarbetaren 
en arbetsplatsolycka med dödlig utgång som fick stor uppmärksamhet i media. Vid sidan av 
dödsolyckan hade det dessutom skett två allvarliga arbetsplatsolyckor. Det hela kommenterades 
av säkerhetsansvariga med att det skedde på en stor arbetsplats och att det måste ställas i relation 
till hur många som varit på arbetsplatsen samt hur många arbetade timmar som lagts ner. 

Frågan som ingen behövde besvara var då: -efter hur många timmar är det i så fall okej att 
någon dör? (Byggnadsarbetaren 2016) 
  
4.2.4 Ledarens roll/ansvar 

Stenberg (2016) framhåller ledningens ansvar och engagemang som det mest framträdande 
åtgärdsförslaget för att påverka medarbetarnas säkerhetsbeteende och uppnå en säkrare 
arbetsplats. Meldrum et. al (2009) påpekar att med ledningens engagemang följer de anställdas 
engagemang och lyfter fram fyra primära faktorer som påverkar detta: 

 attityder och beteenden 
 kunskap och förmåga att engagera 
 uppfattning om vad som förväntas 
 delaktighet i säkerhetsarbetet 

  
Vidare bekräftar Yukl (2010) att denna typ av transformativa ledarskap, där ledningen 
konsulterar och uppmuntrar medarbetarna att delta i planering och beslutsfattande, signalerar 
ett förtroende för medarbetarna. Detta leder i sin tur till att uppfattningar om säkerhetsklimat i 
större utsträckning delas av både ledning och medarbetare, vilket är nödvändigt för att kunna 
utveckla och arbeta med säkerhetsklimatet (Kines et.al 2011). 

Ghosh (2014) pekar ut just delaktighet och interaktion mellan ledning och medarbetare som 
det mest effektiva verktyget för en ökad säkerhetsmedvetenhet. Han menar att öppna dagliga 
möten om cirka femton till tjugo minuter har stor inverkan på säkerheten då ökad interaktion 
medför ett ökat säkerhetstänk. 

4.3 Arbetsmiljöarbete 

4.3.1 Arbetsmiljö i tidigt skede 
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De faror och olycksrisker som finns på en byggarbetsplats varierar kraftigt beroende på de 
arbetsplatsspecifika förutsättningarna. En sak som är gemensam för de flesta byggarbetsplatser 
är att många potentiella risker hanteras först då de identifierats på plats. För att tidigarelägga 
denna riskidentifiering och eventuellt kunna undvika farliga situationer i ett tidigt skede talas 
det mer och mer om säkerhetsdesign. Det betyder att de parter som är involverade i det tidiga 
planeringsstadiet måste arbeta mer med att prioritera säkerheten under själva byggprocessen 
och inte bara säkerställa slutproduktens funktion och utformning. Till exempel kan val av 
byggtekniska lösningar i hög grad påverka hur arbetet måste utföras på plats avseende tunga 
lyft, arbetsställningar, säkerhetsutrustning, skyddsanordningar och ergonomi. (Stenberg 2016) 

En annan typ av tidigt säkerhetsarbete tas upp av Le et.al (2015) som belyser vikten av 
säkerhetsutbildningar i utbildningssystemet för t.ex. gymnasieskolans byggutbildning. En 
brittisk studie utvärderar säkerhetsutbildning för blivande byggnadsingenjörer och belyser 
vikten av en pågående kommunikation mellan lärosätena och byggbranschen om vilken 
säkerhetsutbildning studenterna bör ha innan de börjar arbeta i branschen (Petersen et.al 
2008). 
  
4.3.2 Arbetsplatsintroduktioner 

En vanligt förekommande del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på byggarbetsplatserna 
utgörs av att på något sätt introducera nya medarbetare till gällande arbetsmiljö- och 
säkerhetsregler. Detta genomförs i praktiken oftast som arbetsplatsspecifika 
säkerhetsintroduktioner (benämns även arbetsplatsintroduktioner) där innehåll och 
genomförande varieras utefter behov. De stora aktörerna på marknaden har väl utformade 
rutiner för hur detta ska gå till och introduktionen är ofta ett krav för att få beträda arbetsplatsen. 
(NCC, 2015) Skanska, 2016) 

I en sammanfattande beskrivning av arbetsmiljöarbete, gjord på uppdrag av byggsektorns 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, belyses vikten av att kontinuerligt introducera nya 
medarbetare till de arbetsmiljö- och säkerhetsregler som gäller på en ny arbetsplats. De hävdar 
att många arbetsplatsolyckor beror på just bristande arbetsplatsintroduktioner för nya 
medarbetare. Särskilt viktigt är arbetsplatsintroduktionen för de yngre medarbetarna som dels 
av ålders- men även av erfarenhetsmässiga skäl saknar den fysiska och psykiska mognad som 
äldre och mer erfarna medarbetare oftast har. (Sveriges Byggindustrier 2013) 

Smith & Mullan (2015) genomförde en studie där de undersökte hur möten gällande säkerhet 
bör utformas för att få mest positiv effekt på säkerhetsbeteendet. De kom fram till att möten 
som varade längre och i hög grad var uppbyggda kring deltagande snarare än instruerande 
uppnådde bäst effekt på säkerheten. 

 
4.3.3 Utbildning och kompetens 
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En ständigt pågående process för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på 
byggarbetsplatserna är att fortlöpande låta utbilda personalen i dessa frågor. Lingard (2002) 
lyfter fram detta som en av de centrala åtgärderna för att förebygga ohälsa och olyckor. Ett 
generellt problem som kopplas till detta är den brist på motivation och intresse som visas för 
denna typ av utbildningar (Kim et.al 2011).  

Inom vissa områden av säkerhetsarbetet finns det redan en väl utvecklad och accepterad rutin 
för säkerhetsutbildningar och certifieringar. En av de vanligaste och mest framgångsrika 
behörighetsutbildningarna inom bygg och industri är Heta arbeten som har genomförts av 
hundratusentals personer sedan 90-talet. Utbildningen är behörighetsgivande för person som 
ska utföra ett arbete där risk för brand kan föreligga och måste förnyas vart femte år. 
Utbildningen är ett branschkrav som tagits fram i samarbete mellan brandskyddsföreningen och 
de svenska försäkringsbolagen. Alla företags- landstings- och kommunförsäkringar har 
föreskrifter angående Heta arbeten. Brandskyddsföreningen (2017) hävdar att 
skadekostnaderna till följd av brandfarliga arbeten har minskat med 75 % sedan starten av 
kursen Heta arbeten på 90-talet.  

4.3.4 Språkbarriär 

Närvaron av utländsk arbetskraft är något som på senare tid ökat allt mer på svenska 
byggarbetsplatser. En av de största utmaningarna i arbetsmiljöarbetet som detta för med sig är 
den språkbarriär som uppstår då alla på byggarbetsplatsen inte kan kommunicera på ett effektivt 
sätt. Utöver kommunikationsproblem lyfter O’Connor et.al (2005) & Williams et.al (2010) 
fram att utländsk arbetskraft i många fall saknar grundläggande arbetsmiljö- och 
säkerhetsutbildning. De hävdar att detta kan medföra att de försätter sig själva och andra på 
byggarbetsplatsen för fara då de riskerar att ta på sig riskarbeten samt att de, ofta på grund av 
otrygga anställningsavtal, sällan är i en position där de kan kräva säkerhetsutbildning. Detta 
skapar ett behov anpassade säkerhetsutbildningar för dessa grupper. 

Branschtidningen Byggnadsarbetaren har under det senaste halvåret, i ett flertal artiklar, 
diskuterat språkproblemet ute på byggena. De härleder bl.a. en olycka där en utländsk montör 
föll 6,5 meter till kommunikations- och språkproblem. De lyfter även fram språkets påverkan 
på sammanhållningen på byggarbetsplatsen då avsaknaden av kommunikation bidrar till 
vilken stämning som råder på arbetsplatsen och i förlängningen även har effekt på säkerheten. 
(Byggnadsarbetaren 2017.02) 
  
  



ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET PÅ BYGGARBETSPLATSEN 
 

24 

4.3.5 Arbetsberedning 

Dagens byggande ställer allt högre krav på goda kunskaper och effektiv produktion. Ett av de 
många sätt att uppnå detta är att involvera produktionspersonalen i planeringen av olika moment 
på byggarbetsplatsen. När hela produktionspersonalen involveras i planeringen av ett arbete så 
skapas förutsättningar för en lärande organisation där medarbetarna utvecklar sin kunskap och 
kompetens. 

I arbetsberedningen läggs grunden till genomförandet av ett moment på byggarbetsplatsen. 
För att uppnå önskad resultat ska val av utförande metod, material, maskiner, miljö, kvalité 
och hjälpmedel ske i arbetsberedningen. Allt ska baseras på vad beställaren har ställt för krav 
samt vad samhället ställer krav på oss gällande miljö, kvalité, arbetsmiljö m.m. 
Förutsättningar för arbetsberedningar skiljer sig åt och de skall vara projektanpassade. 
(Sveriges byggindustrier 2012) 
Pousette & Törner (2016) analyserar i en studie hur arbetsförberedande möten 
(arbetsberedningar) kan påverka och utveckla säkerhetsklimatet på byggarbetsplatsen. De 
hävdar att dessa möten bör sträva efter ett så brett deltagande som möjligt då den gemensamma 
känslan av deltagande och möjlighet att påverka har en positiv effekt på säkerhetsklimatet. 
Dock så påpekar de att i praktiken tenderar dessa möten bli mer av en formalitet och dess syfte 
riskerar att reduceras till en ren pappersprodukt. 

  
4.3.6 Personlig skyddsutrustning 

En stor och vida omdiskuterad del av arbetsmiljöarbetet ute på byggarbetsplatsen är den som 
berör den personliga skyddsutrustningen. Generellt innefattar den personliga 
skyddsutrustningen de kläder och utrustning som bärs av en person som vistas på 
byggarbetsplatsen i syfte att skydda mot yttre faror. Den omfattning som krävs avseende 
personlig skyddsutrustning varierar något mellan stora och små byggföretag men är i princip 
likvärdig om man betraktar de regler som gäller hos de större aktörerna på marknaden. NCC 
(2015) Skanska (2016) 

  
Kortfattat består den grundläggande personliga skyddsutrustningen av: 

 Skydds/arbetskläder (med varierande varsel/reflex-krav beroende på verksamhet) 
 Skyddsskor med spiktrampskydd och stålhätta 
 Skyddshjälm 
 Ögonskydd 

Utvecklingen och kraven på den personliga skyddsutrustningen har ökat kraftigt på senare år 
vilket har haft god effekt för att förebygga skador och olyckor. Vissa hävdar att kraven på den 
personliga skyddsutrustningen börjar bli alltför omfattande och tenderar i vissa fall att skapa 
motsättningar och motverka sitt syfte. 
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Branschtidningen Byggnadsarbetaren har vid ett flertal tillfällen de senaste åren skrivit artiklar 
där speciellt hjälmkravet diskuterats. De beskriver bland annat den motreaktion som kom då 
NCC vid årsskiftet 2016 införde krav på hakrem till hjälmen (Byggnadsarbetaren 2016.2). Fler 
och fler fall av förslitningsskador kopplade till allt striktare hjälmkrav har uppmärksammats på 
senare tid. Speciellt uppmärksammade är yrkesgrupper som ofta arbetar i en statiskt lutande 
position för nacke och rygg, t.ex. golvläggare och målare som menar att hjälmen till och med 
kan öka risken för skador om man arbetar i ett från övrig byggverksamhet avspärrat rum. 
(Byggnadsarbetaren 2017.4) 

Kopplat till detta problem diskuteras det ibland hurvida det bör tillåtas att göra tillfälliga 
lättnader eller undantag i säkerhetsreglerna. Byggnadsarbetaren (2017.1) skriver om en 
golvläggare som i vissa fall fått igenom sin önskan om ett intyg från byggets platsledning som 
styrker en lättnad i skyddsutrustning. I de fall där tillstånd om avsteg förnekats av 
platsledningen påpekar golvläggaren en “kontraproduktiv byggbyråkrati” som han anser ökat 
de senaste tio åren i takt med att fler och fler tjänstemän ute på byggena aldrig själva jobbat 
som hantverkare. (Byggnadsarbetaren 2017.1) 

Till följd av detta överväger nu flera av de stora byggföretagen att ta fram en rutin för undantag. 
Idag råder generellt hjälmkrav även om vissa företag medger att de ger möjlighet till vissa 
undantag efter riskbedömning på plats. I samband med detta belyser de stora byggföretagen 
risken för vad de kallar “inflation i undantag”, alltså att en ny rutin enkelt skulle kunna 
missbrukas om den inte hanteras på rätt sätt. (Byggnadsarbetaren 2017.4) 

 
4.3.7 Återkoppling och erfarenhetsspridning 

Den största och såklart viktigaste delen av arbetsmiljöarbetet utgörs av det förebyggande arbetet 
som skall förhindra att olyckor inträffar. Men så länge det inträffar olyckor kommer det finnas 
ett behov av att utreda och dra lärdom av olyckorna som skett. Le et.al (2014) beskriver ett 
databehandlingssystem vars syfte är att kunna sprida kunskap och erfarenheter om tillbud och 
olyckor. De liknar systemet vid en kunskapsbank där information som matas in görs tillgänglig 
för andra att ta del och dra lärdom av. 

Esmi & Ennals (2009) bekräftar behovet av denna typ av mobila och digitala kunskapsspridning 
då byggbranschen i ökande grad består av mobil och flexibel arbetskraft. Vidare beskriver de 
att den största utmaningen med denna typ av informationsspridning och erfarenhetsåterföring 
är att inmatnings- och användarfrekvensen av dessa system ofta är låg eller mycket låg. Detta 
kopplar de till en generellt låg utbildnings- och kunskapsnivå gällande dessa relativt nya 
verktyg i branschen, samt avsaknad av tydliga strategier för hur de ska användas i praktiken. 
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5 RESULTAT 

Följande kapitel redovisar en sammanställning av det empiriska material som samlats in 
under studien. Fullständigt datainsamlingsunderlag återfinns sist i rapporten som bilaga. Det 
ges inledningsvis en kortfattad presentation av samarbetsföretaget där den huvudsakliga 
datainsamlingen ägt rum. 
 
Det insamlade empiriska underlaget består av enkät- och intervjusvar samt dokumentstudie, 
som samlats in enligt metodbeskrivningen. Resultaten kommer presenteras i ordning enligt de 
fokusområden som beskrivits i rapportens inledande del. Enkätsvaren presenteras med 
stapeldiagram uppdelade på NCC’s yrkesarbetare resp. underentreprenörer (UE). 

En sammanställning av intervjuunderlag och svarsenkäten till enkätstudien återfinns i sin 
helhet bifogade som bilagor sist i rapporten. Här återfinns även de huvudsakliga dokument 
som studerats i dokumentstudien. 
 
NCC/ncc östergötland 
NCC, Nordic Construction Company, bildades 1988 i samband med att två byggbolag JCC och 
ABV gick ihop och bildade NCC. Idag har NCC 17 000 anställda samt en omsättning på 62.5 
miljarder kronor, deras verksamhet idag drivs främst i Norden. Företaget NCC är uppdelade i 
tre olika delar: NCC industrial, Construction and Civil engineering och NCC development (se 
figur 9). Dessa olika delar har också under segment men vi går in på Construction and Civil 
engineering som är av intresse för den här rapporten.  

 
Figur 9: NCC-koncernens indelning 
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Construction and Civil engineering  
Construction and Civil engineering delas i sin tur i två segment som kallas för NCC building 
och NCC infrastructure. Det är två affärsområden som binder lite kapital, har ett starkt 
kassaflöde och är projektinriktade. 

NCC building 
NCC building är NCC:s största verksamhetsområde med 45% av NCC-koncernens omsättning. 
Byggverksamheten drivs i hela norden även om affärsområdets största förfrågan är i Sverige, 
där NCC buildning har en stark position. NCC building bygger främst bostäder och kontor men 
har även på senare år börjat bygga allt fler offentliga lokaler som skolor och sjukhus.  

NCC Building Östergötland har ca 250 anställda som verkar på olika projekt i länet.  
  
  

5.1 Arbetsmiljö i byggbranschen 

Här följer en sammanfattning av den insamlade data som är kopplad till fokusområde 
arbetsmiljö i byggbranschen. Först presenteras ett sammandrag av de intervjuer som 
genomförts med platschef, arbetsledare och arbetsmiljöverkets inspektör följt av de enkätsvar 
som samlats in från yrkesarbetare.  

5.1.1 Intervjuer 

Bland de arbetsplatsolyckor som sker är fallolyckor av varierande grad den vanligaste 
olycksorsaken. Arbetsmiljöverkets inspektör hävdar att detta ofta kan härledas till bristfälliga 
och dåligt byggda byggställningar. Han tillägger att byggställningarna generellt har en tendens 
att hålla högre standard ju högre de är och att de sämsta byggställningarna återfinns på lägre 
höjder som vid t.ex. villabyggen.  

En återkommande, och stor, riskfaktor ute på byggarbetsplatsen är den allmänna ordningen eller 
snarare oordningen som uppstår till följd av dålig städning och att överblivet material lämnas 
kvar. Arbetsmiljöverkets inspektör hävdar att på byggen där städningen fungerar tenderar resten 
av säkerhetsarbetet att fungera lika bra. 

En annan riskfaktor ute på arbetsplatserna är bristande kunskaper om arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet. Det kan röra sig om folk som inte har rätt förutsättningar att befinna sig på en 
byggarbetsplats i termer av t.ex. utbildning. Detta har ökat i takt med den ökade 
internationaliseringen av arbetsplatserna där den arbetskraft som kommer ofta är vana vid helt 
andra arbetsförhållanden och synsätt på säkerhet. 

5.1.2 Enkätsvar från yrkesarbetare 

Påståenden och enkätsvar kopplade till arbetsmiljö i byggbranschen, här uppdelade i 
respondentgrupperna NCC resp. UE och representerade i stapeldiagram. 
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Kommentar 
En hög andel av både NCC och UE uppger att de känner sig trygga på sin arbetsplats. 
Riskmedvetenheten och kunskapen om arbetsskador är något lägre med fördel för NCC som 
verkar något bättre informerade än UE. En majoritet av de tillfrågade uppgav att de själva eller 
en kollega skadats på en arbetsplats tidigare. 

  
NCC:   UE: 
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5.2 Säkerhetsklimat 

Här följer en sammanfattning av den insamlade data som är kopplad till fokusområde 
säkerhetsklimat. Först presenteras ett sammandrag av de intervjuer som genomförts med 
platschef, arbetsledare och arbetsmiljöverkets inspektör följt av de enkätsvar som samlats in 
från yrkesarbetare.  

5.2.1 Intervjuer 

Det säkerhetsklimat som råder ute på byggarbetsplatserna beskrivs av Arbetsmiljöverkets 
inspektör som traditionellt sett en macho-kultur som tonats ner på senare tid. Rent praktiska 
faktorer som påverkar säkerhetsklimatet beskrivs främst som företagens resurser och storlek 
där större företag har en fördel då de ofta har en specialiserad arbetsmiljöavdelning. I övrigt 
beskrivs säkerhetsklimatet som väldigt individbaserat, där varken ålder, generation eller 
befattning tycks kunna påvisa det ena eller det andra. 

I platschefs- och arbetsledarintervjun hävdas det att yrkesarbetarna generellt är väl medvetna 
om vilka risker som finns men att säkerhetstänket inte alltid tillämpas i praktiken. Orsaker till 
detta kan vara att det uppfattas sinka produktionstakten eller den stress som riskerar att uppstå 
om uppsatta mål och tidplaner inte ligger i fas. 

 
5.2.2 Enkätsvar från yrkesarbetare 

Påståenden och enkätsvar kopplade till arbetsmiljö i byggbranschen, här uppdelade i 
respondentgrupperna NCC resp. UE och representerade i stapeldiagram. 

Kommentar 
Även gällande säkerhetsklimatet verkar det råda fördel till NCC’s yrkesarbetare. Känslan av att 
bli tagen på allvar och att tillåtas vara med och påverka verkar vara något lägre hos UE. 
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 NCC    UE 

 

 

 
  
  
 

5.3 Arbetsmiljöarbete 

Här följer en sammanfattning av den insamlade data som är kopplad till fokusområde 
arbetsmiljöarbete. Först presenteras ett sammandrag av de intervjuer som genomförts med 
platschef, arbetsledare och arbetsmiljöverkets inspektör följt av de enkätsvar som samlats in 
från yrkesarbetare.  

5.3.1 Intervjuer 

Gällande byggföretagens arbetsmiljöarbete har Arbetsmiljöverkets inspektör blandade intryck. 
Alltifrån att det sköts exemplariskt till att vissa företag ger intryck av att tillhandahålla en bunt 
papper, med diverse mallar för säkerhetsrutiner, att visa upp när arbetsmiljöverket kommer på 
besök. Denna typ av attityd och förhållningssätt till säkerhetsarbetet beskriver han vidare som 
den största utmaningen för att kunna minska antalet olyckor. Utöver attityder och beteenden 
beskrevs byggprocessens tidiga skede som en av de största möjligheterna att påverka säkerheten 
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på arbetsplatsen där valen av material och byggmetoder i stor utsträckning påverkar arbetet på 
plats. Arbetsledare och platschef instämmer att det är den egna inställningen som har störst 
potentiell inverkan på säkerheten och menar att ”sunt förnuft” skulle förhindra många olyckor. 

Om det operativa arbetsmiljöarbetet ute på byggarbetsplatsen lyfts tidsaspekten upp i samtliga 
intervjuer som en av de största utmaningarna. Den stress och tidspress som kan uppstå till följd 
av oförutsedda händelser eller en i övrigt pressad tidplan kan potentiellt påverka 
arbetsmiljöarbetet negativt.  

Arbetsledare och platschef lyfter fram vikten av att föregå med gott exempel när det gäller 
säkerheten, inte minst den personliga skyddsutrustningen. Att vara synlig och kontinuerligt 
påminna om vilka säkerhetsregler som gäller beskrivs som en väsentlig del av det vardagliga 
arbetsmiljöarbetet. 

Då nya medarbetare anländer till en ny byggarbetsplats genomgår de en inskrivningsrutin där 
grundläggande- och arbetsplatsspecifika säkerhetsregler ska förmedlas. Detta sköts av både 
platschef och arbetsledare som beskriver yrkesarbetarnas mottagande av inskrivningsrutinen 
som något varierande. Vissa är intresserade och lyssnar medans andra hävdar att ”det där 
papperet har jag fyllt i förr” och ”jag kan sköta mig själv”. Arbetsledaren hävdar att det ibland 
råder brist på förståelsen varför man pratar om säkerheten och även brist på förståelse för det 
arbetsmiljöansvar som vilar på platsledningen.  

Något som det ofta råder delade meningar om ute på arbetsplatsen är hurvida den personliga 
skyddsutrustningen måste bäras i alla lägen. Arbetsledare och platschef säger att de regler som 
NCC ställt upp angående den personliga skyddsutrustningen gäller alla som vistas på 
arbetsplatsen. Något formellt tillstånd om lättnader kan de ej medge. Samtidigt har de viss 
förståelse för de synpunkter som yrkesarbetarna ibland har på om det är praktiskt möjligt att 
efterleva samtliga krav i alla lägen. 

Intervjuerna kom även in på hur man bör hantera personer som på något sätt inte följer de 
arbetsmiljö- och säkerhetsregler som NCC ställt upp. De åtgärdsmöjligheter som platsledningen 
och tjänstemännen har omfattar alltifrån att avvisa personen från arbetsplatsen till att skriva ut 
vite till externa yrkesarbetare. Att skriva ut vite på tusentals kronor till en person som inte följer 
reglerna beskrivs som ett effektivt sätt att statuera exempel för vad som gäller på arbetsplatsen. 
Dock beskrivs det som en aning problematiskt då ansvaret att skriva ut eventuella viten vilar på 
platschef och arbetsledare, som samtidigt ska driva projektet framåt i nära samarbete med dem 
som befinner sig på arbetsplatsen. 

5.3.2 Enkätsvar från yrkesarbetare 

Påståenden och enkätsvar kopplade till arbetsmiljö i byggbranschen, här uppdelade i 
respondentgrupperna NCC resp. UE och representerade i stapeldiagram. 
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Kommentar 
Hurvida yrkesarbetarna är informerade om gällande arbetsmiljö- och säkerhetsregler samt vem 
som är säkerhetsansvarig tycks korrelera med upplevelsen av hur meningsfull och informativ 
arbetsplatsintroduktionen är. Tydligast skillnad mellan NCC och UE är kunskapen om hur en 
olycks- eller utrymningssituation på byggarbetsplatsen ska hanteras. Känslan av att språk- och 
kommunikationsbrister kan bidra till riskfyllda situationer verkar finnas hos samtliga 
yrkesgrupper. Att det finns ett glapp mellan regelverket som berör den personliga 
skyddsutrustningen och yrkesarbetarnas syn på den saken bekräftas, med antydan till 
överrepresentation bland UE. 

 
 
 NCC    UE 

 

 
 
 NCC    UE 
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Svar på “Öppna frågan” från enkäten. 
Skulle du vilja se någon förändring i någon del av arbetsmiljöarbetet? (i så fall vad?) 
  

 Att alla ska kunna normalbegåvad engelska ute på byggarbetsplatsen 
 Minska andelen UE och inköpt arbetskraft som det är svårt att kommunicera med 
 Bättre introduktioner och tydligare introduktioner till utländsk UE 
 Att större fokus läggs på ett projekts ingående förutsättningar, tider, placering, ytor. 

Ute på plats kan det vara svårt, om inte omöjligt, att påverka detta. 
 Standardisera inskrivningsrutin via internet innan man kommer till arbetsplatsen 

  
Kommentar 
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De som valt att besvara den avslutande öppna frågan i enkäten verkar ytterligare vilja förstärka 
vissa delar som enkäten behandlat. Fokus ligger delvis på utmaningen med att förmedla 
säkerhetsarbetet till utländsk arbetskraft. Även liknande svar som i intervjuerna när det gäller 
önskan att mer fokus på arbetsmiljöaspekten bör ligga i det tidiga skedet av byggprocessen. Att 
utveckla inskrivningsrutinen genom standardisering lyfts fram som ytterligare ett 
utvecklingsförslag. 

5.3.3 Dokumentstudie 

Här följer en sammanfattning av de dokument och arbetsmetoder som varit av intresse för 
författarna att studera hos samarbetsföretaget gällande arbetsmiljöarbete. Här ges de endast en 
kortfattad presentation och kortare innehållsbeskrivning. Några av dokumenten återfinns i sin 
helhet som bilagor sist i rapporten.  

Värt att notera är att de dokument som författarna fått ta del av endast utgör en delmängd av 
det arbetsmiljöarbete som bedrivs samt att, vid studiens tidpunkt, tillgång till och användande 
av dessa dokument godkänts av vid samarbetsföretaget verksam arbetsmiljöingenjör. 

 NCC’s ordnings- och skyddsregler (se bilaga för fullständigt dokument) 
  
“Grundläggande” regler för NCC’s produktionsarbetsplatser som kompletteras med 
arbetsplatsspecifika regler i respektive projekt. De gäller alla som verkar på arbetsplatsen och 
innehåller bland annat: 
  
Introduktionskrav 
Innan tillträde till arbetsplatsen skall säkerhetsintroduktion genomföras enligt checklista för 
arbetsplatsintroduktion. 
  
Krav på kompetens 
De som ska utföra arbeten som kräver särskildbehörighet eller utbildning måste kunna styrka 
sin kompetens med godkänt intyg. 
  
Personlig skyddsutrustning 
Utförlig beskrivning av de krav som ställs på den personliga skyddsutrustningen. Både 
avseende minimikrav samt vid vilka moment utrustningen ska utökas. 
  
Konsekvenser 
Beskriver vilka konsekvenser det kan få vid brott mot ordnings- och skyddsreglerna. 
Inledningsvis en varning, sedan avvisning från arbetsplatsen. För UE har NCC rätt att ta ut ett 
vite på 10 000 kr per tillfälle. 
  
  

 Checklista för arbetsplatsintroduktion (se bilaga för fullständigt dokument) 
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Stöd till platsledningen som skall genomföra arbetsplatsintroduktioner med dem som ska 
skrivas in och verka på arbetsplatsen. Beskriver introduktionens omfattning med avseende på 
vad personen har för ärende på byggarbetsplatsen. Exempelvis ska NCC’s säkerhetsfilm visas 
på arbetsplatser där möjlighet till detta finns. 

Skyddsrondsprotokoll 
  
Dokumentation av de regelbundna skyddsronderna som genomförs på byggarbetsplatsen. 
Noterar eventuella säkerhetsbrister och vilken person som ansvarar för att avhjälpa bristerna. 

Incidentrapporter 
  
Dokument som beskriver händelseförlopp och orsaker till en olycka som inträffat. Detta sprids 
ut till resten av organisationen för att öka medvetenheten om, och kunna identifiera, liknande 
risker i andra projekt. En form av återkoppling och kunskapsåterföring. 

 Synergi 
  
Digitalt rapporteringsverktyg för att kunna rapportera olyckor och tillbud. Finns i app-format 
för att alla skall kunna göra en rapportering direkt på plats.  

 “Tysta boken” 
  
Bilderbok som behandlar arbetsmiljö och säkerhet. Beskriver med bilder hur man ska agera ur 
säkerhetssynpunkt och är ett verktyg för att bättre kunna förmedla säkerhetsarbetet till 
utländsk arbetskraft. T.ex. avseende personlig skyddsutrustning (se figur 10). 

 
Figur 10: Exempelbild ur tysta boken 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

Följande kapitel analyserar fritt den teori och empiri som samlats in med utgångspunkt i de 
frågeställningar som ställdes inledningsvis. Först görs en allmän analys av 
arbetsmiljösituationen i byggbranschen innan frågeställningarna gällande säkerhetsklimat 
och arbetsmiljöarbete analyseras. 
  

6.1 Arbetsmiljö i byggbranschen 

Den bild av vad det innebär att vara platschef ute på byggarbetsplatserna idag som beskrivs i 
teorin bekräftas delvis i de intervjuer som genomförts. Att platschefens och arbetsledarens roll 
successivt har förändrats och inneburit mer och mer pappersarbete än tidigare till följd av 
skärpta krav och regler, inte minst gällande säkerheten.  

Att svenska byggarbetsplatser i en internationell jämförelse håller hög säkerhet tycks stämma 
väl överens med den uppfattning som råder bland de yrkesarbetare som besvarade enkäterna. 
Majoriteten var samstämmiga om att de känner sig trygga ute på byggarbetsplatsen men 
samtidigt svarade de flesta att de vid något tillfälle skadats eller haft en kollega som skadats 
på ett bygge. Detta bekräftar att trots att säkerheten internationellt sett håller hög standard så 
finns det fortfarande ett stort behov av att förbättra säkerheten på våra byggarbetsplatser. 
 
Att reda ut omfattningen och statistiken på de olyckor som sker och få en enhetlig bild visade 
sig svårare än väntat. Många av de källor som rapporterar om olyckor och dödsfall gör det 
utifrån olika grunder och kriterier, t.ex. utifrån yrkesgren, försäkringssituation eller nationalitet. 
Det var således svårt att avgöra exakt hur många olyckor som skett om man endast begränsar 
sig till byggarbetsplatser i Sverige. En artikel i branschtidningen med rubriken ”Få olyckor 
under 2015” rapporterar följande stycke: 

”Enligt en sammanställning från BCA inträffade fem dödsfall vid arbetsplatsolyckor som 
drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är ett fall 
mer än 2013. Ytterligare två byggnadsarbetare omkom, men de omfattas inte av statistiken 
eftersom de var från utlandet och inte omfattades av det svenska försäkringssystemet. 
Dessutom dog ytterligare sex personer i sidobranscherna plåtslageri, elinstallation, VVS, 
måleri, maskinentreprenad och övrigt byggande.” (Byggindustrin 2015) 
 
När det gäller olycksstatistik och de vanligaste olyckstyperna ute på byggarbetsplatserna är 
kunskapen bland yrkesarbetarna generellt låg. De flesta som besvarade enkäterna var osäkra på 
dessa frågor, kunskapen om detta var något högre bland NCC’s yrkesarbetare än hos UE. Den 
statistik från arbetsmiljöverket och försäkringsbolag som presenterats i teorin pekar, 
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tillsammans med den arbetsplatsinspektör som intervjuades, tydligt ut fall- och 
maskinrelaterade skador som de vanligaste orsakerna till olyckor. Att informera om detta och 
samtidigt dra paralleller till kända olyckor som skett i närtid kan ha en positiv effekt på 
säkerhetsmedvetenheten. Med största sannolikhet går det att få igång en kort dialog om 
arbetsplatsolyckor då enkätsvaren tyder på att de flesta känner någon som varit med om en 
olycka tidigare.  

Ökningen av utländsk arbetskraft har bidragit till högre olycksstatistik, där bristande utbildning 
och kommunikation kan leda till att de utländska arbetarna i högre grad riskerar att ta på sig 
riskarbeten. Arbetsmiljöverkets inspektör påpekar att i många fall rör det sig om arbetskraft 
som “gör allt” inom bygg, vilket många gånger kan medföra att de saknar rätt kvalifikation 
inom varje område för att kunna jobba säkert.   

I teorin tar Kines & Mikkelsen (2003) upp kopplingen mellan företagsstorlek och risken att 
drabbas av en arbetsplatsolycka. De menar att den som är anställd i ett mindre företag och t.ex. 
verkar som underentreprenör åt ett större företag löper större risk att drabbas av en olycka då 
det lilla företaget inte har samma resurser att lägga på fortlöpande arbetsmiljöarbete. Detta 
bekräftas delvis av den intervju som genomfördes med Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöinspektör 
vars uppfattning var att mindre företag generellt har sämre koll på nya arbetsmiljöregler. Även 
de enkäter som besvarades påvisade att kunskapen om bl.a. arbetsolyckor och skadestatistik var 
något högre hos NCC än hos dess underentreprenörer.  

6.2 Säkerhetsklimat 

Inledande frågeställning: 
Vilket säkerhetsklimat och inställning till säkerhetsfrågor råder på en byggarbetsplats? 
  
Attityder och värderingar är grunden till en organisations agerande. I intervjuerna samt enkäter 
visar på en splittrad attityd i byggbranschen. Att det fortfarande till viss del råder en “macho-
kultur” i byggbranschen påpekades i intervjun med arbetsmiljöinspektören, men att den på 
senare år tonats ned. Även i platschefsintervjun framkom att ”macho-kulturen” blir allt mindre 
och man vågar allt mer säga ifrån om ett arbete inte känns säkert. I denna fråga visade 
enkätundersökningen på en splittrad syn på attityder hos yrkesarbetarna. Det splittrade svaret 
kan bero på vilken attityd och värdegrund yrkesarbetarna själva har samt från vilken bakgrund 
de kommer ifrån. 

En fungerande organisation som tar säkerhetsarbetet i första hand grundar sig på att allas 
åsikter är lika mycket värda. ”Macho-attityden” och ”jag ska bara” tänket måste bort och att 
man som grupp inte accepterar då säkerheten inte kommer prioriteras, både som tjänstemän 
och yrkesarbetare. Det är svårt att avgöra hur säkerhetstänket är utifrån ålder eller generation. 
Det är väldigt personbaserad och beror på personens bakgrund och kompetens, dock påpekas 
det i vår intervju med Arbetsmiljöverkets inspektör att det är betydligt bättre förutsättningar 
idag för att lyckas med systematiskt arbetsmiljöarbete än vad det var förr. 
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Både från observationer och intervjusvar bekräftas det att arbetskraft med rätt utbildning och 
kompetens har en generell god inställning till säkerhetsarbete.   
  
Graden av delaktighet och en känsla av att kunna vara med och påverka är något som teorin 
pekar ut som en av de viktigaste faktorerna för att kunna skapa ett bra säkerhetsklimat 
(Meldrum et.al 2009). Enkätsvaren visade att känslan av att tillåtas vara med och påverka 
säkerhetsarbetet var något högre hos NCC’s yrkesarbetare än hos underentreprenörerna. Att 
känslan av delaktighet är större bland NCC’s egna yrkesarbetare kan tyckas vara självklar då 
dessa kan tänkas ha haft en längre relation till NCC’s ledning och de som hanterar 
arbetsmiljöarbetet än vad underentreprenörerna kan tänkas ha. 

   

6.3 Arbetsmiljöarbete 

Inledande frågeställningar: 
Hur kommuniceras arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ute på byggarbetsplatser idag? 
  
Hur kan arbetsmiljöarbetet utvecklas för att bidra till ett ökat säkerhetstänk? 
  
En uppfattning är att säkerhetsarbete och arbetsmiljötänk prioriteras när allt flyter på som det 
ska. När planeringen inte håller eller då oförutsedda tilläggsarbeten förekommer kan 
tidspressen på arbetsledare och platschefer öka och säkerhetstänket riskerar att prioriteras 
mindre då mer krafter åtgår till att driva bygget framåt och lösa eventuella situationer som 
uppstått. Detta förfarande bekräftas delvis av de intervjuer som genomfördes med arbetsledare 
och platschef. Om man ser till enkätsvaren så kan okunskap och dåligt informerade 
underentreprenörer leda till en benägenhet att utföra ett riskabelt jobb ökar på arbetsplatser som 
präglas av en känsla av tidspress och stress.  

Både tjänstemän och yrkesarbetare är överens om att dålig planering är en stor faktor till att 
incidenter inträffar. Platschefsintervjun lyfter fram en önskan om att mer vikt lades på att arbeta 
med säkerhet genom planering i tidigt skede. Även den intervju som genomfördes med 
arbetsmiljöverket pekar ut ett byggprojekts tidiga skede som den största chansen att kunna 
påverka och säkerställa säkerheten under byggtiden. Problemet med detta lyfts vidare under 
intervjun fram som att avståndet mellan ritbord och arbetsplats är för stort och att det i många 
fall råder brist på “verklighetsförankring” och kunskap bland konstruktörer och arkitekter om 
hur det ser ut på en byggarbetsplats. 

Ett av de vassaste och vanligast förekommande verktygen för att hantera arbetsmiljö- och 
säkerhetsfrågor ute på byggarbetsplatsen är arbetsplatsintroduktionen. Denna del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts ofta fram som den bästa möjligheten att slå fast vad som 
gäller för arbetsplatsen avseende arbetsmiljö- och säkerhet (Sveriges Byggindustrier 2013). 
Introduktionens omfattning och nivå beskrivs i intervjuerna som direkt beroende av 
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arbetsplatsens och platsledningens förutsättningar i respektive projekt. Den problematik som 
nämns i samtliga intervjuer berör framförallt problemet med att få tiden att räcka till.  

Checklistan som studerades i dokumentstudien rörande arbetsplatsintroduktioner tar upp att 
NCC’s säkerhetsfilm skall visas där möjlighet finns, samt kompletteras av arbetsplatsspecifika 
regler. Med andra ord är det upp till ledningen för respektive arbetsplats att bedöma hurvida det 
finns möjlighet att visa filmen. På de arbetsplatser där filmen ej kan visas riskerar den 
information som den förmedlar att gå förlorad. Exempelvis kunskapen om vem som är 
huvudansvarig för säkerheten på arbetsplatsen samt vad som gäller vid en olycks- eller 
utrymmningssituation var förhållandevis låg bland UE. En orsak till detta kan vara om det 
uppstår osäkerhet hos den som ska genomföra arbetsplatsintroduktionen angående vad som 
skall tas upp och förmedlas i de fall det inte finns möjlighet att visa filmen. I dessa fall kan det 
föreligga ett behov av ett enklare stöd som tar upp vad som ska förmedlas. 

En annan aspekt av arbetsplatsintroduktionerna som diskuterades i intervjuerna var hur de bör 
utformas för att uppnå bäst resultat. Smith & Mullan (2015) hävdar i teorin att man bör försöka 
eftersträva bred publik och deltagande snarare än instruerande. Även intervjun med 
Arbetsmiljöverket tog upp detta men det påstods att detta av praktiska skäl med stor sannolikhet 
bara är praktiskt genomförbart i riktigt stora projekt än i mindre där det kanske skrivs in någon 
enstaka  

Underentreprenörer som introduceras på byggarbetsplatser gör det ibland i en stressig miljö och 
därmed kan det leda till att den fullständiga rutinen för arbetsplatsintroduktioner som NCC tagit 
fram inte fullföljs helt ut. Ett förslag som framkom vid intervjuerna samt i 
enkätundersökningens öppna fråga är att man skickar arbetsmiljöplanen till UE innan de ens 
har börjat med arbetet för att vara förberedda och inlästa på vilka arbetsmiljö- och 
säkerhetsregler som gäller samt vara förberedda på vad arbetsplatsintroduktionen kommer att 
behandla. Detta borde kunna öka förståelsen för och medvetenheten om varför 
arbetsplatsintroduktionen genomförs. 

Teorin lyfter fram problemet med den brist på motivation och ibland ointresse som kan råda för 
säkerhetsutbildningar (Kim et.al 2011). Då arbetsplatsintroduktionerna är något som genomförs 
på alla arbetsplatser kan det utvecklas en uppfattning som säger att “det där har jag fått gå 
igenom så många gånger på tidigare byggen…”. I enkätundersökningens öppna fråga lyftes en 
önskan om att standardisera inskrivningsrutinen via internet innan man anländer till 
arbetsplatsen. Då ingen byggarbetsplats är den andra lik när det gäller risker är det tveksamt om 
det fullt ut skulle gå att standardisera en inskrivningsrutin på det sättet. Däremot borde de 
grundläggande arbetsmiljö- och säkerhetsreglerna gå att standardisera i någon typ av, på 
förhand genomförd, utbildning. Liknande den för Heta arbeten som beskrevs i teorin, som sedan 
kompletteras med de arbetsplatsspecifika reglerna för respektive projekt på plats. Behovet av 
denna typ av utbildning kan motiveras med den ökade grad av segmentering som sker inom 
byggbranschen. Allt fler specialiserar sig och mängden underentreprenörer som rör sig mellan 
olika byggen ökar. Att då standardisera en grundläggande del av arbetsmiljöarbetet till en 
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certifiering skulle kunna bidra till att höja “lägsta-nivån” för säkerhetstänket men även 
underlätta för de som ska sköta arbetsmiljöarbetet ute på byggarbetsplatserna. 

En av de största utmaningarna i arbetsmiljöarbetet är att säkerställa så alla tar till sig och följer 
gällande arbetsmiljö- och säkerhetsregler. Ökningen av utländsk arbetskraft och den 
språkbarriär som detta i vissa fall har inneburit lyfts både av teorin och rapportens datainsamling 
fram som en faktor som påverkar arbetsmiljön. Då graden av internationalisering inom 
byggbranschen verkar hålla i sig föreligger det ett stort behov av att överbrygga den språkbarriär 
som beskrivits. På det området är NCC’s “Tysta boken” ett utmärkt exempel på ett steg i rätt 
riktning. 

Något som kan skvallra om inställningen till den egna säkerheten är hur väl kraven på den 
personliga skyddsutrustningen efterlevs. I teorin beskrivs detta som en av knäckfrågorna i 
arbetsmiljöarbetet och det debatteras vilt hurvida undantag från dessa krav ska hanteras. 
Enkätsvaren visar att det finns en utbredd uppfattning om att vissa arbetsmoment inte kan 
utföras utan att göra avsteg från säkerhetsreglerna. Detta bekräftas vidare av intervjuerna där 
efterlevnadsgraden gällande den personliga skyddsutrustningen beskrevs som varierande. 
Samtidigt måste man beakta att olika yrkesgrupper, som beskrivet i teorin, har olika 
förutsättningar i sitt yrkesutövande som i vissa fall till viss del kan försvåras av den föreskrivna 
skyddsutrustningen. Således vore det orättvist att dra några slutsatser om att efterlevnadsgraden 
i den personliga skyddsutrustningen står i proportion till en enskild individs säkerhetstänk.   

6.4 Diskussion 

I den analys som genomfördes bekräftades teorin till stor del av de resultat som framkommit 
under studien. Resultatet från enkätundersökningen delades upp i NCC resp. UE, men även 
enkätdeltagarnas ålder och tid i byggbranschen registrerades. Under teorin beskrevs en 
variation i arbetsolyckor när det gäller åldersskillnader (AFA försäkringar). Där de yngre 
råkade ut för mer olyckor och de äldre råkade ut för färre olyckor men olyckorna var då 
allvarligare. I vår datainsamling såg vi endast en marginell skillnad i svaren sett till 
respondentens ålder och erfarenhet. Således gavs ålder- och erfarenhetsaspekten inget större 
utrymme i analysen. Vi tror att anledningen till det här är att AFA försäkringars undersökning 
hade en betydligt större population att basera sina undersökningar på.  

Det resultat som framkom i rapporten blev något bredare och mer omfattande än vad den 
inledande frågeställningen avsett. Resultatet berörde även den allmänna kunskapen och 
problematik gällande arbetsmiljö och inte bara “inställningen” till säkerhetsfrågor. Detta kan 
bero på att rapporten både i litteraturstudien men även vid datainsamlingen la ganska mycket 
fokus vid den grundläggande arbetsplatssituationen, något som bedömdes som nödvändigt för 
att kunna bygga vidare med frågor gällande säkerhetsklimat och inställning. 

  



ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET PÅ BYGGARBETSPLATSEN 
 

42 

Ledningens engagemang i säkerhetsfrågor och medarbetarnas känsla av delaktighet i 
säkerhetsarbetet bedöms som centrala för att kunna påverka säkerhetsklimat och säkerhetstänk. 
Av de utvecklingsförslag för arbetsmiljöarbetet som togs upp i analysen bedöms det som mest 
effektivt att i första hand satsa på att utveckla de redan etablerade och välkända rutinerna i 
säkerhetsarbetet.  

Metoder för att öka efterlevnadsgraden när det gäller säkerhetsregler var något som 
problematiserades under intervjuerna. Att man som platschef eller arbetsledare ska driva 
projektet framåt och upprätthålla ett väl fungerande samarbete med alla ute på arbetsplatsen 
kan göra det svårt att alltid ta till de åtgärder som föreligger vid brott mot arbetsmiljö- och 
säkerhetsreglerna. Man kan t.ex. tänka sig att ett vite motsvarande en halv månadslön skulle 
kunna påverka en person på två sätt; antingen tar personen till sig och drar lärdom av vad som 
inträffat eller så får det motsatt effekt vilket kan tänkas ha en negativ påverkan på framtida 
samarbete. Problematiskt är att det potentiellt kan handla om att förhindra framtida livsfarliga 
situationer men att det kan vara svårt för en bötfälld person att ta till sig om den inte inser sitt 
eget misstag. Att ta in en extern part som verkställer den faktiska konsekvensen av 
överträdelsen skulle kunna förenkla för platschef eller arbetsledare att upprätthålla 
arbetsplatsens arbetsmiljö- och säkerhetsregler och samtidigt driva projektet. 

 Mest fokus i analysen lades vid arbetsplatsintroduktionerna och hur dessa potentiellt kan 
utvecklas. De förslag som framkom angående en typ av behörighets- eller certifikatsgivande 
arbetsmiljöutbildning har troligtvis en bit kvar på vägen innan de skulle kunna realiseras i 
byggbranschen. Att driva igenom ett branschkrav på den typen av utbildning skulle troligtvis 
kräva omfattande utredningsarbete och samarbete mellan entreprenörer, byggherrar, 
försäkringsbolag med flera. 
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7 SLUTSATSER 

Följande slutsatser har dragits utifrån den analys som gjorts av rapportens teoretiska och 
empiriska material. Där ej annat anges svarar författarna för eventuella slutsatser och 
rekommendationer. 

7.1 Svar på frågeställningar 

Vilket säkerhetsklimat och inställning till säkerhetsfrågor råder på en byggarbetsplats? 
  
I den internationella arbetsmiljöjämförelse som rapporten tagit upp ligger Sverige relativt bra 
till när det gäller säkerhet på byggarbetsplatsen. Utifrån fallstudien tycks det råda delade 
meningar när det gäller inställning till säkerhet och arbetsmiljöarbete. Denna inställning verkar 
till stor del vara individbaserad och inget som kan tillskrivas en särskild yrkesgrupp utifrån vad 
rapporten kommit fram till. Den generella uppfattningen är ändå att arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet tas väl emot ute på byggarbetsplatserna. Att olycksstatistiken minskat drastiskt 
de senaste årtiondena tyder på att den till ytan sett konservativa byggbranschen ändå i många 
avseenden tagit till sig och är benägen att utvecklas även på arbetsmiljöområdet.  

  
Hur kommuniceras arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ute på byggarbetsplatser idag? 
  
En av de vanligast förekommande arbetsmetoderna för att kommunicera arbetsmiljö- och 
säkerhetsfrågor ute i produktionen är idag den arbetsplatsspecifika säkerhetsintroduktionen. Att 
i ett tidigt skede kunna förmedla gällande säkerhetsregler samt fastställa att dessa accepterats 
och förståtts lägger grunden till det fortsatta arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet under 
byggprocessen. 

Löpande kommunikation av risker under arbetets gång är av största vikt då många av de risker 
som finns på en byggarbetsplats förändras över byggtiden. För att identifiera eventuella risker 
med nya arbetsmoment använder man sig ofta av arbetsberedningar där tillvägagångssätt 
analyseras för att kunna säkerställa en effektiv men även säker arbetsmetod. 

En annan viktig del i kommunikationen av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är att återkoppla 
och dra lärdom av tidigare olyckor och tillbud. Då många moment på en byggarbetsplats är 
återkommande och repetitiva kan olycksrapporteringar bidra till att utveckla säkrare 
arbetsmoment. 
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Hur kan arbetsmiljöarbetet utvecklas för att bidra till ett ökat säkerhetstänk? 
  
Sett till rapportens undersökning och de undersökningar som gjorts tidigare är en förändring i 
beteende och inställning väsentligt för att minska antalet arbetsolyckor. Det bekräftas även 
genom den allmänna uppfattningen som har visat sig genom intervjuer med tjänstemän och 
arbetsmiljöverkets inspektör att många pekar på orsaker som lathet, oordning och” jag ska 
bara”-tänket. 

Teori samt data tyder på att arbetsmiljöarbete skall introduceras i tidigt skede för att kunna bidra 
till ett ökat säkerhetstänk. Ett av de vassaste och vanligast förekommande verktygen för att 
hantera arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i tidigt skede ute på byggarbetsplatsen är 
arbetsplatsintroduktionen. Att ge den som är nyanländ på arbetsplatsen en grundlig genomgång 
av regelverk som rör säkerhetsarbetet förenklar även det fortsatta arbetsmiljöarbetet då 
vederbörande redan blivit informerad en första gång.  

Att synliggöra och utbilda om olyckor och arbetsmiljö är viktiga steg för att kunna uppnå ett 
förhöjt säkerhetstänk. Oavsett område så kan en ökad kunskapsnivå på ett positivt sätt öka viljan 
och benägenheten att göra bra ifrån sig. Önskvärt vore att det fanns en branschgemensam 
”lägsta-nivå” gällande kunskaper i arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen.   

7.2 Rekommendationer 

Följande rekommendationer riktar sig både till samarbetsföretaget där fallstudien och 
datainsamlingen ägt rum, samt till byggbranschen som helhet. De rekommendationer som 
presenteras är författarnas förslag utifrån vad som behandlats i denna rapport. De avser ej på 
något sätt ersätta existerande rutiner utan är endast att betrakta som förslag och komplement till 
dessa. Vissa av rekommendationerna kan för många te sig som självklara och redan vara 
existerande delar i det egna arbetsmiljöarbetet.  

Arbetsplatsintroduktioner  
Fritt baserat på de förslag, idéer och resultat som framkom genom intervju- och enkätstudien 
föreslås här några punkter som eventuellt skulle kunna vara av intresse att väga in i den 
arbetsplatsspecifika introduktionsrutinen. 

  
 Inled introduktionen med grundläggande information om arbetsplatsen/projektet, t.ex. 

om vad det är som byggs, varför det byggs och till vem. Eller på annat sätt skapa en 
känsla av delaktighet och fånga intresse/engagera personen som ska introduceras. 

 Informera om säkerhetsansvaret som platschefen har och vad det innebär att vara 
BAS-U. Det kan öka förståelse för säkerhetsarbetet. 

 Diskutera senaste tidens olyckor som det skrivits om. Det kan skapa en dialog som 
ökar medvetenheten och sprider kunskap. 



 SLUTSATSER 
 

45 

 Se över om innehållet i den egna rutinen behöver kompletteras på någon punkt. 
Studiens enkätundersökning påvisade exempelvis relativt dålig kunskap bland UE om 
rutiner vid en olycks- eller utrymningssituation. 

  
I de fall det saknas möjlighet att genomföra introduktion med digital presentation bör det finnas 
tillgång till en analog checklista som specificerar vad som ska tas upp i den arbetsplatsspecifika 
introduktionen. Detta för att förenkla och fungera som ett stöd för den som genomför 
introduktionen men även för att stämma av och i efterhand kunna säkerställa vad som 
förmedlades och att ingen del av introduktionen utelämnades. 

Utbildning  
En rekommendation på ett lite mer visionärt plan skulle kunna vara att se över en potentiell 
branschgemensam personcertifiering och utbildning i grundläggande arbetsmiljö och säkerhet. 
Visionärt av det skälet att det troligtvis är något som måste ske i samarbete med flertalet av 
ledande entreprenörer, försäkringsbolag, branschorganisationer och myndigheter vilket med 
största sannolikhet skulle föregås av en komplex utredningsprocess. 

Åtgärder 
Se över rutin att, vid en eventuell förseelse mot ordnings- och skyddsreglerna, ta in extern 
specialist som inte är direkt involverad i produktionen och den dagliga verksamheten som sker 
på byggarbetsplatsen. Låt det fortlöpande ansvaret att tillse så att reglerna följs fortfarande ligga 
på platschef och arbetsledare men att de har möjlighet till stöd om eventuella konsekvenser ska 
verkställas.  

7.3 Metodkritik 

De resultat som framkommit är givetvis kopplade till rådande rutiner vid de arbetsplatser där 
datainsamlingen ägt rum. Vilka rutiner som tillämpats vid respektive arbetsplats undersöktes ej 
utan antagandet gjordes att grundläggande rutiner och arbetssätt gällande arbetsmiljön 
baserades på de gemensamma riktlinjer som fanns vid tillfället (se kap.5.3.3). 

Enkätsvaren från NCC’s yrkesarbetare antas vara mer rättvisande då de för det första hade 
bredare svarsgrupp men även berörde en större mängd arbetsplatser än de svar som erhölls 
från UE. De resultat som tyder på en bättre kunskap gällande arbetsmiljöarbete hos NCC än 
hos UE torde kunna förklaras med att NCC’s yrkesarbetare under en längre tid varit i kontakt 
med de rutiner och arbetssätt som gäller för NCC’s arbetsmiljöarbete.  
  

7.4 Förslag till fortsatta studier 

Forskare har uttryckt att det finns ett behov av svensk arbetsmiljöforskning då en stor del av 
ämnesområdets forskning kommer från andra länder. Då denna rapport på en relativt begränsad 
tid har försökt behandla en del av ett mycket omfattande ämnesområde kan författarna fastställa 



ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET PÅ BYGGARBETSPLATSEN 
 

46 

att det hade varit önskvärt att genomföra en liknande studie med mer resurser. Framförallt där 
en större målgrupp inkluderas.  

  
Byggbranschen bli allt mer segmenterad och består till stor del av underentreprenörer som rör 
sig mellan många olika byggen. Som diskuterats tidigare i rapporten borde det därmed föreligga 
ett behov av en branschgemensam grundläggande arbetsmiljöutbildning för att säkerställa en 
branschgemensam “lägsta-nivå” när det gäller arbetsmiljö. Förslag till fortsatt studie inom 
ämnesområdet kan då vara att undersöka det eventuella behovet av en sådan 
utbildning/certifiering och vilka parter som i så fall skulle beröras. Vidare kan det på sikt 
undersökas vad som bör inkluderas samt hur implementeringen av utbildningskravet skulle gå 
till i praktiken. 
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NCC:s ordnings- och 
skyddsregler 
 
 
Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom 

NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med 

arbetsplatsspecifika regler. Med arbetsledning avses NCC:s 

arbetsledning.  
 

INTRODUKTION 
  Alla verksamma på NCC:s arbetsplatser ska 

innan arbetet påbörjas genomgå minst en 
muntlig säkerhetsintroduktion, som innehåller 
ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen 
samt aktuella risker.  

    

 KOMPETENS 
 De yrkesgrupper som behöver extra behörighet 

för att utföra sitt arbete, till exempel kran- och 
maskinförare, ska styrka sin behörighet genom 
att visa förarbevis för arbetsledningen/ BAS-U. 
Många arbetsmoment exempelvis heta arbeten 
och användning av motorkedjesågar, kräver 
särskild utbildning som ska styrkas genom ett 
godkänt skriftligt intyg. 

  

SAMVERKAN FÖR EN SÄK ER 
ARBETSPLATS   

   Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka 
för att åstadkomma en säker arbetsmiljö. 

   Alla ska följa aktuella regler samt använda och 
vårda föreskriven skyddsutrustning.  

 För att skapa en säker arbetsplats arbetar NCC 
efter konceptet Tim e Out som innebär att alla 
som en naturlig del i arbetet ska reagera och 
agera på riskfyllda beteenden eller situationer.  

 PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 
   Skyddshjälm, fäst med 3-/ 4-punkts hakrem 

enl. EN397 (fr.o.m. 2016-01-01), och 
skyddsskor med spiktrampskydd och 
skyddståhätta ska alltid bäras.   

 Varselkläder på över- och underkropp 
(uppfyller klass 3) ska bäras vid mark- och 
anläggningsverksamhet.  

 Varselkläder på överkropp (uppfyller klass 2) 
ska bäras vid hus- och bostadsverksamhet.  

 Varselväst (klass enligt krav ovan), personligt 
storleksanpassad, får endast kortvarigt 
användas i väntan på riktiga varselkläder. 

 Strängare arbetsplatsspecifika regler kan 
förekomma.  

 Ögonskydd genom skyddsglasögon eller visir 
enl. EN166 ska alltid bäras fr.o.m. 2016-01-01. 

 Hörselskydd och handskar ska alltid tas med 
och användas vid behov.  

 Vid risk för fall där fast fallskydd saknas ska 
fallskyddssele användas och förankras säkert. 
Personal ska ha dokumenterade kunskaper.  

 Vid risk för drunkning är flytväst obligatorisk, i 
de fall tekniskt skydd saknas. 



   
  

  

  

Verksamhetssystem  

Dokument-ID  Ordnings och skyddsregler - KD.doc 2 (4) 
      

 Övrig personlig skyddsutrustning såsom ex. 
andningsskydd ska användas vid behov. 

   NCC-medarbetare ska använda arbetskläder 
och skor som NCC tillhandahåller enligt 
interna regler. 

 För besöksregler, se rubrik Besökare. 
  

 ID06 
   Alla på arbetsplatsen ska bära företags-

legitimation väl synligt, samt följa ID06 regler.  
 
 NÄRVAROREGISTRERING 
 Enligt lag har alla som är verksamma på 

arbetsplatsen skyldighet att anmäla sin 
närvaro elektroniskt fr.o.m. 2016-01-o1. Detta 
innebär att alla som är verksamma på 
arbetsplatsen själva ansvarar för att vara 
registrerade, dvs. registrera sig omedelbart när 
man kommer till arbetsplatsen respektive när 
man lämnar den. Registrering sker i anvisad 
teknisk utrustning. Om det av någon 
anledning inte går att registrera sig så ska 
arbetsledningen omedelbart kontaktas. 

  

 ORDNING OCH REDA 
   Ordning och reda ska gälla på arbetsplatsen. 

Det kan förhindra många olyckor och medför 
en effektivare produktion.  

 Alla ska städa kontinuerligt under utförande 
av eget arbete. Material ska förvaras på 
anvisad plats utan att blockera transportvägar. 
Det ska placeras stabilt och vid behov 
förankras. 

  

 SKYDDSANORDNINGAR  
   Innan ett arbete påbörjas ska alltid 

skyddsanordningar kontrolleras, så att de är 
korrekta och säkert utförda. Eventuella brister 
måste omgående åtgärdas/anmälas till 
arbetsledningen. 

   Ett arbete kan innebära att tillfälliga 
avspärrningar runt arbetsplatsen måste sättas 
upp för att förhindra att någon skadar sig. 

 Obs! Måste en skyddsanordning tas bort för att 
arbetet ska kunna utföras, är det en sky ldighet att 
återställa den. 

 Om  skyddsanordning inte om edelbart kan 
återställas ska arbetsom rådet säkras och 
rapporteras till arbetsledningen. Underlåtenhet 
eller slarv kan m edföra straffpåföljd enligt 
arbetsm iljölagen. 

 

 BRANDSKYDD  
   Arbetsledningen ska alltid meddelas om 

brandfarlig vara ska användas. Det är 
nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria, att 
brandsläckare finns tillgängliga samt att 
brännbart material förvaras på ett säkert sätt. 
Gas- och gasolflaskor ska, då de inte används, 
förvaras på särskild anvisad plats enligt APD-
plan och varningsskyltas. 

   Halogenstrålkastare får inte användas. 
  
 HETA ARBETEN  
   Med heta arbeten menas främst svetsning, 

skärning, arbete med rondell, lödning samt 
arbeten med öppen låga för uppvärmning eller 
upptining. 

   Inga heta arbeten får påbörjas utan att NCC:s 
tillståndsansvarige har kontrollerat och gett 
tillstånd till arbetet. Utrustningen ska uppfylla 
Arbetsmiljöverkets krav och arbetet ska följa 
Brandskyddsföreningens regler. Även 
försäkringsbolagens krav på förebyggande 
åtgärder ska vara uppfyllda.  

 

 BESIKTNING OCH TILLSTÅND  
   Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar 

och liknande utrustningar ska besiktigas enligt 
lagstadgade tidsintervall. 

   Utrustning som saknar godkänt 
besiktningsintyg får inte användas på 
arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas 
för arbetsledningen/ BAS-U innan arbete.  

 Användning av vissa maskiner och 
anordningar (exempelvis sax- och bomlift, 
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kran och truck) samt arbete i slutna utrymmen 
kräver tillstånd från arbetsgivaren/ inhyraren.  

  

 SÄKRA LYFT  
Ingen får vistas under hängande last. Områden 
där lyft sker ska spärras av. Alla som kopplar 
last ska ha utbildning i ”Säkra lyft”.  

 
 STEGAR OCH BOCKAR  

Anliggande stegar ska inte förekomma. 
Undantagsfall kräver stegtillstånd som 
utfärdas av arbetsledningen efter 
arbetsberedning. Övriga stegar, arbetsbockar 
och arbetsplattformar ska följa branschens 
riktlinjer för ”Bra arbetsmiljöval”.  

 HAND- OCH ELVERKTYGSARBETE N 
   Den som ska använda en handhållen maskin 

ska ha god kännedom om dess funktion. 
Maskinens funktion och skydd ska fortlöpande 
kontrolleras. Vid eventuell tveksamhet hur en 
viss utrustning ska hanteras, ska 
arbetsledningen rådfrågas för genomgång eller 
för vidare kontakt med leverantör. 

 

 BULLRANDE VERKSAMHET  
   Alla verksamma på produktionsarbetsplatsen 

ska medverka till att minska hörselskadligt 
buller. Dels genom att använda maskiner och 
utrustning som ger så lite buller som möjligt, 
dels genom att avskärma speciellt bullrande 
arbeten. 

   Musikanläggningar får inte användas på 
arbetsplatsen utan arbetsledningens tillstånd.  
Att lyssna på musik i hörselskydd eller 
hörlurar är inte tillåtet. 

 

 ELSÄKERHET  
   Det är endast personal med elbehörighet som 

får göra ingrepp i en elanläggning. 

   Kablar skadas lätt och ska vara upphängda. 
Skadade elkablar får under inga 
omständigheter användas. Om skada på elkabel 
upptäcks ska den tas ur drift och 
arbetsledningen genast underrättas.  

 

 FARLIGA ÄMNEN  
   Hos arbetsledningen samt där de farliga 

ämnena förvaras ska finnas en pärm med 
säkerhetsdatablad för alla farliga ämnen som 

 används på arbetsplatsen.   

   Under- och sidoentreprenörer ska överlämna 
säkerhetsdatablad över farliga ämnen som de 
hanterar på arbetsplatsen till arbetsledningen. 

 Alla  som arbetar med ett farligt ämne ska få 
information om vilka risker som det kan 
medföra och vilka skyddsåtgärder som 
behöver vidtas. 

   Vid arbete med vissa ämnen, till exempel 
asbest och härdplaster, krävs medicinsk 
kontroll, tjänstbarhetsintyg samt speciell 
utbildning enligt lag. 

  

 ALKOHOL OCH DROGER  
   Alkohol och droger får inte förekomma på 
 NCC:s arbetsplatser (se anslagen Alkohol- och 

drogpolicy). Person som är påverkad eller på 
annat sätt inte arbetsför får inte vistas på 
arbetsplatsen.  

  

 MOBILTELEFON  
 Mobiltelefonanvändning på arbetsplatsen 

utgör en risk. Användning av mobiltelefon ska 
ske under säkra former, exempelvis där man 
går åt sidan och ställer sig i en säker position. 

 Maskin- och kranförare på arbetsplatsen får 
inte använda mobiltelefonen under pågående 
arbete. 

 Privat mobiltelefonanvändning ska förläggas 
till rast. 

 

 OLYCKSFALL / TILLBUD  
   Olycka eller tillbud ska utan dröjsmål anmälas 

till arbetsledningen och till lokal 
arbetsmiljöingenjör. Allvarliga olyckor och 
tillbud ska alltid utredas och anmälas till 
Arbetsmiljöverket. 

  
 Obs! Kännedom  om  tillbud är av stort värde i det 

förebyggande arbetsm iljöarbetet. 
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 FÖRSTA HJÄLPEN  
   Första hjälpen-utbildad personal ska finnas på 

arbetsplatsen och namngiven samt anslagen.  

   Förbandsmaterial och ögondusch ska finnas 
lättillgängligt på arbetsplatsen samt 
kontrolleras och kompletteras kontinuerligt. 

 ÖVRIGA ORDNINGSREGLER  
   Rökning inomhus är förbjudet. Rökning 

utomhus får endast ske på anvisad plats. 

Parkering får endast ske på anvisad plats. 

 Husdjur får inte vistas på arbetsplatsen. 

Minderåriga får inte vistas eller arbeta på 
arbetsplatsen. Undantag är elever som gör 
praktik från byggprogrammet. 

BESÖKARE  
 Besökare ska anmäla sig hos arbetsledningen 

för introduktion och guidning på 
arbetsplatsen. De ska bära minst hjälm fäst 
med hakrem, ögonskydd (fr.o.m. 2016-01-01), 
varselväst samt ta med hörselskydd att 
använda vid behov. 

 

TILLÄG G FÖR UNDER- OCH 
SIDOENTREPRENÖR 

   Under-/ sidoentreprenör ska se till att egen 
personal och eventuella egna under-
entreprenörer får del av dessa regler och ska se 
till att dessa efterlevs. 

 Under-/ sidoentreprenör ska lämna 
riskbedömning och vid riskfyllda/ nya 
arbetsmoment även lämna arbetsberedning till  
arbetsledningen i god tid innan arbetet 
påbörjas. 

  Varje entreprenör ska tillhandahålla sina 
anställda den skyddsutrustning som krävs på 
arbetsplatsen och för säkert utförande av 
arbetet. Varje entreprenör svarar för att egen 
utrustning fortlöpande besiktigas och 
underhålls. 

   Arbete utanför arbetsplatsens ordinarie 
arbetstid får inte ske utan överenskommelse 
med arbetsledningen. 
 
KONSEKVENSER 

 Vid avvikelser från NCC:s ordnings- och 
skyddsregler eller arbetsplatsspecifika regler 
kommer konsekvenser enligt rutinen 
Konsekvenser v id förseelser ordnings och 
skyddsregler (se bilaga) att tillämpas. 

 Om någon bryter mot reglerna efter första 
varningen har NCC rätt att avvisa personen 
från arbetsplatsen. För underentreprenörer 
har NCC rätt att ta ut ett vite på 10 000 kr per 
tillfälle.  

 
  

 OBS! 
 DEN SOM INTE FÖLJER NCC:S ORDNINGS- 
 OCH SKYDDSREGLER AVV ISAS FRÅN 
 PRODUKTIONSARBETSPLA TSEN! 
 

 
 

 

 
Lars-Gunnar Larsson 
Arbetsmiljöchef NCC 
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Platsledning ansvarar för att arbetsplatsintroduktion sker enligt denna checklista innan tillträde på arbetsplatsen 

Målgrupp Definition av 
målgrupp 

Grundlig genomgång 
(muntlig) inkl kvittens av 
NCC:s Ordnings- och 
skyddsregler, 
arbetsplatsspecifika risker, 
arbetsmiljöplan 
 
PPT-material 
”Säkerhetsintroduktion” 
rekommenderas 

Säkerhetsfilm för 
besökare alt 
Produktionspersonal 
 
 
 
 
 
*Där möjlighet finns på 
arbetsplatsen 

Säkerställ gen
av NCC:s inter
säkerhetsutbildn

Intern personal 
Tillhörande 
arbetsplatsen 

NCC-anställd personal 
som arbetar på 
arbetsplatsen och tillhör 
arbetsplatsorganisationen 

Obligatorisk Obligatorisk* 

Obligatorisk för n
fr.o.m. 2013-

Rekommenda
övriga

Extern personal  
Inhyrd, 
underentreprenör 
eller sidoentreprenör 

Ej NCC-anställd personal 
som arbetar på 
arbetsplatsen 

Obligatorisk Obligatorisk* Rekommenda
inhyrd pers

Besökare Externa som tillfälligt 
besöker arbetsplatsen för 
t.ex. information, 
guidning, visningar 

Säkerhetsintroduktion ”light” och 
guidas då de inte känner till 
riskerna på arbetsplatsen 

Obligatorisk*  

NCC-anställda som ej 
tillhör arbetsplatsens 
ordinarie organisation 
t.ex. stabsfunktioner och 
chefer. 

Säkerhetsintroduktion ”light” och 
guidas då de inte känner till 
riskerna på arbetsplatsen 

Obligatorisk*  

Övriga målgrupper 
som kräver särskild 
introduktion och 
tillsyn 

Trainee / praktikant / elev 
från Byggprogrammet / 
APU-elev 

Obligatorisk Obligatorisk* Obligatorisk fr.o
01-01 

Introduktionsmaterial finns på Starnet under Min arbetsyta / Arbetsmiljö / Introduktion http://starnet.ncc.se/templates/ContentPag



Bilaga. Intervjufrågor 

Arbetsmiljöverkets inspektör 

• Vilken anser du vara den största säkerhetsbristen ute på byggarbetsplatserna? 
• Skiljer det sig mellan olika företag, eller är det ett generellt problem? 

Största risken är fall. Ofta på grund av bristfälliga byggställningar. Intressant att nämna 
kring ställningar är att ju fler våningar som byggs desto bättre tenderar ställningen att vara. 
T.ex. villabyggen på 2 våningar har en tendens att ha sämre kvalité på byggställningen än ett 
högt flerbostadshus. Kanske för att uppfattningen om vad som är “högt” ligger några 
våningar över höjden på en villa. 

I övrigt är städningen/ordning och reda en ständigt återkommande punkt. På byggen där 
detta funkar tenderar resten av säkerhetsarbetet att gå lika bra. 

• Vad tror du bidrar mest till att det sker olyckor i byggbranschen? 

För mycket folk som inte har rätt förutsättningar att vara på en byggarbetsplats. Det kan röra 
sig om bristande utbildning eller information. Ökningen av andelen utländsk arbetskraft har 
även det bidragit till en högre olycksstatistik, de är ofta vana vid helt andra 
arbetsförhållanden och har sällan samma säkerhetstänk. I flera fall rör det sig om arbetskraft 
som “gör allt” inom bygg, vilket medför att de i många fall saknar relevant utbildning inom 
varje område för att kunna jobba säkert. 

• Märker du av någon förbättring sedan det blev “enklare” att skriva ut 
sanktionsavgifter? 

• Hur tror du att kunskapen om de nya reglerna kring sanktionsavgifter är ute “på 
plats”? 

Mindre företag kan i vissa fall ha lite sämre koll på detta. Kunskapen om sanktionsavgifter är 
generellt dålig bland yrkesarbetare, vissa har aldrig hört talas om det…  

• Vilket säkerhetsklimat upplever du att det råder ute på byggarbetsplatserna? 
• bättre eller sämre med åren/nya generationer? 
• skillnader på stora resp. mindre byggföretag? 

Traditionellt sett en macho-kultur, som dock har tonats ner något på senare tid.  
Mindre företag kan i vissa avseenden vara bättre på säkerheten då de är mer sårbara om 
någon inte kan arbeta. Dock så kan storlek ha betydelse avseende hur mycket resurser man 
kan lägga ner på arbetsmiljöarbetet.  
Svårt att dra några slutsatser utifrån ålder eller generation, det är väldigt personbaserat. 
Däremot finns det idag betydligt bättre förutsättningar för att kunna arbeta säkert än det 
fanns förr. 

 

 

 



• Upplever du någon skillnad i inställningen till säkerhetsarbetet mellan 
tjänstemän och yrkesarbetare? 

Det kan skilja väldigt mycket från olika fall. Generellt har BAS-U en bra inställning, då denne 
är medveten om vilket ansvar den faktiskt har. YA’s inställning varierar väldigt mycket, 
alltifrån att de anser att säkerhetsarbetet sinkar produktionstakten till att vissa YA faktiskt tar 
säkerheten på större allvar än ledningen. I båda fallen grundar det sig nog i vilka kunskaper 
och tidigare erfarenheter som ligger bakom. 

 

• Upplever du någon skillnad mellan byggföretagens säkerhetsarbete “på pappret” 
jämfört med ute i praktiken? 

Vissa företag ger intryck av att de har alla arbetsmiljödokument bara för arbetsmiljöverkets 
skull. Lite som att kopiera en bunt papper för att kunna visa upp något utan att bry sig om 
varför de finns och hur de ska användas. T.ex. är entreprenörerna skyldiga att samla in 
riskbedömningar från sina underentreprenörer och arbeta in dessa i arbetsplatsens 
arbetsmiljöplan, detta efterlevs ganska sällan tyvärr. 

• I vilket skede av arbetsmiljöarbetet tror du att det finns störst 
förbättringspotential? 

Tidigt skede utan tvekan. Det kan till exempel vara att bli bättre på att informera om det 
redan i skolornas byggutbildningar. I byggprocessen finns det stor potential att påverka 
säkerheten redan vid ritbordet då det är i det skedet man skapar de förutsättningarna som 
sedan finns ute på arbetsplatsen. Tyvärr är inte alltid arkitekter och konstruktörer så 
medvetna om detta, lite brist på “verklighetsförankring” kan förekomma. 

• Hur ser du på de arbetsplatsintroduktioner som görs på de flesta 
byggarbetsplatser? 

Den som ansvarar för arbetsplatsintroduktionerna på plats har ofta många andra uppgifter 
att göra och den som ska introduceras vill ofta ut och producera och bara få det överstökat. 
Denna inställning och brist på tid ger en dålig start och sänker genast standarden på 
introduktionen. Till stor del handlar det om hur mycket tid man upplever att man kan avsätta.  

Stora gemensamma introduktioner är nog mest rimliga att genomföra i riktigt stora projekt, 
jämför med industrin... 

• Vilken förändring/åtgärd tror du krävs för att olyckorna ska minska? 

Att skapa förutsättningar för att kunna arbeta säkert, alltifrån att avsätta tid till att väga in 
det i projekteringsskedet och på ritbordet. 

Största utmaningen är att påverka attityder och beteenden när det gäller säkerhetsarbetet. 

 

  



Arbetsledare och platschef 

• Vad upplever du som det svåraste med arbetsmiljöarbetet? 

Arb.led: Tid är helt klart den största faktorn, många andra uppgifter som ska göras samtidigt. 

Platschef: Tiden är svårast att få att räcka till. Man ska ju driva ett bygge också. 

• Vilket säkerhetsklimat och säkerhetstänk upplever du att det råder bland 
yrkesarbetarna? 

  
Arb.led:  YA är generellt medvetna om vilka risker som finns, men säkerhetstänket tillämpas 
kanske inte alltid i praktiken av olika skäl. 

Platschef: Generellt ganska högt. Yngre personer är något bättre än de äldre. 
• Upplever du att det är någon skillnad på säkerhetsklimatet mellan NCC-

anställda och UE? 
• vad tror du det beror på? 

Arb.led:  I mindre företag kan säkerhetskulturen vara något sämre om man ska generalisera 
lite. Detta kan nog bero på att de större företagen har mer resurser att satsa på 
säkerhetsarbetet. 

Platschef: UE kan upplevas som något mer stressade. Kan vara dåligt informerade om 
säkerhetsarbetet. 

• Hur ser inställningen till arbetsmiljöarbete ut överlag på arbetsplatsen? 
• Är det skillnad mellan YA och tjänstemän? 

Arb.led: Generellt positivt bland t.ex. snickare, det är ju deras vardag det berör mest. Så de 
har ju såklart ett intresse av att det arbetas aktivt för ett säkrare bygge. Svårt att peka på 
direkta skillnader mellan YA och tjänstemän, för tjänstemän kan det kanske vara svårt att 
hinna med allt som ska göras ibland. 
 

• Har du några “egna” rutiner när det gäller arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet? 

Arb.led: Inga direkt “egna”, men försöker kontinuerligt att påminna om säkerhetsreglerna 
när man rör sig ute på byggarbetsplatsen. Tjat i rimlig mängd och envishet lönar sig. 

Platschef: Försöka vara synlig ute på plats så mycket som möjligt. Föregå med gott exempel 
och säga till om det behövs, lite tjat funkar oftast. 

• Är det alltid du som platschef/BAS-U som genomför 
arbetsplatsintroduktionerna, eller kan du delegera detta till någon annan? 

Platschef: Jag som platschef är fortfarande ansvarig men kan delegera det till annan person 
inom platsledningen. 

 

 

 



• Har du erfarenhet av olika sätt att lägga upp rutinen för 
arbetsplatsintroduktionerna? 

Arb.led: Beror mycket på platschefens bakgrund och sätt att lägga upp rutinerna. Samt vilka 
resurser det finns tillgängliga på plats. Om det t.ex ofta finns specialist så som KMA på plats 
som deltar i säkerhetsarbetet. 

Platschef: NCC’s YA är oftast väl insatta i vilka regler som gäller ute på våra byggen redan 
från början. Gemensamma introduktioner funkar nog bara på storbyggen där det är stor 
personalomsättning. Svårt att tillämpa på ett mindre bygge där det kommer nån enstaka om 
dagen som ska skrivas in. 

• Hur upplever du att inställningen till arbetsplatsintroduktioner ser ut bland de 
som skrivs in? 

Arb.led:  Har en tendens att vara lite negativt till en början. Kanske upplever de att man 
sinkar deras arbete. Men det går att vända beroende på hur man lägger upp introduktionen. 
Lite bakgrundsinformation om projektet brukar “mjuka upp” och fånga intresse vilket gör de 
flesta positivt inställda innan man går igenom säkerhetsrutinerna. 

Platschef: “Det där papperet har jag fyllt i förr”, ungefär så brukar det kunna låta ibland. 

• Har du några förbättringsförslag/något du skulle vilja ändra kring 
arbetsplatsintroduktioner? 

Arb.led: “mallen” som finns är bra. Det vore dock bra om man lyfter fram BAS-U’s ansvar, 
detta borde öka förståelsen för varför man har arbetsplatsintroduktioner och ibland tjatar om 
regler som inte följs. Alltså informera om att det inte är vi på plats som satt upp riktlinjerna 
för säkerhetsarbetet utan att det till stor del faktiskt grundar sig i rena lagkrav. Samt att 
säkerhetsarbetet faktiskt är till för YA ute på plats och inte något som vi på kontoret ägnar 
oss åt för våran egen skull. 
  
Platschef: Skicka ut i förväg och tvinga UE att faktiskt läsa igenom säkerhetsreglerna innan 
de kommer till arbetsplatsen, det skulle göra att de faktiskt är medvetna om vad som gäller 
samt att det skulle spara en del tid på plats om de redan är införstådda med reglerna. Det kan 
säkert vara bra att få läsa igenom i lugn och ro också, på bygget kan det ibland vara en 
stressig miljö. 

  
• Hur fungerar arbetsplatsintroduktioner med icke- svensktalande yrkesarbetare? 

  
Platschef: De får inskrivningspapper på sitt respektive språk i den mån det finns. I vissa fall 
har de tolk med sig (det ansvaret ligger hos dem). Det är ju trots allt de som skriver på att de 
har läst och förstått säkerhetsreglerna. 

 

 

 



• Hur väl upplever du att kraven på den personliga skyddsutrustningen efterlevs? 
• vad tror du det beror på? 

Arb.led:  Inte alltid perfekt. kanske en tredjedel som har “100 %” korrekt utrustning hela 
tiden enligt de regler som finns. Vissa av reglerna är inte praktiskt möjliga att tillämpa i alla 
lägen. Vissa moment kan kräva att göra mindre tillfälliga avsteg. Många nya regler att 
förhålla sig till på kort tid kan också spela in, förändringar tar tid att vänja sig med. 

Platschef: Överlag tycker jag att det sköts bra. Dock kan vissa moment kräva att man tar av 
t.ex. hjälm p.g.a platsbrist vid arbetets utförande. 

• Vart tror du att de största förbättringsmöjligheterna finns när det gäller 
arbetsmiljöarbetet generellt? 

Arb.led:  Helt klart inställningen till den egna säkerheten, i slutändan är det ju upp till var och 
en att förebygga olyckor. Hade man bara “sunt förnuft” och tänkte efter innan varje moment 
skulle många olyckor kunna undvikas. 

Platschef: Hålla rent/städning är helt klart den viktigaste delen av arbetet. Tror att det skulle 
medföra att mycket annat också fungerar bättre. 

• Hur upplever du arbetsbördan när det gäller arbetsmiljöarbetet? Avseende på 
alla rutiner och regler jämfört med vad som är “praktiskt möjligt”? 

Arb.led: Tid och pressat arbetsschema gör att det ibland skulle behövas mer personal för att 
på ett bra sätt hinna med att uppfylla allt säkerhetsarbete och rutiner. 
Säkerhetskraven och målen med säkerhetsarbetet är högt ställda, vilket är bra. Men det är 
även höga krav på utförande och produktion i det vi bygger. 
  
Platschef: Som platschef tillkommer det mer och mer arbetsuppgifter, delen som berör 
arbetsmiljö har ökat de senaste åren. Allra helst skulle man ha någon på plats hela tiden som 
sköter arbetsmiljöbiten typ expertis som KMA.  

  
• Har du möjlighet att låta någon göra “tillfälligt avsteg” från de säkerhetsregler 

som gäller? 
Platschef: Nej, jag kan inte ge ett formellt tillstånd. Jag tror att om det fanns möjlighet till ett 
sånt tillstånd så finns risk att det skulle missbrukas och att alla skulle vilja ha ett. 

• Vad upplever du som det svåraste med arbetsmiljöarbetet? 

Arb.led: Tid är helt klart den största faktorn, många andra uppgifter som ska göras samtidigt. 

Platschef: Tiden är svårast att få att räcka till. Man ska ju driva ett bygge också. 

 

 



 

Enkät om arbetsmiljö i byggbranschen 

Följande enkät är anonym och helt frivillig. Den är framtagen i forskningssyfte för en studie vid 

Linköpings Universitet och resultatet kommer ej användas i andra sammanhang. 

Enkäten riktar sig till yrkesarbetare inom produktion. Den består av 15 generella påståenden som 

besvaras utifrån hur väl de stämmer överens med din egen uppfattning. 

Om dig:          

 År inom byggbranschen: ………………..   

 Ålder (år): ………………..                                Sätt kryss:  

Påstående Instämmer 
inte 

Instämmer 
helt 

Jag känner mig trygg ute på byggarbetsplatsen 
 

    

Jag är väl informerad om vilka arbetsmiljö- och säkerhetsregler 

som gäller för byggarbetsplatsen 

     

Jag är väl informerad om vem som är huvudansvarig för 

säkerheten på byggarbetsplatsen 

     

Jag tycker att inskrivningen och säkerhetsintroduktionen känns 

meningsfull och informativ 

     

Jag är väl informerad om vilka rutiner som gäller vid en olycks- 

eller utrymningssituation på byggarbetsplatsen 

     

Jag är väl medveten om vilka risker som andra yrkesgrupper kan 

utsätta mig för på byggarbetsplatsen  
    

Jag har en uppfattning om hur många som omkommer och skadas 

på svenska byggarbetsplatser varje år  
    

Jag är medveten om vilka de vanligaste skadetyperna är ute på 

byggarbetsplatsen 

     

Jag säger till om jag ser en kollega bryta mot någon av 

säkerhetsreglerna 

     

Vissa arbetsmoment kan inte utföras utan att göra avsteg från 

säkerhetsreglerna 

     

Jag är väl informerad om vilka följder det kan få om jag bryter mot 

någon av säkerhetsreglerna på byggarbetsplatsen 

     

Jag ges möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbetet 

     

Jag har varit med om att språkproblem bidragit till att farliga 

situationer uppstått  
    

Jag blir tagen på allvar om jag påpekar något som kan utgöra en 

säkerhetsrisk 

     

Jag har tidigare varit med om att jag eller en kollega skadats på en 

byggarbetsplats (med minst en dags frånvaro som följd) 

     

 

Öppen fråga: 

Skulle du vilja se förändring i någon del av arbetsmiljöarbetet? (i så fall vad?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


