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Abstract  

The purpose of this study is to analyze and compare statistics on building production-related 

accidents at NCC Construction Sweden AB and examine the work environment of the regions of 

Västerås and Uppsala to see if there are any differences. Work environment is a hot topic in the 

construction industry right now. 

The information contained in the exam report is based primarily on information from the Work 

Environment Authority's website (URL: www.av.se) and books borrowed from the library and the 

examiner Gert Bard. The information on the NCC's work environment is based on interviews 

conducted with site managers and supervisors at three construction sites in Västerås and at three 

construction sites in Uppsala. Accident statistics were obtained from the work environment 

engineer Rolf Tengnér at NCC Construction Sweden AB. 

The literature review includes a description of what work environment is and how the work 

environments function, the actors involved and their tasks. The literature review also includes a 

presentation of strategies that can create better and healthier workplaces. 

The result includes a description of NCC's environment work. The result also includes a description 

and a summary of accident statistics obtained from NCC Construction Sweden AB. The accident 

statistics of Västerås and Uppsala extends from the years 2005 to 2009. The statistics are divided 

into various categories to make it possible to compare the different cities and to examine whether 

there are differences and similarities between the categories.  

The response from the questionnaires on the visited construction sites is described and presented in 

charts and graphs. The survey contains questions about the professional workers incident reporting, 

attitude, work environment, economy, stress, their perception of the management commitment and 

the factors that affect their work negative. 

Conclusions and discussion indicates the found differences between the regions Västerås and 

Uppsala. Accident statistics show that the number of accidents is higher in Västerås than Uppsala. 

The survey shows that the professional workers in Västerås feel more stressed and less engaged in 

the work environment. This may be one of the reasons for the higher accident in Västerås. 

 

 

Keywords:  Work environment, wound injury, building sites, construction of production-related 

accidents, accident statistics 
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Förord 

Examensarbetet Granskning av arbetsmiljö och olycksstatistik har utförts på Mälardalens Högskola 

i samarbete med NCC Construction Sverige AB. Arbetet har utförts som en examinationsdel i 

programmet Byggnadsingenjör - Samhällsteknik inom ramen för kursen XJOBBHST. 

 

Vi ville skriva denna rapport eftersom vi tycker att arbetsmiljö och olycksfall har blivit väldigt 

uppmärksammat i byggbranschen på grund av senare tids flera större olyckor.  

Vi vill tacka Bo Karlsson och Rolf Tengnér på NCC Construction Sverige AB i Mälardalen för ett 

gott samarbete.  

Vi vill även tacka vår examinator Gert Bard på Mälardalens Högskola för hans visade intresse och 

stora engagemang för examensarbetet. 

Till sist vill vi passa på att tacka alla platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare som har ställt upp 

och svarat på våra intervjuer och enkäter. 

 

 

 

 

Västerås, Juni 2010 

Anna Andersson & Matilda Landgren 
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att analysera och jämföra statistik över byggproduktionsrelaterade 

olyckor på NCC Construction Sverige AB och granska arbetsmiljöarbetet mellan regionerna 

Västerås och Uppsala för att se om det finns några skillnader. Arbetsmiljö är ett väldigt aktuellt 

ämne inom byggbranschen just nu.  

Informationen i examensarbetet grundas främst på information från arbetsmiljöverkets hemsida 

och böcker lånade på biblioteket och av examinatorn Gert Bard. Informationen om NCC: s 

arbetsmiljöarbete baseras på utförda intervjuer med platschefer och arbetsledare på tre 

byggarbetsplatser i Västerås och på tre byggarbetsplatser i Uppsala. Olycksstatistiken har erhållits 

från arbetsmiljöingenjören Rolf Tengnér på NCC Construction Sverige AB.  

Litteraturstudien omfattar en beskrivning av vad arbetsmiljö är och hur arbetsmiljöarbetet går till, 

vilka aktörer som medverkar och deras uppgifter. Litteraturstudien innehåller även en presentation 

av strategier som kan skapa bättre och friskare arbetsplatser.  

Resultatet innehåller en beskrivning av NCC: s arbetsmiljöarbete som består av arbetet med 

arbetsmiljöplan, arbetsmiljöpolicy, tillbudsrapportering, arbetsberedningar, skyddsronder och 

företagsvård. Resultatet omfattar även en beskrivning och en sammanställning av den 

olycksstatistik som erhållits från NCC Construction Sverige AB. Olyckstatistiken över Västerås 

och Uppsala sträcker sig från år 2005 t.o.m. år 2009. Statistiken har delats upp i olika kategorier 

för att det ska gå att jämföra de olika städerna och för att undersöka om det finns skillnader och 

likheter mellan olika kategorier.  

Svaren från enkätundersökningarna från de byggarbetsplatser som besöktes beskrivs och redovisas 

i tabell- och diagramform. Enkätundersökningen handlar om yrkesarbetarnas tillbudsrapportering, 

attityd, arbetsmiljö, ekonomi, stress, deras uppfattning om ledningens engagemang och faktorer 

som påverkar deras arbetsmiljö negativt.   

Slutsatser och diskussion upplyser om de skillnader som upptäckts mellan regionerna Västerås och 

Uppsala. Olycksstatistiken visar bland annat att antalet olyckor är högre i Västerås än i Uppsala. 

Enkätundersökningarna visar exempelvis att yrkesarbetarna i Västerås känner sig mer stressade 

och är mindre engagerade i arbetsmiljöarbetet. Detta kan vara en av orsakerna till den högre 

olycksstatistiken i Västerås. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att studien är fokuserad inom ämnet arbetsmiljö är att ämnet anses intressant. 

Arbetsmiljö är ett mycket viktigt och aktuellt ämne inom byggbranschen just nu. Intresset väcktes 

under utbildningen i takt med en ökad kunskap samt ökad insikt i arbetsmiljöns betydelse för 

resultatet. Vid kontaktsamtalet med Bo Karlsson och Rolf Tengnér på NCC Construction Sverige 

AB beslutades det att arbetsmiljöarbetet och olycksstatistiken mellan olika städer inom NCC 

Construction Sverige AB skulle granskas. 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att ta reda på om olycksstatistiken på NCC Construction Sverige AB 

är högst i Västerås eller i Uppsala. Arbetsmiljöarbetet granskas för att se om det finns några 

skillnader mellan regionerna. 

1.3 Mål 

• Målet är att granska olycksstatistiken för att ta reda på varför den är högre i Västerås eller i 

Uppsala, och att urskilja om det finns några avvikelser och sedan utvärdera dessa. 

• Målet är att ta reda på om stress, attityd, ledning eller brist på pengar är faktorer som påverkar 

olycksstatistiken. 

• Målet är att ta reda på hur de olika byggarbetsplatserna arbetar med arbetsmiljö för att se om 

det skiljer något mellan regionerna. 

1.4 Frågeformulering 

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?  

Hur ser NCC: s arbetsmiljöarbete ut? 

Hur ser olycksstatistiken ut? 

• Är olycksstatistiken högre i Västerås än i Uppsala?  

• Vad finns det för avvikelser i statistiken och vad beror de på?  

• Vilka är de vanligaste arbetsplatsolyckorna och vad beror de på?  

Hur kan arbetsmiljön förbättras på byggarbetsplatsen?  

Vad kan göras för att undvika arbetsplatsolyckor? 
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1.5 Avgränsningar 

Arbetet omfattar att granska och jämföra statistik över byggproduktionsrelaterade olyckor i NCC 

Construction Sverige AB mellan Västerås och Uppsala. Intervjuer och enkätundersökningar ska 

utföras på tre byggarbetsplatser i Västerås och tre byggarbetsplatser i Uppsala. Det ska ske en 

granskning av NCC: s arbete med arbetsmiljöplanen, arbetsmiljöpolicyn, tillbudsrapporteringen, 

arbetsberedningen, skyddsronderna och företagsvården. 

1.6 Metod och material 

Litteraturstudien grundas på information från internet främst från arbetsmiljöverket, och även från 

böcker lånade på biblioteket och av examinatorn Gert Bard. Informationen om NCC: s 

arbetsmiljöarbete baseras på utförda intervjuer med platschefer och arbetsledare på olika 

byggarbetsplatser i Västerås och Uppsala. Olycksstatistiken har erhållits från 

arbetsmiljöingenjören Rolf Tengnér på NCC Construction Sverige AB. Efter sammanställnig av 

olycksstatistiken har den jämförts med svaren från enkätundersökningen som utförts på 

yrkesarbetare på byggarbetsplatser i Västerås och Uppsala.  
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2. Litteraturstudie 

Litteraturstudien omfattar en beskrivning av vad arbetsmiljö är och hur arbetsmiljöarbetet går till, 

vilka aktörer som medverkar och deras uppgifter. Den innehåller även en presentation av strategier 

som kan skapa bättre och friskare arbetsplatser. Den största delen av litteratursökningen har skett 

på arbetsmiljöverkets hemsida, Arbetsmiljöverket 2010 (URL: http://www.av.se). 

Kompletterande information har hämtats på Nationalencyklopedin (URL: http://www.ne.se/). 

Information har även hämtats från böckerna Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2010 AB 

Svensk Byggtjänst och Friskare arbetsplatser av Bosse Angelöw, Studentlitteratur, Lund.  

2.1 Arbetsmiljö 

Kapitlet arbetsmiljö behandlar grundläggande information om vad arbetsmiljö är och vad det 

betyder för byggbranschen. 

På en byggarbetsplats är det många olika aktiviteter som pågår samtidigt. Under ett byggprojekt är 

det ofta inte bara entreprenörens egna anställda utan även underentreprenörer och 

sidoentreprenörer som under en viss tid verkar och arbetar på byggarbetsplatsen. Det gäller att alla 

verksamheter kan samverka för ett gott resultat. Det är många faktorer som påverkar om 

arbetsplatsen är en trygg och säker miljö där arbetare kan trivas med arbetskamrater, chef och 

arbetsuppgifter. För att uppnå en god arbetsmiljö krävs det att alla systematiskt arbetar för det. Det 

finns välarbetade metoder och regler för hur god arbetsmiljö kan åstadkommas. Det är upp till var 

och en i projektet att göra sin insats för en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. 

2.1.1 Definition arbetsmiljö 

Enligt Nationalencyklopedin (URL: http://www.ne.se/lang/arbetsmilj%C3%B6/117073) är 

definitionen av arbetsmiljö förhållandena på en arbetsplats.  

Nedan följer en kort sammanfattning av vad arbetsmiljöverket är och regler kring arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket  

Arbetsmiljöverket behandlar föreskrifter och regler som beskriver krav och skyldigheter som ställs 

på arbetsmiljön. Riksdagen beslutar om Sveriges lagar, medan regeringen beslutar om 

kompletterande regler. Arbetsmiljöverkets uppdrag är att i detalj beskriva vad som gäller för 

respektive arbetsplats. Målet är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbete, samt att 

förbättra arbetsmiljön i arbetslivet för en sund och säker arbetsplats. Med stöd av 

arbetsmiljöförordningen får arbetsmiljöverket ge ut föreskrifter,  

(URL: http://www.av.se/dokument/publikationer/oh/SDS23.pdf). 
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Arbetsmiljölagen, AML  

Arbetsmiljölagen innehåller grundläggande regler samt anger hur arbetsgivare och arbetstagare 

ska samverka för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som har 

huvudansvaret för arbetsmiljön och är den som ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har som skyldighet att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetstagaren ska aktivt delta och är skyldig att följa de direktiv 

som fastställs. Enligt AML är byggherren ansvarig för samordning av arbetsmiljöarbetet på den 

blivande byggarbetsplatsen. 

Arbetsmiljöverkets, AFS  

AFS är arbetsmiljöverkets författningssamling och beskriver de krav och skyldigheter som ställs 

på arbetsmiljön. Författningssamlingen består av föreskrifter som i detalj anger vad som gäller för 

olika arbeten. Det finns många föreskrifter som gäller byggsektorn, dessa ska arbetsgivare och 

arbetstagare ska känna till för att veta hur olika arbeten ska utföras.  

2.1.2 Arbetsmiljöarbete 

Stycket arbetsmiljöarbete omfattar en redogörelse av vad en arbetsmiljöplan är och vad den 

innehåller. Stycket innehåller även en beskrivning om byggarbetsmiljösamordnare, systematiskt 

arbetsmiljöarbete, arbetsberedning, skyddsronder, skyddsombud, planering, dokumentation, 

olycka, ackord och tillbud. 

Arbetsmiljöplanen 

Enligt 8 § i AFS 1999:3 med tillägg ska den som låter utföra ett byggnadsverk se till att en 

arbetsmiljöplan upprättas innan byggstart. Det betyder att det är byggherren som ska se till att den 

blir upprättad, han kan skriftligt överlåta ansvaret på en uppdragstagare.  

Arbetsmiljöplanen består dels av beskrivningar om hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, dels av 

beskrivningar av åtgärder som ska vidtas för ”arbeten med särskild risk” och generella regler som 

ska tillämpas på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet ska behandlas redan i projekteringsstadiet 

för att tidigt kunna förebygga risker och för att alla ska förstå vikten av arbetsmiljöarbetet.  

Nedan följer de rubriker som ska finnas med i en arbetsmiljöplan.  

 

Organisering av arbetsmiljöarbete 

De som är ansvariga och de som har uppgifter inom arbetsmiljöarbetet ska anges med namn och 

telefonnummer i arbetsmiljöplanen. Byggherren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet. 
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Arbeten med särskild risk 

I arbetsmiljöplanen ska det finnas beskrivningar av åtgärder som ska vidtas för ”arbeten med 

särskild risk”. Det utförs för att i förväg få vetskap om vilka risker och åtgärder som är förbundna 

med ett arbete med särskild risk.  

”Arbeten med särskild risk” från arbetsmiljöverket: 

• Arbete med risk för fall 

• Arbete med risk för jordras 

• Exponering för kemiska och biologiska ämnen 

• Exponering för joniserande strålning 

• Arbete i närheten av högspänningsledning 

• Arbete med risk för drunkning 

• Arbete i brunnar eller tunnlar 

• Undervattensarbete 

• Arbete i kassun 

• Sprängningsarbete 

• Arbete med tunga element 

• Passerande fordonstrafik 

• Rivningsarbete 

 

Regler som gäller på byggarbetsplatsen 

Reglerna på en byggarbetsplats kan delas upp i två delar: 

- Generella regler 

- Konkreta regler 

De generella reglerna är övergripande krav för byggarbetsplatsen som påverkar arbetsmiljön. 

Dessa kan bland annat handla om avspärrningar, skyddsutrustning, skyddsanordningar och 

brandsäkerhet. Denna information ska alla delaktiga ha möjlighet att ta del av och följa. 

De konkreta reglerna är ordningsregler som byggherren och arbetsplatsens situation kräver, de är 

projektspecifika. Reglerna påverkar det praktiska arbetet på byggarbetsplatsen och hur 

arbetsplatsen utformas. De konkreta reglerna detaljutformas av arbetsledningen och 

byggarbetsmiljösamordnare. 
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Byggarbetsmiljösamordnare  

Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering och en för utförande. BAS-P 

är en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. BAS-U är en 

byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet. 

Byggarbetsmiljösamordnaren för projektering samordnar projektörernas information därför att 

projektörerna i ett projekt bidrar med en stor del till arbetsmiljöarbetet när de väljer byggmetoder 

som kan medföra vissa risker.  

BAS-U för projektet ska informeras tidigt för att kunna planera sitt arbete. Han kan även 

komplettera och anpassa arbetsmiljöplanen utefter hur bygget utvecklas. 

BAS-P och BAS-U bör kunna vilka roller de olika aktörerna har och vad som krävs av dem. De 

behöver kunna huvuddragen och kunna hitta i föreskrifter som är uppräknade i de allmänna råden 

till 6 § i AFS 2008:16 (ändring av föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete), men listan är 

kortare för BAS-P. De behöver veta vad systematiskt arbetsmiljöarbete är, kunna de begrepp som 

används och veta vad de innebär. 

På arbetsmiljöverket (URL: http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/bas.aspx) ställs det upp vad en 

byggarbetsmiljösamordnare bör ha goda kunskaper inom: 

• Byggarbetsmiljösamordnarens arbetsuppgifter och vad de innebär i praktiken. 

• Hur skyddsarbetet på byggarbetsplatsen ska organiseras. 

• Hur arbetena på byggarbetsplatsen ska riskbedömas. 

• Vilka åtgärder mot riskerna som ska användas. 

• BAS-P och BAS-U behöver ha en förståelse för föreskrifterna om ergonomi, av 

innebörden i reglerna, av bedömningsmodellerna och av de typiska ergonomiproblemen i 

branschen. 

• Det är viktigt att känna till föreskrifterna om arbetsplatsens utformning som innehåller 

bestämmelser som gäller för bland annat kontors- och personalutrymmen på 

byggarbetsplatsen. 

• Det är viktigt att känna till föreskrifterna som behandlar stegar, arbetsbockar och 

ställningar. De ska även veta reglerna om tillträdesleder för olika arbeten. 

• De ska känna till olika kemiska arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder mot dessa. 

• De ska känna till regler för besiktningspliktiga lyftanordningar och annan utrustning som 

byggarbetsplatsen behöver, liksom regler i övrigt för lyftredskap, säker koppling och 

övriga regler för montage av byggnadsdelar. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

I AFS 2001:1 § 2 står det: ”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 

arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i arbetsgivarens arbetsuppgifter. Det 

ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete är ett bra verktyg för att veta om arbetsmiljöplanen följs och 

uppdateras, till exempel genom arbetsberedningar och skyddsronder. 

Arbetsberedning 

En arbetsberedning kan vara av olika storlekar beroende på vad som ska beredas. Om det finns en 

risk för person- eller materialskada ska det alltid utföras en arbetsberedning. Vid utförande av 

arbeten med särskild risk är det viktigt att arbetet är väl planerat och att en riskanalys har utförts, 

för att minimera risken för olyckor.  

Arbetsmomenten ska under en arbetsberedning planeras i detalj för att på bästa sätt kunna utföra 

uppgiften. Arbetet ska planeras för att olika verksamheter inte ska sammanfalla i tid och rum på ett 

sådant sätt att risk för olycka eller olycksfall uppkommer. Det ska även planeras för att den som 

ska utföra arbetsuppgiften vet vad som gäller, angående säkerhetsutrustning, metod, material och 

moment. Tidsplaneringen är särskilt viktig om byggtiden är kort i förhållande till 

arbetsmomentens omfattning och om det kommer att röra sig flera olika aktörer på 

byggarbetsplatsen samtidigt. 

Skyddsronder  

Det är viktigt att utföra skyddsronder med jämna intervall eftersom byggarbetsplatsen förändras i 

takt med byggnationen och det kan uppstå många risker.  

Under en skyddsrond används checklistor anpassade efter olika riskområden, verksamheter och 

utrustningar. Checklistorna används för att förebygga och åtgärda de problem och risker som kan 

uppstå. Det kan vara bra att utföra skyddsronder en gång i veckan under de mest aktiva delarna av 

byggnationen, annars räcker det med skyddsronder med två eller tre veckors mellanrum. De 

avvikelser som noteras ska snarast justeras för att undvika fara. 

Dessa rubriker bör finnas med i checklistan vid skyddsronder:  

Fel/brist Åtgärd Ansvarig Åtgärdas senast Kontroll 
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Skyddsombud  

På arbetsmiljöverkets hemsida (URL: http://www.av.se/skyddsombud/faq/vadgor.aspx) står det: 

”Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. De ska verka för en bra arbetsmiljö, 

bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall, samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i 

arbetsmiljölagen”. När det arbetar fler än fem personer ska de finnas ett skyddsombud. Arbetar 

fler än 50 personer ska det finnas en skyddskommitté. Finns det flera skyddsombud ska det finnas 

ett huvudskyddsombud.  

Skyddsombudets arbetsuppgifter kan bestå av att delta i planering av byggarbetsplatsen, 

arbetsmoment och användning av kemiska ämnen. Skyddsombudet ska vända sig till sin 

arbetsgivare när han/hon har krav på åtgärder för en tillfredställande arbetsmiljö. Ett skyddsombud 

kan vid omedelbar eller vid allvarlig fara för arbetstagarens liv avbryta ett arbetsmoment. För att 

starta upp arbetsmomentet igen måste en inspektör från arbetsmiljöverket besöka arbetsplatsen för 

ett godkännande. 

Planering  

Redan i planeringsstadiet bör det tänkas på hur det färdiga objektet ska brukas. Det kan vara bra 

att diskutera med fastighetsägaren olika lösningar som kan förbättra arbetsmiljön för till exempel 

fastighetsskötaren eller de som ska använda utrymmena. När det gäller utformningen av 

byggnaden kan det vara bra att tänka på att den tänkta verksamheten kan ändras. Exempelvis om 

kontorsbyggnad byggs om till bostäder är det viktigt att tänka på logistik, ombyggnad och 

reparationer.  

Det är viktigt att vid varje överlämningstillfälle gå igenom arbetsmiljöplanen med bilagor för att 

stämma av och komplettera, till exempel när BAS-P lämnar över till BAS-U. För att uppnå en 

sund och säker arbetsmiljö ska alla arbeten planeras i god tid. Planeringen ska grunda sig på en 

riskbedömning som ska ske innan arbetet ska utföras. Bland annat kan arbetsplatsens disposition 

planeras, till exempel utrymme för bodar, verkstäder och upplag samt förbindelseleder och 

transportanordningar.  

En arbetsmiljöplan är ett levande dokument som ska uppdateras om det sker förändringar i 

planeringen. Till exempel om ett arbete med särskild risk tillsätts är det bra om alla inblandade 

parter får reda på vad som gäller. Ett bra sätt kan vara att informera på ett möte, men även att anslå 

arbetsmiljöplanen på anslagstavlan för att alla ska kunna läsa den. 
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Dokumentation 

I slutet av byggskedet ska byggherren ha färdigställt en dokumentation med all information som är 

av betydelse för byggnaden. Till exempel kan den behandla arbetsmiljön, underhåll, reparation, 

dokumentation för ändring och rivning av byggnaden och anläggningen. Dokumentationen ska 

beskriva byggnadens konstruktion och utformning samt vilka byggprodukter som har använts. 

Denna dokumentation ska vara till hjälp för framtida arbeten med byggnaden. Den kan underlätta 

och därför ska denna sparas och uppdateras vid ändringar så länge byggnaden eller anläggningen 

finns kvar. 

Vid olycka 

Om en olycka sker ska alla veta vad som ska göras och alla ska kunna ha en chans att rädda sig 

själva och andra, det är viktigt att en säker utrymning kan fastställas. I händelse av brand ska alla 

snabbt och tryggt kunna hinna fram till säkert område. Alla ska under en minsta föreskriven tid 

kunna ta sig ut utan att skadas. Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser ska 

vara markerade med skyltar. Dörrar för utrymning ska vara lätta att hitta och lätt kunna öppnas 

utåt i utrymningsriktningen.  

Alla utrymmen för utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. Det ska finnas 

tillräcklig nödbelysning när det finns risk för att strömavbrott kan ske. Det bör finnas 

branddetektorer och larm, det är särskilt viktigt att tänka på brandsäkerheten om det förvaras 

brandfarliga varor där utrymningsvägarna är långa eller där ett stort antal personer uppehåller sig 

samtidigt. På varje byggarbetsplats kräver byggnadsnämnden att det finns en tillståndsinnehavare 

för brandfarlig vara. 

Personalen ska vara utbildad för att veta hur de ska agera, hitta ut, larma och kunna ge första 

hjälpen. Det ska finnas telefonnummer lättillgängligt till ambulans och räddningstjänst samt adress 

till byggarbetsplatsen om det behövs färdbeskrivning. Det är bra om det genomförs brandövningar 

som en del i utbildningen till personalen.  
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Tillbud 

I 9 § AFS 2001:01står det ”Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller 

olycksfall. Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall. Det 

behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen.”  

Om det inträffar ett tillbud eller en arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycka ska arbetsgivaren 

utreda fallet för att kunna undvika det i fortsättningen.  

Enligt Arbetsmiljöförordningen 2 § SFS 1977:1 166 ska arbetsgivaren underrätta tillbud som 

inneburit allvarlig fara för hälsa och liv till arbetsmiljöverket. 

Ackord 

Inom fackföreningen Byggnads förespråkas ackord som löneform. Ackordsarbete innebär att ju 

snabbare en yrkesarbetare jobbar ju mer tjänar han. Yrkesarbetarna har en grundlön, men tjänar 

mer beroende på hur bra han presterar. Enligt Nationalencyklopedin (URL: 

http://www.ne.se/lang/ackordslön) är lönens storlek beroende av den enskilde arbetarens eller det 

enskilda arbetslagets arbetsprestation genom en i förväg avtalad ersättning. Enligt ovan har 

ackordslöneformen kritiserats för att den eggar arbetaren till en alltför hög arbetstakt och 

arbetsintensitet med olycksfall och förslitningsskador som följd. 

 

Enligt Jens-Ola Wickström på NCC Construction Sverige AB är en effekt av ackord att det drar 

upp lönerna för yrkesarbetarna. Han berättar att det i norden är ett statusjobb att arbeta som 

hantverkare eftersom lönen ligger högt. Nackdelarna är att det blir mycket förhandlande med 

byggnadsarbetareförbundet. Ibland är det svårt att komma överens om hur mycket det får kosta. 

När det ska byggas t ex ett bostadshus och den totala kostnaden och antalet arbetstimmar är känd 

förhandlas det med byggnadsarbetareförbundet om en pott som kan delas ut. 
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2.1.3 Friskare arbetsplatser 

En arbetsplats arbetsmiljö beror inte bara på hur många olika risker det finns för skada utan även 

om psykiska faktorer. Till exempel hur människan mår i samspelet med arbetsplatsen, ledningen 

och medarbetarna. I boken Friskare arbetsplatser av Bosse Angelöw presenteras nio stycken olika 

framgångsrika strategier som kan skapa en bättre arbetsmiljö och en friskare arbetsplats. 

1. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete 

Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig framgångsfaktor som bidrar till 

friskare personal. Till exempel kan åtgärder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete vara att 

utbilda inom arbetsmiljö, föra en aktiv dialog, tala för en regelbunden medverkan och se till att 

arbetsmiljöarbetet blir en integrerad del av den dagliga verksamheten. 

2. Att skapa en lagom arbetsbelastning 

Hög arbetsbelastning kan ses som en av de viktigaste orsakerna till nuvarande stressnivåer och 

hög sjukfrånvaro. Den höga arbetsbelastningen kan bero på nedskärningar, rationaliseringar 

och besparingar. En viktig framgångsfaktor kan vara att öka grundläggande bemanning, 

avlasta arbetsuppgifter, arbetsrotation för minskning av fysisk belastning, 

övertidsbegränsning, möjlighet till återhämtning och att kunna skapa balans mellan arbete och 

fritid. 

3. Ökat inflytande och delaktighet 

Delaktighet och inflytande är en grundläggande strategi för att utveckla friskare arbetsplatser. 

Åtgärder för att öka dessa faktorer kan vara genom målstyrning, personalinflytande över hela 

verksamheten, demokratiska beslutsprocesser och inflytande över den egna arbetstiden. 

4. Ett konstruktivt ledarskap 

Ledarskapets utformning har en avgörande roll för att skapa friskare arbetsplatser. Det ska 

kunna gå att skapa organisatoriska förutsättningar för ett konstruktivt ledarskap. 

Grundläggande komponenter är att föra delaktigt ledarskap, ett stödjande och uppmuntrande 

ledarskap, ge beröm och uppskattning som medveten strategi, att föra ett lyhört och 

tillgängligt ledarskap och ha insikt om hur människor fungerar och reagerar. 

5. Ett positivt arbetsklimat 

Ett positivt arbetsklimat främjar prestationsförmågan, arbetstillfredsställelsen, engagemanget i 

arbetet och sammanhållningen i gruppen. Ett positivt arbetsklimat handlar om att skapa 

arbetsglädje, ett välfungerande samarbete och att satsa på att utveckla arbetsgrupper. 
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6. Att satsa på kompetensutveckling 

Att satsa på kompetensutveckling för både chefer och medarbetare är en viktig 

framgångsfaktor. Det kan ske genom olika former av utbildningsinsatser, människokunskap 

för chefer, en mer utvecklingsinriktad syn på lärande, ökad kunskap om grupprocesser och 

nätverk. 

7. Friskvård 

Friskvårdssatsningar är en framgångsrik strategi för att skapa friskare arbetsplatser. Viktiga 

åtgärder kan handla om införandet av friskvård på arbetstid, upprätta friskvårdskontrakt, olika 

former av friskvårdsinsatser och hälsodiplomering. 

8. Personalekonomiska bokslut och hälsobokslut 

En grundläggande och synnerligen viktig framgångsfaktor är att genomföra 

personalekonomiska analyser för att granska vad ohälsa och vad en friskare arbetsplats 

medför. Vid en sådan analys blir det fråga om att stimulera ett personalekonomiskt synsätt där 

personalen ses som en tillgång, införa hälsobokslut, inse att det är lönsamt att skapa friskare 

arbetsplatser och förstå att tidigare och förebyggande insatser är betydligt lönsammare än sena 

rehabiliteringsåtgärder.  

9. Samarbete med företagshälsovård och andra resurser 

Samarbete med företagshälsovård och andra externa resurser är ytterligare en viktig 

framgångsfaktor för att skapa friskare arbetsplatser. 
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3. Resultat 

Resultatkapitlet innehåller en beskrivning av NCC: s arbetsmiljöarbete och en sammanställning av 

NCC: s olycksstatistik och enkätundersökningarna. 

3.1 NCC: s arbetsmiljöarbete 

NCC: s arbetsmiljöarbete grundar sig på intervjuer med byggledningen på tre byggarbetsplatser i 

Västerås och tre byggarbetsplatser Uppsala. I detta avsnitt beskrivs arbetet med arbetsmiljöplan, 

arbetsmiljöpolicy, tillbudsrapportering, arbetsberedningar, skyddsronder och företagsvård. 

3.1.1 Arbetsmiljöplan 

Efter besöken och intervjuerna på byggarbetsplatserna konstateras att arbetsmiljöplanen ser i stort 

sett lika ut på fem av sex byggarbetsplatser. Arbetsmiljöplanen samt arbetsplatsinformationen är 

sammanställt i samma häfte. De är ca tolv sidor långt och innehåller uppgifter om objektet, 

arbetsmiljöorganisationen, arbeten med särskild risk, arbetsplatsinformation, 

arbetsplatsdispositionsplan, NCC: s ordnings- och skyddsregler och även en kvittens. På en av 

byggarbetsplatserna innehåller häftet även en checklista för riskbedömning av arbetsmiljöarbete. 

Alla nya som kommer till byggarbetsplatsen får en arbetsmiljöplan inklusive 

arbetsplatsinformation som ska läsas igenom. När det är gjort skrivs kvittensen under som bevis på 

att personen tagit del av informationen. Arbetsmiljöplanen samt arbetsplatsinformationen finns 

också tillgänglig på anslagstavlan i bodarna.  

Den byggarbetsplats som inte hade all information i ett och samma häfte valde att istället dela upp 

informationen i två häften. Dels i en separat arbetsmiljöplan och en ordnings- och skyddsregler. 

Arbetsmiljöplanen består av ca tio sidor och innehåller en kopia av förhandsanmälan till 

arbetsmiljöverket, arbetsplatsens arbetsmiljöplanering, arbete med särskild risk och även bilagor 

som består av underentreprenörernas underlag till arbetsmiljöarbete. Häftet med ordnings- och 

skyddsregler består av sex sidor och innehåller allmän arbetsplatsinformation, arbetsmiljöregler 

samt en kvittens. Alla nya på byggarbetsplatsen får häftet, läser igenom det och skriver under 

kvittensen som bevis på att personen tagit del av informationen. Arbetsmiljöplanen har endast 

platschefen tillgång till.  

Kvittenserna från samtliga byggarbetsplatser sammanställs till en anhörighetslista vilken ska 

finnas tillgänglig vid händelse av olycka. 
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3.1.2 Arbetsmiljöpolicyn  

NCC: s arbetsmiljöpolicy finns tillgänglig på NCC: s hemsida. Tillgängligheten till den ute på 

byggarbetsplatserna som besöktes varierade. På en del byggarbetsplatser fanns den uppsatt i 

bodarna och på vissa fanns den inte alls.  Se figur 1 för NCC: s arbetsmiljöpolicy. 

 

Figur 1. NCC: s arbetsmiljöpolicy URL: http://www.ncc.se/Global/About_NCC/arbetsmiljopolicy.pdf 
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3.1.3 Tillbudsrapportering  

Rutinerna för tillbudsrapportering sker på ungefär samma sätt på de sex olika byggarbetsplatserna 

som besöktes. Om ett tillbud sker fylls en tillbudsblankett i. Tillbudsblanketterna ser lite olika ut 

jämfört mellan de olika byggarbetsplatserna. Vem som fyller i tillbudsblanketten är också lite 

olika beroende på byggarbetsplats. På vissa byggarbetsplatser fyller skyddsombudet eller 

arbetsledaren i den och på andra kan vem som helst fylla i tillbudsblanketten. När 

tillbudsblanketten är ifylld skickas den till arbetsmiljöingenjören på NCC Construction Sverige 

AB som arbetar vidare med ärendena. Finns det något akut som bör åtgärdas för att undvika att 

tillbudet sker igen åtgärdas det på en gång. Annars sker ingen större uppföljning av 

tillbudsrapporteringarna ute på byggarbetsplatserna.      

På de flesta byggarbetsplatserna som besöktes har underleverantörerna hand om sin egen 

tillbudsrapportering. På vissa byggarbetsplatser får NCC en kopia av tillbudsrapporteringen som 

även den skickas in till arbetsmiljöingenjören. På en byggarbetsplats sker underentreprenörernas 

tillbudsrapportering via arbetsledaren direkt till NCC.   

Det är svårt att veta var gränsen ska gå för vad som ska rapporteras eller inte. Vissa av 

byggarbetsplatserna som besöktes menar att allt inte går att tillbudsrapportera. De menar att det i 

så fall skulle behövas en heltidstjänst bara för tillbudsrapportering. De gör inget speciellt för att 

öka tillbudsrapporteringarna.  

3.1.4 Arbetsberedning 

På alla byggarbetsplatser som besöktes utförs en arbetsberedning inför varje nytt eller svårt 

moment. De följde alla ett likadant dokument för arbetsberedning. Dokumentet innehöll en del där 

de beskrev vilka som var närvarande och vilken aktivitet som skulle utföras. Den innehöll även en 

dagordning på 18 punkter där de för varje punkt går igenom noteringar/beslut, ansvarig, klart till 

och när det är klart. Det är under arbetsberedningen som yrkesarbetarna och lagbasen kan vara 

med och påverka för bättre arbetsmiljö. 

Nedan presenteras dagordningen: 

1. Arbetsplatsmål, organisation 

2. Aktuella handlingar, vägledande referenser 

3. Tidplan och beräknad tidsåtgång 

4. Metod och material 

5. Infästningsmaterial 

6. Hantering material, leveranser, transporter och upplag. Skydd mot skador. 

7. Maskiner, utrustning och verktyg 

8. Underentreprenör/installationsansvarig 

9. Rent bygge 
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10. Arbetsmiljö 

11. Kvalitetssäkring, kontrollplaner 

12. Miljösäkring, miljöprogram, nödlägesberedskap 

13. Störningsregistrering 

14. Störningsinventering förebyggande åtgärder 

15. Utbildning 

16. Uppföljning 

17. Idé och förslag 

18. Övrigt 

3.1.5 Skyddsronder 

Arbetet med skyddsronder skiljer sig inte alltför mycket mellan de olika byggarbetsplatserna som 

besöktes. Varannan vecka eller vid behov utförs skyddsronderna av arbetsledare, skyddsombud 

och ledande underentreprenörer. Eventuellt deltar också lagbasen på skyddsronden.  

Vid skyddsronden går de runt på byggarbetsplatsen och fyller i en checklista samt dokumenterar 

eventuella brister och risker. Dokumentationen och checklistorna skiljer sig lite åt mellan 

byggarbetsplatserna. Oftast finns det information om vem som ska åtgärda bristerna och när 

bristerna ska vara åtgärdade. I vissa checklistor står det när åtgärden utfördes. Uppföljningen av 

checklistorna sker vid nästa skyddsrond eller vid ett arbetsplatsmöte. Det är kontrollen över att 

riskerna är åtgärdade.  

I en del av arbetet med skydd och risker ska en checklista för riskbedömning inom arbetsmiljö 

upprättas inför varje ny byggarbetsplats. Checklistan ska vara ett levande dokument under hela 

byggtiden. Alla byggarbetsplatserna som besöktes upprättade denna checklista. 

3.1.6 Företagsvård 

NCC: s företagsvård består av ett samarbete med hälsoföretaget Feelgood. Feelgood utför 

hälsoundersökningar vartannat år där de undersöker styrka, rörlighet och kondition. Det finns 

också ett individuellt friskvårdsbidrag på 1000kr/år som kan användas till fritidsaktiviteter. På 

nästan alla byggarbetsplatser finns det möjlighet att delta på en tio minuter lång 

morgongymnastik. Den utförs på arbetstid och utförs innan arbetet kör igång.  
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3.2 Olycksstatistik 

Detta avsnitt omfattar en beskrivning av den olycksstatistik som erhållits från NCC Construction 

Sverige AB över region Mälardalen. Olycksstatistiken består av olyckor med frånvaro och olyckor 

utan frånvaro här kallad nolldagarsskador.  

Olyckor med frånvaro – olyckor som sker på en byggarbetsplats som leder till sjukfrånvaro.  

Nolldagarsskador – olyckor som sker på en byggarbetsplats som inte leder till sjukfrånvaro. 

 

Olyckstatistiken över Västerås och Uppsala sträcker sig från år 2005 t.o.m. år 2009. Statistiken har 

delats upp i olika kategorier för att möjligöra en jämförelse mellan de olika städerna. Jämförelsen 

utförs för att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan olika kategorier. Statistiken har 

delats upp på affärsområden, ålder, affärschefer, platschefer, skadetyp och skadeorsak. Den har 

även delats upp i mindre delar som utreder ett visst antal år och skadeorsaker. Nedan redovisas 

statistiken i tabell- och diagramform för att möjligöra jämförelsetal mellan Västerås och Uppsala. 

3.2.1 Olycksfördelning över Västerås och Uppsala 

I detta stycke har statistiken fördelats på antalet olyckor som totalt har skett samt på 

affärsområdena mark och hus i Västerås och Uppsala under åren 2005 t.o.m. 2009. 

 

Figur 2. Antalet olyckor fördelat på affärsområdena mark och hus i Västerås och Uppsala. 

Det är totalt 103 stycken olyckor under åren 2005 t.o.m. 2009. Totalt har det skett 60 stycken 

olyckor i Västerås där elva stycken är inom affärsområdet mark och 49 stycken inom 

affärsområdet hus. I Uppsala har det totalt skett 43 stycken olyckor där sju stycken olyckor inom 

affärsområdet mark och 36 stycken olyckor inom affärsområdet hus.   

Konstaterande: 

Olycksstatistiken visar att det har skett fler olyckor i Västerås än Uppsala under åren 2005 t.o.m. 
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3.2.2 Fördelat på år 

I detta stycke har statistiken fördelats på antalet olyckor som skett i Västerås och Uppsala fördelat 

över varje år. 

 

Figur 3 Fördelningen av olyckor för Västerås och Uppsala under åren 2005 t.o.m. 2009. 

Konstaterande: 

Den totala olycksstatistiken visar att antalet olyckor är högre i Västerås än Uppsala. Fördelas 

antalet olyckor på Västerås och Uppsala för varje år har Uppsala fler olyckor under åren 2005, 

2006 och 2007. Under åren 2008 och 2009 visar figur 3 att olyckorna är betydligt fler i Västerås 

än Uppsala.  Det har skett en drastisk ändring i vid årsskiftet 2007/2008. 
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3.2.3 Fördelat på ålder 

I detta stycke har statistiken fördelats på antal olyckor som skett inom olika åldersgrupper och 

mellan de olika regionerna under åren 2005 t.o.m. 2009.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Antal olyckor fördelat på ålder och region. 

Konstaterande: 

Diagrammet visar att antalet olyckor i Västerås sker ganska jämnt i åldrarna förutom i åldrarna 25-

29 när antalet är något lägre. I Uppsala varierar olyckorna över åldrarna mer, de flesta olyckorna 

sker dock inom åldrarna 50-59.  
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3.2.4 Fördelat på ålder och affärschef 

Statistiken har fördelats på olyckor som skett inom olika ålderskategorier och fördelat på 

affärschef i respektive region, på en period under åren 2005 t.o.m. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Antal olyckor fördelat på ålder och affärschef i Västerås. 

Konstaterande: 

Figur 5 visar att de flesta olyckor på hus och boende i Västerås sker under åldrarna 60 och uppåt. 

På mark sker de flesta olyckor under åldrarna 18-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Antal olyckor fördelat på ålder och affärschef i Uppsala. 

Konstaterande: 

Figur 6 visar att under alla avdelningar sker de flesta olyckor under åldrarna 50-59. Den visar även 

att det under hus och boende är åldrarna 18-24 och 25-29 som råkar ut för flest olyckor. 
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3.2.5 Fördelat på platschefer 

I detta stycke är olycksstatistiken fördelad på region, affärsområde och platschefer.  

Figur 7-10 visar antalet olyckor som har skett under åren 2005 t.o.m. 2009.  

Antalet skadeår visar de åren när olyckor skett till exempel har det skett olyckor åren 2005 och 

2007 är det två skadeår. Antalet olyckor per år är antalet olyckor som skett under åren 2005 t.o.m. 

2009 fördelat på det antalet skadeår som de har inträffat under, alltså visar diagrammet antalet 

olyckor per skadeår. 

 

Figur 7 Antalet olyckor fördelat på varje platschef för affärsområdet hus i Uppsala. 

Det är totalt 20 stycken olika platschefer från år 2005 t.o.m. 2009. Totalt uppgår antalet olyckor till 

33 stycken.  

 

Figur 8 Antalet olyckor fördelat på varje platschef för affärsområdet mark i Uppsala. 

Det är totalt sex stycken olika platschefer under åren 2005 t.o.m. 2009. Totalt uppgår antalet 

olyckor till sju stycken.  
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Figur 9 Antalet olyckor fördelat på varje platschef för affärsområdet hus i Västerås. 

Det är totalt 18 stycken olika platschefer under åren 2005 t.o.m. 2009. Totalt uppgår antalet olyckor 

till 49 stycken.  

 

Figur 10 Antalet olyckor fördelat på varje platschef för affärsområdet mark i Västerås. 

Det är totalt åtta stycken olika platschefer under åren 2005 t.o.m. 2009. Totalt uppgår antalet 

olyckor till elva stycken.  

Konstaterande: 

Efter att ha fördelat alla olyckor på respektive platschef visar figur 7-10 att vissa platschefer har ett 

högt antal olyckor. När antalet olyckor är fördelat på antalet skadeår blir inte antalet olyckor per år 

alltför varierande mellan alla platschefer. Totalt är det 52 stycken olika platschefer fördelat på 

regionerna Västerås och Uppsala inom affärsområdena hus och mark. Det högsta antalet olyckor 

per år är tre stycken och det finns tre stycken platschefer med dessa värden. Dessa platschefer är 
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placerade i Västerås. För två olyckor per skadeår finns det tio stycken platschefer, det är lika 

fördelat mellan Västerås och Uppsala. Det finns en platschef som har 1,75 olyckor per skadeår och 

den är placerad i Västerås. Resterande 38 platschefer har en olycka per skadeår fördelat på sig, 17 

stycken i Västerås och 21 stycken i Uppsala. 

 
3.2.6 Skadetyp och skadeorsak 

I detta stycke har statistiken delats in i skadetyp och skadeorsak. I tabell 1 redovisas de skadetyper 

som förekommit. I figur 11 redovisas skadetypsfrekvensen fördelat på Västerås och Uppsala. 

 

Nr Skadetyp 

1 Annat 

2 Belastningsskada 

3 Frätskada 

4 Förlust av kroppsdel 

5 Hjärnskada 

6 Hörselskada 

7 Kross-, kläm- och mjukdelsskada 

8 Skelettskada 

9 Stuk-, vrick- och sträckning 

10 Sårskada 

11 Tandskada 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Skadetypsfrekvens fördelat på Västerås och Uppsala.  

 

Tabell 1. Skadetyp. 
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Konstaterande: 

Den mest förekommande skadetypen i Västerås är sårskada, därefter kommer annat, kross-, kläm- 

och mjukdelsskada, stuk-, vrick- och sträckning och tandskada. I Uppsala är den mest 

förekommande skadetypen sårskador och annat, därefter kommer kross-, kläm- och mjukdelsskada, 

skelettskada och stuk-, vrick- och sträckning. Skadetypen annat innebär skador som inte faller in 

under de andra kategorierna till exempel ömhet, smärta och ögonskada. Sammanfattat är sårskador 

den mest förekommande skadetypen på båda orterna. Likväl är frekvensen högre i Västerås med 19 

stycken mot elva stycken.  

 

I tabell 2 redovisas de skadeorsaker som förekommit. I figur 12 redovisas frekvensen av de 

skadeorsaker som förekommit fördelat på Västerås och Uppsala. 

 

 

Nr Skadeorsak 

1 Annan orsak 

2 Arbetsmaskin, splitter 

3 El, ström 

4 Fall på befintlig nivå 

5 Fall till lägre nivå 

6 Fallande föremål 

7 Fordon 

8 Handverktyg 

9 Hiss, krantransportör 

10 Lyftning, bärning 

11 Nolldagarsskada 

12 Trampning på/stöt mot 

Figur 12 Skadeorsaks frekvens fördelat på Västerås och Uppsala.  

Tabell 2. Skadeorsak. 
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Konstaterande: 

Den mest förekommande skadeorsaken i Västerås är nolldagarsskada, därefter kommer annan 

orsak och fall på befintlig nivå. I Uppsala är den mest förekommande skadeorsaken 

nolldagarsskada, därefter kommer handverktyg och fallande föremål. 

Det som är lika i de båda städerna är att nolldagarsskadorna och fallande föremål är lika vanligt 

förekommande. Det som skiljer dem är att fall på befintlig nivå är mer förekommande i Västerås 

än i Uppsala och att handverktyg är mer förekommande i Uppsala än i Västerås. Annan orsak är 

skadeorsaker som inte faller in under någon annan kategori till exempel otur vid snubbling, 

halkning och när någon slinter. 

 
3.2.7 Sårskada på grund av skadeorsak 

I detta stycke har statistiken granskats för en skadetyp, sårskada. Sårskada har visat sig vara en av 

de mest förekommande skadetyperna. Figur 13 visar de skadeorsakerna som är mest 

förekommande vid sårskada. 

 

Figur 13. Sårskada på grund av skadeorsak. 

Konstaterande: Figur 13 visar att nolldagarsskada, annan orsak och handverktyg är de 

skadeorsaker som främst orsakar sårskada. I olycksstatistiken har det urskilts att handverktyg kan 

vara en kniv eller en klinga på en såg. Annan orsak och nolldagarsskador beror bland annat på att 

personen i fråga slinter med maskinen, skär sig på något vasst på byggarbetsplatsen eller halkar.  
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3.2.8 Skadetyp och skadeorsak 2008 t.o.m. 2009 

I detta stycke har olycksstatistiken avgränsats till åren 2008 och 2009 eftersom olycksfrekvensen 

visat sig vara som störst och ökat drastiskt i Västerås. Statistiken fördelas på antalet skadetyper 

och skadeorsaker. 

 

Figur 14. Skadetypsfrekvens under åren 2008 och 2009. 

Konstaterande: Figur 14 visar att det är skadetyp annat och sårskada som är den vanligaste 

skadetypen i Västerås under 2008 och 2009. 

 

Figur 15. Skadeorsaksfrekvens under åren 2008 och 2009. 

Konstaterande: Figur 15 visar att skadeorsak annan orsak och nolldagarsskador är de vanligaste 

skadeorsakerna i Västerås under 2008 och 2009. Därefter kommer fall på befintlig nivå och 

fallande föremål.  
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3.3 Enkäter 

Detta kapitel omfattar en sammanställning och redovisning av svaren från enkätundersökningen 

som utfördes på tre byggarbetsplatser i Västerås och på tre byggarbetsplatser i Uppsala.  

3.3.1 Total svarsfrekvens 

I tabell 3 redovisas frågorna från enkätundersökningen. Figurerna 15 och 16 redovisar den totala 

svarsfrekvensen av varje svarsalternativ på respektive fråga i respektive stad. Totalt var det 36 

personer i varje region som svarade på enkäterna.  

 

Nr Fråga 

1 Är du informerad om NCC: s arbetsmiljöpolicy? 
2 Är du informerad om arbetsmiljöplanen? 
3 Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats?  
4 Vet du vem som är arbetsmiljöansvarig på din arbetsplats 
5 Hur upplever du din arbetsmiljö? Ja/bra Nej/dålig 
6 Är du med och påverkar arbetsmiljöarbetet? 
7 Upplever du att din ledning engagerar sig i arbetsmiljöfrågor? 
8 Upplever du att din arbetsplats är en stressig miljö? 

9 
Har du upplevt att säkerheten vid ett arbetsmoment begränsats på grund av 
brist på pengar? 

10 Har du varit med om en arbetsplatsolycka som har medfört sjukfrånvaro? 
11 Har du varit med om en arbetsplatsolycka som EJ medfört sjukfrånvaro? 

12 Tycker du rutinerna för tillbudsanmälning är bra? 
 

 

Figur 16. Antal svarande på varje fråga i Västerås. 
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Tabell 3. Enkätfrågor 1 till 12. 
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Figur 17. Antal svarande Uppsala. 

3.3.2 Svarsfrekvens på tio utvalda frågor 

Nedan redovisas svarsfrekvensen på tio utvalda frågor från enkätunderökningarna. Varje fråga är 

uppdelad på ålderskategori och region. Frekvensen visar procentuellt hur många som svarat på 

frågan. Ålderskategorierna är 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59 och över 60.  

 

 
 

Figur 18. Antal svarande som är informerade om NCC: s arbetsmiljöpolicy, jämförelse mellan 

Västerås och Uppsala. 

Figur 18 visar hur många av de svarande som vet att de är informerade om NCC: s 

arbetsmiljöpolicy. Av de svarande är det procentuellt fler i Uppsala som vet att de är informerade 

om arbetsmiljöpolicyn. Detta gäller i ålderskategori 25-29, 40-49 och över 60. I ålderskategori 30-

39 är det väldigt få i båda städerna som inte vet att de är informerade om den.  
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Figur 19. Antal svarande som är informerade om NCC: s arbetsmiljöplan, jämförelse mellan Västerås 

och Uppsala. 

Figur 19 visar hur många av de svarande som vet att de är informerade om NCC: s arbetsmiljöplan. 

I ålderskategorierna 18-24, 25-29 och över 60 är det procentuellt fler av de svarande i Uppsala som 

vet att de är informerade om arbetsmiljöplanen. I ålderskategorierna 30-39, 40-49 och 50-59 är det 

procentuellt fler av de svarande i Västerås som vet att de är informerade.  

 

Figur 20. Antal svarande som vet vem som är skyddsombud på sin byggarbetsplats, jämförelse mellan 

Västerås och Uppsala. 

Figur 20 visar hur många av de svarande som vet vem som är skyddsombud på sin byggarbetsplats. 

I Uppsala vet alla vem skyddsombudet är, medan det i Västerås i ålderskategorierna 30-39 och 40-

49  är några av de svarande som inte vet. 
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Figur 21. Antal svarande som vet vem som är arbetsmiljöansvarig på sin byggarbetsplats, jämförelse 

mellan Västerås och Uppsala. 

Figur 21 visar hur många av de svarande som vet vem den arbetsmiljöansvarige är på sin 

arbetsplats. I alla kategorier förutom en är det procentuellt fler i Uppsala som vet vem den 

arbetsmiljöansvarige är. Det är enbart i ålderskategori 18-24 som det procentuellt är fler svarande i 

Västerås än i Uppsala.  

 

 

Figur 22. Antal svarande som upplever att de har en bra arbetsmiljö på sin byggarbetsplats, 

jämförelse mellan Västerås och Uppsala. 

Figur 22 visar hur många av de svarande som upplever att de har en bra arbetsmiljö på sin 

arbetsplats. I alla kategorier är det procentuellt fler svarande i Uppsala som upplever att de har en 

bra arbetsmiljö på sin arbetsplats än i Västerås. 
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Figur 23. Antal svarande som är med och påverkar arbetsmiljöarbetet på sin byggarbetsplats, 

jämförelse mellan Västerås och Uppsala. 

Figur 23 visar hur många av de svarande som är med och påverkar arbetsmiljöarbetet på sin 

arbetsplats. Det skiljer sig mycket från region till region och mellan åldrarna. Det går att se att det i 

ålderskategori 25-29, 30-39 och över 60 är alla svarande med och påverkar arbetsmiljön i Uppsala. 

 

 

Figur 24. Antal svarande som anser att ledningen engagerar sig i arbetsmiljöfrågor, jämförelse mellan 

Västerås och Uppsala. 

Figur 24 visar hur många av de svarande som anser att ledningen engagerar sig i arbetsmiljöfrågor. 

I ålderskategori 25-29, 40-49 och över 60 är det procentuellt lika många i Västerås som i Uppsala 

som anser det. I ålderskategori 30-39 är det ingen som anser att ledningen engagerar sig i 

arbetsmiljöfrågor i Västerås. 
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Figur 25. Antal svarande som anser att deras arbetsplats är en stressig miljö, jämförelse mellan 

Västerås och Uppsala. 

Figur 25 visar hur många av de svarande som anser att deras arbetsplats är en stressig miljö. I alla 

kategorier är det procentuellt fler i Västerås än i Uppsala som anser det, främst i ålderskategorierna 

30-39 och 50-59. I Uppsala är fördelningen jämnt fördelad över ålderskategorierna. 

 

 

Figur 26. Antal svarande som anser att säkerheten inte begränsats p.g.a. brist på pengar, jämförelse 

mellan Västerås och Uppsala. 

Figur 26 visar hur många av de svarande som anser att säkerheten inte begränsats på grund av brist 

på pengar. I Uppsala är det ingen som anser det, medan det i Västerås är under några 

ålderskategorier som några anser att säkerheten begränsats. 
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Figur 27. Antal svarande som anser att tillbudsrapporteringen inte fungerar bra, jämförelse mellan 

Västerås och Uppsala. 

Figur 27 visar hur många som anser att tillbudsrapporteringen inte fungerar bra. I ålderskategorin 

25-29 är det ingen av de svarande som anser att tillbudsrapporteringen fungerar bra. I övrigt visar 

figur 27 att det i ålderskategorierna 40-49, 50-59 och över 60 är endast representerad av svarande i 

Uppsala. I ålderskategorin 30-39 är det ingen av de svarande som anser att tillbudsrapporteringen 

fungerar dåligt. 

3.3.3 Arbetsmiljöfaktorer 

I tabell 4 redovisas de arbetsmiljöfaktorer som kan påverka arbetsmiljön negativt på en 

byggarbetsplats. I figur 28 redovisas svarsfrekvensen för respektive faktor. 

Tabell 4. Faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt. 

Nr Faktorer som påverkar arbetsmiljö negativt 

1 Arbetsledning 

2 Belysning 

3 Maskiner 

4 Arbetsmängd 

5 Vibrationer 

6 Buller 

7 Möjlighet till inflytande  

8 Arbetsuppgifternas innehåll 

9 Arbetstempo 

10 Samarbete 

11 Värme och kyla 

12 Farliga ämnen 

13 Arbetsorganisation 

14 Arbetstid 

15 Arbetsställningar och arbetsrörelser 

16 Handlingsutrymme  
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Figur 28 Faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt, fördelat på Västerås och Uppsala. 

I figur 28 redovisas svarsfrekvensen för respektive faktor som kan påverka arbetsmiljön negativt 

på en byggarbetsplats för respektive region.  

I Västerås är det buller (22 stycken), värme och kyla (20 stycken), arbetstempo (18 stycken), 

arbetsställningar och arbetsrörelser (16 stycken) och belysning (16 stycken). I Uppsala är det 

värme och kyla (24 stycken), buller (22 stycken), vibrationer (16 stycken) och arbetsställningar 

och arbetsrörelser (15 stycken). Enligt denna sammanställning är det faktorerna värme och kyla 

samt buller som påverkar arbetsmiljön mest negativt. 
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4. Slutsatser och diskussion  

Kapitlet slutsatser och diskussion omfattar en del där slutsatser från olycksstatistiken och en del 

där slutsatser från enkäter och intervjuer dragits. Avsnittet omfattar även en diskussionsdel med 

redogörelser av tillbudsanmälningar, företagsvård, skyddsronder, rutiner, arbetsmiljöpolicy, 

arbetsmiljöplan, systematisktarbetsmiljöarbete, pengar och stress.  

4.1 Olyckstatistik 

Enligt arbetsmiljöverket (URL: http://www.av.se/teman/bygg/forebygg/) är fall en av de 

vanligaste orsakerna till dödsfall och olyckor på arbetsplatsen.  

Enligt den statistik som erhållits från NCC är handverktyg, fall på befintlig nivå och fallande 

föremål de största orsakerna till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatsen.  

Olycksstatistiken visar att det har skett fler olyckor i Västerås än i Uppsala. Trots att det enligt Bo 

Karlsson på NCC Construction Sverige AB är en större verksamhet i Uppsala än i Västerås. Vi har 

sett att det speciellt under åren 2008 och 2009 finns en markant skillnad. Skillnaden i antalet 

olyckor visar att det vid årsskiftet 2007/2008 ökade drastiskt i Västerås medan den i Uppsala hållit 

sig på ungefär samma nivå. Enligt Bo Karlsson kan detta bero på att det startades två nya stora 

bostadsprojekt i Västerås under år 2008, medan i Uppsala minskade denna typ av projekt. Han 

menar att bostadsprojekt är mer hantverkartäta än andra projekt vilket i sin tur kan påverka den 

drastiska ökningen.  

De flesta olyckorna i Västerås och Uppsala sker på affärsområdet hus och boende. Det är en 

ganska jämn fördelning över åldrarna i Västerås, med ett lite lägre antal under åren 25-29. Vi tror 

att detta kan bero på att denna åldersindelning sträcker sig över färre år än de andra 

ålderskategorierna. Det är svårt att urskilja om olyckorna beror på att de ligger under en viss 

åldersgrupp. I Uppsala är fördelningen mer varierad med en ökning av olyckor i åldrarna 18-24, 

25-29 och 50-59. I detta fall drar vi slutsatsen att de yngre är oerfarna och råkar ut för fler olyckor 

på grund av att de lättare ramlar i fällorna och därmed får lära sig hur det fungerar. Anledningen 

till att de äldre drabbas för fler olyckor tror vi beror på att de är mer vana byggarbetare men 

hamnar lätt i slentrian.   

Under affärschefsindelningen i Västerås går det att urskilja att den åldersgrupp som råkar ut för 

flest olyckor är de över 60 år, medan de som är i åldrarna 18-24 och 25-29 har en lägre 

skadefrekvens. I Uppsala är 18-24, 25-29 och 50-59 de åldersgrupper som råkar ut för flest 

olyckor. Ur denna indelning kan vi inte dra några slutsatser mer än att det är den äldre 

generationen i Västerås som råkar ut för flest olyckor. Detta tror vi kan bero på gammal vana. 
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Under platschefindelningen i Västerås är antalet olyckor per skadeår utbrett på en till tre stycken 

per år och per platschef. Det är tre stycken platschefer som har en högre frekvens som uppgår till 

tre olyckor per skadeår. I Uppsala är frekvensen lite lägre eftersom den uppgår till en till två 

olyckor per antalet skadeår. Ur detta har vi sett att vissa platschefer är mer drabbade än andra. 

Eftersom antalet olyckor är fördelade per antalet skadeår kan vi inte dra slutsatsen att det beror på 

att platscheferna har haft fler och längre byggobjekt. Däremot spekulerar vi kring om de 

platschefer som drabbats mest inte för ett lika aktivt arbetsmiljöarbete genom att informera om 

arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöpolicyn eller om de inte är lika aktiva och regelbundna med 

skyddsronderna och kontroll av åtgärder. Vi har även reflekterat över om attityden bland 

yrkesarbetarna är sämre vilket medför en stökigare arbetsplats och mindre respekt för sina 

medmänniskor. 

Där statistiken delades upp på skadetyp och skadeorsak kunde vi se att de vanligaste skadetyperna 

i Västerås är annat, sårskada, kross-, kläm- och mjukdelsskada, stuk-, vrick- och sträckning, och 

tandskada. De vanligaste skadetyperna i Uppsala är annat, sårskada, kross-, kläm- och 

mjukdelsskada, skelettskada och stuk-, vrick- och sträckning. Här såg vi att sårskada är den 

vanligaste skadetypen efter annat.  

Under åren 2008 t.o.m. 2009 gjorde vi ytterligare en uppdelning i Västerås. Denna indelning är 

över skadetyper över åren 2008 t.o.m. 2009 sedan det framkommit att olycksanmälningarna 

drastiskt ökat. Den visar att det under denna period är antalet sårskador som är den mest 

förekommande skadetypen. Ur olycksstatistiken har vi urskilt att olyckorna under åren 2008 och 

2009 inte är beroende på någon ålderskategori. 

Vi delade in skadetypen sårskada efter skadeorsak, där kunde vi se att nolldagarsskada, annan 

orsak och handverktyg är de vanligaste skadeorsakerna till sårskada. Slutsatsen som vi drog från 

detta var att hanteringen av kniv och klinga behöver förbättras. Det som vi även kunde se var att 

de olyckor som hamnar under nolldagarsskada och annan orsak oftast beror på att personen i fråga 

slinter/slarvar/halkar och därmed skär sig på något vasst på byggarbetsplatsen. Eftersom detta är 

en enskild persons handling där han till exempel slinter med borrmaskinen kan det vara svårt för 

ledningen att åtgärda problemet. Om det däremot är en återkommande olycka när någon halkar på 

ett halt underlag går det snart att åtgärda. Enkla åtgärder är att alla använder skyddshandskar, 

vassa föremål placeras på lämplig säker plats och maskiner och verktyg förbättras och/eller byts ut 

för att risken för olycka ska minimeras. 
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4.2 Enkät/intervju 

När det gäller arbetsmiljöarbete är skillnaden mellan Västerås och Uppsala inte alltför stora. 

Arbetet kring arbetsberedningen och skyddsronderna är i princip likadana, det som skiljer är 

dokumentationen över det. På en av byggarbetsplatserna som besöktes deltog ett utomstående 

skyddsombud på skyddsronderna, detta tycker vi är bra för att få en ny syn på arbetsplatsen och 

eventuella risker. Vi tycker att fler byggarbetsplatser borde göra på det här sättet.  

Något som skiljer sig åt är tillbudsrapporteringen. Vi tycker att Västerås är mycket bättre på att 

rapportera tillbud och att de i Uppsala inte lägger särskilt stor vikt på det. Tillbudsrapporteringen 

är en väldigt viktigt del för att förebygga olyckor. Vi har uppfattat det som att platscheferna och 

arbetsledarna tycker det är onödigt med all tillbudsrapportering, för vissa saker går ändå inte att 

åtgärda.  

De gör inget speciellt för att öka tillbudsrapportering vilket vi tycker att de borde lägga större vikt 

på. Om tillbudsrapporteringen ökade skulle man få upp ögonen för allt som eventuellt kan orsaka 

en olycka. Det är också väldigt viktigt att NCC Construction Sverige AB får vetskap om de tillbud 

som underentreprenörerna skriver. Hur ska olyckor annars kunna förebyggas? Enligt 

enkätundersökningen tycker yrkesarbetarna i Uppsala att tillbudsrapporteringen inte fungerar bra. 

Detta tycker vi är ett bevis på att tillbudsrapporteringen borde bli bättre och öka. Vi märkte att i 

Västerås är ansvarsfördelning mer tydligt gällande vem som är ansvarig för tillbudsrapporteringen. 

Det är mycket bättre med en tydlig arbetsfördelning annars är det väldigt lätt att saker hamnar 

mellan stolarna. Oftast är det en arbetsledare som har det ansvaret. Vi tror att 

tillbudsrapporteringen skulle öka i Uppsala om en speciell person blev ansvarig för uppgiften. 

Enligt vissa platschefer är det tänkt att varje yrkesarbetare ska ha ett eget litet häfte med 

tillbudsrapporteringslappar i fickan, men vi har uppfattat det som att ingen har det. Vi tycker att 

tanken är bra och vi tror att fler tillbud skulle rapporteras om alla använde systemet. 

När det gäller arbetsmiljöplanen borde den kortas ner till att bara den väsentligaste informationen 

behålls till yrkesarbetarna. Vi tror att det skulle öka sannolikheten att de verkligen läser igenom 

den och tar till sig informationen. Som vi har förstått läses den bara igenom och skrivs under utan 

att direkt ha någon vetskap om vad som står i den. Enkätundersökningen visar att antalet 

yrkesarbetare är fler i Uppsala än i Västerås som vet vem som är deras skyddsombud och ansvarig 

för arbetsmiljöarbetet. Vi tror att detta kan ha att göra med att på en av de besökta 

byggarbetsplatserna i Uppsala delas inte hela arbetsmiljöplanen ut. Istället delas häftet ordnings- 

och skyddsregler ut till alla nya yrkesarbetare. Detta häfte är mindre och därför tror vi att 

yrkesarbetarna tar till sig informationen lättare.  
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Antalet svarande är fler i Uppsala än i Västerås som upplever att de har en bra arbetsmiljö på sin 

byggarbetsplats. På frågan om yrkesarbetarna upplever sin arbetsplats som en stressig miljö är 

antalet svarande fler i Västerås än i Uppsala. Här ser vi alltså en tydlig skillnad mellan städerna. 

Yrkesarbetarna i Västerås upplever sin arbetsmiljö som dålig och att den är stressig. Vi tror att 

detta kan vara den största anledningen till att olycksstatistiken är högre i Västerås än i Uppsala. De 

faktorer som påverkar arbetsmiljön mest negativt i Västerås är buller (22stycken), värme och kyla 

(20stycken) och arbetstempo (18stycken). Skulle dessa faktorer bli bättre skulle kanske olyckorna 

minska också.  

De flesta platscheferna anser att attityden hos yrkesarbetarna till arbetsmiljö och att städa efter sig 

har blivit bättre med åren och att det är fler som bryr sig om sina medmänniskor. Vi kan se en viss 

negativ inställning hos yrkesarbetarna på byggarbetsplatserna i Västerås när det gäller attityden. 

Svarsfrekvensen är lägre för yrkesarbetarna som är med och påverkar arbetsmiljöarbetet i 

Västerås. Detta tror vi beror på att de inte orkar bry sig eller vill inte påverka arbetsmiljöarbetet. 

Detta gäller främst åldrarna 30-49 år.  

Yrkesarbetarna i Uppsala upplever att deras ledning engagerar sig mer i arbetsmiljöfrågor . Om de 

upplever att ledningen engagerar sig mer kan det vara så att de faktiskt engagerar sig mer i 

Uppsala än i Västerås. Vi tror att detta i sin tur kan påverka att färre olyckor sker.  

Checklistan över objektspecifika risker ska vara ett levande dokument. Vi uppfattade det som att 

checklistan gjordes noggrant i början, men att den inte uppdaterades tillräckligt ofta som den 

borde. Vi tycker att samtliga byggarbetsplatser borde bli bättre på att uppdatera listan.  

Platscheferna på byggarbetsplatserna anser att de satsar på säkerheten i första hand och att de 

aldrig prioriterar bort den. Oavsett om det är mycket att göra på bygget tar de sig tid att sätta upp 

skyddsräcken eller se till att det finns utrustning innan de utför ett moment. De väljer aldrig bort 

ett alternativ för att det är det dyraste om det är det bästa för situationen. De anser även att när det 

handlar om liv är det inte värt att dra ner på säkerheten. Enligt enkäterna upplever trots allt vissa 

ålderskategorier av yrkesarbetarna i Västerås att säkerheten någon gång har begränsats på grund 

av brist på pengar. Någon tycker bland annat att gamla farliga maskiner inte kasseras och byts ut. 

Detta kan vara en orsak till att antalet olyckor är högre i Västerås.  

Vi tror att om yrkesarbetarna får jobba tillsammans i flera objekt efter varandra blir de mer 

samspelta och lär känna varandra bättre och detta leder till att de bryr sig mer om varandra. 

Arbetet blir enklare för platschefen om han redan känner dem och vet hur de arbetar. Detta kan i 

sin tur leda till att färre olyckor inträffar. 
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5. Förslag till fortsatt arbete 

Ett förslag till fortsatt arbete kan vara att välja att granska statistik från längre bak i tiden. Vi har 

granskat från 2005 t.o.m. 2009, ett exempel kan vara att gå tillbaka till år 2000. En möjlighet är 

också att granska statistik från flera regioner i NCC eller mellan olika byggföretag i Sverige. 

Ett annat förslag kan vara att granska hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i andra länder, till exempel i 

Norge eller Finland. En annan inriktning kan vara att granska på internationell nivå. Detta för att ta 

reda på om och hur det skiljer sig i attityd, ledning och engagemang. 
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7. Bilaga förteckning 
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Bilaga 1 - Intervjuer 

Intervjusvar - Arbetsmiljö, Västerås  

Platschefer och arbetsledare för de olika objekten har deltagit i intervjuerna.  

 

1. Hur ser ert arbetsmiljöarbete ut idag? 

Objekt 1. Utifrån NCC: s arbetsmiljöpolicy följs punkterna.  

Arbetsmiljöarbetet består av tillbudsrapporteringar, arbetsberedning och arbetsmiljöpolicy.  

Arbete är alltid riskfyllt. I början är det nya moment som innebär en risk och efter ett tag övergår 

arbetet till vardag och under dessa förhållanden uppstår lätt slentrian i arbetet som i sin tur medför en 

risk.  

 

1.1 Hur är arbetet fördelat?  

Objekt 1. Arbetsledarna utför arbetsberedningar. De är ute väldigt ofta och snurrar runt på bygget för 

att försöka upptäcka om till exempel ett skyddsräcke saknas någonstans. 

Det är meningen att alla ska hjälpa till. Alla personer på bygget ska rätta till fel som till exempel gäller 

att det saknas skyddsräcken någonstans.  

 

1.2 Hur är ansvaret fördelat? 

Objekt 1. Platschefen är Bas-U.  

Objekt 2. Platschefen har huvudansvaret. Det skrivs över till en arbetsledare när han är borta. 

Objekt 3. Platschefen har det största ansvaret. Arbetsledaren går runt och uppmärksammar om 

skyddsbiten. De lägger stor vikt vid skyddsbiten och att allt finns.   

 

1.3 Hur informerar ni om arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljöplanen?  

Objekt 1. Arbetsmiljöpolicyn anslås på anslagstavlan i bodarna. Det finns en anslagstavla i 

fikarummet hos yrkesarbetarna och en uppe på kontoret. På anlagstavlan finns annan viktigt 

information som berör bygget och medarbetarna.  

Objekt 2. Vid obligatorisk inskrivning delges arbetsmiljöplanen. Vid arbetsplatsinformationen finns 

arbetsmiljöplanen tillgänglig.    

Objekt 3. Alla på byggarbetsplatsen får en arbetsmiljöplan när de kommer första gången till 

byggarbetsplatsen. Den skrivs under efter att personen tagit del av informationen. När medarbetaren 

har skrivit under arbetsmiljöplanen får han/hon sin ID06. Med ID06 har de mycket bättre koll på vem 

som är på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöpolicyn informeras det om på etableringsträffen.   
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1.4 Hur informeras arbetsmiljöarbetet till underentreprenörerna? 

Objekt 1. Arbetsmiljöarbetet informeras till underentreprenörerna genom arbetsmiljöplanen och 

genom informationen på anslagstavla hos yrkesarbetarna. 

Objekt 2. Vid obligatorisk inskrivning delges arbetsmiljöplanen. Vid arbetsplatsinformationen finns 

arbetsmiljöplanen tillgänglig.  

Objekt 3. Underentreprenörer får också en arbetsmiljöplan som de skriver under och får sedan sitt 

ID06.  

 

1.5 Vad har ni för rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Objekt 1. Alla måste hjälpas åt och hålla ögonen öppna. Det kan vara en stor skillnad om 

yrkesarbetaren är på bygget tillfälligt eller vet om att han/hon kommer befinna sig där under en längre 

tid. Tillfälligt – orkar inte bry sig för han/hon ska inte befinna sig där särskilt länge och orkar till 

exempel inte hålla snyggt runt omkring sig. Vet yrkesarbetaren att han/hon ska befinna sig där under 

en längre tid vill de gärna ha snyggt och trevligt runt omkring sig. Riskanalyser, skyddsronder och 

arbetsberedningar är det största arbetet inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet 

anpassas till vilka som ska göra jobbet.  

Objekt 2.  Kontinuerliga skydds- och miljöronder var 14:e dag. Kontinuerlig städning.   Hjälpmedel 

anpassade till olika moment. Ergonomiska verktyg.  

Objekt 3. Från högsta chefen inom NCC delegeras arbetsmiljöansvaret som en linje ner genom 

organisationen. Platschefen är längst ner och är utsedd till BAS-U. Han har en speciell utbildning för 

att vara BAS-U. Han har det största ansvaret. Checklistan riskbedömning arbetsmiljö är ett levande 

dokument som fylls i första gången vid starten av bygget.  

 

1.6 Vad har ni för rutiner för uppföljningen av arbetsmiljöarbetet? 

Objekt 1. Skyddsrondsprotokoll.  

Objekt 2. Vid varje skyddsrond.  

Objekt 3. Checklistan från skyddsronden kollas igenom vid nästa skyddsrond. Vid det tillfället följs 

den upp. Checklistan riskbedömning arbetsmiljö kollas igenom och borde uppdateras.  

 

1.7 Hur får medarbetarna vara med och påverka arbetsmiljöarbetet?  

Objekt 1. Genom arbetsberedningarna får yrkesarbetarna säga till exempel vilken arbetsmaskin som 

passar bäst för dem och det kommande arbetsmomentet. På veckomötena där lagbasen deltar kan 

han/hon meddela om det har kommit upp några särskilda önskemål från yrkesarbetarna när det gäller 

arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete.   

Objekt 2. Vid arbetsberedningar kommer önskemål och synpunkter fram som sedan bearbetas.  

Objekt 3. Genom skyddsrond och veckomöten kan de vara med och påverka.  
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1.8 Hur upplever ni att medarbetarnas attityd för säkerhet och arbetsmiljö är?  

Objekt 1. Attityden är bra. Den har blivit bättre och medarbetarna tänker mer på sin säkerhet. Har 

yrkesarbetaren jobbat med samma arbetsmoment en längre tid uppstår lätt slentrian och olyckan kan 

lätt vara framme. Ackordsystemet bidrar till en stressig arbetsmiljö.  

Objekt 2. Stort. Vissa tar det inte på allvar och tänker att det inte händer mig. När det gäller 

städningen får arbetsledarna tjata och ligga på riktigt mycket för att det ska hända något. Den senaste 

tiden har yrkesarbetarna haft ett varsitt våningsplan i byggnaden där de ansvarar för att städningen 

utförs. De behöver alltså inte städa själva men de ska se till att städningen blir utförd. De har haft en 

miljon kronor som ersättning om de håller rent och snyggt. Det skulle kosta mycket om de skulle ha en 

person från Ragnsells där hela tiden som städade. De tycker att det är bättre att städa själva och sen få 

en bonus om det är snyggt och om det har fungerat. Nu har det inte fungerat särskilt bra, vi får se vad 

som händer.    

Objekt 3. Det har blivit bättre. Skyddsombuden är på och medverkar. När yrkesarbetarna har varit 

med om en olycka börjar de tänka mer och uppmärksammas på att det kan hända sig själv. När det 

gäller städningen är det vissa som städar mer än andra. När de får se en faktura på städningen vaknar 

de lite till liv och anstränger sig för stunden.  

 

1.10 Hur ofta utför ni riskanalyser? 

Objekt 1. I samband med arbetsberedningarna utförs riskanalyser.  

Objekt 2. Vid nya, mindre vanliga moment.  

Objekt 3. Checklistan riskbedömning arbetsmiljö ska vara ett levande dokument och när de går 

igenom denna utförs även en riskbedömning.   

 

2. Hur går tillbudsrapporteringen till? 

Objekt 1. Det finns speciella tillbudslappar som fylls i. Dessa skickas sedan till arbetsmiljöingenjören 

i Stockholm. Beroende på om olyckan/tillbudet har påverkat mycket eller litet blir processen efter 

tillbudsrapporteringen olika. Ibland kontaktas till exempel leverantörer av ställningar som har gått 

sönder. Åtgärder till olyckan/tillbudet ska försöka hittas snarast.  

Objekt 2. Skyddsombudet ser till att antingen på egen hand eller med hjälp av arbetsledare att 

tillbudet blir dokumenterat och vidarebefordrat regionalt/centralt inom företaget och vidare till 

försäkringskassan.   

Objekt 3. När det har hänt en arbetsskada eller tillbud fylls en tillbudsrapport i tillsammans med 

skyddsombudet. Den skickas till arbetsmiljöingenjören som sammanställer alla. Vissa saker går att 

åtgärda på en gång. Vid en större olycka måste en anmälan till arbetsmiljöverket göras.   
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2.1 Hur går underentreprenörernas tillbudsrapportering till? 

Objekt 1. Underentreprenörerna tillbudsrapporterar till arbetsledare och platschef.   

Objekt 2. Skyddsombudet dokumenterar även dessa, det egna företaget sköter eventuell rapportering 

till f-kassan osv.  

Objekt 3. Tillbudsrapporteringen sköter underentreprenören själv, men NCC tar en kopia på det och 

skickar in till arbetsmiljöingenjören.  

 

2.2 Finns det någon återkoppling och uppföljning av tillbudsrapporteringarna? 

Objekt 1. Arbetsmiljöingenjören sammanställer tillbudsrapporteringen. På plats försöker 

medarbetarna hitta löningar på problemet på en gång.  

Objekt 2. Ytterst sällan på arbetsplatsen.  

Objekt 3. Inte direkt. De får statistik som visar vad som behöver åtgärdas. 

 

2.3 Hur informerar ni om tillbudsrapportering? 

Objekt 1. Varannan fredag hålls veckoinformation och vid det tillfället meddelas medarbetarna om 

tillbudsrapporteringen. Att de ska rapportera om något händer. 

Objekt 2. Vid inskrivningen. Finns även information i arbetsplatsinformationen  

Objekt 3.  Yrkesarbetarna vet om att det är skyddsombudet som har hand om tillbudsrapporteringen, 

någon mer vidare information behövs inte.  

 

2.4 Upplever ni att alla tillbud rapporteras?  

Objekt 1. Arbetsledaren och platschefen upplever att största delen av olyckorna/tillbuden rapporteras. 

Någon enstaka kan ha glömts bort någon gång.   

Objekt 2. Ja och nej. Det beror var gränsen går. Flisa i ögat rapporteras men inte sårskada som endast 

medför plåster på handen. Vissa halkolyckor har inte rapporterats under vintern.  

Objekt 3. Ja. Förr var det lite sämre men nu upplevs det att allt rapporteras.  

 

2.5 Vad gör ni för att öka tillbudsrapporteringen? (belöningssystem) 

Objekt 1. Inget speciellt. Ej belöningssystem. De informerar om att rapportera. 

Objekt 2. Rapporteringen är inget som underhålls på arbetsplatsen.  

Objekt 3. Nej.  

 

3. Hur ofta går ni skyddsronder?  

Objekt 1. Varannan vecka på onsdagar kl 8:00. Udda veckor. Genom att ha mötet på onsdagar kan 

risker tas upp på mötet på torsdagen.  

Objekt 2. Var 14:e dag. På torsdagar utförs skyddsronderna.  

Objekt 3. Skyddsronder utförs ojämna veckor på onsdagar kl 9:30.  
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3.1 Hur går en skyddsrond till?  

Objekt 1. En checklista/protokoll fylls i. De följer alltid denna.  

Objekt 2. Var 14:e dag går skyddsombud och arbetsledare från NCC samt representanter från UE 

ronden på bygget. Tidigare ronder följs upp. Fallskydd, arbetsstationer, verktyg, miljön mm synas, ev. 

anmärkningar dokumenteras för åtgärder och uppföljning.  

Objekt 3. Skyddsombud, arbetsledare och ledande underentreprenör deltar och de går runt på 

byggarbetsplatsen. De har en checklista som de går igenom.  

 

3.2 Vilka medverkar vid en skyddsrond? 

Objekt 1. Arbetsledaren, skyddsombudet och UE bjuds in. 

Objekt 2.  En arbetsledare, skyddsombud, en representant från UE. De har haft ett utomstående 

skyddsombud som deltar på en skyddsrond en gång i månaden. Det har varit bra med utomstående 

ögon med ett annat synsätt.  

Objekt 3. Skyddsombud, arbetsledare och ledande underentreprenör deltar.   

 

3.3 Vad har ni för uppföljning av skyddsronderna?  

Objekt 1. Efter skyddsronderna åtgärdas punkterna på en gång. De medverkande på skyddsronderna 

pratar med ansvarig/berörd person och de sätter ett sista datum när felet ska vara åtgärdat. 

Objekt 2.  Uppföljning vid samordningsmöten varje vecka (måndag) samt vid nästkommande 

skyddsrond.  

Objekt 3. Vid nästa skyddsrond kollas föregående checklista igenom.  

 

4. Om det är stressigt, hur påverkar det arbetsmiljöarbetet? 

Objekt 1. Arbetsberedningarna får inte hoppas över. Om det blir för mycket att göra glöms det bort att 

informera om något. Yrkesarbetarna tar ofta en lättare väg som kan medföra större risker bara för att 

spara tid.   

Objekt 2. Städningen blir åsidosatt vilket leder till mycket skräp som är lätt att snubbla över som kan 

leda till onödiga olyckor. De upplever inte tidplanerna jättetajta. Det har inget att spela på men det är 

bra styrt från början och det flyter på. Arbetsledaren känner av stressen lite mer när byggprojektet 

närmar sig slutdatum och semester. Det får ta den tid det tar att sätta upp till exempel skyddsräcken.  

Objekt 3. Om det blir stressigt är allt förberett. De påverkas inte alltför mycket.  
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5. Har ni någon gång begränsat säkerheten vid ett arbetsmoment på grund av brist på pengar?  

Objekt 1. Nej. Sätter säkerheten i första hand. Det går inte alltid att få tag på den senaste utrustningen 

och detta kan yrkesarbetarna uppfatta som brist på pengar. 

Objekt 2.  Nej. Valde en krånglig lösning som skulle leda till bra säkerhet. Annars hade 

skyddsräckena varit tvungna att tas bort vid arbete.  

Objekt 3. Nej. Det får hellre kosta någon krona extra för det handlar om liv. Får inte hända något.  

 

6. Vad har ni för företagsvård? 

Objekt 1. Feelgood.  Vartannat år utförs det en ordentlig läkarundersökning och varje år en lättare 

undersökning av samtliga medarbetare. Det går att till exempel att söka bidrag för att träna på gym. 

Varje morgon hålls en tio minuter lång morgon jympa. Detta har alla medarbetare betalt för. 

Objekt 2. Feelgood utför hälsoundersökningar vartannat år. Subventionerat pris hos kiropraktor, 

synundersökning bland annat. Varje morgon kan yrkesarbetarna delta i morgonjympa om de vill. De 

flesta deltar.  

Objekt 3. Feelgood. Gym, rehabilitering, friskvård, kiropraktor. Individuellt friskvårdsbidrag på 

1000kr/år. Morgongympa finns varje morgon och samtliga brukar vara med.  
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Intervjusvar - Arbetsmiljö, Uppsala 

Platschefer och arbetsledare för de olika objekten har deltagit i intervjuerna. 

 

1. Hur ser ert arbetsmiljöarbete ut idag (systematiskt arbetsmiljöarbete)? 

Objekt 1. Redan när platschefen har fått ett jobb och börjar räkna på det börjar arbetsmiljöarbetet. De 

har en checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete som de följer. Platschef, arbetsledare, 

skyddsombud och lagbas går igenom checklistan för det kommande bygget.  

Alla entreprenörer som ska jobba på byggarbetsplatsen lämnar in egen riskbedömning över sitt arbete 

innan arbetet startar. En risk- och möjlighetsanalys. Dessa finns sedan i byggarbetsplatsens 

arbetsmiljöplan. Det får bara finns en arbetsmiljöplan på arbetsplatsen därför får entreprenörerna kalla 

det en risk- och möjlighetsanalys. Platschefen är väldigt noggrann och grundlig när det gäller 

arbetsmiljöarbete. 

Objekt 2. De har inte riktigt kommit igång med BAS-U utan är mer inne på de gamla spåren. Annars 

är det platschefen som är ansvar för arbetsmiljöarbetet och är BAS-U. Arbetsledningen har arbetsmiljö 

som en del av den dagliga verksamheten. De utför skyddsronder och arbetsberedningar. De har ett 

skyddsombud. 

Arbetsberedningarna utförs vid knepiga moment. De får välja de metoder som är mest optimala för att 

ta sig fram.  

Vad som är bra kan alltid bli bättre. 

Det är bra att fördela arbetet så att platschefen inte behöver gå och tänka och oroa sig för alla de risker 

som finns ute på byggarbetsplatsen. Det kan annars lätt bli platschefen kör slut på sig själv om inte 

arbetsuppgifterna delegeras. 

Arbetet är en balansgång mellan vad som kan förväntas och vad som kan krävas.  

Platschefen har oftast samma lag med gubbar med sig till sina byggen, men det kan dock variera lite 

beroende på vad han bygger och hur många som behöver vara med under olika perioder. Han tycker 

om att ta en byggnation i taget där han startar upp och avslutar ett bygge innan han tar på sig nästa. 

Han anser att det är särskilt mycket jobb i start och slut att han inte skulle kunna köra överlappande 

byggen. 

Objekt 3. De är certifierade efter ISO 14001. Från starttillståndet planeras arbetet. Platschefen 

försöker vara med ända från början i anbudsskedet. Platschefen är BAS-U och gick utbildningen 

hösten 2009. Projekteringsledaren är BAS-P. Arbetsmiljöplanen leder till riskbedömningar och dessa 

leder vidare till arbetsberedningar. 

ID06 finns men används inte än.  
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1.1 Hur är ansvaret fördelat? 

Objekt 1. Platschefen är BAS-U och ansvaret är fördelat i linje ner till honom. Han bär det yttersta 

ansvaret. Genom att vara noggrann och grundlig i de flesta dokument fördelar han ansvaret. Det är upp 

till personen själv att tänka på sin säkerhet och arbetsmiljö.  

När det gäller arbetsfördelning planerar platschefen 1-2 år framåt, arbetsledaren 0,5-1 år framåt, 

lagbasen 1-3 månader framåt och yrkesarbetarna 1-3 veckor framåt. Det gäller att alla hjälps åt. 

Platschefen driver bygget. Han har de stora planerna och ser långsiktigt. De två arbetsledarna utför till 

exempel arbetsberedningar där alla lämnar sina åsikter. Arbetsuppgifterna mellan arbetsledarna 

fördelas vid behov och vid möjligheter. 

Objekt 2. Platschefen har det högsta ansvaret för arbetsmiljön och får därför arbeta med många av 

dessa ärenden. Vid mån av tid delegeras uppgifterna vidare till arbetsledare. 

Objekt 3.  Ingen klar ansvarsfördelning.  

 

1.2 Hur informerar ni om arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljöplanen? 

Objekt 1. Vid etableringsträffen och via anslag informeras det om arbetsmiljöpolicyn och 

arbetsmiljöplanen. Det finns en kopia av dessa på kontoret och i bodarna. Platschefen ligger på och 

försöker få alla att läsa den. Han är en drivande och engagerad platschef.  

Objekt 2. Alla som kommer till byggarbetsplatsen får en arbetsmiljöplan med arbetsplatsinformation 

och en kvittens där de ska skriva på att de läst informationen och ange anhöriga. Alla kvittenser 

sammanställs och blir till en anhörighetslista. Platschefen har ett samtal med alla om de regler som 

gäller. Sedan förväntar han sig att de han informerat blir som ett par extra ögon som kan kontrollera 

och informera. 

Det har ingen tillgänglig arbetsmiljöpolicy på byggarbetsplatsen. 

Objekt 3. Allt finns i arbetsmiljöplanen, även riskbedömningen. Den sitter uppsatt på anslagstavlan. 

Med alla nya på byggarbetsplatsen går platschefen igenom arbetsmiljöplanen som de sedan skriver 

under att de tagit del av.  

 

1.3 Hur informeras arbetsmiljöarbetet till underentreprenörerna? 

Objekt 1. Alla får häftet ordnings- och skyddsregler. Den innehåller information om 

byggarbetsplatsen, arbetsmiljöregler och en kvittens på att personen tagit del av informationen.  

Objekt 2. Platschefen informerar de UE som kommer att vistas på byggarbetsplatsen under en längre 

tid med samma information som de egna NCC byggarbetarna. Han förväntar sig att UE tar hand om de 

personer som kommer in extra för bara en dag eller två. 

Objekt 3. Platschefen går också igenom arbetsmiljöplanen med de ledande montörerna och de som är 

med från start av underleverantörerna.  
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1.4 Vad har ni för uppföljningen av arbetsmiljöarbetet? 

Objekt 1. Uppföljningen är att punkterna på skyddsronderna är åtgärdade. Detta sker vid 

arbetsplatsmötet. Det skrivs i protokollet vem som ska utföra åtgärden och när det ska vara gjort. 

Objekt 3. Varannan vecka har de ett arbetsplatsmöte. På dagordningen har de en punkt som heter 

arbetsmiljö. Vid samma möte utförs en skyddsrond och protokollet från skyddsronden bifogas till 

protokollet från arbetsplatsmötet. Protokollet följs upp vid varje arbetsplatsmöte.   

 

1.5 Hur får medarbetarna vara med och påverka arbetsmiljöarbetet?  

Objekt 1. Alla förstår hur viktigt det är med till exempel skyddsräcken. Platschefen får jobba med 

samma yrkesarbetare från byggarbetsplats till byggarbetsplats. Många kan tycka att det är en lyx men 

det handlar om ett planeringsarbete från platschefens sida. Han ligger ett steg före hela tiden och 

jobbar hårt med det. Innan ett bygge har lidit mot sitt slut har han redan startat nästa och på så vis 

sparas både tid, pengar och engagemang. Detta arbetssätt passar platschefen väldigt bra, istället för att 

avluta ett bygge helt och sen starta upp det nya arbetet. Platschefen vet hur det ska se ut, hur han och 

kunden vill ha det. 

Objekt 2. Yrkesarbetarna får vara med i allra högsta grad. Men det kan variera hur de upplever att de 

får vara med och påverka. Det är viktigt att tänka på vad som är rim och reson, det går inte alltid att 

göra alla nöjda. Det är en svår avvägning mellan hur mycket pengar det finns att röra sig med och hur 

momenten ska utföras. Ibland är det inte ekonomiskt försvarbart. 

De ska producera så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Det är lätt hänt att de själva inte 

ser problemen när det ofta kan gå lite för fort. 

Objekt 3. Lagbasar och skyddsombud påverkar mest. Vid starten varje dag kan de komma med 

synpunkter på något speciellt som de önskar.  

 

1.6 Hur upplever ni att medarbetarnas engagemang är för säkerhet och arbetsmiljö?  

Objekt 1. När det gäller säkerheten är de väldigt engagerade men när det gäller arbetsmiljö och rent 

och snyggt runt omkring sig vill de helst inte göra någonting. Det skiter i om det är skitigt eller 

skräpigt. Platschefen försöker prata med dem, det handlar om deras synsätt. Eftersom de jobbar som 

ett lag fungerar det inte med kollektiv bestraffning. Det finns ingen lösning på hur det går att få 

yrkesarbetarna mer engagerade.  

Objekt 2. Platschefen anser att medarbetarnas engagemang för säkerhet och arbetsmiljö är mycket 

individuellt. En del bara kör på medans andra är duktiga och städar efter sig efter varje avslutat 

moment.  

Objekt 3. Varierar. Vissa visar mycket engagemang och vissa visar lite engagemang. Utförning av 

städning går i vågor.  
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2. Hur går tillbudsrapporteringen till? 

Objekt 1. Det finns en tillbudsblankett som fylls i. Platschefen har inte haft några tillbud på några år. 

Ett litet skärsår rapporteras inte. Det är svårt att säga var nivån på tillbudsrapportering ska ligga. 

Platschefen tycker tillbud ska medföra åtgärder, och skär du dig med kniven finns det inte riktigt 

någon åtgärd. Det är svårt att ta bort kniven och inte använda den som handverktyg. 

Objekt 2. Alla rapporterade tillbud rapporteras vidare till arbetsmiljöingenjörerna på NCC. 

Platschefen har det yttersta ansvaret för tillbudsrapporteringen, men skriver oftast inte dem. Det är 

ingen som har speciellt den uppgiften på sig. Tillbudsanmälningslapparna finna att tillgå på NCC: s 

interna nätverk Starnet. 

Objekt 3. Det är meningen att alla ska ha ett litet häfte i fickan med tillbudsrapporteringspapper. Det 

är inte särskilt många som har det. Tillbudsrapporteringen är bristfällig. Väldigt få 

tillbudsrapporteringar. Den gång det sker något rapporteras det till skyddsombudet. Det skickas vidare 

till arbetsmiljöingenjören. Något som går att åtgärda fixas på en gång. Det är svårt med gränsdragning. 

Större saker rapporteras, inte små saker.  

 

2.1 Hur går underentreprenörernas tillbudsrapportering till? 

Objekt 1. Underentreprenörerna rapporterar till deras egna företag. Om det har skett en olycka får 

platschefen vetskap om det.  

Objekt 2. UE sköter sin tillbudsrapportering själva, varje företag ansvarar för sina egna. Platschefen 

får en kopia som också skickas till arbetsmiljöingenjörerna.  

Objekt 3. Underentreprenörerna fixar med rapporteringen själva. De har aldrig hittills fått tagit del av 

UE: s rapportering.   

 

2.2 Hur informerar ni om tillbudsrapportering? 

Objekt 1. På etableringsträffar. Alla nya får läsa häftet ordnings- och skyddsregler.  

Objekt 2. De informerar inte om tillbudsrapportering på något speciellt sätt, det står om det i 

arbetsmiljöplanen. 

 

2.3 Finns det någon återkoppling och uppföljning av tillbudsrapporteringarna? 

Objekt 1. Eftersom det inte förekommer några tillbud sker ingen återkoppling eller uppföljning. 

Objekt 2. Återkoppling sker om det är något akut som måste åtgärdas annars är det 

arbetsmiljöingenjörernas uppgift att följa upp. 
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2.4 Upplever ni att alla tillbud rapporteras?  

Objekt 1. Ja, alla väsentliga. Skärsår räknas inte.  

Objekt 2. Nej. Om alla tillbud skulle rapporteras skulle det behövas en speciell tjänst för att ta hand 

om alla anmälningar.  

Objekt 3. Nej.  

 

2.5 Vad gör ni för att öka tillbudsrapporteringen? (belöningssystem) 

Objekt 1. Inget eftersom det inte finns några tillbud. 

Objekt 2. Inget.  

Objekt 3. Inget.  

 

3. Hur går en skyddsrond till?  

Objekt 1. De medverkande på skyddsronden går och undersöker byggarbetsplatsen. De följer en 

checklista med olika punkter.  

Objekt 2. Först går de en rond för att kolla efter risker, sedan skrivs en rapport som anslås. Därefter 

ska riskerna åtgärdas och efter det kontrolleras att riskerna blivit åtgärdade. Antingen kontrolleras de 

på arbetsplatsmötet på tisdagar eller vid nästa skyddsrond. 

Objekt 3. Som vanligt.  

 

3.1 Hur ofta går ni skyddsronder?  

Objekt 1. Var 14: e dag eller vid behov utförs en skyddsrond. Oftast sker skyddsronder på torsdagar.  

Objekt 2. Varannan fredag kl 13.00 ska de ha skyddsrond. Ibland kan den utgå om tiden inte finns. 

Objekt 3. Skyddsronder utförs varannan vecka på onsdagar.  

 

3.2 Vilka medverkar vid en skyddsrond? 

Objekt 1. En arbetsledare, skyddsombud, en ledare från UE och lagbas. 

Objekt 2. Det är arbetsledare, lämplig UE och skyddsombudet som går den.  

 Objekt 3. Skyddsombud, arbetsledare och ledande underentreprenör deltar.   

 

3.3 Vad har ni för uppföljning av skyddsronderna?  

Objekt 1. Uppföljning sker vid nästa möte eller under resans gång.  

Objekt 2. Om det är en risk som är allvarlig åtgärdas den omgående, annars enligt datum. Det 

kontrolleras på nästa möte om de har åtgärdats. Platschefen beskriver att de har brister i uppföljningen, 

han kan inte vara bra på allt. 

Objekt 3. Vid nästa skyddsrond kollas föregående checklista igenom.  
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3.4 Hur ofta utför ni riskanalyser utöver skyddsronder? 

Objekt 1. Riskanalyser är ett levande dokument och utförs vid varje ny risk.  

Objekt 2. Aldrig. Riskanalysen som görs i början ska vara ett levande dokument och ska revideras ett 

par gånger per år. Annars är det vid skyddsronder och vid arbetsberedningar som de utför riskanalyser.  

Objekt 3. Riskbedömningar utförs vid arbetsberedningar. De har haft många risker på grund av 

schaktningar.  

 

4. Om det är stressigt, hur påverkar det arbetsmiljöarbetet? 

Objekt 1. Det finns ingen stress. Gör det nu eller skit i att göra det. Går det att göra det sen kan du 

skita i det. Alltså är det inte alltför viktigt. Stress skapas om uppgiften skjuts på till framtiden. God 

planering skapar inte någon stress.  

Objekt 2. Skyddsarbetet står inte högst på agendan vid stress eftersom det inte generar några pengar. 

De får sortera ut vad som är viktigast.  

Objekt 3. Stressigt är det. Många vill göra saker samtidigt. Lite begränsade för de har bara en 

byggkran, det gäller att planera väl. Många har jobbat mycket länge och har fått in rutiner därför 

påverkas de inte alltför mycket av stress.  

 

5. Har ni någon gång begränsat säkerheten vid ett arbetsmoment på grund av brist på pengar?  

Objekt 1. Nej, allt är medräknat från början. Oftast beror det på vilken utrustning de vill jobba med.  

Objekt 2. Nej, pengar får inte vara en riskfaktor. 

Platschefen skulle aldrig tvinga någon att utföra ett riskfyllt moment utan säkerhetsutrustning. Det är 

snarare arbetstagaren som tar det riskfyllda beslutet. För vissa kan det vara svårt att skapa sig säkra 

rutiner, till exempel att använda hjälm och hörselskydd. 

Objekt 3. Nej. Människoliv går före pengar.   

 

6. Vad har ni för företagsvård? 

Objekt 1. Feelgood utför hälsokontroller. Varje morgon kan yrkesarbetarna delta i morgonjympa om 

de vill. 

Objekt 2. De använder sig av Feelgood, länshälsan. Platschefen är inte främmande för morgonjympa 

men är inte ambassadör för det. Tycker det tar produktionstid från laget och att det kostar pengar för 

ackordslaget. Det är inget krav, utan på frivillig basis. 

Objekt 3. Feelgood. Funktionsprovning var tredje år. Rörlighet, styrka och kondition. De kan gå till 

en naprapat om de vill. Läkarundersökningar utförs också. Under morgongympan deltar de flesta 

personerna. Det gäller att det finns en eldsjäl som håller i det och får med sig alla andra. De kan även 

få bidrag till friskvårdsaktiviteter.  
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7. Övrigt 

Objekt 3. Arbetslaget försöker hålla ihop bygge efter bygge. De som har jobbat längst med varandra 

har jobbat ihop sen slutet av 80-talet. De senaste projekten har varit partnering och vid dessa tillfällen 

har det varit samma installatörer med från de olika projekten. Till exempel samma elektriker sen -96. 

Det underlättar arbetet, ibland kan det ändå vara bra med friskt blod också.  

Inte några kvinnor på byggarbetsplatsen. Någon praktikant har det varit som mest.  
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Intervju – Ackordarbete 

Namn: Jens-Ola Vikström  Yrkesbeteckning: Personalman 

Stad: Sitter i Västerås och Eskilstuna     

1. Vad innebär ackordarbete?  

Det innebär att ju snabbare en yrkesarbetare jobbar ju mer tjänar han. Yrkesarbetarna har en grundlön, 

men tjänar mer ju mer han presterar. Om ett arbetslag eller en gubbe får gå hem på grund av till 

exempel arbetsbrist har de fortfarande sin grundlön. 

Ackordarbete har alltid funnits inom bygg och det är fackföreningen Byggnads som vill ha kvar 

systemet, trots att det inte är alltför modernt. Har en arbetsplats mer än 600 timmar i arbete ska det 

göras en arbetsplatsanmälan. Har en arbetsplats mer än 1200 timmar har den resultatlön. 

Fördelarna med ackord är att det drar upp lönerna för yrkesarbetarna. I norden är det ett statusjobb att 

arbeta som hantverkare eftersom lönen ligger högt. Nackdelarna är att det blir mycket förhandlande 

med försäkringskassan. Ibland är det svårt att komma överens om hur mycket det får kosta. När det till 

exempel ska byggas ett bostadshus och kostnaden och antalet arbetstimmar är känt förhandlas det med 

försäkringskassan om en pott som kan delas ut. 

2. Upplever du att ackordarbetet bidrar till en stressig arbetsmiljö?  

Jens-Ola uppfattade att det kunde vara olika värderingar mellan unga och gamla. De äldre 

yrkesarbetarna kan se tillbaka och känna att de borde ha jobbat annorlunda eftersom de idag är 

utslitna. Medan de yngre bara vill tjäna mycket pengar för att kunna köpa den där bilen osv. 

Långsiktigt är ackordsystemet inte bra därför att det sliter ut kroppen, medan det är bra kortsiktigt för 

att det går att tjäna pengar. Det gör att gubbarna sliter ut sig tidigt för att tjäna pengar vilket leder till 

att de inte kan jobba länge istället. 

Jens– Ola tror inte att olyckor som sker ute på byggarbetsplatsen beror på ackordsystemet. Systemet är 

inte stressigt, men det ligger ändå i bakhuvudet att det går att tjäna mer pengar om det jobbas på lite 

snabbare. Det leder till en annan slags stress som beror på individen själv hur snabbt personen vill 

jobba. 

3. Kan det finnas något alternativ till ackordarbete?    

Per-Ola skulle vilja ta bort ackordarbetet därför att han anser att det är ett förlegat och åldrat system. 

Det vore bättre med antingen en timlön eller en månadslön med en bonus som baserar sig på hur bra 

byggnationen gått. Det skulle bli lättare att kunna flytta gubbar mellan byggen utan interna konflikter 

som grundar sig på hur bra eller snabbt en gubbe jobbar. 

Han anser även att det vore bra om tjänstemännen och yrkesarbetarna hade samma lönesystem och 

bonussystem. Det skulle öka förståelsen och tryggheten mellan de olika yrkeskategorierna genom att 

alla strävar mot samma mål. 
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Bilaga 2 - Enkäter 

Enkätsvar - Arbetsmiljö, Västerås  

Kön 0st. Kvinna  36st. Män 

Ålder 9st. 18-24 4st. 25-29 7st. 30-39 7st. 40-49 6st. 50-59 3st. 60- 

Aktiva år i byggbranschen 6st. 0-4 8st. 5-10 2st. 11-15 4st.16-20 9st. 21- 

1. Är du informerad om NCC: s arbetsmiljöpolicy?  27st. Ja   8st. Nej  

Om ja: Hur blev du informerad om arbetsmiljöpolicyn? 

Ett papper (3). Kurs (8). Kompendium. På möte. När jag blev anställd. Via arbetsplatsinformation. 

Läst häften. I arbetsplatsinfo, internet info region/koncern affischer. Blankett. Vi har varit på kurs en 

halvdag (2). Genom platschefen. Genom företagets information (2). 

 

2. Är du informerad om arbetsmiljöplanen?   27st. Ja   9st. Nej  

Om ja: Hur blev du informerad om arbetsmiljöplanen? 

Platschef (5). Ett papper (3). Kompendium. Kurs (2). Info. Arbetsplatsmöte fösta dagen. 

En bunt papper som vi fick fylla i. Arb.plats. Via arbetsplatsinformation. Står på väggen.  

Kick off. Arbetsplats info. Blankett. Gick igenom den första dagen på bygget (2). 

Om ja: Vet du var den finns, är den tillgänglig? 

Kontoret (2). Nej (2). Ja. På anslagstavlan (2). I kupan. I pärm på kontoret, tillgänglig att läsa. 

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats?   34st. Ja   2st. Nej  

Vet du vem som är arbetsmiljöansvarig på din arbetsplats?  21st. Ja   13st. Nej  

3. Hur upplever du din arbetsmiljö?   19st. Bra 2st. mellan 15st. Dålig 

Varför bra/dåligt? 

Skitigt(4). Dammigt (5). Stökigt. Stress (4). utsatt för väder och vind (3). Dålig belysning (2). Bullrigt 

(2). trångt i boden (2). Slarv med skyddsanordningar. Ledning som kör över de på backen. Dålig 

styrning från arbetsledaren. Tungt. Höjder. Hetsigt överlag, folk går upp för tidigt på valven. Många 

yrkesgrupper jobbar nära varandra i liknande objekt. Den kan alltid förbättras (2). Dåligt 

organiserat/samordning (2). Ingen bestämd ordning på material mm. Folk letar verktyg och 

fästmaterial. Bra ordning. Bra, för att den just nu inte är dålig. Bra arbetskamrater, ganska bra städat. 

Bra planerat, städar efter sig osv. 

 

 



Examensarbete 15 HP  Västerås, 2010-06-01 
 
 

2 
 

Vilka av dessa faktorer påverkar oftast din arbetsmiljö negativt? 

9st. Arbetsledning  18st. Arbetstempo   

16st. Belysning  4st. Samarbete 

6st. Maskiner   20st. Värme och kyla  

5st. Arbetsmängd  6st. Farliga ämnen   

13st. Vibrationer  2st. Arbetsorganisation  

22st. Buller   2st. Arbetstid 

4st. Möjlighet till inflytande  16st. Arbetsställningar och arbetsrörelser 

2st. Arbetsuppgifternas innehåll 1st. Handlingsutrymme   

 

4. Vad skulle du vilja förbättra angående arbetsmiljön på din arbetsplats? 

Rivning av ställning går alltid för fort. Ställning dåligt anpassad till takfötter och balkonger. 

Mer tillgång till kran. Längre byggtid. Minska hetsen, öka säkerheten radikalt.  

Är ja här med livet som insats. Bättre samarbete med ledningen. Smutsen. Belysning, normalare 

tempo, stress. Bättre planering. Sorterade containrar och material upplag mm. 

Bättra på städningen lite. Mera tid. Klimat anläggning. Arbetstempo. Skyddet. Längre byggtider. 

5. Är/får du vara med och påverka arbetsmiljöarbetet?  21st. Ja   1st. mellan  12st. Nej  

Om ja: På vilket sätt är/får du vara med och påverka arbetsmiljöarbetet? 

Men det är svårt på grund av stress. Det har med viljan att göra. Genom att komma med förslag. 

Komma med idéer osv. Lite pratas det om på möten. Med synpunkter. Källsorterar. 

Städar. Rätt maskiner + planering. Påtalar fel jag ser. Skyddsronder, arbetsberedningar. 

Det jag upptäcker är fel påpekar jag. Mycket dialog med arbetsledning och håller ordning och reda i 

mitt arbetsområde. Så gott man kan med att försöka få bättre redskap. Som lagbas. Ja genom att tänka 

på säkerheten för mig och mina arbetskollegor. Man försöker ju hålla ett rent och snyggt bygge.  

Om nej: Varför är/får du inte vara med och påverka arbetsmiljöarbetet? 

Vet ej. Arbetsledningen bryr sig inte. Inte haft tid.  

6. Upplever du att din ledning engagerar sig i arbetsmiljöfrågor? 14st. Ja   2st. Nej  

7. På vilket sätt upplever du att din ledning engagerar sig i arbetsmiljöfrågor? 

Bra (3). Vadå engagerade? På sin höjd sätta upp skyltar för sortering av skräp. 

Så länge det inte blir dyrt. På grund av så korta byggtider så har ledningen svårt att engagera sig. 

8. Upplever du att din arbetsplats är en stressig miljö?    25st. Ja  1st. mellan  7st. Nej  

Om ja: Finns det några speciella stressrelaterade arbetsmoment? 

Tidsplanen (3). Nej, det är överlag. Det mesta. Leveranser, gjutningar. Vid arbeten med kran, när man 

inte hittar det man behöver och när andra yrkeskategorier är beroende av en. Såklart det finns. 

Gjutningar (3). Jag får sitta o ”jaga” hela tiden för att hinna med det som ska göras varje dag. Allt. 
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Korta byggtider (3). Ibland. Bror på hur mycket tid man har på sig att göra klart. Stomresning 

(stomjobb). Oplanerade moment som blir fel. Stomform men i stort sätt allt om arbetet är dåligt 

planerat och tidspressar dessutom 

Om ja: Har du några förslag på åtgärder som kan förebygga och/eller minska stressen vid dessa 

moment? 

Längre byggtider (8). Det kan inte bara räknas i pengar. Människor som jobbar är inte en 

förbrukningsvara. Minska jakten på stora vinster. Kurs i stresshantering. Nej, det skulle kosta för 

mycket pengar och ta för lång tid. Dra ner tempot, alla moment ska få sin egen tid. 

Gör rätt från början. Bättre planering (4). Tidigare delaktighet (2). Arbetstagarens inflytande före 

byggstart så planeringen kan genomföras med lagbasar. 

Har du upplevt att säkerheten vid ett arbetsmoment begränsats på grund av brist på pengar? 

Om ja: Vad var det för arbetsmoment?    8st. Ja 24st. Nej  

Pengar är tid och tid är det ont om. Skyddsräcken. Allt. Gamla farliga maskiner som inte kasseras och 

byts ut. Ostädad på grund av dåligt med tid och billigt inköpta UE. Det har förekommit. 

Om ja: Gick det att utföra arbetsmomentet ändå? 

Ja, men inte lika säkert och ibland med tillbud 

9. Har du varit med om en arbetsplatsolycka som har medfört sjukfrånvaro?  

15st. Ja 17st. Nej 

Om ja: Kryssa i de exempel som du varit med om. 

8st. Sårskada    5st. Skelettskada 

4st. Kross-, kläm- och mjukdelsskada  9st. Belastningsskada 

4st. Stuk-, vrick- och sträckning  2st. Huvudskada 

1 Tandskada    1st. Annan: Dödsfall 

Om ja: Vad var det som orsakade olyckan?  

Tunga lyft utan kran. (2). Kniv, bröt finger, ryggont. Fallolycka och ensidiga arbetsmoment. 

Betongstänk på byxan som gick igenom. Dåligt monterat skyddsräcke, en regel ramlade ner från femte 

våningen och träffade mig i huvudet. En lång kedja av fel. Arbete i extrem kyla som gav ryggskott. 

Kranolycka, ett skyddsräcke ramlade ned i en killes huvud. 

10. Har du varit med om en arbetsplatsolycka som EJ medfört sjukfrånvaro? 

Om ja:      21st. Ja 14st. Nej  

Gjorde du en tillbudsanmälan?   15st. Ja 8st. Nej  

Fick du någon respons på tillbudsanmälningen?   6st. Ja   9st. Nej  

Tycker du rutinerna för tillbudsanmälningar är bra?  14st. Ja   6st. Nej  

Om nej: Hur skulle du vilja att tillbudsrapporteringen gick till? 

Som den gör! (2) Många gånger tas de ej på allvar om de inte medför olycka. 
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Enkätsvar - Arbetsmiljö, Uppsala 

Kön: 0st. Kvinna  36st. Män  

Ålder: 9st. 18-24  2st. 25-29 2st. 30-39 6st. 40-49 9st. 50-59 5st. 60- 

Aktiva år i byggbranschen: 7st. 0-4 1st. 5-10 1st. 11-15 2st. 16-20 18st. 21- 

 

1. Är du informerad om NCC: s arbetsmiljöpolicy?  31st. Ja   5st. Nej 

Om ja: Hur blev du informerad om arbetsmiljöpolicyn? 

Skriftligen av platskontoret. Av PC (5). Papper vid inskrivningen. Medarbetarsamtal. På möten (4). 

UVA möte (4). Informationsblad. Fick papper. Skyddsombudsmöte. Arbetsmiljökurs genom 

skyddsombudskurs. Kurs (3). När jag kom till arbetsplatsen fick jag skriftlig info. Den får man när 

man börjar på bygget. 

2. Är du informerad om arbetsmiljöplanen?   28st. Ja   8st. Nej 

Om ja: Hur blev du informerad om arbetsmiljöplanen? 

Skriftligen av platskontoret. Av PC (5). Papper vid inskrivningen. Medarbetarsamtal. På bygget och på 

möten. Arbetsplatsen (3). På ett möte (4). Platschef (2). Informationsblad. På arbetsplatsen av 

platschefen. Möte på kontoret vid startmöte. Information vid byggstart. Genom papper när vi börjat på 

arbetsplatsen. När jag började på bygget. 

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats?   36st. Ja   0st. Nej 

Vet du vem som är arbetsmiljöansvarig på din arbetsplats?  29st. Ja 5st. Nej  

3. Hur upplever du din arbetsmiljö?    32st. Bra 6st. Dålig 

Varför bra/dåligt? 

Det är rent och fint (2). Just nu bra, men det kan ändras. Damm. Både bra och dålig. 

Alla på min arbetsplats vet hur en arbetsplats ska vara. Jag har inga problem. Bra stämning/roligt att 

komma till jobbet. Bra flyt på arbetet, bra samarbete. Dammigt och smutsigt emellanåt. Bra: Alla 

försöker hålla rent. Vi är duktiga (2). Trivs. Bra sammanhållning. Rent bygge. Bra samarbete och 

trevliga jobbarkompisar. Bra men kan bli bättre. Dåligt: Dammigt, vibrerande verktyg. Buller. Ofta 

tunga lyft. Trångt och bökigt. Dåligt ljus.(Inga hissar ibland.) Det är en byggarbetsplats. Dammigt 

inomhus. 
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Vilka av dessa faktorer påverkar oftast din arbetsmiljö negativt? 

2st. Arbetsledning  6st. Arbetstempo   

9st. Belysning   0st. Samarbete 

6st. Maskiner   24st. Värme och kyla  

1st. Arbetsmängd  7st. Farliga ämnen   

16st. Vibrationer  0st. Arbetsorganisation  

22st. Buller   1st. Arbetstid 

0st. Möjlighet till inflytande  15st. Arbetsställningar och arbetsrörelser 

1st. Arbetsuppgifternas innehåll 0st. Handlingsutrymme   

  

4. Är du med och påverkar arbetsmiljöarbetet?  25st. Ja 7st. Nej  

Om ja: På vilket sätt är du med och påverka arbetsmiljöarbetet? 

Sorterar sopor. Vara med och bestämma material och verktyg. Försöka hålla rent. Alla som jobbar på 

verkar arb.miljö. Det är jag och mina medarbetare som håller arbetsplatsen snygg och städad. Städar. 

Håller rent. Håller efter. Kommer med synpunkter. Skyddsombud. Får bestämma mycket av 

arbetsuppgifter och maskiner. Var och en tar reda på sina sopor (4). 

Sopsorterar (2). Genom att påverka materialval samt val av maskiner. Bidrar med att hålla ordning 

osv. Ordnar med belysningen och ser till att arbetsställningarna är bra. 

Om nej: Varför är du inte med och påverka arbetsmiljöarbetet? 

Vet ej (2). Aldrig hört någon nämna ordet ens en gång. Det finns det andra som gör.  

5. Upplever du att din ledning engagerar sig i arbetsmiljöfrågor?  30st. Ja 4st. Nej  

6. Upplever du att din arbetsplats är en stressig miljö?   13st. Ja   19st. Nej  

Om ja: Finns det några speciella stressrelaterade arbetsmoment? 

Tid (3). Nej. Stor arbetsbörda på byggkranen så tiden blir knapp för alla. Lite stress är bra! 

Om ja: Har du några förslag på åtgärder som kan förebygga och/eller minska stressen vid dessa 

moment? 

Jobba rätt, lära sig av sina misstag så att man aldrig hamnar efter i tidsplanen. Beställningar i tid. Nej.  

7. Har du upplevt att säkerheten vid ett arbetsmoment begränsats på grund av brist på pengar?

     0st. Ja   33st. Nej  

  



Examensarbete 15 HP  Västerås, 2010-06-01 
 
 

6 
 

8. Har du varit med om en arbetsplatsolycka som har medfört sjukfrånvaro? 

     15st. Ja 20st. Nej  

Om ja: Kryssa i de exempel som du varit med om. 

5st. Sårskada    1st. Skelettskada 

4st. Kross-, kläm- och mjukdelsskada  3st. Belastningsskada 

4st. Stuk-, vrick- och sträckning  1st. Huvudskada 

1st. Tandskada    

Om ja: Vad var det som orsakade olyckan?  

Slog sönder ett knä vid en halkolycka. Han snubblade på ett bandjärn. Monotont arbete ovanför 

huvudet. Sjukskriven 6v. Ryggont. Kabel på golvet. Klämd i armeringsbockmaskin.  

Kross. Påkörd av en kompressor på hälen. Monotona moment. Läggning av taktegel. Ramla ner från 

ett tak. 

 

9. Har du varit med om en arbetsplatsolycka som EJ medfört sjukfrånvaro? 13st. Ja  20st. Nej  

Om ja: 

Gjorde du en tillbudsanmälan?   11st. Ja  5st. Nej  

Fick du någon respons på tillbudsanmälningen?   8st.. Ja  6 st. Nej 

Tycker du rutinerna för tillbudsanmälningar är bra?  8st. Ja 7st. Nej 

Om nej: Hur skulle du vilja att tillbudsrapporteringen gick till? 

Mera noga att skriva tillbudsrapportering. Skyddsombudet ska ta på sig uppgiften till 100 %. 

Skulle vara mycket enklare. Man drar sig att anmäla p.g.a. besväret. Tillbudsrapporteringen finns med 

skyddsrondspappret. 


