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III 

Sammanfattning 

Studien syftar till att tillhandahålla NCC en uppföljning på deras systematiska 

arbetsmiljöarbete för att eventuellt kunna förbättra arbetet och minska olyckorna. Studien 

grundar sig på svensk lagstiftning kring arbetsmiljö. Urvalet av lagtext har gjorts efter vilka 

arbetsmoment och arbetsförhållanden som finns på studiens aktuella byggarbetsplatser. 

Studien utförs på två byggnadsprojekt, nämligen ombyggnation av Holmsjö skola och 

nybyggnation av en värmecentral i Jämjö. I studien gjordes intervjuer med Platschef/BAS-U, 

arbetsledare och skyddsombud vid ombyggnationen av Holmsjö skola, samt en intervju med 

BAS-P; ansvarig för arbetsmiljön i projekteringsfasen för Jämjö värmecentral. Tre 

arbetsplatsbesök har genomförts vid ombyggnationen av Holmsjö. En enkätundersökning 

med fem frågor ställdes till arbetstagarna i Holmsjö för att få kommentarer och synpunkter 

från yrkesarbetarna. Intervjuerna visade att det mesta fungerade enligt föreskrifterna, dock 

framkom motiverade önskemål på förändringar i arbetsmiljöarbetet. Däribland nämndes 

vidareutbildning och att mer pengar till arbetsmiljön borde avsättas vid anbudsskedet. Vissa 

mindre brister kunde påvisas vid arbetsplatsbesöken och enkätundersökningen pekade på att 

arbetsplatsen ibland hade en dammig arbetsmiljö. 

Vid intervjun med arbetsledaren förespråkades att god attityd, för bra arbetsmoral och 

hjälpsamma kollegor vid besvärliga arbetsmoment är viktigt. Strukturerad samordning 

mellan aktörer på och utanför arbetsplatsen fanns i hög utsträckning vilket minskar risken för 

missförstånd. Majoriteten av de intervjuades intresse för vidareutbildning är en viktig 

förutsättning för fortlöpande gott arbetsmiljöarbete. Möjlighet bör ges till personalen att få 

den utbildning de anser sig behöva för att kunna utföra ett fullgott systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Platschefen/BAS-U förespråkade under intervjun att företagen i stort bör 

avsätta mer pengar för arbetsmiljön vid upphandling, för att personalen skall ha tillgång till 

de resurser som krävs för att utföra ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete enligt rådande 

lagstiftning. I stort utförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på de utvalda arbetsplatserna 

enligt svensk lagstiftning.  
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Summary 

The purpose of the study is to give NCC a follow up on their systematic work environment 

management to improve it and prevent accidents. The purpose is also to give examples on 

how the construction industry could change for a better systematic work environment 

management. The information in the study is based on theory which is based on special 

segments of the Swedish legislation about work environment. The segments are selected 

based on the type of work operations and work conditions at the construction site. The study 

is performed on two different projects, a redevelopment of Holmsjö skola and a development 

of a new heating station in Jämjö. In the study, interviews were made on the site 

manager/BAS-U, work supervisor and the chief of protection at Holmsjö skola. An interview 

was also made on BAS-P; responsible of the work environment in the planning phase at 

Jämjö heating station. Three visits at the redevelopment of Holmjö skola has been done 

where own checkups and an overall inspection has been conducted. A five question survey 

was conducted on the workers in Holmsjö to get comments and opinions from the workers. 

The interviews showed that everything was overall according to the legislation with some 

comments on how the systematic work environment management could change. In the 

comments were more education and more money for improving the work environment 

mentioned. Some flaws were found at the visit at the construction site and the survey showed 

that the workplace sometimes was dusty.  

The interview with the work supervisor showed that good attitude, for a good work moral 

and helpful colleagues with heavy lifting are important. The cooperation between different 

operators on and in connection to the construction site was well structured and this is of 

course important for preventing misunderstandings. The fact that the majority of workers are 

interested in more education should be considered in the future systematic work environment 

management. The site manager thought that companies should, in general, allocate more 

money for the work environment at the procurement stage so the employees have the 

resources to perform a good systematic work environment management according to the 

Swedish legislation. The systematic work environment management is in general performed 

according to the Swedish legislation at the selected construction sites.  
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Abstract 

Studien innehåller en undersökning av hur NCC bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete i 

förhållande till lagstiftningen på området. I studien har en av NCCs arbetsplatser besökts och 

arbetsmiljön har på den arbetsplatsen granskats i förhållande till gällande lag. Intervjuer och 

enkätundersökningar har utförts i samverkan med utvalda aktörer. Resultatet av studien visar 

att NCCs arbetsmiljöarbete i stort utförs i enlighet med Svenska lagar och föreskrifter men 

viss förbättringspotential har också identifierats.  

Nyckelord: Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket, NCC, 

Arbetsmiljö, Arbetsmiljöutbildning, Ohälsa och liv, Ekonomi, Kunskap, Svensk lagstiftning, 

Svensk författningssamling.  
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Förord 

Detta examensarbete genomfördes vid institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet i 

Växjö och utgör den sista delen av utbildningen till högskoleingenjör i byggteknik. Arbetet 

omfattar 15 högskolepoäng och behandlar ämnet arbetsmiljö och säkerhet. Denna studie har 

genomförts efter diskussion och samråd mellan företaget NCC och oss författare. Vi vill 

tacka vår handledare från Linnéuniversitetet Anders Olsson som varit ett stöd under 

skrivprocessen och vår handledare från NCC Mats Hylén för hjälp med att välja ut och få 

kontakt med lämpliga arbetsplatser. Slutligen vill vi tacka samtliga involverade vid 

ombyggnationen vid Holmsjö skola för ett mycket smidigt samarbete och även Emma 

Berglund vid Jämjö.  

 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

Växjö 2014-06-04   
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1. Introduktion 

Redan på sent 1800-tal började arbetssäkerhet uppmärksammas som ett viktigt 

område. 1889 stiftades första lagen om yrkesfara och året därpå etablerades 

föregångaren till dagens Arbetsmiljöverk. Detta blev startskottet för en säkrare 

arbetsplats med förbättrad olycksstatistik (Arbetsgivarverket, 2013). 

Under mitten av 1900-talet blev arbetsskyddsfrågor ofta diskuterade i media. Flera 

arbetsmiljökatastrofer utspelade sig, en ändring behövdes. Vissa material och 

kemikalier förbjöds. Vid samma tidpunkt började även belastningsergonomiska 

frågor integreras i arbetarskyddet (Arbetsgivarverket, 2013). 

Termen ”arbetsskydd” ersattes på 1980-talet av begreppet arbetsmiljö. 

Förändringen speglade en vidgad syn på vad säkerhets- och arbetsmiljöområdet 

skulle omfatta. Arbetsmiljöfrågorna behandlade nu även de psykiska och 

psykosociala effekterna på vårt välmående på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet 

blev med åren en allt viktigare fråga. Med denna grund inrättades myndigheten 

Arbetarskyddsstyrelsen och de första föreskrifterna om internkontroll av 

arbetsmiljön antogs och publicerades. Dessa föreskrifter ersattes senare av 

föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsgivarverket, 2013).  

1.1 Bakgrund  

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en angelägenhet för alla, både för NCC som 

arbetsgivare och för hela samhället (Arbetsmiljöverket, 2001).  

På NCC är fem policypunkter uppsatta för att nå målet om ”noll olyckor” (NCC, 

2011).  

 Engagemang och omtanke 

 Rätt produkter och metoder   

 Riskmedvetenhet 

 Kommunikation och kompetens 

 Återkoppling 

En förutsättning för att detta skall uppfyllas är ett väl fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Enligt föreskrifterna skall arbetsgivaren varje år granska hur 

arbetsmiljöarbetet bedrivs och om arbetsmiljölagstiftningen följs. Då en arbetsplats 

ständigt förändras bör uppföljningar utföras oftare för att säkerhetsställa att 

lagstiftningen följs och därmed att visionen om ”noll olyckor” kan bli verklighet 

(Skoglund et.al, 2012). 
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1.2 Syfte och mål 

Målet med studien är att undersöka hur NCC följer rådande lagstiftning gällande 

systematiskt arbetsmiljöarbete med avseende på Arbetsmiljölagen och hur detta 

genomförs praktiskt (AML, 1977:1160). Syftet är att tillhandahålla NCC en 

uppföljning på deras systematiska arbetsmiljöarbete för att eventuellt kunna 

förbättra arbetet och minska olyckorna. 

1.3 Avgränsningar 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett stort område och syftar till att förebygga 

skador av många olika slag. Denna studie kommer att fokusera på risker för olyckor 

och omfatta hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete drivs för att förebygga 

kroppsskador i direkt anslutning till arbetsplatsen. Därför behandlas inte sociala, 

psykosociala och medicinka effekter av dåligt arbetsmiljöarbete. Studien omfattar 

inte andra företags arbetsmiljöarbete än NCCs, och endast ett projekt i 

utförandefasen (ombyggnation av Holmsjö skola) och ett projekt i 

projekteringsfasen (nybyggnation av Jämjö värmecentral) studeras. Vid 

ombyggnationen av Holmsjö skola kommer enbart utförandet och aktörerna på 

plats i Holmsjö att tas i beaktande och vid Jämjöprojektet kommer enbart studien 

beakta projekteringsfasen. Totalt sätt täcker de båda projekten större delen av 

byggprocessen. NCC har totalentreprenad på båda byggprojekten. Studien 

behandlar alltså inte hur NCC bedriver arbetsmiljöarbete vid andra 

entreprenadformer. Studien hålls inom tidsramen för ett examensarbete på 15 

högskolepoäng, vilket motsvarar cirka tio veckors heltidsarbete.  
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2. Teori 

Studien grundar sig på svensk lagstiftning på arbetsmiljöområdet. Urvalet av 

lagtext som presenteras nedan har gjorts efter vilka arbetsmoment och 

arbetsförhållanden som finns på studiens aktuella byggarbetsplatser. Texterna 

nedan är ofta formulerade på ett sätt som ligger mycket nära själva lagtexten, detta 

för att undvika att nyanser i lagens krav och anvisningar går förlorade i 

redogörelsen. 

2.1 Lagar, regler och föreskrifter 

Sveriges riksdag stiftar rådande lagar och däribland Arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagen beskriver regler och skyldigheter för arbetsgivare och andra 

ansvariga och syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Senaste 

ändringen av Arbetsmiljölagen är gjord 18 juni 2013. Regeringen beslutar om 

kompletterande regler, t.ex. arbetsmiljöförordningen. Alla lagar och förordningar 

publiceras i Svensk författningssamling (Arbetsmiljöverket u.å.c)
1
. 

Enligt Arbetsmiljölagens första paragraf (AML 1977:1160, 1 kap 1§) beskrivs 

lagen enligt följande; ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Utifrån lagens kapitel och 

paragrafer formas en lagstiftning som omfamnar arbetsmiljöns riktlinjer i Sverige. 

Arbetsmiljöverket är en myndighet under arbetsmarknadsdepartementet som är 

ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöverket skall 

samverka och samråda med arbetsmarkandens parter, organisationer och 

myndigheter. Arbetsmiljöverkets uppgift är att ha tillsyn över att rådande 

lagstiftning följs enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning m.fl. 

Arbetsmiljöverket skall meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av rådande 

lagstiftning. De skall sprida information, följa utvecklingen, bedriva tillsyn m.m. 

för att upprätthålla god arbetsmiljö enligt svensk lagstiftning (SFS 2007:913). 

2.2 Aktörer 

På en byggarbetsplats finns en varierande mängd aktörer i form av företag och 

människor med olika typer av befattningar. Beroende på byggarbetsplatsens och 

företagets storlek kan rollfördelningen och mängden folk variera stort. Enligt 

Arbetsmiljölagen har alla olika företag på en arbetsplats skyldighet att samverka för 

en god arbetsmiljö. Samordningsavsvaret ligger enligt lagstiftningen på byggherren 

men fördelas oftast ut till huvudentreprenören vid en totalentreprenad. Vanligt är att 

platschefen då får en stor del av ansvaret, men denne delar ofta på uppgifterna 

tillsammans med arbetsledare, yrkesarbetare m.fl. (Nordstrand, 2008). 

2.2.1 Arbetsgivare 

En arbetsgivare i juridisk mening är; en fysisk eller juridisk person som har en eller 

flera arbetstagare anställda eller inhyrda (AFS 2001:1 1§). 

                                                 
1
 U.å står för utan årtal 
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Mindre företag kan drivas i varierande former; såsom bolag eller under ägarens 

namn alternativt särskilt firmanamn. I företag som inte drivs i bolagsform är 

arbetsgivaren en fysisk person: När företaget drivs i bolagsform är arbetsgivaren en 

juridisk person. Juridiska personer är t.ex. aktiebolag, staten eller föreningar (AFS 

2001:1 1§). 

Det är arbetsgivarens uppgift att se till att arbetstagarna har god kännedom om 

arbetsförhållande och risker som rör arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren skall även se 

till att arbetstagarna har den utbildning som krävs för att undgå olyckor som rör 

arbetet. Arbetsgivaren har till uppgift att enbart ge arbetstagare med tillräckliga 

instruktioner tillträde till områden där påtaglig risk för ohälsa och olycksfall finns. 

Om arbetstagaren har särskilda förutsättningar för arbetet är det arbetsgivarens 

uppgift att anpassa arbetsförhållandena eller vidta åtgärder för lämpliga 

arbetsförhållanden (AML 1977:1160, 3 kap 3§). 

2.2.2 Arbetstagare 

I en verksamhet är alla anställda arbetstagare. Med arbetstagare menas arbetare, 

chefer, arbetsledare, vikarier, lärlingar m.fl. Det är viktigt att samtliga arbetstagare 

deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att påvisa risker och framföra 

förslag på förändringar kan olyckor förebyggas. Arbetstagarna företräds av 

skyddsombud (AFS 2001:1 4§). 

För att uppnå en god arbetsmiljö skall arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet 

och delta i utförandet av nödvändiga åtgärder för god en arbetsmiljö. Arbetstagaren 

skall följa föreskrifter, använda skyddsanordningar och skyddsutrustning samt 

iaktta försiktighet för att förebygga ohälsa och olyckor. Om arbetet innebär 

omedelbar fara för liv eller hälsa skall arbetstagaren snarast underrätta 

arbetsgivaren eller skyddsombudet. Arbetstagaren har ingen ersättningsskyldighet 

för skada som uppstår till följd hen låter bli att utföra arbete i avvaktan på besked 

om att det skall fullföljas (AML 1977:1160, 3 kap 4§). 

2.2.3 Platschef och arbetsledare 

För att arbetsförhållandena skall vara tillfredsställande och så säkra som möjligt har 

platschefen och arbetsledaren en avgörande betydelse. Arbetet med arbetsmiljön 

skall ingå som en naturlig del av deras dagliga verksamhet och skall pågå 

kontinuerligt. Detta ansvar kräver att platschefen och arbetsledaren har goda 

kunskaper om lagen och vilka risker som finns på arbetsplatsen och sambandet 

mellan risker och dess konsekvenser. Som person bör platschefen och arbetsledaren 

ha goda psykologiska kunskaper, förstå hur människor reagerar och mår av olika 

arbetssituationer (AFS 2001:1 6§). 

Som platschef och arbetsledare är det deras uppgift att fördela uppgifter, 

introducera och förtydliga arbetsuppgifter. De skall styra prioriteringen av 

arbetsuppgifter, ge stöd och göra återkopplingar på arbetet.  För att få en god bild 

hur yrkesarbetarna upplever arbetsmiljön bör platschefen och arbetsledaren utföra 

enskilda samtal, personalmöten och skyddsronder för att säkerhetsställa sig om att 

arbetsmiljöarbetet fungerar bra (AFS 2001:1 6§). 
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2.2.4 Skyddsombud 

Ett eller flera skyddsombud skall utses där minst fem arbetstagare regelbundet 

sysselsätts eller där arbetsförhållandet kräver det. Skyddsombudet utses av lokala 

arbetsorganisationer som vanligtvis är bundna till kollektivalet (AML 1977:1160, 6 

kap 2§).  

Om det på en arbetsplats finns mer än två skyddsombud skall en av dem utses till 

huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet (AML 

1977:1160, 6 kap 3§). 

Skyddsombudet representerar arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och uttalar sig för 

en god arbetsmiljö. Detta i syfte att bevaka skyddet mot ohälsa och olycksfall samt 

att arbetsgivaren följer rådande arbetsmiljö-lagstiftning. Skyddsombudet skall delta 

vid nya eller ändrade; lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och 

arbetsorganisation såsom planering av användning av ämnen som kan medföra 

ohälsa eller olycksfall. Skyddsombudet skall även medverka vid bildandet av 

handlingsplaner. Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombudet om förändring av 

betydelse för arbetsmiljöförhållandena. Det är arbetsgivarens och arbetstagarens 

gemensamma uppgift att gemensamt svara för att skyddsombudet har lämplig 

utbildning (AML 1977:1160, 6 kap 4§). 

Skyddsombudet har rätt att delges handlingar och erhålla de upplysningar som 

krävs för att ombudet skall kunna utföra sin arbetsuppgift  

(AML 1977:1160, 6 kap 6§). 

Om skyddsombudet anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö skall ombudet begära lämpliga åtgärder av 

arbetsgivaren. Skyddsombudet har rätt att begära undersökning av förhållandena; 

för att kunna kontrollera skyddsområdet  

(AML1977:1160,  6 kap 6a §) 

Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa, 

och om inte en förändring av arbetet utförs då skyddsombudet underrättat 

arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan 

på Arbetsmiljöverkets ställningstagande. Överträds en tillsynsmyndighets förbud 

som har vunnit laga kraft, kan skyddsombudet avbryta sådant arbete som avses med 

förbudet. Skyddsombudets rätt att avbryta arbeten beskrivna enligt ovan avser även 

arbete som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet. För skada till 

följd av åtgärd beskrivna ovan är skyddsombudet inte ersättningsskyldig  

(AML 1977:1160, 6 kap 7§). 

Skyddsombudet får inte hindras att fullgöra sina uppgifter. Om en arbetstagare 

utför ett arbete på ett arbetsställe där dennes arbetsgivare inte råder är det 

arbetsgivaren som råder över arbetsstället som är skyldig att ge skyddsombudet 

tillträde för att utföra sitt uppdrag. Skyddsombudet får inte ges försämrade 

arbetsförhållande eller anställningsvillkor med anledning av sitt uppdrag. Vid 

avslutat uppdrag skall arbetstagaren ha rätt till arbetsförhållanden och villkor 

likgiltiga med dem som skulle ha rått om denne inte haft uppdraget  

(AML 1977:1160, 6 kap 10§). 
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2.2.5 BAS-P 

BAS-P står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och har 

som ansvar att samordna projekteringen i arbetsmiljösynpunkt (Arbetsmiljöverket 

u.å.f). Den arbetstagare som byggherren utser till BAS-P skall ha den utbildning, 

kompetens och erfarenhet som krävs för att arbetsuppgifterna som ställs skall 

skötas.  För att kunna sköta arbetsuppgifterna bör BAS-P ha kännedom om 

arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och ha särskilda kunskaper om de delar som 

skall vara med i arbetsmiljöplanen och om de arbetsmiljöfrågor som har betydelse 

för utformningen av byggnaden (Arbetsmiljöverket u.å.g). Enligt (SFS 2008:934 7a 

§) skall BAS-P samordna relevanta arbetsmiljöregler och beakta arbetsmiljöplanen. 

2.2.6 BAS-U 

BAS-U står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet och har ett självständigt 

ansvar för samordningen av utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet i 

arbetsmiljösynpunkt (Arbetsmiljöverket u.å.h). BAS-U skall ha kontroll över att 

alla följer arbetsmiljöreglerna och arbetsmiljölagen på arbetsplatsen. BAS-U bör ha 

detaljerad kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur ett säkert arbete 

skall uppnås på en arbetsplats t.ex. riskbedömning och organisering. BAS-U måste 

ha genomgått en utbildning och klarat ett kunskapsprov för att få ett intyg på sina 

kunskaper (Arbetsmiljöverket u.å.g). Om arbetsplatsen ligger i anslutning till en 

annan verksamhet skall BAS-U sköta samordningen för att förebygga risker och 

olycksfall på den gemensamma arbetsplatsen (SFS 2008:934 7e §). 

2.2.7 Aktörer i samverkan 

Förutsättningen för goda arbetsförhållanden är samverkan mellan chefer och 

arbetstagare. Det är viktigt att alla som är del i arbetet får möjligheter att yttra sig i 

beslut. Arbetstagaren och skyddsombuden måste få möjlighet att påverka förslag 

och beslut. Även om de slutliga besluten tas av chefen. Chefen måste informera 

innan beslut fattas och innan aktiviteter genomförts (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Enligt (AFS 2001:1 6§) skall arbeten i verksamheten fördelas av arbetsgivaren till 

chefer, arbetsledare eller arbetstagare så att risker förebyggs, samt uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren har i uppdrag att tillräcklig kompetens, 

befogenhet och resurser finns för att utföra arbeten med ett väl fungerande 

systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Arbetsgivaren, arbetstagarna och skyddsombuden samverkar för att utveckla det 

befintliga sammarbetet. Ofta sker sammarbetet i form av arbetsplatsträffar, projekt- 

och samverkansgrupper och skyddskommittémöten (AFS 2001:1 4§).  

2.3 Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Definitionen av systematiskt arbetsmiljöarbete är enligt arbetsmiljöverket; 

”arbetsgivarens arbete med att undersöka och följa upp verksamheten på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö 

uppnås” (AFS 2001:1 2§). 



  
 

7 

         Anton Johansson & Sebastian Morin 

2.3.1 Fysisk arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön är den miljön kring arbetstagaren som kan bringa risk vid 

t.ex. dålig belysning, fallrisk eller fara vid arbete med en maskin. Att förbättra den 

fysiska arbetsmiljön behöver inte vara så svårt; t.ex. kan lampor bytas ut för bättre 

ljus eller använda lämplig skyddsutrustning. Detta är inget som bör utelämnas då 

det ger ett bättre resultat för både arbetstagaren och arbetsgivaren samt att svensk 

lagstiftning säger att god arbetsmiljö skall råda (Arenagruppen, u.å.). 

I den fysiska arbetsmiljön ingår klimat, buller, vibrationer, belysning och strålning. 

Arbetstekniska faktorer skall också inkluderats, såsom; arbetstyngd, 

arbetsställningar, arbetsutrymme och säkerhetsutrustning. För att ha en god fysisk 

arbetsmiljö skall arbetsplatsen och arbetsuppgifterna utformas så att ingen risk för 

skada och olyckor finns (Skoglund et. al. 2012). 

2.3.2 Ergonomisk arbetsmiljö 

Ergonomi är enligt nationalencyklopedin ” läran om människan i arbete; samspelet 

mellan människan och arbetsredskapen”. Därvid har arbetsmetoden stor betydelse 

för god arbetsmiljö. För att uppnå goda ergonomiska förhållande så behövs 

samarbete och bra ledarskap. Vid god samverkan kan ett bra ergonomiskt arbete 

utföras. Ett bra ergonomiskt arbete utförs när arbetsuppgifterna är väl anpassade till 

individens förutsättningar och begränsningar (NE, u.å.). 

Föreskrifterna kring ergonomiskt arbete syftar till att arbetsplatser och 

arbetsuppgifter skall utformas och utföras sådant att hälsofarliga och slitsamma 

belastningar förebyggs (AFS 2012:2, 1§). 

För att undvika onödiga belastningar och hälsofarliga arbetsmoment är det viktigt 

att arbetsgivaren bedömer belastningarna för att undvika skador i rörelseorganen 

och på stämbanden. Riskerna skall bedömmas utifrån frekvens, intensitet och hur 

länge arbetet sker. Det är viktigt att följa rådande lagstiftning kring riskbedömning 

och uppföljning för att undgå långvariga skador (AFS 2012:2, 4§). 

2.3.3 Kemisk, explosiv och brandfarlig arbetsmiljö 

I den kemiska arbetsmiljön skall exponering och hantering av kemiska och 

explosiva produkter undvikas i den grad det går, vid arbete i t.ex. en cistern skall en 

riskbedömning och undersökning göras innan påbörjat arbete. De kemiska 

riskkällor som kan förväntas förekomma på arbetsplatsen skall identifieras och 

förtecknas. Berörda arbetstagare skall informeras vilka hälso- och olycksrisker som 

finns vid hantering av kemiska produkter. Säkerhetsdatablad, kemisk förteckning 

och en bedömning av inandningsrisk skall alltid göras och finnas tillgänglig för att 

kunna göra en kvalificerad riskbedömning av produkten. Förvaring av kemiska 

produkter skall ske åtskilt för att minska risken för explosionsrisk, läckage och 

exponering. Kemiska produkter skall förvaras i behållare anpassade till riskkällans 

egenskaper. Arbeten med kemiska produkter skall utföras, följas upp och åtgärdas 

så att inandningsluften är fri från föroreningar i den grad som är praktiskt möjligt. 

Andningsskydd, skyddshandskar eller liknande skyddsutrustning skall användas för 

att minska risken att t.ex. andas in farliga gaser och ångor. Skyddsutrusningen skall 

vara lämplig för den kemiska produktens egenskaper för att arbetstagaren skall ha 
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fullt skydd. Situationer som kan ge upphov till påfallande risker vid hantering av 

kemiska produkter skall undvikas om inte fullt skydd för arbetstagaren kan påvisas. 

Vissa kemiska produkter får enbart hanteras vid speciella tillstånd. Den som inte 

följer de lagar och regler gällande kemiska produkter kan få dryga böter om inte 

tillräckliga tillstånd finns eller om skador som skulle kunna undvikas uppstår (AFS 

2011:19).  

Riskbedömningar av kemiska produkter skall genomföras enligt tre steg; 

1. Anteckna vilka kemiska riskkällor som finns och undersök 

produktensriskfaktor. Identifiera regler som gäller för den specifika produkten. 

2. Identifiera farliga situationer. 

3. Bestäm lämpliga åtgärder. 

Några enkla punkter att hålla koll på för att ha en god kemisk arbetsmiljö är att: 

 Hålla förpackningar, behållare och utrustning rena utvändigt. 

 Byta arbetskläder som inte uppfyller funktionskraven p.g.a. föroreningar av 

kemiska produkter. 

 Inte använda metoder där kemikalier kan komma in i munnen. 

 Skyddskläder skall tas av och händerna skall tvättas innan måltid eller 

toalettbesök. 

 Personliga tillhörigheter får inte medföras vid arbete där kemiska riskkällor 

hanteras om detta kan medföra risker. 

 Mat eller dryck får inte tillredas, förtäras eller förvaras där en kemisk 

riskkälla förekommer, om det kan medföra risk för ohälsa. 

Vissa kemiska produkter är särskilt brandfarliga, och om sådana produkter finns 

skall lämplig brandutrustning finnas på plats. Brandfarliga och kemiska produkter 

har en märkning som talar om risknivån. Detta är för att hanteringen skall gå till på 

ett lämpligt sätt. Arbeten som sker där kemiska gaser och liknande måste 

godkännas av arbetsgivaren innan byggstart. (Arbetsmiljöverket, u.å.e). 

2.3.4 Heta arbeten  

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning såsom; 

 Svetsning 

 Skärning 

 Lödning 

 Takläggning 
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 Bearbetning med snabbgående verktyg 

 Annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning 

Denna typ av arbeten förekommer vanligtvis i samband med montage- och 

ombyggnadsarbeten. Innan heta arbeten får utföras måste arbetet planeras och 

eventuella förebyggande åtgärder skall utföras enligt gällande säkerhetsregler. All 

personal som hanterar risker måste ha tillräcklig utbildning.  Speciellt den 

tillståndsansvarige och arbetstagaren som utför arbetet (if u.å.) 

Den som avser bedriva heta arbete på en tillfällig arbetsplats skall skriftligt utse en 

tillståndsansvarig som skall bedöma om arbetet medför fara för brand. Om fara för 

brand kan uppkomma skall den tillståndsansvarige; utfärda tillstånd för arbeten på 

Brandskyddsföreningens blankett, samt under arbetet förevisa sig om att gällande 

säkerhetsregler följs. Säkerhetsregler nummer 1-13 enligt nedan: 

 Behörighet  

(behörig och utbildad person skall utföra arbetet) 

 Brandvakt 

(Brandvakt skall utses och finnas på arbetsplatsen under den tid heta arbeten utförs) 

 Brandfarlig vara 

(I utrymmen där brandfarlig vara förvaras eller har förvarats skall tillstånd inhämtas 

av föreståndaren för hantering) 

 Städning och vattning 

(Arbetsplatsen skall vara städad och vattnas vid behov) 

 Brännbart material 

(Brännbart material skall flyttas bort, skyddas eller avskärmas) 

 Dolda brännbara byggdelar 

(Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggdelar skall undersökas 

med hänsyn till brandfara, och skyddas eller göras åtkomliga för eventuell 

släckningsinsats)) 

 Otätheter 

(Otätheter skall tätas och kontrolleras med hänsyn för brandfara) 

 Släckutrustning 

(Godkänd och tillräcklig släckutrustning skall finnas tillgänglig för omedelbar 

släckinsats) 
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 Svetsutrustning 

(Svetsutrustning skall vara felfri och förses med säkerhetsutrustning så att ingen 

direkt brandfara uppstår) 

 Larmning 

(Räddningstjänst/larmtjänst skall kunna larmas omedelbart; telefon skall finnas 

tillgänglig) 

 Torkning och uppvärmning 

(Vid torkning genom förbränning av gas skall lågan inneslutas) 

 Torkning av underlag och applicering av tätskikt 

(Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till 

högst 300˚C) 

 Smältning av asfalt 

(Vid smältning av asfalt skall utrustning skötas enligt Brandskyddsföreningens 

säkerhetsregler) 

Ovan nämnda regler är framtagna av Brandskyddsföreningen 

(Brandsyddsföreningen u.å.). 

2.4 Verksamhetens utformning 

. Nedan följer en beskrivning av varsamhetens delmoment, och hur de skall vara 

utformade för att god arbetsmiljö skall anses vara uppfylld (AML 1977:1160). 

2.4.1 Bodar 

På en arbetsetablering finns det olika typer av byggbodar. En byggbod kan vara ett 

förråd, kontor, personalbod och verkstäder. Placeringen av dessa bodar beror på 

många aspekter. För att effektivitisera arbetet så mycket som möjligt och minska 

gångtiderna bör bodarna ligga samlade och nära arbetsområdet. Bodarna bör också 

vara placerade så att de ligger i närheten av och med uppsikt över infarten samt 

placeras så att ett tillfälligt vatten- och avloppssystem lätt kan kopplas in (Révai 

2012). 

Dessa praktiska riktlinjer bör balanseras med kraven på arbetsmiljö och säkerhet. 

Enligt (AFS 1999:3 20§) skall förråd, upplag, verkstäder och personalutrymmen 

placeras på ett sådant sätt att verksamheten kan fortgå under riskfria förhållanden. 

Arbetstagarna skall också ha tillgång till dricksvatten i närheten av arbetsområdet. 



  
 

11 

         Anton Johansson & Sebastian Morin 

2.4.2 Skyltar och inhägnader  

Enligt (SFS 2009:101) skall det framgå genom stängsel och skyltar att allmänheten 

inte äger tillträde till arbetsområdet. Detta står föreskrivet i (AFS 1999:3 23§) att ett 

område där byggnads- eller anläggningsarbete bedrivs skall avgränsas på ett tydligt 

sätt och vara lätt identifierbart. Skyltar skall vara utplacerade på lämpliga platser 

kring byggarbetsplatsen för att förtydliga arbetsområdet och även lotsa leveranser 

till rätt ställe. 

2.4.3 Utrymningsvägar 

Förutsättningarna för en säker utrymning är; utrymningsvägar, larm och kunskap 

hos personerna som drabbas av en eventuell olycka. Alla arbetsplatser och 

utrymmen där människor vistas i skall snabbt kunna utrymmas vid händelse av 

brand och fara (Westergren et.al, 2006).  Enligt (AFS 1999:3 27§) är detta ett krav. 

Vid en eventuell brand, ett gasläckage eller annan typ av fara skall samtliga 

arbetstagare snabbt kunna tas sig till en säker återsamlingsplats. Dessa säkra 

återsamlingsplatser skall vara markerade med skyltar. Kravet på dessa skyltar är att 

det är tillräckligt hållfasta och är utplacerade på lämpliga ställen (AFS 1999:3 28§). 

Utrymningsvägarna skall även dessa vara utrustade med tillräckligt hållfasta skyltar 

och vara belysta vid behov (AFS 1999:3 28§). Utrymningsvägarna samt dörrarna 

skall vara fria från hinder och skall kunna användas utan problem (AFS 1999:3 

29§). Dörrarna skall i sin tur vara öppningsbara i utrymningsvägens riktning, inte 

vara låsta eller reglade så att de hindrar utrymningen (AFS 1999:3 30§). 

2.4.4 Trappor 

Om arbetsområdet är uppdelat på fler än ett plan och förbindelser mellan dessa 

krävs skall detta normalt lösas med en trappa. Överstiger nivåskillnaden mellan 

planen tio meter och om trappan används frekvent i arbetet skall även en hiss finnas 

tillgänglig (AFS 1999:3 39§). 

Trappans utformning skall i sin tur ha tillräcklig bredd och lämplig lutning.  Vid 

bedömning av tillräcklig bredd bör 0,8 meter vara en utgångspunkt. Lutningen på 

trappan bör ligga mellan 1,4 – 1,7 för att anses som lämplig (AFS 1999:3 39§). 

             

             
                                                               

Trappan skall även vara utrustad med ledstänger och skulle ett viloplan behövas 

skall även den vara utrustad med ledstänger (AFS 1999:3 39§). 

2.4.5 Belysning 

Det är viktigt att rätt belysning väljs till arbetsplatsen (Denward et.al, 2005). Enligt 

(AFS 1999:3 42§) skall arbetsplatsen i största mån anordnas så tillräckligt med 

dagsljus finns tillgängligt. Skulle dagsljuset inte vara tillräckligt, skall artificiell 

belysning anordnas. 
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Den artificiella belysningen får inte placeras så det medför risk för arbetstagarna 

(AFS 1999:3 44§). Placeringen skall vara anpassningsbar för den enskilde 

arbetstagaren och bländning skall kunna undvikas i största mån (AFS 2009:2 11§). 

Färgen på belysningen får inte vara av sådant slag att det påverkar arbetstagarens 

möjlighet att se signaler, skyltar eller varselkläder (AFS 1999:3 44§). Belysningen 

skall heller inte flimra så att ett besvär kan uppstå hos arbetstagaren (AFS 2009:2 

14§). 

2.4.6 Hantering av avfall 

På en arbetsplats skall möjlighet att sortera, lagra och föra bort bygg- och 

rivningsavfall finnas. Behållarna för avfallet skall ställas upp så tillräckligt med 

utrymme finns och så att omhändertagandet och bortforslingen av behållarna skall 

kunna ske under betryggande former (AFS 1999:3 54§). 

2.4.7 Hål och upphöjningar i golvet 

Fall från en våning till en annan har orsakat många dödsfall och skador på 

arbetsplatser (AFS 1999:3 59§). Därav är arbetsplatsernas golv inte tillåtna att ha 

några upphöjningar eller hål i underlaget (AFS 1999:3 60§). Skulle ett hål finnas är 

det viktigt att sätta upp ett räcke eller täcka det för att minska risken för 

nedtrampning och nedstörtning. Skyddstäckningen skall vara tydligt märkt och tåla 

de laster som krävs (AFS 1999:3 59§). 

2.4.8 Trånga ytor 

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen skall med hänsyn till 

verksamheten, ha en tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt utformade 

(AFS 2009:2 4§). 

En fri höjd på 2,7 meter bör eftersträvas i arbetslokaler. Lägre rumshöjder kan 

räcka men bör aldrig understiga 2,1 meter där arbete utförs i ståhöjd (AFS 2009:2 

4§). 

För att ha en tillräcklig golvarea när arbetet utförs och för att utförandet skall ske på 

ett godtagbart sätt bör inte 0,6x0,9 meter understigas. Det minsta utrymmet som 

godkänns blir därmed 0,6x0,9x2,1 meter och allt därunder räknas som trånga 

utrymmen och är inte godkännda (AFS 2009:2 4§). 

2.4.9 Klimat och luft 

När arbetet sker inomhus skall det termiska klimatet vara lämpligt och behagligt för 

dess ändamål. Temperaturen skall vara anpassad för arbetsmomentet, om det är ett 

tungt eller lätt arbete och om det kräver mycket fysisk aktivitet (AFS 1999:3 64§). 

Luften på arbetsplatsen skall vara tillfredsställande för de som arbetar där. Är den 

inte det skall ventilation anordnas med hänsyn till de fysiska kraven och 

arbetsmetoderna hos arbetstagarna (AFS 1999:3 65§). 
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2.4.10 Personlig skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning skall användas då skydd mot ohälsa och olycksfall inte 

kan förebyggas på annat sätt (AML, 2 kap. 7 §). 

Enligt (AFS 1999:3 71§) skall skyddshjälm med hakrem och skyddsskor användas 

under hela tiden. I övrigt skall annan skyddsutrustning användas vid behov såsom 

hörselskydd, andningsskydd, skyddsglasögon m.m. 

För personlig skyddsutrustning vid rivning av asbest se kapitel asbest. 

2.4.11 Rivning och håltagning av bärande konstruktioner 

Om den bärande konstruktionen som skall rivas innehåller hälsofarliga ämnen skall 

detta ledas och planeras av en person som är kompetent inom området. Denne 

person skall följa och övervaka arbetet under hela rivningsprocessen (AFS 1999:3 

79§). Under rivning och håltagning skall även hållfastheten och stabiliteten tas 

hänsyn till. Byggnadens hållfasthet får inte försämras i något avseende och skulle 

risk för ras uppstå skall riskområdet omedelbart utrymmas och spärras av (AFS 

1999:3 80§). 

2.4.12 Passerande trafik 

Vid byggnads- och anläggningsarbete måste det tas hänsyn till den passerande 

trafiken. Arbetsområdet skall planeras och bedrivas så att olycksfall och ohälsa på 

grund av passerande trafik förebyggs. Riskerna från den passerande trafiken är 

bland annat buller, avgaser och påkörningsrisk. För att förebygga dessa risker skall 

följande åtgärder övervägas; åtgärderna skall övervägas i den ordningen de är 

listade (AFS 1999:3 81§). 

1. Omledning av trafiken. 

2. Omledning av trafiken så fordonen passerar på betryggande avstånd. 

3. Trafiken hindras från att komma in på arbetsplatsen med hjälp av 

skyddsanordningar. 

4. Sänka hastigheten förbi arbetsplatsen genom vägmärken. 

5. Dirigering av trafik med hjälp av signalvakt. 

Med betryggande avstånd menas då buller och avgaser är på behagliga nivåer (AFS 

1999:3 81§). 

2.4.13 Ställningar 

En ställning definieras som en tillfällig uppställd anordning som används som 

arbetsplats eller tillträdesled där höjden från marken är minst 1,25 meter (AFS 

1990:12 2§). 
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Utformning  

När ställningen är så hög att fallhöjden överstiger två meter skall skyddsräcken 

finnas. Skyddsräckena skall vara en överledare, cirka en meter hög samt en 

mellanledare och en fotlist (AFS 1990:12 3§).  Är ställningen av flera fack skall 

dessa sammankopplas så att en säker övergång från facken uppnås (AFS 1990:12 

4§). Förbinds dessa fack med en stege skall denna ha lämplig lutning; cirka 4 - 1,7 

(AFS 1990:12 5§). 

             

             
                                                             

Uppförande 

Innan uppförandet av en ställning skall en arbetsplan för uppförandet av ställning 

utföras av en kompetent person. Arbetsplanen skall sitta på ställningen (AFS 

1990:12 14§).  En kompetent person skall ha genomgått allmän och särskild 

utbildning och fått ett utbildningsbevis.  Kommer det en prefabricerad ställning till 

byggarbetsplatsen skall leverantören tillhandahålla instruktioner om uppförande, 

användning, nedmontering och skötsel. Dessa instruktioner skall finnas tillgängliga 

på arbetsplatsen under arbetstiden (AFS 1990:12 15§). Vid uppställning skall 

avståndet från ställningen till vägg eller motsvarande vara så litet som möjligt. 

Detta för att minska arbetsbelastningen och risk för fall. För att uppnå ett lämpligt 

avstånd bör inte avståndet överstiga 30 centimeter (AFS 1990:12 23§). 

Konstruktion och bärighet 

För att bärigheten inte skall påverkas får materialet i ställningen inte vara 

korrosionspåverkat och skadat (AFS 1990:12 16§). Enligt (AFS 1990:12 13§) skall 

rören i ställningen ha en ytterdiameter på 48 millimeter Används virke i ställningen 

får detta inte vara målat eller behandlat för att dölja strukturen (AFS 1990:12 12§). 

För att lätt urskilja vilket virke som är avsett för ställningen bör endast ändarna av 

planken målas (AFS 1990:12 16§). 

Ställningen får inte utsättas för högre belastning än vad den är dimensionerad för. 

Uppgifter om vad ställningen kan belastas för skall lämnas till dem som arbetar på 

ställningen (AFS 1990:12 28§). Dessa dimensioneringshandlingar skall visa att 

ställningen har betryggande hållfasthet vid högsta avsedda last (AFS 1990:12 17§). 

Underlaget skall också kunna ta upp dessa laster med avseende på glidning och den 

excentriska lastöverföringen (AFS 1990:12 18§). 

2.4.14 Asbest 

Vid arbete med asbest frigörs dammpartiklar innehållande asbestfibrer. Dessa fibrer 

svävar runt i luften och är farliga att andas in då de kan komma in i lungorna och 

vidare in i kroppen och orsaka allvarliga lungsjukdomar (Arbetsmiljöverket u.å.d). 

Innan påbörjan av asbestrivning måste Arbetsmiljöverket godkänna och ge tillstånd 

(AFS 2006:1 12§). Ansökan skall ske av arbetsgivaren vars arbetstagare utför 

arbetet och skall lämnas in till Arbetsmiljöverket där arbetsgivaren har sitt 

huvudkontor (AFS 2006:1 16§). En anmälan skall även skickas till 
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Arbetsmiljöverket i det distrikt rivningen skall utföras. Anmälan skall innehålla 

information om byggarbetsplatsen och arbetet (AFS 2006:1 17§). 

På arbetsplatsen där rivning av asbest pågår måste handlingar finnas. Dessa 

handlingar skall vara: 

1. Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut 

2. Hantering- och skyddsinstruktioner 

3. Bevis om asbetsutbildning 

4. Intyg om medicinska kontroller 

5. Uppgifterna i anmälan till Arbetsmiljöverket i det distrikt rivningen utförs 

(AFS 2006:1 18§). 

Vem som helst får inte utföra rivningsarbetet. De arbetstagare som utför rivningen 

av asbest måste ha genomgått en särskild utbildning om asbest och skall därefter 

genomgå en kompletterande utbildning vart femte år. Det är arbetsgivarens 

skyldighet att se till att arbetstagarna har genomgått aktuell utbildning (AFS 2006:1 

36§). Arbetstagarnas skyddskläder skall vara damm-från-stötande och får inte ha 

fickor eller liknande (AFS 2006:1 30§). Andningsskydd skall även användas och 

dess funktion skall kontrolleras inför varje användning. All skyddsutrustning skall 

rengöras noga efter varje användning (AFS 2006:1 46§). 

För att inte obehöriga skall ta sig in på området där rivning av asbest utförs skall en 

skylt finnas utsatt. Denna skylt skall vara tydligt markerad med texten ”Varning – 

Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga” (AFS 2006:1 40§). Allt 

asbesthaltigt material som rivits skall tas tillvara på i en sluten behållare eller på 

annat likvärdigt sätt (AFS 2006:1 26§). 

2.5 Underlag och planer 

När arbetet kan innebära allvarliga risker skall det finnas skriftliga instruktioner. 

Det är arbetsgivarens uppgift att se till att kunskaper om säkert arbete är tillräckliga 

(AFS 2001:1 7§). 

2.5.1 Arbetsmiljöplan 

En arbetsmiljöplan skall upprättas och finnas tillgänglig när någon låter uppföra 

byggnads- eller anläggningsarbete (AFS 1999:3 10§). 

Enligt (AFS 1999:3 11§) skall en arbetsmiljöplan alltid innehålla: 

 Regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen. 

 Beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras. 

När arbeten av följande slag är aktuella skall arbetsmiljöplanen innehålla en 

beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas för att arbetsmiljön skall 
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uppfylla kraven i arbetsmiljölagens, samt andra föreskrifter som 

Arbetarskyddsstyrelsen utgivit med stöd av arbetsmiljöförordningen: 

 Arbete med fallrisk till lägre nivåer med nivåskildander på två meter eller 

mer. 

 Arbete som innebär risk att begravas eller sjunka ner under jordmassor. 

 Arbete med biologiska och kemiska ämnen som medför särskild risk och 

fara för hälsa och säkerhet. 

 Arbete som innebär risk att exponeras av joniserande strålning. 

 Arbete i nära högspänningsledningar. 

 Arbete med drunkningsrisk. 

 Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbeten under jord. 

 Arbete under vatten med dykarutrustning. 

 Arbete i kassun med förhöjt lufttryck. 

 Arbete vid användning av sprängämnen. 

 Arbete vid montering och nedmontering av tyngre byggelement eller 

formbyggnadselement. 

 Arbete på plats eller område med fordonstrafik. 

 Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material. 

Enligt (AFS 1999:3 12§) skall även en förhandsanmälan lämnas in innan arbetet 

påbörjas. Förhandsanmälan skall lämnas in till Yrkesinspektionen när byggnads- 

eller anläggningsarbetet beräknas pågå längre än 30 dagar och där mer än 20 

personer förväntas sysselsättas samtidigt. Även om det totala antalet persondagar 

förväntas överstiga 500.  

2.5.2 Arbetsmiljöpolicy 

En arbetsmiljöpolicy skall beskriva arbetsförhållandena i verksamheten med syfte 

att förebygga ohälsa och olycksfall, samt beskriva hur en tillfredställande 

arbetsmiljö uppnås. Den skall beskriva rutiner kring hur systematiskt 

arbetsmiljöarbete skall bedrivas. Rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det 

finns minst tio arbetstagare (AFS 2001:1 5§). 

2.5.3 Riskbedömning 

Riskbedömning av arbetsförhållandena skall regelbundet genomföras av 

arbetsgivaren. Vid planering av verksamhetsförändringar skall arbetsgivaren 

bedöma om eventuella ändringar medför risker. Om så är fallet skall lämpliga 
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åtgärder vidtas för att upprätthålla ett säkert arbetsförhållande. Riskbedömning 

skall skriftligt dokumenteras. Dokumentet skall ange vad för risker som finns och 

hur allvarliga de är (AFS 2001:1 8§). 

2.5.4 Rutiner 

Rutiner är i förväg bestämda tillvägagångsätt som syftar till att uppnå ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Rutiner kring arbetsmiljön kan förhindra felaktiga 

beslut kring kritiska beslut om arbetsmiljön. Rutinerna skall beskriva vem, när och 

hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall genomföras. Rutinernas omfattning 

kan vara i varierande omfattning beroende på företaget; men deras huvuduppgift är 

att i förhand bestämma när och hur undersökningar av arbetsförhållandena skall 

genomföras  

(AFS 2001:1 5§). 

2.5.5 Uppföljning 

Varje år skall arbetsgivaren göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Denna skall beskriva vad som inte fungerat bra och hur det skall 

förbättras. Uppföljningen skall vara skriftlig om det finns minst tio arbetstagare 

(AFS 2001:1 11§). 

2.5.6 Skyddsrond 

Arbete innebär risker i varierande grad och behöver ha en systematisk bedömning. 

Dessa bedömningar kan göras dagligen eller genom skyddsronder. Hur ofta 

skyddsronden behöver genomföras bestäms av de risker som finns i verksamheten. 

En skyddsrond bör resultera i åtgärder för att minska riskerna (AFS 2001:1 8§). 

2.5.7 Arbetsmiljöutbildning 

Det är viktigt att arbetstagarna får utbildning om arbetsmiljö för att förebygga 

olycksfall och ohälsa. Om en arbetstagare inte anser sig ha tillräckliga kunskaper är 

det viktigt att arbetstagaren informerar arbetsgivaren om problemet för att 

förebygga framtida olyckor och faror.  Det är viktigt att komplettera kunskaperna 

vid förändringar av arbetet, verksamheter, metoder och liknande. Vid planerade 

ändringar är det viktigt att arbetstagarna informeras i god tid om förändringarna för 

att alla skall få vara med och påverka omfattningen och inriktningen (AFS 2001:1 

7§). 

2.5.8 Arbetsträffar 

Enlig (AB 04, 3 kap 3§) är alla parter skyldiga att delta vid byggmöten, och 

företrädas av behörig person. Byggmöten skall hållas nödvändig utsträckning och 

beröra lämpliga gemensamma frågor. Beställaren skall skriftligt föra protokoll över 

mötet och justeras av entreprenören. 

Samverkan kring när och hur arbetsmiljöarbetet skall utformas och bedrivas brukar 

ske genom träffpunkter mellan chef och arbetstagare på lämpligt möten. På 

lämpligt möte som beläggs rutinmässigt i planeringen är det praktiskt att 

arbetsmiljön är en stående punkt. Arbetstagare har rätt att gå från arbetet för att 
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medverka vid exempelvis riskbedömning och undersökning av arbetsmiljöarbetet. 

Skyddsombudet skall även rutinmässigt ta del av innehållet i handlingar och 

undersökningar kring arbetsmiljöarbetet, detta för att denne skall kunna sköta sin 

uppgift (Arbetsmiljöverket, 2001). 

2.6 Liknande studier 

Hur ser läget ut egentligen? En studie om arbetsmiljön inom byggsektorn 

Fahme (2009) har utfört en studie på en byggarbetsplats som hade för avsikt att 

belysa vad begreppet arbetsmiljö innebär, att undersöka arbetsmiljön samt ge 

förslag på ändring i arbetsmiljön.  I studien utfördes arbetsplatsbesök, intervjuer 

och enkätundersökningar. Studie påvisar både positiva och negativa inslag i 

arbetsmiljön. Studien visar till exempel att det på arbetsplatsen finns varierande bra 

och dålig belysning och brister kring ställningsutformning men att arbetstagarna har 

god tillgång till bra handverktyg och stegar. Hans studie visar att mer utbildning 

behövs för att kunna tolka och beakta säkerhetsregler. Han menar att 

arbetsmiljöutbildningarna bör införas redan i gymnasiet och på högskolan. Han 

ställer också frågan kring vem som ska bekosta utbildningarna. Både stat och 

näringsliv nämns som lämpliga ansvarstagare. 

Granskning av arbetsmiljön och olyckstatistik: NCC:s byggproduktion 

En studie av Andersson et al (2010) beaktar arbetsmiljö och olycksstatistik. 

Studiens avsikt var att undersöka hur olycksstatistik skiljer sig mellan två orter, 

samt att granska arbetsmiljöarbetet för att kunna påvisa eventuella skillnader 

mellan de två orterna. Studien genomfördes med hjälp av enkätundersökningar och 

intervjuer. Enkätundersökning fick kommentarer om att det var en dammig 

arbetsmiljö och att arbetstagarna har goda möjligheter att medverka i 

arbetsmiljöfrågor. Det påvisades viss skillnad av antalet olyckor på de olika 

arbetsplatserna. Exempel på skador som uppkom på arbetsplatserna var kross-, 

kläm- och sårskada. Studien beskriver vikten av att känna varandra för att kunna 

arbeta mer samspelt och visa omtanke.  

Byggsäkerhet - gällande lagar och föreskrifter samt vanliga överträdelser 

I en studie av Kalmkvist (2012) beaktas byggsäkerhet på ett byggföretags 

arbetsplatser. Studiens avsikt var att undersöka säkerheten, och i så fall varför 

säkerhetsregler överskrids, samt ange exempel på förändringar av arbetet för att 

uppnå fullgod säkerhet. Studien genomfördes med hjälp av enkätundersökningar, 

intervjuer och arbetsplatsbesök. Utformningen av intervjun valdes i form av många 

förutbestämda frågor och följdfrågor mot platschef och arbetsledare. Brister sågs 

kring; personlig skyddsutrustning, dåliga ställningar, byggdamm och oreda i den 

allmänna ordningen. Studiens slutsats belyser bristande inställning och fokus till 

säkerhetsarbete av arbetstagare såsom arbetsledning. Studien beskriver att en 

attitydförändring kring arbetsmiljöfrågor vore lämplig för att inbringa 

arbetsmiljöarbetet som en mer naturlig och accepterad del av produktionen. 
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3. Metod och material 

Studien utförs på två byggnadsprojekt. Ombyggnation av Holmsjö skola och 

nybyggnation av en värmecentral i Jämjö. Vid ombyggnationen i Holmsjö utförs 

intervjuer och en enkätundersökning med aktörer på arbetsplatsen gällande 

arbetsmiljön i utförandefasen och egenkontroll utav arbetsplatsen. Gällande 

nybyggnationen av värmecentralen i Jämjö kommer enbart intervju av BAS-P 

utföras, för att ta del av dennes arbete med arbetsmiljön i projekteringsfasen. 

3.1 Insamling av kvalitativ och kvantitativ data 

Kvantitativ data är sådan som kan uttryckas numeriskt med siffror medan all annan 

data är kvalitativ. Det är vanligast att kvalitativa studier är verbala (Eriksson L.T, 

et.al. 2011). 

I studien genomförs en enkätundersökning som tillför kvantitativ data. De 

intervjuer och egenkontroller som genomförs tillför kompletterande kvalitativ 

information. 

3.2 Validitet 

Med validitet menas; ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser 

mäta” (Eriksson L.T et.al. 2011). 

3.3 Reabilitet 

Med reabilitet menas mätinstrumentets förmåga att ge tillförlitliga och stabila svar 

(Eriksson L.T et.al. 2011). 

3.4 Litteraturstudier 

Före framtagandet av enkäter, intervjuer och arbetsplatsbesök görs en 

grundläggande litteraturgenomgång och teoribeskrivning av arbetsmiljöns 

bakomliggande lagar och paragrafer. En genomgång av tidigare studier på 

arbetsmiljöområdet utförs också.  

3.5 Intervjuer 

Personer som intervjuas är Platschef, BAS-U, BAS-P, Arbetsledare och 

Skyddsombud. Intervjuerna är riktade så att arbetsmiljö och säkerhet behandlas 

utifrån gällande lagar och förordningar. Intervjuerna omfattar ett antal förbestämda 

frågor. För att säkerställa att viktiga områden täcks in av intervjuerna kommer 

intervjupersonernas svar följas upp med individuella följdfrågor för att den 

intervjuade kan lämna en lämplig motivering. 
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Denna typ av intervjumetod kan anses ha en god validitet eftersom förutbestämda 

frågor utformas för att få tydliga svar på sådant som är centralt för studien. Den har 

också god reabilitet genom att följdfrågor ställs och intervjupersonerna får 

möjlighet att nyansera och motivera sina svar. 

3.6 Enkätundersökningar 

Enkätundersökningen användas i syfte att undersöka arbetstagarnas delaktighet, 

förståelse och insyn i det systematiska arbetsmiljöarbetet i enhet med gällande 

lagstiftning. 

Enkäten utformas med frågor kring lagstiftingen om systematiskt arbetsmiljöarbete 

i stort (AFS 2001:1). Enkäten besvaras med en femgradig skala, samt möjlighet att 

motivera sitt svar om så önskas (Eriksson L.T et.al. 2011). 

Validitenen i denna enkätutformning kan ses som bristfällig då det svar som önskas 

kanske inte alltid ges då den svarande misstolkar frågan och ger ett bristfälligt svar. 

Reabiliteten i denna enkät anses som god då enkätutformningen ger möjlighet att få 

ett mer rakt och ärligt svar då arbetstagaren är anonym. 

3.7 Arbetsplatsbesök 

Vid lämpliga tillfällen t.ex. när kritiska arbetsmiljömoment genomförs 

arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöken utförs en egenkontroll av den 

systematiska arbetsmiljön enligt lagstiftningens paragrafer för gällande 

arbetsmetodik på arbetsplatsen. Egenkontrollen görs utifrån frågor som formuleras i 

studien för att vara relevanta för den aktuella arbetsplatsen och som enligt lagen 

skall vara uppfyllda. 

Vid besök av arbetsplatsen kommer medverkan av en skyddsrond ske, för att få en 

inblick i det direkta arbetsmiljöarbetet av alla arbetsplatsens berörda parter. 

Arbetsplatsbesöken täcker upp det som inte går att få svar på i intervjuer och 

enkätundersökningar. Vid besöken ges arbetstagarna och övriga inblandade 

möjlighet att motivera positiva och negativa arbetsmoment som de upplever finns i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. I och med arbetsplatsbesöken och de spontana 

minintervjuer som genomförs under dessa, inkommer kompletterande information 

som i viss mån kompenserar för den eventuellt bristande validiteten i 

enkätundersökningen. 
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3.8 Material 

Två Byggprojekt kommer att granskas i varierande former i arbetet. Nedan följer en 

beskrivning om de båda byggprojekten. 

3.8.1 Ombyggnation av Holmsjö skola 

Ombyggnationen av Holmsjö skola är en totalentreprenad på 17,7 miljoner kronor 

som görs på beställning av Karlskrona kommun. Det är en omfattande 

ombyggnation av en äldre skolbyggnad till dagens tillgänglighetskrav och en 

allmän modernisering. Bredvid skolan har det nyligen byggts en ny ”allhall” -en 

stor idrottshall med ett brett utbud av aktiviteter. I och med allhallens tillkommande 

önskas nu även en bra skolbyggnad då dessa ligger i nära anslutning. I byggnaden 

utförs en omfattande ombyggnad; inklusive rivning av befintlig inredning, rivning 

av bärande konstruktioner, nyproduktion av nya entréer, uppförande av ny 

inredning m.m. (personlig kommunikation med Andersson J, NCC). 

3.8.2 Nybyggnation av Jämjö värmecentral 

Nybyggnationen av Jämjö värmecentral även kallad närvärmecentral är en 

totalentreprenad med en entreprenadssumman är 30,2 miljoner kronor. Beställaren 

är Affärsverken Karlskrona AB. Syftet till projektet är att Affärsverken vill kunna 

försörja samhällt Jämjö med fjärrvärme.  Nybyggnationen omfattar uppförandet av 

en byggnad som skall inrymma pannor som skall producera fjärrvärme. Pannorna 

som skall installeras är två stycken pelletspannor på 1MW respektive 4MW samt en 

oljepanna på 5MW som reservkraft. I entreprenaden ingår samtliga installationer 

som krävs för en fungerande anläggning. Byggnaden skall bestå utav en platta på 

mark med stålstomme och parocelement. I entreprenaden ingår utvändiga 

markarbeten. Anläggningen skall vara placerad i ett vattenskyddsområde så en 

speciell anordning har inrättats för att säkerställa att inga utsläpp till grundvattnet 

görs vid framtida tankningar/påfyllning av pellets. Som extra säkerhetsanordning 

har NCC på eget initiativ anordnat en speciell yta där NCC tänkt placera maskiner 

som för stunden inte är delaktiga i produktionen. Under denna yta läggs en speciell 

duk som inte släpper igenom olja. Bygget stäcker sig över tiden mars 2014 till 

januari 2015 då det skall vara klart (personlig kommunikation med Berglund E, 

NCC). 
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3.8.3 Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljöpolicyn är NCC:s grund till en säker och hälsosam arbetsmiljö. För att 

detta ska lyckas följer man fem policypunkter: 

 Engagemang och omtanke 

 Rätt produkter och metoder   

 Riskmedvetenhet 

 Kommunikation och kompetens 

 Återkoppling (NCC, 2011). 

Policyn ligger även till grund för framtagandet av Arbetsmiljöplanen (personlig 

kommunikation med Berglund E, NCC) 

3.8.4 Arbetsmiljöplan 

Arbetsmiljöplanen vid Holmsjö-skola och Jämjö närvärmecentral innehåller all 

information gällande arbetsmiljön. De olika delarna i arbetsmiljöplanen är: 

 Uppgifter om projektet 

 Arbetsmiljöorganisationen 

 Riskbedömning arbetsmiljö 

 Säkerhetsställande av att arbetsmiljöregler följs 

 Byggherrens lokala regler för verksamheten på arbetsplatsen  

 Arbetsplatsinformation 

 Ordnings- och skyddsregler 

 Kvittensblankett (Berg, 2014).  
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4. Genomförande 

För att få kunskap kring svensk lagstiftning om arbetsmiljö har en övergripande 

litteraturgenomsökning gjorts av svensk lagstiftning och tidigare studier på 

området. I studien gjordes intervjuer med Platschef/BAS-U, arbetsledare och 

skyddsombud vid ombyggnationen av Holmsjö skola, samt en intervju med BAS-P; 

ansvarig för arbetsmiljön i projekteringsfasen för Jämjö värmecentral. Tre 

arbetsplatsbesök har genomförts vid ombyggnationen av Holmsjö skola då en 

egenkontroll utförts för en övergripande okulär besiktning. En enkätundersökning 

med fem frågor ställdes till arbetstagarna i Holmsjö för att få kommentarer och 

synpunkter från yrkesarbetarna. 

4.1 Intervjuer 

Intervjuer har utförts av följande personer i Holmsjö: 

 Platschef/BAS-U: Jimmy Andersson 

 Arbetsledare: Niklas Lindborg 

 Skyddsombud: Philip Hedberg 

Samt BAS-P för Jämjö: 

 BAS-P: Emma Berglund 

Intervjuerna gjordes utifrån förutbestämda frågor gällande vad lagstiftningen säger 

angående de olika aktörernas skyldigheter. Intervjuerna gjordes direkt mot aktören 

för att denne skulle kunna motivera svaret och beskriva sitt arbete. Ett exempel på 

frågor som ställdes till de intervjuade är: 

 Hur upplever du arbetsmiljön?  

 Anser du att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del 

av verksamheten? 

 Anser du att det finns bristande säkerhet på arbetsplatsen?  

 Är alla på arbetsplatsen informerade om planer och underlag för god 

arbetsmiljö? T.ex arbetsmiljöplanen och instruktioner vid farliga arbeten.  

 Vad finns det för rutiner inom arbetsmiljön? Hur går de till? Hur ofta 

bedrivs de? 

 Tycker du att arbetsmiljöutbildningarna är tillräckliga? 

 Anser du att det är god samverkan mellan de olika aktörerna på 

arbetsplatsen? Platschef, yrkesarbetare och UE m.fl. 

 Hur bidrar du till god arbetsmiljö?  
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 Hur väl känner du till Sveriges lagar och förordningar kring arbetsmiljön?  

För mer detaljerade intervjuer se Bilagor A-D. 

4.2 Arbetsplatsbesök 

Vid tre tillfällen gjordes arbetsplatsbesök i Holmsjö. Nedan följer en beskrivning på 

vad som gjordes vid varje besök.  

Vid besök nummer ett gjordes en visuell kontroll av arbetsplatsen för att bilda en 

uppfattning av vilka arbetsmoment som var relevanta för det aktuella bygget. Vissa 

frågor ställdes till Platschefen/BAS-U för att få en koll på vilka aktörer det finns på 

arbetsplatsen och deras ansvar. Enkätundersökningen för arbetstagarna gjordes. 

Vid besök nummer två gjordes en grundlig övergripande egenkontroll se Bilaga F, 

bilagd checklista/frågor är grundade på lagstiftingen som rör de arbetsmoment och 

utrustning som är berörda på den aktuella byggarbetsplatsen. Då inte alla frågorna i 

Bilaga F kunde besvaras av oss själva under egenkontrollen utfrågades 

arbetstagarna, platschefen/BAS-U eller arbetsledaren. Om det var någon fråga som 

inte kunde besvaras gavs det även möjlighet till någon av tidigare nämnda 

aktörerna att motivera valet av t.ex. arbetsmetod eller hjälpmedel. Ett exempel på 

frågor som ställdes vid arbetsplatsbesöket är: 

 Finns lämplig brandutrustning?  

 Är utrymningsdörrana hindrade? Låsta?  

 Har arbetstagarna hjälm? 

Vid besök nummer tre gjordes samtliga intervjuer med platschefen/BAS-U, 

arbetsledaren och skyddsombudet (se 3.5 Intervjuer). Även en enkel egenkontroll 

gjordes för att upptäcka eventuella brister som förbisetts vid besök ett och två. Vid 

besök tre analyserades en skyddsrond för att kunna göra en utvärdering av 

byggarbetsplatsens rutiner i arbetsmiljön. 

4.3 Enkätundersökning 

En enkätundersökning gjordes mot arbetstagarna, enkäten var en anonym enkät 

med fem frågor och hade en femgradig skala för svaret, även viss möjlighet att 

motivera sitt svar. Samtliga arbetstagare gavs möjlighet att svara men den gavs 

ingen skyldighet att svara. Enkäten utformades utifrån lagstiftingen om 

systematiskt arbetsmiljöarbete i stort (AFS 2001:1). Enkäten innehöll frågorna:  

 Hur bra tycker ni det systematiska arbetsmiljöarbetet funkar? 

 Anser ni att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del 

av verksamheten? 
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 Känner ni som arbetstagare att ni har möjlighet att medverka i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet?  

 Anser ni att din och dina kollegors kunskap angående riskerna i arbetet är 

tillräckligt goda för att olycksfall och ohälsa förebyggs? 

 Anser ni att ni arbetar i en tillfredsställande arbetsmiljö? 

För komplett enkät se Bilaga E. 
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5. Resultat och analys 

Intervjuerna visade att det mesta var enligt de allmänna föreskrifterna, dock med 

motiverade önskningar i arbetsmiljöarbetet. Däribland nämndes vidareutbildning 

och mer pengar till arbetsmiljön vid anbudsskedet. Vissa brister kunde påvisas vid 

arbetsplatsbesöken och enkätundersökningen pekade på att arbetsplatsen ibland 

hade en dammig arbetsmiljö. 

5.1 Intervjuer 

I det följande redovisas resultatet av de tre intervjuerna i Holmsjö och intervjun 

med Emma Berglund. 

5.1.1Platschef/BAS-U Jimmy Andersson 

Platschef Jimmy Andersson upplever arbetsmiljön som god under de 

omständigheter som ges. Vid rivningsarbeten finns det undantag i arbetsmiljön, så 

för att vara ett rivningsarbete anser han att arbetsmiljön är bra. Han tycker att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av verksamheten men att 

det ibland förekommer bristande säkerhet på arbetsplatsen. Det är oftast vid 

oaktsamhet vid ställningsbygge som bristande säkerhet förekommer. Rutiner 

förekommer på arbetsplatsen i form av skyddsrond varannan vecka och 

kontinuerlig riskbedömning. Uppföljningar av arbetsmiljöarbetet har förekommit 

två gånger under arbetets tid. Vid uppföljningarna har stegarna på arbetsplatsen 

bytts ut då ny lag träder i kraft i juli 2014. Jimmy säger även att samtliga 

yrkesarbetare är informerade om planer angående arbetsmiljön och att samtliga har 

skrivit under arbetsmiljöplanen för att bekräfta att de tagit del av informationen. 

Samverkan på arbetsplatsen är god mellan de olika entreprenörerna. Han säger att 

öppen kommunikation är viktig mellan de olika aktörerna för att uppnå god 

samverkan. Samordningen mellan Holmsjö skola och NCC är bra. Så fort något 

upplevs kritiskt informeras skolans rektor som i sin tur informerar övrig personal på 

skolan. Skolans rektor deltar även på byggmötena och skyddsronderna. Under 

intervjun säger Jimmy att han bidrar till förbättrad arbetsmiljö, förutom sitt uppdrag 

som BAS-U; genom att meddela yrkesarbetarna när han ser något som är 

bristfälligt i arbetsmiljön så detta kan åtgärdas så snabbt som möjligt. Han anser sig 

själv ha koll på de viktigaste lagarna och förordningarna inom arbetsmiljön. De 

viktigaste lagarna blir de lagar som är aktuella för den arbetsplats han är aktiv på.   

För att få en god arbetsmiljöutbildning anser Jimmy att BAS-P- och BAS-U-

utbildningen är bra för att få en djupare insikt i ämnet. Som sista kommentar säger 

han att mer arbetsmiljöansvar bör läggas på beställaren, att en viss summa i 

entreprenadsumman bör vigas åt arbetsmiljökostnader. Jimmy menar att han 

bedriver sitt arbete som BAS-U och platschef enligt föreskrifterna. 

5.1.2 Arbetsledare Niklas Lindborg 

Arbetsledare Niklas Lindborg upplever arbetsmiljön som god och tycker att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av verksamheten. Trots 

att det systematiska arbetsmiljöarbetet över lag fungerar bra tycker han att det 

ibland finns brister i säkerheten på arbetsplatsen. Niklas har inga konkreta exempel 

på brister i säkerheten. Bristerna beror på att arbetsplatsen ständigt förändras och på 
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attityden hos människor. Rutiner förekommer på arbetsplatsen i form av 

skyddsronder varannan vecka. Niklas säger även att en rutin som förekommer är 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker genom att ständigt 

försöka hitta nya bättre hjälpmedel och rutiner samt hålla ordning och reda. Niklas 

anser att alla på arbetsplatsen är informerade om planer angående arbetsmiljön och 

att samverkan mellan de olika aktörerna är mycket god på arbetsplatsen. Under 

intervjun säger Niklas att han bidrar till bättre arbetsmiljö genom att vara lyhörd 

och uppmärksam på förändringar. För att arbetsmiljön skall vara god utför även 

Niklas kontinuerliga riskbedömningar och försöker konstant hitta nya bättre sätt att 

arbeta på. Han anser sig ha bra koll på Sveriges lagar och förordningar men att det 

också finns delområden inom arbetsmiljö där han har kunskapsluckor. För att få en 

god arbetsmiljöutbildning anser Niklas att utbildningarna också bör vara mer 

riktade mot ett praktiskt perspektiv, hur god arbetsmiljö praktiskt skall 

implementeras i det dagliga arbetet. Niklas menar att han bedriver sitt arbete som 

arbetsledare enligt föreskrifterna. 

 

5.1.3 Skyddsombud Philip Hedberg 

Skyddsombud Philip Hedberg upplever att arbetsmiljön är bra under 

rivningsomständigheterna. Han anser att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår 

som en naturlig del av verksamheten. Rutiner förekommer på arbetsplatsen i form 

av skyddsrond varannan vecka, ibland var tredje. Han anser att skyddsronderna 

fungerar som de skall. Det förekommer även kontinuerlig riskbedömning. 

Uppföljningar av arbetsmiljöarbetet har förekommit två gånger under arbetets tid 

av arbetsmiljöingenjören. Vid uppföljningarna har stegarna på arbetsplatsen bytts 

ut. Philip anser att samtliga yrkesarbetare har tillgång till informationen som krävs. 

Samverkan mellan de olika entreprenörerna är god. Han säger att det handlar om att 

ge och ta lite och hjälpa varandra för att uppnå god samverkan. Under intervjun 

säger Philip att han bidrar till förbättrad arbetsmiljö genom att hjälpa till vid tunga 

lyft och genom att vara trevlig. Han anser sig själv ha en begränsad uppfattning om 

Sveriges lagar och förordningar och skulle önskat mer lättläst text än lagtexten i 

form av broschyrer. Philip anser sig ha tillgång till alla handlingar gällande 

byggarbetsplatsen han behöver för att sköta sitt uppdrag som skyddsombud och att 

han aldrig har känt sig hindrad att fullfölja sin uppgift. Han ser sig själv lite som en 

nybörjare i rollen som skyddsombud och lär sig efter hand. Philip menar att han 

bedriver sitt arbete som skyddsombud enligt föreskrifterna. 

5.1.4 Projektledare/BAS-P Emma Berglund 

Projektledare Emma Berglund har tillsammans med BAS-P-utbildningen ett flertal 

utbildningar inom området arbetsmiljö. Trots detta säger Emma att arbetsfältet är 

väldigt brett och att det finns områden som hon inte behärskar fullt ut. Detta kan 

vara områden där spetskompetens behövs. Vid projektet i Jämjö har Emma sökt 

information och även tagit hjälp av interna experter inom de områdena hon inte 

behärskade för att kunna utföra sitt uppdrag som BAS-P. Emma anser sig själv ha 

viss koll på Sveriges lagar och förordningar och att mycket information söks för 

varje enskilt projekt. Hon tycker att sin utbildning som BAS-P bör vara bredare för 

att få mer insikt i lagstiftningen. 
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Uppgifter 

Som BAS-P anser Emma att hennes huvudgift är att se till att arbetsmiljön finns 

med som en röd tråd under hela projekteringsprocessen och att samordna på så sätt 

att arbetsmiljöaspekter beaktas under de tidiga skedena. Som BAS-P har Emma 

även som uppgift att komplettera och beakta arbetsmiljöplanen, se kapitel 3.8.4, 

med det hon anser saknas. Detta gör hon genom att tänka igenom vilka risker som 

kan uppkomma i samtliga skeden; projektering, utförande, användande(drift & 

underhåll), och sedan komplettera arbetsmiljöplanen med detta. Emma plockar 

heller inte fram en helt ny arbetsmiljöpolicy för varje enskilt projekt utan använder 

sig av NCC’s policy för hälsa och säkerhet se Bilaga I. Som BAS-P skall även en 

riskanalys utföras av den sammansatta anläggningen. Vid framtagandet av 

riskanalysen används tidigare gjorda riskanalyser som checklistor och även hjälp 

från andra kollegor. Emma menar att hon bedriver sitt arbete som BAS-P enligt 

föreskrifterna. 

5.2 Arbetsplatsbesök 

I det följande presenteras resultat avseende arbetsplatsbesöket i Holmsjö. 

5.2.1 Bodar 

Bodarna ligger placerade vid och med uppsikt över infarten till byggarbetsplatsen; 

se Figur 1. De ligger på ett betryggande avstånd från själva arbetsområdet men 

ändå i anslutning. I bodarna har arbetstagarna tillgång till rinnande vatten. Allting 

är därmed enligt föreskrifterna.  

 

Figur 1: Bild tagen från infarten till byggarbetsplatsen. 
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5.2.2 Skyltar och inhägnader 

Arbetsområdet är lätt att identifiera då hela arbetsområdet är inhägnat. På stängslet 

vid infarten sitter en skylt om att obehöriga inte äger tillträde, se Figur 2 a. Det 

sitter även flera likartade skyltar på inhägnaden runt arbetsområdet med cirka 50 

meters mellanrum; se Figur 2 b. Det har suttit flera skyltar runtomkring på 

inhägnaden men några har blivit stulna. Skyltning och inhägnad är utfört i enlighet 

med föreskrifterna. 

  

                                                a)                                                                                  b) 

Figur 2: Exempel på skyltar på arbetsplatsen, där a) visar skylt vid infart och b) skylt på inhägnaden 

runt arbetsplatsen. 

5.2.3 Utrymningsvägar 

Utrymningsvägarna, se Figur 3, som finns inne på arbetsområdet är väl belysta med 

dagsljus och behöver därför ingen belysning. Utrymningsskyltar saknas på de 

utrymningsvägar som skall användas under byggnadstiden. Utrymningsvägarna och 

dörrarna är fria från hinder. Utrymningsdörrarna står öppna konstant under 

arbetstiden men skulle de vara stängda är de öppningsbara i utrymningsvägens 

riktning.  

 

Figur 3: Exempel på utrymningsväg på arbetsplatsen. 
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Återsamlingsplatsen vid utrymning är överenskommen muntligt mellan 

arbetstagarna. Det finns inga skyltar utsatta, däremot är den dokumenterad genom 

markering på en karta, se Figur 4, och finns tillgänglig för alla arbetstagare att ta 

del av. Enligt föreskrifterna skall skyltar för utrymning och återsamling finnas. I 

övrigt är allting enligt föreskrifterna. 

 

Figur 4: Dokumentering av samlingsplats vid olycka 

5.2.4 Trappa  

Trappan är utrustad med ledstänger och har en lämplig bredd, 1,1 meter 

                

Trappan har ett stegdjup på 280 mm och en steghöjd på 170 mm. Detta leder till en 

lämplig lutning; 1,65. För beräkning se ekvation 1.  

Allting är därmed enligt föreskrifterna. 
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5.2.5 Belysning 

Belysningen på arbetsplatsen är på de flesta ställena tillfredsställande men vissa 

arbetsområden är lite mörka, se Figur 5 a. Dagsljuset används i största möjliga 

utsträckning och på de områden dagsljuset inte når används artificiell belysning, se 

Figur 5 b. Lamporna som används flimrar inte och kan justeras av arbetstagaren. 

Lampornas färg och styrka är stark och sticker lite i ögonen. Då båda författarna 

upplevde att ljuset var för starkt för att upplevas som behagligt hade mjukare 

belysning varit att föredra.  

  

         a)                                                                                      b) 

Figur 5: Exempel på belysning på arbetsplatsen, där a) visar ett mörkt arbetsområde och b) användning av 
artificiell belysning 

5.2.6 Hantering av avfall 

Containrar finns i anslutning till arbetsplatsen för lagring och sortering; se Figur 6 

a. Viss lagring och sortering sker även inne i byggnaden men under städade och 

ordningsamma förhållanden; se Figur 6 b. Containrarna utomhus har tillräckligt 

med utrymme och kan föras bort under betryggande förhållanden. 

  

                                           a)                                                                                       b) 

Figur 6: Exempel på lagring och sortering, där a) visar en container och b) sortering av material inne i 

byggnaden  
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Eventuellt farligt avfall tas om hand i en sluten och låst behållare intill bodarna; se 

Figur 7. Allting är därmed enligt föreskrifterna. 

 

Figur 7: Omhändertagande av farligt avfall. 

5.2.7 Hål och upphöjningar i golvet 

Det förekom två stycken cirkulära hål som gick från en våning till en annan. Hålen 

var cirka 30 centimeter i diameter; se Figur 8 a. Upphöjningar i golvet förekommer 

regelbundet då avloppsrören till toalettpaketen sticker upp ur golvet; se Figur 8 b. 

Detta är inte enligt föreskrifterna då föreskrifterna säger att golv inte är tillåtna att 

ha några upphöjningar eller hål i underlaget (AFS 1999:3 60§). 

  

      a)                                                                                     b) 

Figur 8: Exempel på hål och upphöjningar i golvet, där a) visar hål från en våning till en annan och b) 

upphöjningar i golvet 
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5.2.8 Trånga ytor 

Under arbetstiden förekommer inga trånga ytor. Allting är därmed enligt 

föreskrifterna. 

5.2.9 Klimat och luft  

Eftersom utrymningsdörrarna står öppna konstant blir det utomhusklimat inomhus. 

Luften på arbetsplatsen är väldigt dammig under rivningsarbetet men under andra 

arbetsmoment är den inte förorenad på något särskilt sätt. Vid rivningsarbeten är 

dammet svårt att undvika men för att uppnå en mer tillfredställande arbetsmiljö bör 

en dammätare installeras.   

5.2.10 Personlig skyddsutrustning 

På arbetsplatsen finns skyltar utsatta vid utrymningsdörrarna som anger 

skyddsutrustning som NCC kräver att arbetstagarna skall använda, se Figur 9. De 

kräver att skyddshjälm, varselkläder och skyddsskor skall användas. Detta följer 

arbetstagarna. De har även tillgång till annan skyddsutrustning såsom 

skyddsglasögon vid pumpning av betong och andningsskydd vid blandning av 

betong. Allting är därmed enligt föreskrifterna. 

 

Figur 9: Skylt med krav på skyddsutrustning. 
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5.2.11 Rivning och håltagning av bärande konstruktioner 

Väggkonstruktionerna som skall rivas innehåller inga farliga ämnen. Vid rivning av 

en bärande konstruktioner säkerställs bärförmågan med hjälp av stämp på ett 

betryggande sätt; se Figur 10. Allting är därmed enligt föreskrifterna. 

 

Figur 10: Exempel på bevaring av hållfasthet genom stämp. 

5.2.12 Passerande trafik 

Den passerande trafiken hanteras inte på något speciellt sätt då den passerar på ett 

betryggande avstånd från arbetsområdet; se Figur 11. Allting är därmed enligt 

föreskrifterna. 

 

Figur 11: Bild tagen från vägen där trafiken passerar på ett betryggande avstånd. 
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5.2.13 Ställningar  

Utformning 

Den byggställning som använd består av fyra fack och är utrustad med 

skyddsräcken. Skyddsräckena har mellan- och överliggare men ingen fotlist; se 

Figur 12. Istället för en fotlist, som hade varit en lösning för att undvika att föremål 

faller ner, stängslas området runtomkring ställning in så ingen arbetstagare skall gå 

där risk för fallande föremål förekommer. Ställningsfacken förbinds med en stege. 

Stegen har en steghöjd på 210 mm och ett stegdjup på 60 mm. Detta leder till att 

stegen får en lämplig lutning. För beräkning se ekvation 2.  

 

Figur 12: Exempel på skyddsräcken utan fotlist. 

Uppförande 

Ingen arbetsplan fanns innan uppförandet av ställningen och därför finns ingen 

arbetsplan uppsatt på ställiningen. Inga dimensioneringsuppgifter fanns tillgängliga 

heller. Dessa skulle kommit från Ramirent men fanns ej på arbetsplatsen. Avståndet 

mellan ställningen och arbetsytan som i detta fall var en skorsten var okej, 10 cm. 

                 

Ställningen bestod av stålrör med minimal ytrost. Ställningsrören hade tillräcklig 

dimension, 49 mm.  

                 

I ställningen användes virke som underlag. Virket var obehandlat och majoriteten 

av underlaget hade målade ändar; se Figur 13 a. Underlaget vid ställningen var 

tillräckligt för att ta upp de laster som krävdes; se Figur 13 b. Ställningen hade 

kunnat placeras bättre för att undvika excentricitet. För att föreskrifterna skall följas 

hade arbetsplan och dimensioneringsuppgifter varit tvungna att finnas tillgängliga, 

annars är allt enligt föreskrifterna.  
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                                             a)                                                                                     b) 

Figur 13: Ställningens delar i uppförandet, där a) visar målade ändar på virket och b) exempel på något 

bristande placering av stolpstöd. 

5.2.14 Asbest 

NCC menar att de inte har något direkt arbetsmiljöansvar avseende rivningen av 

asbest då BAS-U-uppdraget blivit fördelat till underentreprenören. NCC har 

fortfarande ett visst grundansvar då det är en totalentreprenad men det direkta 

ansvaret ligger på underentreprenören.  

5.2.15 Fysisk och ergonomisk arbetsmiljö 

Arbetsplatsen är i viss mån bullrig vilket kräver att arbetstagaren får höja rösten 

vilket kan skada stämbanden i längre utsträckning. När arbetsmiljön blir så pass 

bullrig att hörseln kan skadas används hörselskydd. Tunga lyft på arbetsplatsen 

undviks i stor utsträckning med hjälp av hjälpmedel. Hjälpmedel såsom skivlift; se 

Figur 14 a och pallyft; se Figur 14 b, finns tillgängliga. Arbetet är varierande och 

ergonomiskt. Allting är därmed enligt föreskrifterna. 

  

                                             a)                                                                                    b) 

Figur 14: Ergonomiska hjälpmedel på arbetsplatsen, där a) visar skivlift och b) pallyft 
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5.2.16 Kemisk, explosiv och brandfarlig arbetsmiljö samt heta arbeten 

Kemiska produkter finns i minimal utsträckning på arbetsplatsen i form av bränsle. 

Risken för exponeringen av dessa gaser är minimala då alla ytor är luftiga och inga 

trånga ytor finns.  Explosiva produkter används vid svetsning men förvaras inte på 

arbetsplatsen utan förvaras på annan ort av underentreprenören. Vid svetsning 

uppkommer det brandrisk. Sprayburkar finns på arbetsplatsen och förvaras på 

arbetsledarens kontor, burkarna är hela och rena. Farliga produkter såsom 

rengöringsmedel är rätt markerade och rätt förvarade i städskrubbar. 

Förpackningarna är hela och rena och ingen risk för läckage finns. I och med att 

bodarna ligger i anslutning till arbetsområdet finns tillgång till rengöring efter 

arbete med kemiska produkter se Figur 15. På Holmsjö skola är arbetsledaren 

tillståndsansvarig för heta arbeten och har rätt utbildning. Brandutrustning i form av 

pulversläckare finns placerade vid varje utgång på byggarbetsplatsen. Allting är 

därmed enligt föreskrifterna.  

 

Figur 15: Möjlighet till rengöring i bodarna.  
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5.3 Enkätundersökning 

Nedan följer resultatet av enkätundersökningen. I enkätundersökningen, se Bilaga 

E, deltog åtta arbetstagare vid ombyggnationen i Holmsjö. För att föreskrifterna 

skall följas krävs här att minst betyg 3 uppnås på fråga 2-5. Detta är på grund av att 

betyg 3 motsvarar OK i enkäten och skall enligt föreskrifterna vara uppfyllt.  

 

Fråga 1 

                 

 
             

Fråga 2 

 

                 

 
             

Fråga 3 

 

                 

 
             

 

Fråga 4 

 

                 

 
             

Fråga 5 

 

                 

 
             

 

 

På fråga 2-4 följs föreskrifterna. Däremot på fråga fem, vilket är ”Anser ni att ni 

arbetar i en tillfredställande arbetsmiljö” följs inte föreskrifterna. På fråga fem 

svarade tre av åtta att det var en dammig miljö de arbetade i och att en dammätare 

hade behövts. 
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5.4 Skyddsrond 

Nedan följer resultatet av skyddsronden i Holmsjö. 

Vid arbetsplatsbesök nummer tre följdes en skyddsrond. Närvarande vid 

skyddsronden var oss författare; Sebastian Morin och Anton Johansson, 

platschef/BAS-U: Jimmy Andersson, skyddsombud Philip Hedberg och rektor på 

Holmsjö skola; Kjell Prahl. Först gjordes en genomgång av protokollet för att alla 

skulle veta vad som skulle besiktigas. Protokollet är utformat av NCC själva och 

ska säkerställa att inget förbigås under skyddsronden. Protokollet från 

skyddsronden bifogas i Bilaga H. Efter genomgång av protokollet fortsatte 

skyddsronden med en utvändig besiktning. Staketen som omringar arbetsplatsen 

hade delvis bristfälliga hopkopplingar, vilket skulle åtgärdas. Hopkopplingar som 

var bristfällig skulle åtgärdas för att hindra att nyfikna barn på skolan skulle ta sig 

in på arbetsplatsen och skada sig. Alla inblandade aktörer på arbetsplatsen var väl 

medvetna om problemet. På arbetsplatsen utfördes svetsarbeten/heta arbeten. På 

skyddsronden konstaterades det att tillräcklig skydds- och brandutrustning fanns 

tillgängligt för det aktuella arbetet. På någon enstaka plats utomhus fanns behov av 

städning för att upprätthålla god allmän ordning. Skyddsronden fortsatte inomhus 

där det också fanns områden i behov av städning och omhändetagande av 

rivningsmaterial. Några hål i golvet fanns som snarast skulle täckas över för att 

undvika fall. Brandutrustning fanns vid varje utgång. I stora drag var det inga 

allvarliga säkerhetsrisker som uppmärksammades under skyddsronden. En 

uppfattning gavs om att vissa underentreprenörer som rev ut gammal inredning inte 

utförde lämplig sopsortering och bortforsling av material. Efter den okulära 

besiktningen granskades anslagstavlan där alla dokument fanns för beskådning; 

såsom Arbetsmiljöplan och dokument kring Heta arbeten. Skyddsronden går till 

enligt föreskrifterna. Vid aktuell byggarbetsplats har det bestämts att skyddsrond 

skall hållas med ett intervall på två veckor. Skyddsombudet som var nyutbildad till 

uppdraget utförde sin roll mycket bra   
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Intervjuer 

Följande kapitel innehåller diskussioner kring de tre intervjuerna i Holmsjö och 

intervjun med BAS-P Emma Berglund för Jämjö. 

6.1.1Intervju Holmsjö 

Platschef/BAS-U, arbetsledaren och skyddsombudet ansåg att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av arbetet. Samtliga intervjuande 

påvisade att det ibland förekom brister i arbetsmiljöarbetet. Bristerna är till 

exempel; oaktsamt ställningsbyggande som troligen kan förklaras av slarv och dålig 

attityd hos någon enskild arbetstagare. Den mänskliga faktorn spelar stor roll till 

brister i arbetsmiljön. Som förebyggande åtgärder beskriver de intervjuade att det 

kan räcka att vara trevlig och alltid ha en hjälpande hand tillgänglig för att förbättra 

arbetsmiljön. 

Vid intervjuerna beskrevs samordningen mellan de olika aktörerna på och utanför 

arbetsplatsen som god. Detta är speciellt viktigt på en arbetsplats likt Holmsjö då 

den ligger nära inpå en annan verksamhet i full drift. Att verksamheten även är en 

skola gör det extra viktigt att ha god samverkan samt bedriva ett säkert arbete då ett 

barn är mer oförutsägbart än en vuxen människa. 

Under intervjuerna framkom det att de intervjuade önskar mer utbildning. Trots 

detta bedrevs ett gott arbetsmiljöarbete. Anledningen till att de önskade mer 

utbildning trots att arbetsmiljön var god kan bero på den mänskliga ödmjukheten. 

Då man får frågan om mer utbildning önskas svarar man ofta ja då de flesta sällan 

anser sig kunna allt.  

Platschefen/BAS-U beskriver att han gärna hade sett att en summa i 

entreprenadssumman hade avsatts för arbetsmiljö. För att upprätthålla god 

arbetsmiljö och säkerhet bör ekonomiska resurser finnas; inte bara för att bygga. 

Kalmkvist (2012) gjorde en intervju mot platschefen på arbetsplatsen. Utformandet 

av Kalmkvists intervjufrågor är lika denna studies intervjufrågor. Skillnaden mellan 

intervjuerna är antalet följdfrågor under huvudfrågorna. Detta tros inte har någon 

större betydelse för resultatet. Fahme (2009) påvisar mer utbildning vilket de 

intervjuade i denna studie också efterfrågar.  

Det som skulle kunna ha gjorts bättre är att ställa mer följdfrågor under 

intervjuerna. Frågor om vad för utbildningar de skulle vilja ha mer konkret saknas. 

Även frågor om konkreta exempel på brister i arbetsmiljön hade varit att föredra.  
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6.1.2 Intervju Jämjö 

Under intervjun framkom det att även BAS-P önskar mer utbildning. Även här 

bedrev BAS-P sitt arbete enligt föreskrifterna trots önskemålet. Anledningen här 

tros även här vara den mänskliga ödmjukheten. Vid denna intervju skulle mer 

relevanta följdfrågor ha ställts för att få konkreta exempel på vilka utbildningar som 

önskas.  

 6.2 Arbetsplatsbesök 

Vid arbetsplatsbesöket märktes att mycket var enligt föreskrifterna men att vissa 

undantag fanns. Utrymningsvägarna var till exempel inte utsatta med skyltar och 

skyltar för återsamlingsplats saknades.  

Upphöjningar i golvet förekom på flera ställen på arbetsplatsen. Dessa 

upphöjningar var avloppsrör som stack upp och är rent produktionsmässigt väldigt 

svåra att bli av med. För att få en säkrare arbetsmiljö skulle skyltar kunnat sättas ut 

för att varna för dessa upphöjningar och även en muntlig varning hade behövts för 

att öka medvetandet. Hål förekom också på arbetsplatsen; vilka hade en så liten 

diameter att fallrisk för personer inte fanns. Hålen var ändå så stora att tungt 

material skulle kunna falla igenom och orsakat skada på personer på våningen 

under. För att åtgärda detta hade en skiva behövts placera över hålen med 

betryggande hålfasthet för att eliminera fallrisk av saker.  

Luften på arbetsplatsen var i vissa avseende otillfredsställande. När rivningsarbete 

pågår blir luften väldigt dammig och jobbig för arbetstagarna. Dammätare hade 

behövts vid rivningsarbetet för att få en mer tillfredsställande luft på arbetsplatsen. 

Arbetstagarna måste även ta sitt eget ansvar att använda andningsskydd när de 

upplever att miljön är dammig för att minska skador på andningsorganen. 

Ställningen på arbetsplatsen hade vissa brister. Arbetsplan och 

dimensioneringsuppgifter saknades. Avsaknad av dessa dokument kan medföra att 

ställningen uppförs på felaktigt sätt eller att fler personer än vad ställningen är 

avsedd för befinner sig på ställningen. I många fall är arbetstagarna så pass 

rutinerade ställningsbyggare att de klarar sig utan arbetsplan och vet hur många 

som bör befinna sig på ställningen. Arbetstagarna som byggt ställningen hade 

mycket rutin men en arbetsplan hade behövts då alla kan göra misstag. 

Enligt (Kalmkvist N, 2012) då ett liknande examensarbete utfördes kunde brister 

ses i; personlig skyddsutrustning, dåliga ställningar, byggdamm och oreda i den 

allmänna ordningen. Liknande mindre brister kunde denna studie visa, men detta 

bör inte ses som ett stort problem då det ofta kan bero på den mänskliga faktorn. 

Det som skulle kunnat ha gjorts annorlunda för att uppnå ett bättre resultat är att 

besöka arbetsplatsen fler gånger för att få en djupare insikt i arbetsmiljöarbetet. Vid 

fler arbetsplatsbesök kan fler kritiska arbetsmoment täckas in och se hur 

arbetsmiljön skiljer sig från moment till moment.  
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6.3 Enkätundersökning 

Enkätunderökningen var utformad för att göra en bedömning av hur bygget sköttes 

enligt lagstiftning kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Tre av åtta kommenterade 

att det var en dammig arbetsmiljö. För att förbättra arbetsmiljön behövs en 

dammätare installeras.  

Enligt (Andersson et al 2010) har en liknande enkätundersökning fått kommentarer 

att de arbetar i en dammig miljö. Tre av åtta kommenterade samma sak i den 

utförda enkäten i denna studie. Detta är ett återkommande problem vid 

rivningsarbeten och åtgärder bör vidtas.  

För bättre resultat skulle mer noggrannhet att alla skulle svara ha vidtagits. Vissa 

frågor var möjligtvis svårt formulerade vilket leder till att vissa arbetstagare inte 

förstod frågan och kunde därmed inte avge det svar som söktes. För att eliminera 

det problemet skulle närvaro från oss vidtagits vid enkätifyllningen för att kunna 

omformulera frågan och hjälpa arbetstagaren att kunna avge ett korrekt svar. En 

mer utförlig enkät med mer frågor kunde valts, allt från fler paragrafer och 

förordningar. 

6.4 Skyddsrond 

Skyddsronden ingår som en rutin i det systematiska arbetsmiljöarbetet. NCC har 

själva utformat ett protokoll för skyddsrond, vilket var ett mycket bra underlag för 

skyddsronden. Detta ger systematik och gör skyddsronderna ännu mer 

rutinmässiga. Protokollet från skyddsronden som deltogs vid bifogas i Bilaga H.  

Enbart en skyddsrond besöktes. För att få ett större underlag för att bedöma 

kvalitén på skyddsronderna kunde gärna fler skyddsronder följts inom ramen för 

denna undersökning. Den skyddsrond som följdes visade dock att personalen 

genomförde den på ett mycket seriöst och kunnigt sätt. 
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6.5 Slutsatser 

Arbetsplatsbesöket visade att mycket var enligt de allmänna föreskrifterna men att 

vissa undantag förekom, till exempel hål och upphöjningar i golvet. Detta kan 

medföra fara för arbetstagarna då det finns risk att någon faller eller snubblar. För 

att i högre grad eliminera avvikelser mellan verkliga förhållanden och 

föreskrifternas krav kan tätare skyddsronder med fördel utföras.  

Enkätundersökningen visade att tre av åtta arbetstagare inte ansåg att de arbetade i 

en tillfredsställande arbetsmiljö, detta på grund av dammet. Damm vid 

rivningsarbeten är svårt att åtgärda men för att få en bättre arbetsmiljö skulle en 

dammätare kunnat installeras. 

Majoriteten av de intervjuande önskade mer utbildning inom arbetsmiljön och en 

intervjuperson önskade även mer pengar till arbetsmiljöarbete. I vilken grad dessa 

önskemål svarar mot verkliga behov och hur de i så fall bäst skulle kunna omsättas 

i konkret utbildning och modeller för att avsätta pengar är exempel på frågor som 

skulle kunna utredas närmare i framtida examensarbeten.  

Den sammantagna bilden från undersökningen är, trots vissa påtalade brister och 

behov, att ett mycket gott arbetsmiljöarbete redan idag bedrivs på NCCs 

byggarbetsplats i Holmsjö.  
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Bilaga A, 1: (1) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA A  

Jimmy Andersson – Platschef Holmsjö skola 

 

Hur upplever du arbetsmiljön?  

 

 

Anser du att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av 

verksamheten? 

 

 

Anser du att det finns bristande säkerhet på arbetsplatsen?  

 

 

Är alla på arbetsplatsen informerade om planer och underlag för god 

arbetsmiljö? T.ex. arbetsmiljöplanen och instruktioner vid farliga arbeten.  

 

 

Vad finns det för rutiner inom arbetsmiljön? Hur går de till? Hur ofta bedrivs de? 

 Skyddsrond 
 

 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

 Riskbedömning 

 

 

Tycker du att arbetsmiljöutbildningarna är tillräckliga? 

 

 

Anser du att det är god samverkan mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen? 

Platschef, yrkesarbetare och UE m.fl. 

 

Hur bidrar du till god arbetsmiljö?  

 

 

Hur väl känner du till Sveriges lagar och förordningar kring arbetsmiljön?  

 

 
Hur sker samordningen mellan skolan som ligger i anslutning till 

byggarbetsplatsen?  

 

 

Övriga kommentarer? 



  
 

 

 

Bilaga B, 1: (1) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA B  

 

Niklas Lindborg – Arbetsledare Holmsjö skola 

 

Hur upplever du arbetsmiljön?  

 

 

Anser du att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av 

verksamheten? 

 

 

Anser du att det finns bristande säkerhet på arbetsplatsen?  

 

 

Är alla på arbetsplatsen informerade om planer och underlag för god 

arbetsmiljö? T.ex arbetsmiljöplanen och instruktioner vid farliga arbeten.  

 

 

Vad finns det för rutiner inom arbetsmiljön? Hur går de till? Hur ofta bedrivs de? 

 Skyddsrond 

 

 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

 Riskbedömning 

 

 

Tycker du att arbetsmiljöutbildningarna är tillräckliga? 

 

 

Anser du att det är god samverkan mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen? 

Platschef, yrkesarbetare och UE m.fl. 

 

Hur bidrar du till god arbetsmiljö?  

 

 

Hur väl känner du till Sveriges lagar och förordningar kring arbetsmiljön?  

 

 

Övriga kommentarer?  

 

 

 



  
 

 

 

Bilaga C, 1: (1) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA C 

Philip Hedberg – Skyddsombud Holmsjö skola 

 

 

Hur upplever du arbetsmiljön?  

 

Anser du att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av 

verksamheten? 

 

Anser du att det finns bristande säkerhet på arbetsplatsen?  

 

Är alla på arbetsplatsen informerade om planer och underlag för god 

arbetsmiljö? T.ex arbetsmiljöplanen och instruktioner vid farliga arbeten.  

 

Vad finns det för rutiner inom arbetsmiljön? Hur går de till? Hur ofta bedrivs de? 

 Skyddsrond 

 

 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

 Riskbedömning 

 

Tycker du att arbetsmiljöutbildningarna är tillräckliga? 

 

Anser du att det är god samverkan mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen? 

Platschef, yrkesarbetare och UE m.fl. 

 

Hur bidrar du till god arbetsmiljö?  

 

Hur väl känner du till Sveriges lagar och förordningar kring arbetsmiljön?  

 

 

Anser du att du har tillgång till de handlingar du behöver för ditt uppdrag? 

 

Anser du att du på något sett hindras att fullfölja din uppgift som skyddsombud?  

 

Hur tycker du skyddsronderna fungerar?  

 

Anser du att du har rätt kunskaper och utbildning för att utföra uppdraget? 

 

Övriga kommentarer?  



  
 

 

 

Bilaga D, 1: (1) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA D 

Emma Berglund – Bas-P Jämjö värmecentral 

 

 

Anser du att du har tillräcklig utbildning som Bas-P? 

 

 

Vilken utbildning har du gällande arbetsmiljön i stora drag? 

 

 

Anser du att du har god kännedom av Sveriges lagar och förordningar gällande 

arbetsmiljön? 

 

 

Vilka handlingar uppförs/ har du ansvar för vid projekteringen? 

 

 

 

Vad ser du som din huvuduppgift som Bas-P? 

 

 

 

Hur tänker du vid framtagandet av Arbetsmiljöplanen? 

 

 

Upprätthåller du en arbetspolicy? 

 

 

 

Tar du någon speciell hänsyn till arbetsmetoder och speciella förhållande vid det 

specifika bygget? 

 

 

 

Tar du hänsyn till några speciella rutiner och riskbedömningar? 

 

 

 

Tar du hänsyn till tidigare projekt och dess uppföljningar? 

 

 

 

 
Övriga kommentarer? 



  
 

 

 

Bilaga E, 1: (1) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA E 

Enkätundersökning Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

1. Hur bra tycker ni det systematiska arbetsmiljöarbetet funkar? 

1                              2                             3                              4                             5 

Nej, inte bra!                                        OK!                                                  Ja, bra! 

 

Kommentar:______________________________________________________ 

 

2. Anser ni att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del 

av verksamheten? 

1                               2                              3                             4                           5 

Nej, inte bra!                                          OK!                                              Ja, bra! 

 

3. Känner ni som arbetstagare att ni har möjlighet att medverka i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet?  

1                               2                             3                              4                             5 

Nej, inte bra!                                         OK!                                                 Ja, bra! 

 

4. Anser ni att din och dina kollegors kunskap angående riskerna i arbetet är 

tillräckligt goda för att olycksfall och ohälsa förebyggs? 

1                               2                              3                              4                             5 

Nej, inte bra!                                         OK!                                                 Ja, bra! 

 

5. Anser ni att ni arbetar i en tillfredsställande arbetsmiljö? 

1                             2                               3                               4                             5 

Nej, inte bra!                                         OK!                                                 Ja, bra! 

 

Kommentar:_______________________________________________________  

 



  
 

 

 

Bilaga F, 1: (4) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA F 

Arbetsplatsbesök 

 

Hur hanteras den passerande trafiken?  

 

Har bodarna uppsikt över infarten? 

 

Är bodarna placerade så att verksamheten kan fortgå riskfritt? 

 

Har arbetstagarna närhet till dricksvatten från arbetsområdet? 

 

Finns möjlighet att sortera, lagra och föra bort bygg- och rivningsavfall? 

 

Om ja, finns tillräckligt med utrymme för behållarna?  

 

 Kan bortförslingen av behållarna ske under betryggande former?  

 

Är arbetsområdet instängslat? 

 

Sitter det skyltar på stängslet vid lämpliga platser kring arbetsplatsen?  

 

Är arbetsområdet tydligt och lätt identifierbart?  

 

Finns skyltar om återsamlingsplatser utsatta?  

 

Är utrymningsavägarna utsatta med skyltar och eventuell belysning?  

 

Är utrymningsvägarna och dörrarna fria från hinder? 

Är dörrarna öppningsbara i utrymningsvägens riktning?  

 

Är utrymningsdörrana hindrade? Låsta?  

 

Har arbetstagarna hjälm? 

 

Har arbetstagarna skyddskor? 

 

Har arbetstagarna annan skyddsutrustning vid behov, t.ex. hörselskydd och 

skyddsglasögon? 

 

Hur är belysningen på arbetsplatsen? 

 

Kan lamporna justeras av arbetstagaren? 

 
Flimrar lamporna?  

 



  
 

 

 

Bilaga F, 2: (4) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

Är färgen på belysningen bra?  

 

Finns det några hål i golvet? 

 

Finns det några upphöjningar i golvet?  

 

Är det termiska klimatet lagom?  

 

Hur är luften på arbetsplatsen?  

 

Förekommer det några trånga utrymmen? 

Är trappan utrustad med ledstänger? 

 

Är trappans bredd lämplig? 

 

Är trappans lutning lämplig? 

 

Innehåller någon bärande konstruktion som skall rivas farliga ämnen? 

 

Om ja, leds arbetet av en kompetent person? 

 

Har den bärande konstruktionen kvar sin hållfasthet vid rivning?  

 

Finns skyddsräcken på ställningen?  

 

Består ställningen av flera fack? 

 

Om ja, har trappan som förbinder facken lämplig bredd och lutning?  

 

Fanns en arbetsplan för uppförandet av ställningen? 

 

Är avståndet mellan ställning och vägg lämpligt?  

 

Är materialet i ställning skadat? 

 

Är ytterdiametern > 48 mm på rören i ställningen?  

 

Används virke i ställningen?  

Om ja, är det målat eller behandlat? 

 

Är virket i ställningen målat på ändarna?  

 

Finns det uppgifter om vad ställningen dimensionerad för?  
 

Hur är underlaget vid ställningen? Finns risk för glidning och excentriska laster?  

 

Tas avfallet hand om i en sluten behållare?  



  
 

 

 

Bilaga F, 3: (4) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

 

Finns bristande arbetsmoment som kan ge skada på rörelseorganen och 

stämbanden? 

 

Finns onödiga arbetsmoment med otillfredsställande vibrationer? 

 

Finns skadligt buller? 

 

Finns tunga lyft som skulle kunna undvikas? 

 

Är arbetet ergonomiskt (frekvens, intensitet, hur länge) ? 

 

Finns kemiska produkter? 

 

Finns explosiva produkter? 

 

Finns brandfarliga produkter och moment? 

 

Är de farliga produkterna rätt markerade? 

 

Är de farliga produkterna rätt förvarade? 

 

Är de farliga produkterna rätt använda? 

 

Är de farliga produkternas förpackningar hela och rena? 

 

Finns risk för läckage av miljöfarliga och skadliga produkter? 

 

Finns farliga arbetsmomentmoment med farliga produkter? 

 

Är åtgärderna för farliga produkter lämpliga? 

 

Finns möjlighet till rengöring efter arbete med kemiska och farliga produkter? 

(innan lunch och rast) 

 

Finns risk för förtäring av kemiska och farliga produkter? 

 

Tillreds mat i närheten av kemiska och farliga produkter? 

 

Finns lämplig brandutrustning för specifika kemiska och farliga produkter? 

 

Finns risk för exponering av kemiska gaser under arbetet? 

(bensin diesel, färg) 
 

Finns arbetsmoment som är risk för liv och hälsa? 

 

Vidtas lämpliga åtgärder för att skydda liv? 



  
 

 

 

Bilaga F, 4: (4) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

Vem är tillståndansvarig av heta arbeten? 

Finns arbeten som kan ge uppkomst till brand? 

Finns lämplig brandutrustning?  



  
 

 

 

Bilaga G, 1: (1) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA G   

Intervju kring byggets storlek och syfte 

 
Entreprenadform? 

 

 

Anbudsumma? 

 

 

Beställare? 

 

 

Tidsram för bygget? 

 

 

Varför byggs det? 

 

 

Vad skall göras?



  
 

 

 

Bilaga H, 1: (2) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA H 

 



  
 

 

 

Bilaga H, 2: (2) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

 



  
 

 

 

Bilaga I, 1: (1) 

Anton Johansson och Sebastian Morin 

BILAGA I 
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