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ABSTRACT  

The construction industry is a large industry with approximately 320,000 employees 
according to the Swedish construction industry. As the work environment at construction 
sites affects a large number of individuals, it is important that there is good security at the 
construction sites, in order to reduce and prevent workers in the construction industry from 
being injured. The work thesis has been carried out in collaboration with Tuna Förvaltning & 
Entreprenad AB with the aim of creating better conditions for work environment and 
strategic safety work at Tuna Förvaltning & Entreprenad AB's construction sites, as well as 
highlighting risks and safety aspects. This qualitative study has been carried out at Tuna 
Förvaltning & Entreprenad AB, where semi-structured interviews and observations were 
conducted to then use the information as the foundation of the study. The work has also been 
based on reviewed literature studies in the form of pre-review. In order to have a good 
working environment and safety at the construction sites, a number of factors are involved. 
The study shows that time, cleaning, communication, education and experience are the 
factors that have the greatest impact on the work environment and safety. According to some 
of Tuna Förvaltning & Entreprenad AB's workforce, there will always be deficiencies in 
safety, while some claim that a "zero vision" is possible to reach, so far no occupational 
accidents has occurred at Tuna Förvaltning & Entreprenad AB's construction sites, however, 
it seems that the subject does not get enough time, resources and like to prevent future 
accidents with "safety-first". The Work Environment Authority requires employers to 
systematically work with environment and safety issues with a vision of "zero tolerance", in 
which is strengthened by the work environment act. The interviews show that the viewpoint 
of the working environment differs depending on what perspective is being analyzed, for 
example, the supervisor has a wider perspective and greater responsibility whilst the 
professional worker has more narrow perspective and less responsibility. The survey shows 
that planning and preventive work can prevent workplace accidents with a systematic follow-
up. In order for professionals and supervisors to understand the risks and preventive work 
they should be educated and thus gain an awareness of the problem. Improvement needs to 
create more awareness and prevention for work environment and safety with "safety 
deadline" have always been a goal to reach. One hope is that the working environment and 
security policy will contribute to improved security at the company's construction sites. 
systematic environmental work simplified by existing routines in environmental work for 
construction workers, leads to increased workplace safety and fewer occupational accidents. 
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SAMMANFATTNING  

Byggbranschen är en stor bransch med ca 320 000 sysselsatta personer enligt Sveriges 

byggindustrier. Då arbetsmiljön på byggarbetsplatserna påverkar ett stort antal individer är 

det viktigt att det råder en god säkerhet på byggarbetsplatserna, för att minska och förhindra 

att de anställda inom byggbranschen inte kommer till skada. 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Tuna Förvaltning & Entreprenad AB i syfte att 

skapa bättre förutsättningar för arbetsmiljö och säkerhetsarbete ute på Tuna Förvaltning & 

Entreprenad AB:s byggarbetsplatser samt att belysa risker och säkerhetsaspekter. Kvalitativa 

studie har utförts på Tuna Förvaltning & Entreprenad AB:s byggarbetsplatser där semi-

strukturerade intervjuer och observationer utförts för att sedan använda informationen som 

grundpelare i studien.  

För att det ska råda god arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna spelar ett flertal 

faktorer in. Studiens resultat visar att tid, städning, kommunikation, utbildning och 

erfarenhet är de faktorer som har störst inverkan på arbetsmiljön och säkerheten. Enligt en 

del av yrkesarbetarna på Tuna Förvaltning & Entreprenad AB kommer det alltid att finnas 

brister inom säkerheten medan en del påstår att en ”noll-vision” är möjlig att nå. Tuna 

Förvaltning & Entreprenad AB:s ett ungt företag och hittills har inga större arbetsolyckor 

inträffat på deras byggarbetsplatser. Emellertid tycker en del att ämnet inte får tillräckligt 

med tid, resurser och dylikt för att förhindra framtida olyckor med ”safety first”. 

Arbetsmiljöverket ställer krav på att arbetsgivaren skall arbeta systematiskt med arbetsmiljö 

och säkerhetsfrågor med en vision om ”noll-tolerans” vilket styrks av arbetsmiljölagen. 

Intervjuerna visar att synen på arbetsmiljön skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv som 

analyseras, exempelvis har arbetsledare ett bredare perspektiv och större ansvar medan 

yrkesarbetaren har ett smalare perspektiv och mindre ansvar. 

Undersökningen visar att planering och förebyggande arbete kan förhindra 

arbetsplatsolyckor med ett systematiskt uppföljningsarbete. För att yrkesarbetare och 

arbetsledare skall ha förståelse för risker och förebyggande arbete bör de utbildas och 

därmed erhålla en medvetenhet kring problemet.  

Förbättringsbehov föreligger när det gället att skapa mer medvetenhet och ha ett 

förebyggande syfte för arbetsmiljö och säkerhet med ”safety first”. En förhoppning är att en 

bättre arbetsmiljö och en ny upprättad säkerhetspolicy kommer att bidra till en förbättrad 

säkerhet på företagets byggarbetsplatser. Det systematiska arbetsmiljöarbetet med förbättrad 

befintliga rutiner i arbetsmiljöarbetet för byggnadsarbetare bör leda till ökad säkerhet på 

arbetsplatsen samt undvika arbetsolyckor.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Arbetsmiljöplan, Byggarbetsplatsolycka, Byggnadsarbetare, 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Säkerhet, Säkerhets på byggarbetsplats.
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AMF Arbetsmiljöförordningen – Viktigaste förordningen 
från AV. Handlar om skydd mot olyckor och talar om 
ansvar för olika myndigheter, kommuner och den 
enskildes ansvar vid exempelvis nödsituation i 
samband med strålning etc. 

BAS-P  Byggarbetsmiljösamordnare – För Planering och 
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och samordnas i planerings och projekteringsskedet. 

BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare – För utförande av 
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TE Totalentreprenad – företaget står för alltutförande 
projektering etc. 
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1 INLEDNING 

Byggbranschen är en stor bransch med ca 320 000 sysselsatta personer (Sveriges 

byggindustrier, 2016). Därför är det extra viktigt för de människorna som arbetar inom 

branschen att det råder en god arbetsmiljö på byggarbetsplatserna för att minska och 

förhindra att de anställda inom byggbranschen inte kommer till skada. För att tränga djupare 

in i vilka aspekter som påverkar utvecklingen inom arbetsmiljöområdet, togs det kontakt 

med ett företag som ville profilera sig inom området, nämligen Tuna Förvaltning & 

Entreprenad AB, i fortsättningen kallat för Tuna Entreprenad. I samarbete med dem har jag 

studerat hur arbetsmiljön och säkerheten kan utvecklas samt förbättras inom 

husbyggnadssektorn i Mellansverige och hos Tuna Entreprenad, med syfte att förebyggande 

avvärja olyckor.  

1.1 Bakgrund 

Olyckor och arbetssjukdomar förekommer generellt mer bland byggnadsarbetare än hos 

andra arbetstagare. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) står byggbranschen för de flesta olyckor 

som till exempel fall till lägre nivå. Orsaken till olyckorna är oftast tidsbrist, brister i 

projektering och planering. Ju bättre arbetsmiljön är desto trivsammare och säkrare blir 

arbetsplatsen, eftersom arbetstagarna då inte gör sig illa lika ofta. En trivsammare och 

säkrare arbetsplats leder till att produktionen ökar och medför då också bättre ekonomi för 

såväl byggherren som samhället (Arbetsmiljöverket, 2015c). Enligt Dejus (2013) är det viktigt 

att företagen uppfyller lagar och krav samtidigt som det inte ska påverka produktionen allt 

för mycket. Vidare menar han att orsaken till arbetsplatsolyckor bland annat beror på 

salutogen respektive sämre ordning i företagen så som att de anställda inte följer reglerna 

eller att företagen brister i information.  

Enligt Arbetsmiljöverket (AV, 2016) har byggsektorn haft fler än 95 000 arbetsplatsolyckor 

anmälda under tiden 2015 till och med första kvartalet 2016 varav 33 200 av dessa 

arbetsolyckor lett till sjukskrivning. Sveriges Byggindustrier (BI, 2016a) statistik visar att den 

största andelen olyckor är skador av verktyg, så som förlorad kontroll samt fall från höjd. Det 

är viktigt att förhindra dessa typer av olyckor på byggarbetsplatser och därför viktigt att 

kontinuerligt arbeta med förebyggande åtgärder.  

Arbetsmiljölagen (AML, 1977: 1160) antogs 1977 av riksdagen. Arbetsmiljölagen är till för att 

förebygga olycksfall och ohälsa. Enligt arbetsmiljölagen (2015) ska en god arbetsmiljö råda 

på jobbet och detta gäller all sorts arbete. Dessutom finns Arbetsmiljöverkets 

författningssamling (AFS, 2001:1) som handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 

behövs för att få en så god arbetsmiljö som möjligt på arbetsplatser. Enligt Sundström, 
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Ahlsén, Englund Nordmark och Sandberg (2007) och AML 3 kap har arbetsgivaren 

huvudansvaret för genomförandet av SAM.   

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS, 1999:3) är ett samlingsdokument som har 

regler och krav som ska finnas med i ett företags arbetsmiljöplan (AMP) och innefattar 

beskrivningar på hur arbetsmiljöarbetet ska skötas och vem som bär ansvaret. 

Byggarbestmiljösamordnare (BAS-P) ska finnas för planering och projektering samt 

byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) för utförande av projekten inklusive arbetsmiljö, vilket 

utgör ett hjälpmedel för arbetsplatsens arbetsmiljö- och säkerhetsansvarige. Ansvaret ligger i 

huvudsak alltid hos byggherren (den som låter uppföra ett byggprojekt). Det finns olika 

avtalstyper, så som total-, general- eller delad entreprenad. Beroende på avtalstyper kan 

byggherren utse olika personer till BAS-P och BAS-U (Arbetsmiljöverket, 2015b). Enligt 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (1999:3 8§) skall AMP tas fram när arbetet i första 

hand innefattar 13 särskilda riskarbeten enligt AFS 12a § (AFS 1999:3 8§), t.ex. om arbetet 

pågår mer än 30 dagar, mer än 20 personer arbetar på byggarbetsplatsen, mer än 500 

nerlagda arbetstimmar i projektet eller om arbetsomfattningen kräver förhandsanmälan till 

Arbetsmiljöverket (AFS, 2008:16). Tuna Entreprenad är skyldiga att upprätta AMP för 

samtliga sina byggarbetsplatser då de uppfyller kraven ovan. 

I detta arbete ska jag hjälpa Tuna Entreprenad, som är ett växande byggföretag i 

Mellansverige med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten ute på deras byggarbetsplatser 

så att inte Tuna Entreprenad råkar ut för några arbetsplatsolyckor. Jag ska undersöka 

arbetsmiljön och redovisa hur säkerheten ser ut samt vilka föreskrifter som gäller och 

eventuella brister som finns inom företagets projekt ute på byggarbetsplatserna. 

Examensarbetet går ut på att bidra med lämpliga lösningar för Tuna Entreprenad gällande 

arbetsmiljö och säkerhet vid projekteringsstadiet och under projektens gång. Målet är att 

skapa ett aktivt medvetande gällande arbetsmiljö och säkerhet hos arbetsledarna och 

yrkesarbetarna d.v.s. att alltid ha arbetsmiljön i åtanke innan de börjar ett projekt samt 

under projektets gång och få de anställda att tänka’’safety first’’. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att analysera nuvarande arbetsmiljö och säkerhet ute på 

Tuna Entreprenads byggarbetsplatser, och ge förslag på åtgärder genom att ta fram lämpliga 

lösningar gällande ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en ny sammanfattande lättläst 

företagspolicy som också innehåller riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Målet med denna examensarbetesrapport är att med hjälp av litteratur, intervjuer och 

platsbesök skapa mer medvetenhet vad gäller en säker arbetsmiljö och minimera och 

förebygga så att olyckor undviks på Tuna Entreprenads byggarbetsplatser vid pågående- och 

framtida projekt.  
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1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar man idag med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor på Tuna Entreprenads 

byggarbetsplatser? 

• Finns det eventuella brister inom arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatserna? I 

så fall, vad kan man göra för att förebygga dem?  

• Hur förhåller sig de anställda på Tuna Entreprenads byggarbetsplatser till 

arbetsmiljön och säkerheten? 

• På vilket sätt skiller sig yrkesarbetarnas och arbetsledarnas syn på arbetsmiljöfrågor?  

1.4 Avgränsning 

Den aktuella studien omfattar arbetsmiljö och säkerhet för byggföretaget Tuna Entreprenad i 

sin helhet och ute på deras byggarbetsplatser i Mellansverige. Intervjuer, skyddsronder, 

platsbesök och observationer har genomförts med Tuna Entreprenads anställda under hösten 

2016. Examensarbetesrapporten fokuserar på brister i följsamhet av ”rutiner för säkert 

arbete” bland Tuna Entreprenads medarbetare och därigenom skapas mer medvetenhet för 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatserna. 

2 METOD 

Detta examensarbete bygger på en litteraturstudie och fallstudie med intervjuer, 

skyddsronder, platsbesök samt observationer. Metoderna för insamling som gjordes var 

lämpliga för att få den typ av information som söktes. 

2.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien har avsett identifiering av tidigare forskning som har varit relevant för 

examensarbetet. Källor har sökts i form av publicerade böcker. Internetkällor så som 

Arbetsmiljöverket.se söktes i Mälardalens högskolas bibliotek och deras databaser, Diva, 

Discovery, SwePub samt fördjupad kurslitteratur inom området byggnadsteknik har också 

använts. I detta examensarbete har författaren använt sig av vetenskapliga artiklar i den 

utsträckning detta har varit möjligt och relevant för arbetets syfte. Artikelsökningen har även 

avgränsats till så kallad Peer Review, vilket innebär att artiklar är granskade av forskare. De 

orden/begrepp som jag använde mig av vid sökning av vetenskapliga artiklar var bland 

annat; *Arbetsmiljö, säkerhet, *byggarbetsmiljö, bygg, byggnader och arbetsmiljölagen.   
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2.2 Fallstudie 

För att få insikt i hur arbetsmiljön fungerar i verkligheten har fallstudien på Tuna 

Entreprenad i Eskilstuna baserats på intervjuer med arbetsledare och yrkesarbetare med 

erfarenhet och kunskap inom bygg- och anläggningsbranschen. Observationerna har gjorts i 

form av platsbesök och vid skyddsronder (regelbundna och kontinuerliga kontroller på 

byggarbetsplatserna) som har genomförts för förbättring och ”feedback” har getts till 

arbetsledare och yrkesarbetare på Tuna Entreprenads byggarbetsplatser.  

Fallstudien avser att förbättra arbetsmiljön och säkerheten ute på Tuna Entreprenads 

byggarbetsplatser. Deltagande i skyddsronder på Tuna Entreprenads olika byggarbetsplatser 

har skett för att få insikt i hur skyddsronderna genomförs och hur uppkommande frågor 

löses. Tidigare skyddsrondsprotokoll har analyserats för att identifiera vilka återkommande 

problem som Tuna Entreprenads byggarbetsplatser har och även för att kunna besvara olika 

frågeställningar. 

2.2.1 Intervjuer  

Det har skapats en egen intervjuguide genom att studera andra intervjuguider med liknande 

tema utifrån mål och syfte i examensarbetsrapporten. En intervjuguide är ett lämpligt 

verktyg för att ställa frågor. Innan intervjun genomfördes så informerades respondenterna 

om vilka rättigheter och regler en respondent har enligt individskyddskravet (CONDEX, 

2016). Till exempel har respondenten rätt att avbryta och redigera i texten. Efter varje 

intervju skickades transkriberingen till respondenten om så önskades, ifall den ville se över 

texten eller redigera vad denne har sagt.   

Den metod som har använts vid intervjuerna var semistrukturerad med öppna frågor där 

respondenternas svar på frågorna som ställdes har byggts på erfarenheter som 

respondenterna har, det vill säga att svaren är tankar och synpunkter om arbetsmiljö och 

säkerhetsfrågor. Det valdes intervjupersoner som var mest intressanta med tanke på ålder 

och erfarenheter, det vill säga att intervjupersonerna var ”unga” eller ”äldre” för att kunna se 

om deras säkerhetstänkande skilde sig från varandra. Det vill säga respondenter med kortare 

arbetserfarenhet/yngre eller med längre arbetserfarenhet/äldre för att kunna se om deras 

säkerhetstänkande skilde sig från varandra. 

Tillvägagångssätt vid genomförande intervjuer (se bilaga 1 ”intervjuguiden”): 12 personer 

intervjuades på Tuna Entreprenads olika byggarbetsplatser i Mellansverige (Se figur 1) vad 

gäller miljö och säkerhet i deras projekt.  

• Fyra stycken tjänstemän/arbetsledare, involverade i arbetsmiljöfrågor ute på Tuna 

Entreprenads arbetsplatser.  

• Åtta stycken yrkesarbetare så som snickare, murare m.m. som jobbar ute på Tuna 

Entreprenads byggarbetsplatser inom produktion.  

Intervjupersonernas namn är inte angivna på grund av sekretess och för att de skulle vara 

öppna och ärliga utan att behöva känna sig obekväma samt pga. konfidenskravet, 

samtyckeskravet osv. [Al1=Arbetsledare 1] – [Ya1= Yrkesarbetare 1]. Intervjupersonerna har 
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godkänt intervjuerna genom namnteckning efter att de har blivit informerade om deras 

rättigheter samt att denna studie endast kommer att användas i forskningssyfte.  

2.2.2 Observationer & platsbesök 

Observationer har genomförts under byggarbetsplatsbesöken för att kunna identifiera brister 

på nedanstående arbetsplatser. Figur 1. Det besöktes fyra byggarbetsplatser, tre av 

byggarbetsplatserna var totalentreprenad (TE) och den fjärde var en till- och om byggnad. 

Byggarbetsplatserna valdes ut tillsammans med de externa handledarna för att dessa 

byggarbetsplatser var mer attraktiva då det var några pågående projekt och några avslutande 

projekt för att sedan kunna analysera uppkomna problem i slutet och början av projekten. 

Intervjupersonerna tog del av syftet, frågeställningarna samt intervjuguiden innan intervjun.  

 

Figur 1  Tuna Entreprenads byggarbetsplatser i Mellansverige.  

Analys har gjorts av varje platsbesök efter genomförd skyddsrond och avseende 

observationer på plats. Under platsbesöken lämnades också synpunkter för varje specifikt 

projekt. Platsbesöken gick ut på att se efter hur medarbetarna arbetade utifrån arbetsmiljö- 

och säkerhetstänkande i linje med arbetsmiljöplanen samt hur arbetsberedningar och 

förebyggande av arbetsmiljöaspekter fungerade. Data samlades in och sammanställdes 

genom anteckningar, bilder och muntliga samtal med de anställda och skyddsrondsprotokoll 

gicks igenom. Se mer om detta under kapitel 4,1–4,3, resultat delen. 

 

Arbetsplats: Kontakt: Beskrivning: Byggstart: Byggslut: 
Vulkanen 8 
Drottninggatan 8 
Eskilstuna. 

Mats Eriksson Tuna Entreprenad bygger 
bostadsrätter på 
totalentreprenad. 

150212 161231 

Kv Orren 9 
Nansensgatan       
Västerås. 

Jörgen Kilbo Tuna Entreprenad bygger nya 
hyresbostäder på 
totalentreprenad. 

160216 170331 

Ekeby 
slamavvattning 
Folkestaleden 
Eskilstuna. 

Stefan Larsson Tuna Entreprenad bygger 
reningsverk station på 
totalentreprenad som för 
avloppsvatten som sedan skall ut 
i Eskilstunaån. 

160701 171031 

Aros Auto 
Friledningsgatan 
6–10 Västerås. 

Mats Eriksson Tuna Entreprenad bygger till- 
och ombyggnad i bilhallen.   

160301 161231 
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3 ARBETSMILJÖARBETE I BYGGSEKTORN  

I detta kapitel presenteras litteraturstudien om gällande lagar och förordningar, 

arbetsmiljö på byggarbetsplatser, skyddsutrustning, jämförelse av arbetsolyckor i 

byggbranschen, arbetsolycksfall, arbetsolyckor med dödsfall och kostnader. 

En litteraturstudie har genomförts på relevant forskning inom byggnadsteknik med 

inriktning på säkerhet inom byggarbetsplatser. Svenska byggbranschens utvecklingsfond 

(SBUF, 2016) har utvecklat ett malldokument kallat ”AMP-guiden” som är en vägledning för 

hur en arbetsmiljöplan kan se ut. Denna mall kan byggföretag använda sig av när de uppför 

en egen arbetsmiljöplan för olika projekt. Enligt Arbetsmiljöverket (2014) skall 

byggherren/beställaren se till att det finns en arbetsmiljöplan för utförande av större projekt. 

Av Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) föreskrifter och allmänna råd om byggnads- och 

anläggningsarbete framgår att ”den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete 

ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen 

etableras” (AFS, 1999:3 8 §, s.7). 

Arbetsmiljö och säkerhet är två stora områden som kan delas in i fysisk- och organisatorisk 

arbetsmiljö och säkerhet. När det gäller arbetsmiljö och säkerhet så finns det 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS) som ska följas för att 

förebygga arbetsplatsolyckor (Arbetsmiljöverket, 2016). De organisatoriska förhållandena är 

tillexempel ledarskap, arbetsbelastning etc. De fysiska faktorerna är till exempel 

arbetsredskap. Arbetsgivaren ska tänka på alla faktorer som kan påverka arbetssituationen 

(AFS 2001:1).  

3.1 Lagar och förordningar  

Enligt Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen (AML) så är det viktigt med förebyggande 

arbetsmiljö- och säkerhetsarbete för att olycksfall och ohälsa inte ska uppstå i arbetet. 

Arbetsmiljöverket gör tillsyn på arbetsplatser i förebyggande syfte då byggbranschen är en 

relativt hård och tung bransch där människor så gott som dagligen skadas och olyckor sker. 

Väldigt många skador skulle kunna förebyggas genom att ha ett utökat säkerhetstänkande 

såsom ”safety first” och ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete i företaget som arbetsgivaren 

också är ansvarig för att upprätthålla (Arbetsmiljöverket, 2014: AML kap3 2§). 

3.1.1 Arbetsmiljölagen   

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet för att få en god 

arbetsmiljö. I AML 1 kap. 1§ finns det föreskrifter som är mer utförliga för vilka skyldigheter 

och rättigheter anställda och företaget har för samverkan gentemot varandra. 

Arbetsmiljölagen tar även med sociala, tekniska och övriga förändringar som sker i samhället 

(Arbetsmiljöverket, 2016c; Sundström m.fl., 2007).  
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3.1.2 Föreskrifter (AFS) 

Av Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS) finns det ca åttiotal arbetsordningar och 

de är nämnda med årtal och nummer. Byggbranschen använder sig bland annat av AFS 

1999:3 vilket betyder att den utkom 1999 och har nummer 3. AFS kompletterar AML det vill 

säga det står både i AML och AFS vad som gäller för att kunna uppnå en säker 

byggarbetsplats. Arbetsmiljöverket arbetar utifrån det som Regeringen och Riksdagen 

beslutar om (Arbetsmiljöverket, 2016d). 

3.1.3 Straff och sanktionsavgifter 

Den 1 juli 2014 kom lagen om sanktionsavgifter vilket innebär att om arbetsgivaren inte följer 

föreskrifter och regler bötfälls arbetsgivaren. Denna lag kontrolleras av Arbetsmiljöverket. 

Om en olycka inträffar är det arbetsgivaren som är ansvarig vilket kan medföra straff eller 

sanktionsavgifter i form av vite. Idén med sanktionsavgifter är att arbetsgivaren ska jobba 

mer systematisk med arbetsmiljöfrågor. Målet med sanktionsavgifterna är att minska 

arbetsolyckor (Arbetsmiljöverket, 2016b).  

Sanktionsavgifter är ny typ av avgifter för den som bryter mot arbetsmiljölagen. Som chef är 

hen ansvarig för att arbetsmiljölagen alltid följs, och det är därför viktigt att känna till de 

regler eller föreskrifter som gäller för arbetsplatsen. Lagar och föreskrifter finns till för att 

hålla arbetsplatsen säker och minska antalet olyckor. En del föreskrifter gäller alla 

arbetsplatser medan andra bara rör vissa branscher. Vissa föreskrifter är extra viktiga att 

följa eftersom de kan förhindra väldigt allvarliga olyckor. Om Arbetsmiljöverkets inspektörer 

upptäcker att företaget inte följer dessa föreskrifter så kan man bli skyldig att betala en 

straffavgift en så kallad sanktionsavgift. Efter inspektionen faktureras företaget och beloppet 

baseras oftast på hur många personer som är sysselsatta under samma organisationsnummer 

det vill säga ju större företag desto dyrare avgift dock med maxbelopp på 1 miljon kronor och 

500 anställda. Till skillnad från de sanktionsavgifter som tidigare dömdes ut så behöver de 

nya sanktionsavgifterna inte anmälas via polis, åklagare och domstol utan istället är det 

Arbetsmiljöverket som beslutar om företaget ska betala sanktionsavgift. Företaget kan ha rätt 

att få sitt ärende prövat i förvaltningsrätten. Straff i form av sanktionsavgifter kan 

fortfarande verkställas inom byggbranschen som exempelvis att arbetsgivaren nonchalerar 

skyddsanordningar och om allvarliga olyckor samt tillbud inträffar som inte anmälts till 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2016b). 

Det är länsstyrelsen som begär in avgiften efter det att arbetsgivaren har godkänt 

sanktionsavgiften. Överklagande ärenden går vidare till Förvaltningsrätten. Från diarieförda 

sanktionsavgifter 2015–2016, har Länsstyrelsen fått in 19 527 127 kr i sanktionsavgifter från 

byggbranschen (Arbetsmiljöverket diarium, 2016).  

Avgifterna för företagen har varit varierande med ett högsta belopp på 400 000 kr, två 

företag har råkat ut för detta. Anledningen har varit att ena företaget har brutit mot AFS 

2003:6, vad gäller lyftanordning, och det andra mot AFS 1999:3, vad gäller höjdarbete utan 

fallskydd.  
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Den lägsta sanktionsavgiften enligt Arbetsmiljöverkets diarieförda ärenden 2016 var på 5000 

kr. Anledningen var att företaget inte hade lämnat in förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.  

3.2 Arbetsmiljö på byggarbetsplatser 

Enligt 9:e kapitlet i arbetsmiljölagen skall olycksfall och ohälsa förebyggas och på alla typer 

av arbetsplatser ska en god arbetsmiljö uppnås. AML gäller både privata och offentliga 

verksamheter. Den beskriver rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare 

har. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att arbetsmiljön är bra och Arbetsmiljöverket 

ska följa upp att arbetsgivaren tar sitt ansvar (Arbetsmiljöverket, 2015a).   

3.2.1 Arbetsmiljöplanen 

På en byggarbetsplats är det flera aktörer som är inblandade så som arbetsledare, platschefer, 

hantverkare och underentreprenörer m.m. Det gäller att ha en bra kommunikation och 

samordning mellan de involverade aktörerna för att skapa en god arbetsmiljö. Utöver regler 

för arbetsgivaren finns det särskilda regler för byggarbetsmiljösamordnaren. För att 

upprätthålla en god arbetsmiljö ska en arbetsmiljöplan (AMP) tas fram för 

byggarbetsplatsen. Till detta krävs det flera underlag för hur arbetsmiljön ska kunna följas 

upp. Det krävs också ett bra samarbete mellan de olika aktörerna då olika arbeten utförs 

samtidigt på samma arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2014a). 

En arbetsmiljöplan (AFS, 2014:26 7 §) skall tas fram för hela projektet innan 

byggarbetsplatsen uppförs (om någon av nedanstående punkter uppfylls): 

• När arbetet pågår mer än 30 dagar. 

• När det är mer än 20 personer samtidigt på byggarbetsplatsen som arbetar. 

• När det gäller mer än 4000 nedlagda arbetstimmar.  

 
AMP är en dokumenterad information och ett hjälpmedel för arbetsmiljöarbete för hela 

projektet. Det är byggherren som skall se till att förhandsanmälan görs till Arbetsmiljöverket 

och dokumentationen upprättas samt att synkronisera bygg-och anläggningsarbetet ur 

arbetsmiljösynpunkt. Byggherren har det generella ansvaret för arbetsmiljön under 

projektering-och produktionsskedet. Det är även byggherren som skall utse en 

arbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) samt en 

arbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) för att kunna utföra dessa arbetsuppgifter. 

Byggarbestmiljösamordnaren kan vara antigen en fysisk person eller en juridisk person som 

ett aktiebolag. Byggherren ska se till att den som utses till BAS-P och BAS-U skall vara 

lämplig för sitt uppdrag och vara sakkunnig inom detta område. Det är BAS-P som i första 

hand ansvarar för planering av arbetsmiljöarbetet redan vid projekteringsskedet och innan 

etablering av byggarbetsplatsen sker. Det är sedan BAS-U som ska se till att AMP finns 

tillgänglig på byggarbetsplatsen så snart arbetet påbörjas och genomförs. De personer som 

ska arbeta på byggarbetsplatsen ska underteckna att de har tagit del av AMP och följa denna.  

BAS-U ansvarar för att AMP verkställs ute på byggarbetsplatsen (Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond (SBUF, u.å).  
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3.2.2 Planering 

BAS-P har stor inverkan på arbetsmiljön på byggarbetsplatser kommer att kunna se ut 

(Almen & Larsson, 2014).  Enligt tidssäkerhetskurvan (Szymberski, 1997) som presenteras i 

figur 2 är möjligheten till att ha inverkan på en god arbetsmiljösäkerhet störst i början av ett 

projekt och minskar med tiden.      

 
Figur 2  Tidsäkerhets kurva (Szymberski, 1997). 
 

Om problem identifieras i projekteringsfasen förenklar det revidering av ritningslayouten, val 

av ett annat material eller en annan arbetsmetod för att på så sätt minska risken för att en 

olycka kan inträffa. Detta är inte tillräckligt väl prioriterat inom projektringsfasen (Almen & 

Larsson, 2014). Dessa olyckor kan förebyggas genom riktade insatser i form av aktiva 

preventionsprogram. Enligt Chan m.fl. (2005) är det många faktorer bidrar till att olyckor 

inträffar och sker på ett slumpmässigt sätt.  

Olyckorna kan delas in i olika fack så som osäkra förhållande, osäkra metoder samt hälsa och 

säkerhet. Chan m.fl. (2005) påstår att mänskligt beteende är en bidragande faktor i ungefär 

ca 80%. Enligt Chan m.fl. (2005) studie visar det sig att de flesta olyckor och skador står 

arbetarnas osäkra arbetsmetoder för snarare än osäkra arbetsförhållanden. Vissa studier 

visar att när man inte tar hänsyn till organisatoriska och sociala faktorer påverkar dessa 

arbetarnas säkerhetsbeteenden på byggarbetsplatsen. Om säkra arbetsförhållanden finns, 

blir det en praxis för arbetarna att utföra sitt arbete utan att tänka på riskerna som egentligen 

är förknippade med arbetet. Alltså kan byggarbetsplatsolyckor inte bara hänvisas till osäkra 

arbetsmetoder utan även osäkra arbetsförhållanden. Arbetsledningen har stor påverkan på 

säkerhetetsarbete och är skyldiga att skapa säkerhetsmedvetande i hela organisationen för att 

förhindra arbetsolyckor.    
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3.2.3 Arbetsskador  

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket (Rapport 2016:2) visar figur 3 att byggverksamheten 

har den tredje högsta utfallet vad gäller arbetsolyckor som har lett till sjukfrånvaro i län och 

kommun.  Det vill säga 3 366 st. av totalt 31 302 i riket. Det är ca 26 gånger mer antal män än 

kvinnor som står för arbetsolyckor med sjukfrånvaro.  

 

Figur 3 Arbetsskador 2015, preliminära uppgifter för län och kommun (Arbetsmiljöverket, 2016).   
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Figur 4 visar att i Sörmland anmäldes 2015, 900 st. arbetsolyckor som medförde 

sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare. Av 1000 personer var det åtta 

arbetsolyckor där av ett dödsfall. När det gäller byggverksamhet står de för 75 st.  

Olyckor där av 73 män och 2 kvinnor. 

 

Figur 4 Arbetsskador 2015, preliminära uppgifter för Södermanland (Arbetsmiljöverket, 2016).   
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3.2.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett sätt för arbetsgivaren att kontinuerligt arbeta 

med arbetsmiljöfrågor förebyggande (Arbetsmiljöverket, 2015e). Arbetsgivaren behöver 

systematiska planer, det vill säga att miljöarbetet följs upp så att ohälsa och olycksfall 

förebyggs och att en god arbetsmiljö råder på byggarbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2008).  

För arbetsgivare är det bästa sättet att regelbundet hantera arbetsmiljö och säkerhetsfrågor, 

att ha fokus på det förebyggande arbetet så att till exempel fallolyckor, arbetsskador, 

bullerskador etc. inte sker. 

3.2.4.1. Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Nedanstående figur 5 visar en illustration av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet olika 

delar hänger ihop såsom ett arbetsmiljöhjul.  

• Arbetsgivaren skall undersöka arbetsmiljön i verksamheten. 

• Arbetsgivaren skall göra en bedömning av risker som kommit fram vid undersökning. 

• Arbetsgivaren skall åtgärda uppkomna bristerna i arbetsmiljön.  

• Arbetsgivaren skall kontrollera att åtgärderna givit en godare arbetsmiljö.    

 

Detta ska vara en ständig pågående process med en återkommande uppföljning.  

 

 

Figur 5 Cirkel som beskriver systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2016c).   

För att få en god arbetsmiljö ska arbetsgivaren börja med att genomföra en analys av risker 

(riskbedömning) vad gäller arbetsförhållandena i verksamheten. Detta skall göras för alla 

faktorer som påverkar arbetsmiljön, det vill säga både fysiska, psykologiska och sociala 

förhållanden och detta skall dokumenteras skriftligt (Arbetsmiljöverket, 2008; AFS 2001:01 

8§). 
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3.2.4.2. Processkarta över Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Figur 6, processkarta övergripande aktiviteter över systematiskt arbetsmiljöarbete och hur 

alla delar hänger ihop samt är viktiga. Det är viktigt att alla delar följs för att skapa och få en 

bättre arbetsmiljö.   

1) Det första som måste göras är att se •vilka risker det finns i verksamheten alltså vad som 

kan bidra till att medarbetarna kan få sämre hälsa eller skadas på arbetsplatsen, därefter 

skall: 

 

2) Riskkällorna skall undersökas och göras en bedömning av hur allvarliga riskerna är?  

 

3) Bedömning ska ske för att kunna vidta rätta åtgärder.  

 

4) Det som inte kan åtgärdas direkt läggs man in i en handlingsplan. Det är också viktigt att 

följa upp och kontrollera att de åtgärder man gjort fått effekt.  

 

5) En viktig del för bedömningar och åtgärder är också att alla olyckor och tillbud i 

verksamheten rapporteras till ansvarige och utreds. För att •Undersökning, •Riskbedömning, 

• Åtgärder och •Kontroll ska kunna göras på ett effektivt sätt ska arbetsmiljöarbetet göras i 

samverkan, det skall finnas tillräcklig kunskap hos chefer och medarbetare. Om kunskap 

saknas för vissa aktiviteter ska man anlita företagshälsovården eller annan extern hjälp.  

 

6) Uppgifterna i arbetsmiljöarbetet skall fördelas på flera medarbetare och det ska finnas 

tydliga rutiner för alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM, så att man enkelt ser 

•HUR? •VAD? •NÄR? Och •AV VEM? Arbetet skall göras. 

 

7) För att styra arbetsmiljöarbetet skall det finnas en övergripande arbetsmiljöpolicy som 

talar om vad man vill uppnå med arbetsmiljöarbetet och hur man tänker göra det.     

 

8) För att kontrollera att verksamheten lever upp till kraven i SAM och att vidtagna åtgärder 

har effekt skall en uppföljning göras minst en gång per år.  

 

9) Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop (se 

figur 5 och 6) kunskaper, uppgiftsfördelning, samverkan, rutiner, arbetsmiljöpolicy och årlig 

uppföljning. Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla 

arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö.  
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Figur 6 Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2016d).   

3.2.4.3. Bedrivande av SAM för män och kvinnor på arbetsplatser  

Nedanstående (figur 7) undersökningen som  har gjorts av Arbetsmiljöverket (2016) visar att 

drygt  55 % av kvinnor och män säger att SAM bedrivs på deras arbetsplats (se figur 7). 

Denna procentuella del har inte förändrats nämnvärt under de senaste tio åren (2005 till 

2015).  

 

Figur 7  SAM för män och kvinnor i branschen 2005–2015 enligt ISA (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Enligt Arbetsmiljöverket ger det bättre lönsamhet med friska och nöjda medarbetare, mindre 

kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering när man har nöjda medarbetare. SAM gäller 

alla arbetsgivare och innehåller krav på grundläggande aktiviteter i arbetsmiljöarbetet. 



15 

3.3 Skyddsutrustning  

Först och främst är det viktigt att man arbetar med begränsning av riskerna såsom allmänna 

tekniska åtgärder samt arbetsorganisatoriska åtgärder, som till exempel fallskyddsräcken, 

punktutsugning, avskärmning av buller etc. för att få godare arbetsmiljö och en säker 

arbetsplats (Arbetsmiljöverket, u,å). Personlig skyddsutrustning är det som används av en 

person. Utrustningen är en säkerhetsåtgärd och finns till för att skydda personen mot ohälsa 

under arbetet. Det är arbetsgivaren som skall förse den anställde med den personliga 

skyddsutrustningen som behövs så att den anställde ska kunna utföra sitt arbete med 

säkerhet i fokus utan att behöva utsättas för risker. Personlig skyddsutrustning ska inte 

utgöra en kostnad för arbetstagaren (Arbetsmiljöverket, 2010). All skyddsutrustning ska vara 

CE-märkt (europiska standard) vilket betyder att utrustningen ska klara av de europeiska 

säkerhetskrav som tillverkaren garanterar (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Nedan ges exempel på vad olika skyddsutrustning är och dess uppgift (Alvunger, Gyllenbäck 

& Jonsson, 2012):  

 

• Fallskyddsutrustning: Sele är till för att fånga upp personen om denne skulle falla då selet 

fördelar kraften i fallet. 

 

• Hörselkåpor och hjälm: Skall användas för att skydda huvud mot fallande föremål samt 

buller från arbetsplatsen.  

 

• Skyddshandskar: Skall användas för att skydda händerna och minimera risker för 

klämskador, stick- och skärskador.  

 

• Varselkläder: Är till för att synliggöra och uppmärksamma personer på 

byggarbetsplatsen.  

 

• Skyddsskor: Är absolut ett av det viktigaste skyddet fötterna. Skorna skall vara utrustade 

med stålhätta ovanför tårna och spiktrampskydd i sulan för att undvika penetration av 

spetsiga föremål genom skorna.  

 

• Skyddsglasögon: För att skydda ögonen farliga föremål etc.  
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Figur 8 visar lisa över när reglerna kom till för användning av personlig skyddsutrustning och 

vilka områden dem gäller för. Föreskrifter för fall och risk kom 1981,1999 kom regler för  

bygg och anläggning och uppfyller då alla punkter för byggsektron som hjälm, fallskydd osv. 

Regler för buller uppkom först 2005. 

 
 Figur 8 Lisa från AV om användning av personlig skyddsutrustning (Arbetsmiljöverket, u.å). 

 



17 

3.4 Jämförelse av arbetsolyckor  

Sverige Byggindustriers rapporter har undersökts för att skapa en bättre bild av arbetsmiljö 

och säkerhet inom byggbranschen för litteraturens imperium. De har gjort en jämförelse av 

arbetsskador i byggnadsindustrin 2005, 2010 och 2015. Min forskning utfördes för att kunna 

identifiera och se vad statistiken visar vad gäller dominerande arbetsskador, för att på så sätt 

kunna vara mer vaksam och medveten om problem och arbetsskador som har uppkommit 

under en 15-årsperiod med fem års mellanrum. I figurerna (Figur 9, 10 & 11) från Sveriges 

byggindustrier (BI) och registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) ser man att under 

2005 hade (förlorad kontroll över verktyg) högst procent under 2005 (17%) och tredje största 

procentuellt sett var (fall av person från höjd) (13%). Under 5 års period, 2005–2010 (Figur 9 

& 10) har (fall av person från höjd) minskat med två procentenheter men (förlorad kontroll 

över verktyg) ökat mer än två procentenheter. 

Figur 11, 2015 har (fall av person från höjd) åter igen ökat med 1 procent men är lägre än tio 

år tillbaka. (Förlorad kontroll över verktyg) har förhållit sig på samma procentuella nivå 

(Figur 10 & 11) det vill säga i princip ingen skillnad under den senaste femårs period. I 

jämförelse med (fig9 & 11) 2005 och 2015 har (förlorad kontroll över verktyg) ökat med två 

procent. 

    

Figur 9 Arbetsolyckor 2005 enligt BI och RAMS (BI, 2016). 
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Figur 10  Arbetsolyckor 2010 enligt BI och RAMS (BI,2016). 

 

  

Figur 11 Arbetsolyckor 2015 enligt BI och RAM (BI, 2016). 
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3.5 Arbetsolycksfall 

Enligt Arbetsmiljöverkets studie hade unga män år 2013 den högstaolycksfallfrekvensen. Den 

relativa olycksfallsfrekvensen för unga män är nästan 40 procent högre än för män i övriga 

åldersgrupper sammantaget. För kvinnorna ser bilden något annorlunda ut jämfört med 

männen. Högst är frekvensen för kvinnor i åldersgruppen 55–59 år och lägst i åldersgruppen 

25–34 år. Medelåldern för dem som drabbats av arbetsolyckor med sjukfrånvaro var 43 år för 

kvinnor och 41 år för män. (Arbetsmiljöverket, 2016 s.16).   

I samma rapport från Arbetsmiljöverket (2016) kan man utläsa att det under 2015 var 

dubbelt så många anmälda arbetsolycksfall bland män än kvinnor inom byggverksamhet. 

Procentuellt sett så är det förhållandemässigt: 100 män på 10 kvinnor. 

3.5.1 Arbetsolycksfall för manliga arbetstagare och egenföretagare 

I nedanstående figur 12 och figur 13 visas utecklingen för de vanligaste arbetsolycksfallen 

från 2003 till 2015. Arbetsolyckor har i stort sett befunnit sig på samma nivå sedan 2003, 

med undantag av Rörelse utan belastning (ljusgråa linje) se figur 12.  

När det gäller män(se figur 12) står Rörelse utan belastning (ljusgråa linje) 2003 för den 

högsta frekvensen fram till slutet av 2005. Början av 2006 minskar Rörelse utan belastning 

(ljusgråa linje) väldigt hastigt ner från ca 120 till och med ca 60 i slutet av 2007 sedan  fram 

till och med 2008 för att sedan återigen öka fram till 2013. Under 2013 till och med 2014 

minskar den och ökar återigen från 2014  i förhållande till de andra olycksfallen. De andra 

arbetsolyksfallen ligger fröhållande vis jämt under 2003 till 2015. 2009 är det däremot 

minskning av alla arbetsolycker.  

 

Figur 12 Arbetsolycksfall för män 2003–2015 enligt ISA (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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3.5.2 Arbetsolycksfall för kvinnliga arbetstagare och egenföretagare 

Enligt figur 13 för kvinnor har fallolyckor (gul linje) minskat mellan 2010 och 2013 för att 

återigen öka fram till 2015 och var då återigen lika många som 2010. Fall av person (gul linje) 

korsar 2015 ras, fall, bristning av föremål (lila linje) och rörelse utan belastning (ljusgråa 

linje). Fall av person (gul linje) har varit orsaken till den största ökningen för kvinnor sedan 

2003. Ras, fall, belastning av föremål (lila linje) sjunker hastigt från 2014 fram till 2015. 

Förlorad kontroll (röd linje) har inte förändrats nämnvärt från 2003 fram till 2013 men 

ökade under 2015. Rörese med belastning  (blå linje) har minskat kontinuerligt från 2003 

fram till 2010, då den återigen har  ökade fram till 2015. Rörlse med belastning (blå linje) har 

minskat sedan starten 2003 i förhållande till överiga arbetsolycksfall.  

När fall av person (gul linje) ökar 2014 minskar ras, fall och bristning av föremål (lila linje). 

Rörelse utan belastning (ljusgråa linje) ökar med 15 % från 2003 till och med 2015.   

 

Figur 13 Arbetsolycksfall för kvinnor 2003–2015 enligt ISA (Arbetsmiljöverket, 2016).   

Det kan finnas många aspekter varför arbetsolyckor uppstår, bland annat kunskapsbrist om 

arbetsmiljösäkerhet, slarv med riskbedömning, personlig skyddsutrustning och även stress. 

De vanligaste arbetsolycksfallen är fall av person, olyckor med maskiner samt fordon i 

rörelse. 

 

 

Figur 14 gäller för yrken som minst 5000 sysselsatta män med tio anmälda arbetsfallolyckor.  
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Figuren 14 visar högst upp i tabellen (nedan) den yrkesgruppen för män med flest anmälda 

arbetsolyckor (byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.) och antalet anmälningar är i 

relation till antal arbetande män inom respektive yrkesgrupp 2015. Enligt figuren kan man se 

att byggnadsträarbetare m.fl. är högst i topp och har nästan tre gånger så många fler anmälda 

sjukfrånvarodagar per 1000 anställda i jämförelse med betongarbetare och övriga byggnads-

och anläggningsarbetare mellan ålder 16 till 64 år gamla.  

När det gäller kvinnor finns det ingen statistik som går att jämföra med ovanstående för 

män, då kvinnor fortfarande är en minoritet på byggarbetsplatser.  

 

 

Figur 14 Yrken som mest anmälda arbetsolycksfall enligt ISA (Arbetsmiljöverket, 2016).   

3.5.3 Kvinnor – och mäns arbetsolycksfall utan sjukfrånvaro 

Figur 15 visar tydligt att ålder 16–24 (röd stapel-diagram) för kvinnor och (blåa stapel-

diagram) för män var högst graderade anmälda arbetsolycksfall utan sjukfrånvaro per 1000 

arbetare. Jämfört kvinnor med män så ser man i figuren nedan att det sker ändring när vi 

kommer i högre åldersgrupp 55–59 där är det flest dominant kvinnor som anmäldes än män. 

Det är nästan dubbelt så många anmälningar av arbetsolycksfall utan sjukfrånvaro än med 

sjukfrånvaro enligt Arbetsmiljöstatistiks rapport 2015 /(undersökningen) som 

Arbetsmiljöverket gjorde 2015 där det anmäldes ca 60 000 arbetsolycksfall utan sjukfrånvaro 

(Arbetsmiljöverket, 2016) det vill säga 13 fall per 1000 stycken sysselsatta arbetare (1,3 %). 

Enligt figur 15 visar att det är mer kvinnor än män som är drabbade med olyckor utan 
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sjukfrånvaro. I de båda fallen arbetsolycksfall med och utan sjukfrånvaro var det den 

dominerande åldern 16–24 år, där de flesta olycksfall anmäldes.  

 

Figur 15 Anmälda arbetsolycksfall utan sjukfrånvaro enligt ISA (Arbetsmiljöverket, 2016).   
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3.6 Arbetsolyckor med dödsfall  

Figur 14 är en redovisning från Arbetsmiljöverket mellan åren 2013–2016 där antal 

arbetsolyckor visas som medfört dödsfall.  

Antal dödsolyckor har under perioden 2013 till 2016 minskat med 19 st. från 48–29 st.  

 

    

 Figur 16 Statistik om dödolyckor enligt ISA (Arbetsmiljöverket, 2016a).   
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3.7 Kostnader 

God arbetsmiljö är lönsam för företagen och samhället i stort, eftersom arbetsskador 

förorsakar företagen och samhället stora ekonomiska varje år i from av sjukskrivning och 

ohälsa för de anställda som har blivit skadade på sina byggarbetsplatser (Sundström m.fl., 

2007). 

Sjukfrånvaro, olyckor och förtidspensionering leder till stora samhällsproblem som kostar 

miljarder då arbetsoförmågan ökar. Kostnaden är 13,3 miljarder årligen det vill säga 3300 

kr/arbetare.  Staten betalar hälften av dessa pengar till Arbetsmiljöverket och resterande 

pengarna till forskning samt företagshälsovård i förebyggande syfte.  Det är svårt att beräkna 

kostnader för bland annat fysiskt och psykiskt lidande och kostnader för rehabilitering och 

anpassning av arbetsplatsen vid funktionsnedsättning.  Kostnader för invertering i säkerhet, 

forskning, utvecklingsarbete, administrationskostnader skadeförebyggande och hälsovård är 

också svårberäknade (Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson, 2015).  

Det är väldigt viktigt att ta tag i problem och försöka lösa dem innan det sker en skada. Det 

kostar för mycket personligt lidande, för mycket för verksamheten och hela samhället till slut, 

om olika företag inte är noggrann med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor redan i tidigt skede. 

(Hansson m.fl., 2015). 

Brister i arbetsmiljön är ett väldigt stort problem på Sveriges byggarbetsplatser eftersom 

olycksfallen ökar. Att arbeta inom byggbranschen är väldigt fysiskt ansträngande och medför 

att man belastar kroppen mer än i andra branscher, då de flesta projekten är arbete utomhus 

och vädret i Sverige skiftar väldigt snabbt och varierande med snö, regn och sol. Tillfälliga 

arbetsplatser och företagare som är oorganiserade leder till att olyckor kan ske samt att 

arbetsskador förekommer stort i byggbranschen. Olycksfallen mäts i antal olyckor per 1 000 

sysselsatta människor, 2013 var 1966 registrerade, vilket motsvarar 11,5 procent (Hansson 

m.fl., 2015). Enligt Hansson m.fl. (2015) som tidigare nämnts i examensarbetsrapporten så 

är de vanligaste olycksorsaken skador från förlorad kontroll av verktyg och redskap som 

dominerade med 344 olyckor (20 %).  
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4 RESULTAT  

Här nedan presenteras resultatet från intervjuer, skyddsronder, platsbesök och 

observationer. Resultatet från intervjuer presenteras i tre underkapitel. Svaren från 

intervjuerna är sammanfattade inom områdena nuläge, brister och anställdas förhållande 

till arbetsmiljö. Sedan redovisas skillnaderna mellan arbetsledares och yrkesarbetarnas 

svar. Därefter redovisas observationer från skyddsronder och platsbesök. Ställda frågor se 

bilaga 1 intervjufrågor. 

4.1 Intervjuer 

Nedan redovisas resultat från intervjuerna. Det är semistrukturerade frågor och svaren är 

tankar, idéer och åsikter hos respondenterna. Jag har intervjuat 12 personer. Fyra är 

arbetsledare/tjänstemän och åtta är yrkesarbetare så som snickare, plattsättare mm.   

4.1.1 Nuvarande arbetsmiljö och säkerhet på Tuna Entreprenad 

Figur 17 visar hur nuvarande arbetsmiljö och säkerhet på Tuna Entreprenad uppfattas av de 

anställda. Under intervjun fick respondenterna ge ett alternativ till svar på skalan 1–5 där 1 

är dåligt och 5 är mycket bra. Tio av tolv respondenter svarade att arbetsmiljön och 

säkerheten är medelmåttlig, 3, men bör förbättras när det gäller vissa större projekt. En 

respondents svar:  

”Säkerheten bör förbättras eftersom vi håller på med större jobb idag och där flera 

människor är inblandade, vilket också blir att arbeten blir mer avancerad och 

många glömmer städa efter sig, man gör saker fortare och då blir arbetsmiljö 

lidande” (Ya8).  

Medelvärdet var 3. Medianen var 3. Standardavvikelsen var 0,41. 

 

Figur 17 Svarsresultat till frågan: På vilken skala 1–5 ser arbetsmiljön och säkerheten ut på Tuna 
Entreprenads byggarbetsplatser i nuläge? 
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De flesta upplever att arbetsmiljön och säkerheten är god men det finns även brister som bör 

förbättras snarast. Det viktigaste är att arbeta med arbetsmiljön och säkerheten i ett tidigt 

skede och att bygget får utsträckt tid. Ya1 säger: ”jag tycker att nuvarande arbetsmiljö och 

säkerhet är god, men arbetsmiljö och säkerhet går alltid att förbättra”. Yrkesarbetarna 

påstår att alla vet och har en god kunskap om säkerheten. Den är implementerad påstår de 

flesta yrkesarbetare. Tuna Entreprenad har idag många yngre killar anställda och det som 

har hänt är att de äldre har påverkat de yngre om medvetenheten angående säkerheten på 

byggarbetsplatserna. Ya1 sätter därför 3 på skala 1–5 angående säkerheten. Ya1/3 påstår att 

det är en acceptabel arbetsmiljö och säkerhet på Tuna Entreprenads byggarbetsplatser. De 

ger svaret 3 att säkerheten är medelmåttlig. Men säkerheten kan alltid bli bättre. Angående 

nuvarande arbetsmiljö och säkerhet uttrycker sig en respondent Al2 såhär: ”jag skulle nog 

säga att det aldrig går att få 100 % säkerhet på grund av ett tidpressande schema […] 

yrkesarbetarna/snickare ställer bockar lite för illa för att arbetet ska gå fortare”.  

Respondenterna säger att de absolut viktigaste åtgärderna för att få bättre arbetsmiljö på 

Tuna Entreprenads byggarbetsplatser är att förlänga byggtiden eftersom det oftast är tiden 

som förhindrar att byggnadsarbetarna inte kan få en god arbetsmiljö. I tidplanerna måste det 

tas hänsyn till att alla moment som ska ingå och då också beakta arbetsmiljö och säkerhet. 

Yrkesarbetarna tar ofta genvägar som påverkar arbetsmiljön för att det ska gå fortare och 

inget annat menar arbetsledarna. Tidigare forskning har visat att tid har en stor påverkan på 

arbetsmiljö och säkerhet. 

Al1 säger: ”att vi aldrig får glömma arbetsmiljö och säkerhet, det får kosta och ta tid”.                 

Al4 påstår att arbetsmiljön är någonting vi måste bli bättre på att ta hänsyn till och se till att 

skapa mer medvetenhet hos våra egna yrkesarbetare och underentreprenörerna samt att vi 

hela tiden tänker förebyggande.  

Man får inte heller glömma bort underentreprenörerna eftersom de alltid är med i de flesta 

stora jobben. Al3 påstår att yrkesarbetarna måste förstå hur viktigt det är att 

arbetsmiljöreglerna uppfylls och även att tjänstemännen skall ta sitt ansvar, då det faktiskt 

kan ge sanktionsavgifter och fängelse för arbetsgivaren om inte arbetsmiljöreglerna följs.  

Detta framgår av AML och arbetsmiljöförordningen (AMF). Det som är ännu värre är att 

Tuna Entreprenad kan förlora en kollega/medarbetare som kan skada sig eller avlider på sitt 

arbete om reglerna inte följs. Arbetsmiljöverket och AML tar upp vilket ansvar arbetsgivare 

och arbetstagare har vad gäller arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Det är arbetsgivaren som 

skall se till att det råder en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och det spelar då inte någon roll 

om det är en byggarbetsplats eller en skola (Arbetsmiljöverket 2016; AML,2015).  
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4.1.2 Brister inom arbetsmiljö och säkerhet på Tuna Entreprenads 

arbetsplatser 

Figur 18 illustrerar brister som respondenterna ser på företagets byggarbetsplatser. Tio av 

respondenterna tycker att säkerheten är acceptabel eller mer och svarar 3 eller 4. En av 

respondenterna tycker att säkerheten är väldigt dålig och ger svaret 2, medan en tycker att 

säkerheten är väldigt god och ger svaret 5.  

Medelvärdet var 3,5. Medianen var 3,5 Standardavvikelsen var 0,76. 

 

Figur 18 Svarsresultat till frågan: På vilken skala 1–5 brister Tuna Entreprenads arbetsmiljö och 
säkerhet? 

Det finns nästan alltid brister på arbetsplatserna påstår arbetsledarna. Det som måste göras 

är att skapa medvetenhet och undvika genvägar och sluta tänka ”jag ska bara”. Ya2 påstår att 

man ibland klättrar på något ”sätt” som man egentligen inte ska. Man gör det för att man inte 

orkar gå och hämta en stege. Är det tillexempel två meter i höjdskillnad så klättrar man upp, 

men om det är högre än så tänker man mer på höjden och det är inte lika ofta man då bara 

klättrar upp hur som helst.  Under intervjun visar det sig att det finns brister i arbetsmiljö 

och säkerhet, men att Tuna Entreprenad är på väg att bättre kunna eliminera bristerna och 

detta är något som de måste arbeta än mer systematiskt med.   

Ya1 berättar om bristerna på arbetsplatsen: 

”Det finns alltid brister ute på projekt inom just säkerhetsfrågor. På grund av 

tidpressade arbetsscheman så nedprioriteras arbetsmiljö och säkerhetsfrågorna. Det 

är inte bara tid alla gånger utan det kan handla om pengar också. Men här på Tuna 

Entreprenad har de inte varit snåla eller inte köpt det vi har bett om, som till 

exempel säkerhetssele, skyddsskor, skyddskläder etc.” 
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En Arbetsmiljöplan (AMP) skall alltid tas fram innan ett projekt startar. Fem av tolv 

respondenter menar att de någon gång har läst arbetsmiljöplanen men de kommer inte ihåg 

vad som står i den när de sedan ska utföra sitt arbete. Det vill säga att respondenterna läser 

översiktligt, de ”skummar igenom” arbetsmiljöplanen och skriver sedan på att de har läst 

den.  De flesta yrkesarbetare tycker att det står för mycket saker i en AMP varpå den upplevs 

som tråkig att läsa. Mer än hälften av yrkesarbetarna läser inte arbetsmiljöplanen, vilket de 

inte heller gör med arbetsberedningar. ”Man har väl läst den någon gång” säger Ya5. Detta 

är ett återkommande problem för arbetsgivaren, eftersom yrkesarbetarna borde läsa 

arbetsmiljöplanen och ta del av arbetsberedningar. På så sätt skulle Tuna Entreprenad kunna 

arbeta mer systematiskt och skapa en ökad medvetenhet hos alla medarbetare. 

Arbetsberedningar är väldigt viktiga att skriva ner och analysera, och gå igenom 

riskbedömningar när man ska utföra moment som kan ha stor inverkan på säkerheten. Ett 

exempel på ett sådant moment är vid på-och av-montering av byggelement, där formen 

riskerar att släppa. Om formen skulle släppa, så kan det bli stora problem om personen inte 

är medveten om vilka hjälpmedel som skall användas för att kunna återställa formen på det 

säkraste sättet. Ya7 säger: ”Bristerna som finns här är att man kanske ska ha genomgång av 

arbetsmiljön och säkerheten innan arbetet sätter igång. Det har jag haft när jag har varit 

på andra projekt”. Brister på utbildning och tillgång till skyddsombud är något av de största 

bristerna ansåg de flesta yrkesarbetarna. Yrkesarbetarna menar att de skulle behöva veta mer 

om arbetsmiljö och säkerhet samt vilka regler och skyldigheter de har gentemot 

arbetsgivaren etc. Tuna Entreprenads ledning påstår att de är aktiva men ” vi saknar flera 

skyddsombud” säger Al4, vars syfte är att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt. De flesta 

Arbetsledarna säger ”Vi måste bli hårdare när de gäller att AMP ska läsas av de berörda 

och inte enbart gå igenom den muntligen”. 

Under intervjuns gång och vid platsbesöken har det visat sig att det endast är ett fåtal av 

arbetsledarna som upprättar en arbetsmiljöplan. Yrkesarbetarna skriver på eventuell AMP 

utan att läsa den noggrant och kan då inte heller följa den i sitt arbete. Tuna Entreprenad 

använder sig av en så kallad AMP-Guid som många andra i byggsektorn gör. Med hjälp av 

AMP-Guiden tas en arbetsmiljöplan fram för varje specifikt projekt. AMP-Guiden bygger på 

föreskrifterna i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS, 2014:26). Vissa arbetsledare 

har ganska god kännedom om arbetsmiljö och säkerhet, då de upprättar AMP och därmed 

ser till att de regler som gäller följs.  

Studien har visat att brister inom arbetsmiljön och säkerheten ökar med projektens storlek. 

De flesta respondenterna upplever att större projekt är mer utsatta för arbetsmiljöbrister än 

små projekt då de i större projekt går om varandra. Projektledare/platschefen har då ofta 

många komponenter att ansvara över vilket kräver extra erfarenhet och kunskap för att 

hantera. När mindre företag växer och tar sig an större projekt finns det inte alltid en så stor 

erfarenhet hos projektledaren och platschefen (vid totalentreprenad). Kontentan av detta blir 

vanligtvis brister och slarv i säkerheten vid större projekt. Vid större projekt är det också 

vanligare med underentreprenörer (UE), vilket också kan påverka arbetsmiljön. Platschefen 

som oftast är BAS-U har huvudansvaret för säkerheten både för sina ”egna” anställda samt 

UE på byggarbetsplatsen. De egna anställa är lättare att styra efter företagets rutiner jämfört 

med UE som inte är inkörda på företagets rutiner. AL4 säger: ”vi utgår från att UE är 
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medvetna om sina säkerhetsrutiner därför hinner vi inte alltid gå genom 

säkerhetsintroduktion med dem”.  

Ya4 menar att det är arbetsledarna som stressar yrkesarbetarna för att produktionen måste 

följa tidsplanen, därför tar yrkesarbetarna genvägar och utför arbetet så fort som möjligt, 

vilket medför att arbetsmiljön och säkerheten blir lidande när produktionen påskyndas. 

Detta är ett återkommande problem och en brist i företaget som måste åtgärdas enligt 

arbetsledarna. Alla arbetsledare(Al) anser att det är tiden som har störst påverkan på 

arbetsmiljön eftersom att det tar tid att göra skriftliga arbetsberedningar och att gå igenom 

säkerheten. Tiden räcker inte alla gånger till för att utföra dessa arbetsuppgifter som är 

viktiga för att förebygga olyckor på byggarbetsplatsen. När tiden inte räcker till flyttas 

arbetsguppgiftera fram vilket de ser allvarligt på. ”När väl olyckan är framme är det svårt 

att förhindra den” säger Al4. De flesta av arbetsledarna har fler muntliga genomgångar av 

arbetsberedningar med yrkesarbetarna och underentreprenörerna(UE) än skriftliga 

arbetsberedningar. Enligt 2 § kap 3 Arbetsmiljölagen (AML 2015:1) skall arbetsgivaren göra 

allt den kan för att arbetstagaren inte ska utsättas för ohälsa och olycksfall. Enligt Tuna 

Entreprenad och arbetsmiljölagen så skall arbetsberedningarna vara skriftliga och även 

finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen så att beställaren/byggherren också ska ha möjlighet 

att ta del av dessa precis som skyddsrondsprotokollen. Studien har visat att det är få 

arbetsledare och yrkesarbetare som upprättar skriftliga arbetsrutiner.  

4.1.3 Anställdas förhållande till arbetsmiljö och säkerhet   

Figur 19 beskriver brister i kunskap om arbetsmiljö och säkerhet inom företaget. 

Häften av respondenterna känner till vilka arbetsmiljö och säkerhetsregler som gäller, den 

andra hälften har inte tillräckligt med kunskap om säkerhetsreglerna.  

Medelvärdet var 2,33. Medianen var 2 Standardavvikelsen var 1,37. 

 

Figur 19 Svarsresultat till frågan: Känner du till vilka arbetsmiljö och säkerhetsregler som finns, just 
i ditt arbete? 
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En stor del av Yrkesarbetarna har inte kunskap om arbetsmiljö och säkerhet enligt gällande 

regler i AML. Ya3 menar att ”man har inte koll på vilka regler som gäller för arbetsmiljö och 

säkerhet, för att man engagerar sig inte riktigt i dessa frågor”. Det är tjänstmänens uppgift 

menar yrkesarbetarna. Ya6 påstår att ledningen och arbetsledarna på produktion sidan 

”överdriver” ibland med säkerhetstänkande. Ya6 menar att ” jag och många andra vill bra 

jobba skötta på, arbetsmiljön tar bara extra tid och det skapas en irritation. Jag tycker det är 

bättre att låta oss köra på istället för att tjata om hjälmen och dessa saker”. 

Arbetsledarna påpekar att arbetsmiljö och säkerhet är allas ansvar och inte endast deras. 

Arbetsledarna försöker förmedla och verkställa de regler och lagar som gäller. Det brister 

oftast i information säger Al3: ” vi säger till de att de ska ha hjälm på sig hela tiden, men sen 

när man går runt på bygget så ser man ändå att visa ”skiter” i det vi har sagt åt dem”. 

Detta är ett återkommande problem som arbetsledarna ser dagligen. Svaret man får från 

yrkesarbetarna är oftast” det finns inga föremål som ramlar på mig, eller att det är jobbigt 

att arbeta med hjälm på. Man tjatar på, men till slut så tröttnar man ”säger Al4. Man blir 

trött på att hela tiden springa och tjata på dem. De flesta av arbetsledarna höll med om att 

använda skyddshjälm och skyddskläder skall vara en självklar sak, och man ska inte behöva 

tjata eller upprepa samma saker hela tiden.  Tuna Entreprenads företagsledning har bestämt 

att samtliga skall bära Id handlingar, skyddshjälm skyddskläder, skyddsskor och följa 

arbetsplatsens miljö- och säkerhetsregler. Ansvaret för en god arbetsmiljö på 

byggarbetsplatsen när det gäller utförande av arbetet har byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-

U). Sedan är det alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret, för arbetsmiljön som gäller på 

byggarbetsplatser, vilket också arbetsledarna är medvetna om. 

Figur 20 beskriver anställdas syn på arbetsberedningar. Tio av de intervjuade säger att 

arbetsberedningar är jätteviktiga att upprätta och ger svaret 5, en svarar 4 ganska viktigt och 

en svarar 3 inte så viktigt.  

Medelvärdet var 4,75. Medianen var 5 Standardavvikelsen var 0,60. 

 

Figur 20 Svarsresultat till frågan: Hur viktigt är det att arbetsberedningar utförs?   
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I dagsläget görs ett få tal arbetsberedningar. Ya2 säger följande:  

”Arbetsberedningar är jätteviktiga att de upprättas och ha tillgång till (Jag skulle 

vilja sätta 5 där på skala 1–5) på grund av att när en arbetsberedning tas fram så är 

man flera personer som engagerar sig i problemen, och då fler personer har fler 

idéer och lättare kan komma fram till lösningar för problemen. I nuvarande projekt 

är säkerheten acceptabel inom Tuna Entreprenads byggarbetsplatser”. 

Enligt den Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är arbetsberedning ett sätt att 

arbeta förebyggande vad gäller arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Att skriva 

arbetsberedningar är också ett bra sätt att informera alla som ska medverka vid olika 

arbetsmoment att ”göra rätt från början”. Nedan finns det viktiga delar att tänka på och som i 

förkommande fall skall ingå i en bredning (SBUF, u,å): 

• Arbetsmoment med identifierade risker. 

• Arbetsmoment med nya metoder. 

• Arbetsmoment med nya material. 

• Arbetsmoment som organisationen inte har utfört tidigare. 

• Arbetsmoment där eventuella. Tillrättande kan bli kostsamma. 

• Arbetsmoment där det finns hårda tolerans och/eller kvalitetskrav. 

• Arbeten med särskilda arbetsmiljörisker. 

• Kritiska och styrande aktiviteter. 

• Ofta återkommande aktiviteter.  

 

Intervjuerna indikerar att yrkesarbetarna endast läser instruktionsbladen om det är några 

nya moment som skall göras och som inte har gjorts tidigare. Däremot för återkommande 

moment eller moment som de tidigare har gjort, så läser de generellt sett inte 

instruktionerna. Istället gör yrkesarbetarna oftast, som de tidigare har gjort. Detta kan ibland 

leda till säkerhetsproblem eftersom det kan komma nya verktyg och hjälpmedel, påstår de 

flesta äldre yrkesarbetarna. 

Enligt Arbetsmiljöverket skall skriftliga arbetsberedningar göras men enligt de intervjuade så 

görs i nu läget enbart ett få tal skriftliga arbetsberedningar. 

Yrkesarbetarnas förhållande till arbetsmiljön och säkerheten är god jämfört med hur den var 

förr när Tuna Entreprenad startades, men det måste bli bättre påstår och anser de flesta 

yrkesarbetarna under intervjuns gång. Yrkesarbetarna måste ta arbetsmiljöplanen mer 

seriöst och inte bara skriva under utan att läsa den. Ya8 berättar att ”vi är väldigt dåliga på 

att läsa arbetsmiljöplanen, eftersom den är svårläst och man intresserar sig inte för 

detta…”. Det har blivit mer viktigt att läsa alla papper nu för tiden jämfört med förut när vi 

arbetade. Tuna Entreprenad har blivit bättre på att följa reglerna påstår de flesta 

respondenter fastän företaget har vuxit otroligt mycket och inom en ganska kort tid.  

Det ställs ännu högre krav på arbetsberedningar när arbetet innefattar något av de 13 

särskilda riskarbetena, såsom när arbetet pågår mer än 30 dagar, antalet anställda överstiger 

20 personer som arbetar och mer än 500 arbetstimmar förbrukas eller om arbetet kräver 

förhandsanmälan till arbetsmiljöverket/kommens stadsbyggnadsförvaltning (AFS, 2008:16). 
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Ya2 säger: ”förhållandet till arbetsmiljön och säkerheten kan alltid bli bättre för att kunna 

avvärja olyckor”.  

4.1.4 Skillnader mellan arbetsledares och yrkesarbetares svar  

Under intervjuns gång har det visat sig att det finns skillnader mellan Arbetsledarna och 

yrkesarbetarnas svar. Den skillnaden utgår utifrån den arbetsuppgift de intervjuade har.  

Arbetsledarna är tjänstemän och ”bestämmer” oftast och sätter yrkesarbetarna i arbete. 

Arbetsledarna är de som har mer ansvar över byggarbetsplatsen och ska vara närvarande för 

yrkesarbetarna för att vara kunna hjälpa dem som t.ex. beställa material, kläder. De ska även 

vid behov kunna vända sig till arbetsledarna. De ska också planera och se till att arbetet är 

igång och att tidsplanen följs. En yrkesarbetare är oftast snickare, murare, hantverkare etc. 

och arbetar ute i produktion och har någon from av yrkesutbildning.  

Ya2 Visste inte vad arbetsberedningar var för något, eftersom han tidigare inte kommit i 

kontakt med detta och vissa av respondenterna har tidigare varit egna företagare där 

arbetsberedningar inte gjorts. Ya2 påstår också att när man utför ett jobb så självklart tänker 

man på att inte skada sig och har det i åtanke. Han menar att man har arbetsbredningar i 

huvudet men man är för lat för att läsa.  

De flesta arbetsledarna känner till vilka arbetsmiljöregler som finns samt försöker följa upp 

dem i den mån de hinner. De flesta arbetsledarna påstår också att det oftast är tidsbrist, 

speciella arbetsmoment och ekonomin som har varit hinder för att verkställa godtagbar nivå 

på arbetsmiljö-och säkerhetsåtgärder. Alla 12 respondenterna berättar att arbetsmiljön och 

säkerheten är förhållandevis god men att den alltid kan bli bättre och detta bör förbättras ute 

på Tuna Entreprenads byggarbetsplatser. Detta pga. att företaget har vuxit och har idag flera 

större projekt, vilket har lett till att de anställdas förhållande till arbetsmiljön och säkerheten 

har blivit nedprioriterat. Fokus har varit på att verkställa projekten i god tid. 

Yrkesarbetarna såg inte lika mycket brister som arbetsledarna gjorde. Yrkesarbetarna menar 

att de är mest ute och då blir man van vid det ögat ser dagligen och där med ser man inte alla 

brister. Arbetsledarna menar att de är mer uppdaterade och ser saker och ting på helt annat 

sätt och med andra vinklar.  

4.2 Skyddsronder, platsbesök och observationer 

När de gäller skyddsronder har det analyserats och observerats åter kommande problem 

”anmärkningar” från de byggarbetsplatser som besöktes (se figur 1 s.5). Tidigare 

skyddsrondsprotokoll har analyserats för att se vilka anmärkningar arbetsledare tillsammans 

med skyddsombud har upptäckt (se Bilaga 7 för skyddsrondsprotokoll). I de flesta av 

platsbesöken och skyddsronderna som genomfördes var det ett antal ”kontrollpunkter” som 

anmärktes på upprepande gånger så som; 

1. Allmänordning:  

• Förbandsmaterial: Saknades på/fanns inte på vissa ställen. 
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• Personlig utrustning (så som skyddshjälm och skor med ståhätta): Det fans, men 

saknades på 1 ställe. 

• Verktyg och redskap: Det fanns, men bör kontrolleras innan användning 

• Avstängningsanordningar, skyltar, anslag, och belysning, brister på vissa platser.   

 

2. Ställningar: 

• ”Inre” plankan saknades på fler ställen (risk för att ramla) 

• Infästning, sparklist, rättavstånd från väggen 30 cm max, skyddsräcken och skyddsnät 

vid behov.  

Ovanstående punkter är de återkommande kontrollpunkter som har uppmärksammats vid 

analys av skyddsrondsprotokoll. Detta upptäcktes och observerades under 

skyddsrondsvandringen tillsammans med arbetsledare och skyddsombud på de fyra av Tuna 

Entreprenads byggarbetsplatser.   

Brister som jag upptäckte och analyserade förutom ovanstående punkter var; städning, dålig 

belysning, risk för att snubbla, risk för halka, brist på brandsläckare, brist på förstahjälps 

låda, brist på hjärtstartare och brist på extra skyddskläder i form av hjälm. Det var också brist 

på extra skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsskor. 

Brist på städning var ett återkommande problem. Detta kunde te sig som det låg kvar gamla 

plankor, material och restprodukter från tidigare veckor, som skulle ha städats bort 

föregående vecka enligt tidigare skyddsrondsprotokoll. (När frågor ställdes till arbetsledare 

och yrkesarbetarna varför detta inte vart gjort, så var svaret fler gånger desamma ”att man 

inte har hunnit eller att det är på gång…”). Brist på städning ökar naturligtvis risken för att 

snubbla.  

Med tanke på väderlek och vind under vinterhalvåret är risken för halka stor och det behövde 

röjas på fler ställen under platsbesöken. Det största problemet var att belysning på flera 

ställen saknades. Eftersom dagarna är mörkare på vintertiden utgjorde detta en risk för att 

inte se verktyg och ramla eller fastna i material etc. På platsbesöken upptäcktes det att 

brandsläckare fanns endast i byggbodarna och i containern, fastän man svetsade och 

arbetade med ”hetsarbeten”. När man skall arbeta med heta arbeten så skall brandsläckare 

vara tillgänglig och följa med till den platsen detta arbete pågår för ett förbyggande syfte om 

brand skulle utlösas då risk för brand kan finnas vid heta arbeten med t.ex. svetsning av 

armering eller andra saker.   

Skyddsräcken, utrymnings- och samlingsplan samt Arbetsplatsdispositionsplan (APD-Plan) 

saknades på en del av arbetsplatserna. Det noterades vissa avvikelser som kan utgöra stora 

faror, som till exempel att det saknades ändproppar för armeringsjärn på vissa ställen. Detta 

är väldigt allvarligt och kan sluta väldigt olyckligt påpekades. Detta observerades starkt av 

arbetsledarna och skyddsombud. ’’Yrkesarbetarna vet mycket väl om att det skall sitta 

”ändproppar” på varje armering som sticker ut, men de missar det ibland och är lata att leta 

rätt på nya ändproppar” säger arbetsledarna under platsbesöket som observerade detta. 

Skyddsombuden på byggarbetsplatserna påstår att det kan sluta väldigt olyckligt om man 

snubblar och ramlar på dessa utstickande armeringsjärn då de är väldigt vassa och utgör en 

direkt fara för de arbetstagare som vistas på arbetsplatsen.   
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Arbetsledarna på plats tycker det är viktigt att ta tag i problem och lösa dem direkt, istället 

för att ”skjuta” upp problem som växer till ännu ett problem och så vidare. I slutändan kan 

ett litet återkommande problem bli ett stort problem. Om det till exempel vid slut besiktning 

inte är städat eller att det blir stopp i processen för produktionen om olyckor uppstår pga. en 

säkerhetsbrist, kan det leda till högre kostnader och förseningar påstår de flesta av 

arbetsledarna.  

Från tidigare skyddsrondsprotokoll fram gick att det saknades skyddsräcken på vissa platser, 

men att detta sen hade åtgärdats. Skyddsombudet påpekade att han hade fått säga till flera 

gånger innan yrkesarbetarna ordande det. ”Jag tycker det är jobbigt att behöva tjata på dem 

och vara på hela tiden. Jag tycker det ska vara som en självklar sak att ordna med 

skyddsräcken innan vi kan arbeta på högre höjder”. Han menar att Tuna Entreprenad bör 

tänka mer förebyggande i tidigare skeden än att göra saker i efterhand (se bilaga 7).  

Enligt Tuna Entreprenads arbetsmiljöpolicy och arbetsplatsinformation ska en ren och 

välordnad arbetsplats gälla på alla byggarbetsplatser.  

4.3 Förslag till förbättring  

I nedanstående figur beskrivs de viktigaste aspekterna att ta hänsyntill enligt studien vilket 

stöds av Almén och Larsson (2014) samt Arbetsmiljöverket.   

Aspekter Förslag Utförande  

Tid Tillräckligt med tid för varje 
projekt. Arbetsmiljö och 
säkerhet tar tid att utföra. 

Återkommande uppföljning  

Städning Måste göras kontinuerligt. Återkommande uppföljning  

Utbildning Kontinuerligt förebyggande. Återkommande uppföljning  

Framförhållning och 
planering av arbetsmiljön i 
tidigt skede 

Arbetsberedningar som tar 
hänsyn till arbetsmiljö och 
säkerhet. På så sätt planeras 
förebyggande för olyckor. 

Återkommande uppföljning  

Kommunikation  Ständig kommunikation 
genom regelbundna möten 
och utnyttja befintlig teknisk 
utrustning. 

Återkommande uppföljning  

Figur 21 Brister inom arbetsmiljö och säkerhet med förslag till utförande.  
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5 DISKUSSION   

I det följande diskuteras och reflekteras över svar på frågeställningar samt resultatet av 

intervjuer, skyddsronder, observationer och platsbesök. Först diskuteras nuvarande 

arbetsmiljö och säkerheten samt brister inom arbetsmiljö och säkerhet. Därefter diskuteras 

de anställdas förhållande till arbetsmiljö och säkerhet och genomförda skyddsronder, 

platsbesök och observationer.  

5.1 Nuvarande arbetsmiljö 

Arbetsmiljön och säkerheten är väldigt varierande ute på de olika byggarbetsplatserna som 

jag har besökt under hösten 2016. Detta har bland annat berott på storleken av projekt och 

på platsen.  

Tuna Entreprenad har en ganska god blandning av äldre och yngre yrkesarbetare. 

Majoriteten är yngre vilket kan bero på att företaget är ganska ungt. En undersökning av 

Arbetsmiljöverket, (2016) visar att det är fler unga män som skadar sig på 

byggarbetsplatserna än äldre män och kvinnor (se även kapitel 3.2.3 anmälda arbetsolyckor 

för män och kvinnor). På Tuna Entreprenad har det ännu inte skett någon allvarlig 

arbetsskada eller olycka trots att majoriteten av de anställda är ”unga män”. En anledning 

kan vara att företaget endast har varit aktivt i tre år. En annan faktor kan vara att de äldre 

yrkesarbetarna har stor påverkan på de yngre yrkesarbetarna.  

Under intervjun och platsbesöken observerade jag att de anställda arbetar väldigt bra ihop 

och vågar säga till varandra att inte ta några risker och vara ”Tarzan” utan istället tänka på 

säkerhet och familj i första hand.  Jag tycker mig se att de yngre yrkesarbetarna inte alltid har 

rätt kunskap för arbetet de ska utföra då de ibland inte alls läser instruktionerna. Istället gör 

de saker mer direkt och det är då olyckor kan uppstå. Det som skiljer de äldre yrkesarbetarna 

från de yngre är att de äldre har större erfarenhet av rutinmässiga arbetsmoment. Erfarenhet 

leder till att de är mer medvetna om problem som kan uppstå, vilket de kan förhindra genom 

att inte göra samma fel igen. Om ”yngre och äldre” samarbetar leder detta till att det blir som 

en sammanvägning mellan dessa två yrkeskategorier och på så sätt tror jag att de kan hjälpa 

varandra att både vara mer effektiva och säkra ute i produktionen. Figur 17 visar att 

säkerheten på Tuna Entreprenads byggarbetsplatser är (3) acceptabelt, som varken är ett bra 

eller dåligt resultat. Ett medel på 3 (medelmåttlig säkerhet) är inte tillräckligt för ett 

byggföretag med så många anställda, vilket indikerar att krävs ett mer omfattande och 

förebyggande systematiskt säkerhetsarbete. Eftersom Tuna Entreprenad expanderar väldigt 

fort kan en medelmåttig arbetsmiljö leda till stora konsekvenser, om man inte aktivt arbetar 

för arbetsmiljön och säkerheten samt förbättrar den.  

Genom att skapa mer medvetenhet ”safety first” hos de anställda och se till att 

yrkesarbetarna och underentreprenörerna tar del av säkerheten samt läser igenom 

arbetsmiljöplanen skapas en bättre arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna. På så 

sätt kan företaget arbeta mer systematiskt och använda sig av ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) se under kapitel 3.2.4. Arbetsledarna skall skriva arbetsberedningar 
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som ska följas av alla och framför allt säga till ledningen vid hinder och försämring av 

säkerheten på byggarbetsplatserna.   

Säkerheten varierar beroende på hur många människor som har varit inblandade i projektet, 

vem som driver projektet, vilken bakgrund och erfarenheter BAS-U, BAS-P och de 

involverade tjänstemännen och yrkesarbetarna har. När fler människor är involverade från 

projektets början, så kan problem och hinder lösas i ett tidigt skede. Detta leder till att skador 

och olyckor på byggarbetsplatsen kan förhindras. Enligt Almen och Larson (2014) så gäller 

det att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till att arbetstagaren inte behöver fokusera lika 

mycket på hinder och störningar i arbetsmiljön. Det är BAS-P:s uppgift att i tidigt skede 

utforma en bra arbetsplats med god arbetsmiljö och säkerhet. BAS-U tar vid efter BAS-P och 

skall se till att det råder en god arbetsmiljö under arbetes gång. Enligt AML måste BAS-U 

även upprätta en arbetsmiljöplan (AMP) innan byggarbetsplatsen ska etableras. När fler 

människor är involverade i projektet i tidigt skede desto fler bra idéer och förslag kommer 

fram. De flesta arbetsledare tyckte att Tuna Entreprenad bör förbättra sin arbetsmiljöplan 

och framförallt se till att den efterlevs av alla anställda.  

Enligt kapitel 3.2.3 som berör arbetsskador visar statistiken att det förekommer mer 

arbetsskador inom byggbranscher än inom andra branscher. Människor bli allvarligt skadade 

och kan till och med mista sitt liv. Därför är det väldigt viktigt att arbetsgivaren hela tiden 

arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och säkerhet. Detta är även ett krav från 

Arbetsmiljöverket och regleras i AML, 2015 och AFS, 2001.  

De flesta av yrkesarbetarna anser att det är arbetsledarnas ansvar att arbetsberedningar tas 

fram vilket det också är. För att förhindra risker ska arbetsledarna ansvara för att 

arbetsberedningarna följs tycker yrkesarbetarna. Arbetsledarnas svar på ställda 

intervjufrågor när det gäller arbetsberedningar visar att de inte riktigt håller med 

yrkesarbetarna då det gäller ansvaret att arbetsberedningarna följs. De fyra arbetsledarna 

som intervjuades tycker i stort sätt att man ska fördela säkerheten mellan yrkesarbetare och 

arbetsledare och att yrkesarbetarna måste lyssna mer och tänka mer säkerhetsmässigt dvs. 

”safety first”.  Arbetsledarna har inte samma kunskap när det gäller utförande av 

arbetsmoment som yrkesarbetarna har. Detta påstår Ya8 i intervjun då han säger ”vi tänker 

på olika sätt, för tjänstemännen är tid och dagar pengar”. Studien har visat att de ändå 

tänker granska lika när det gäller säkerhet där båda parterna har som mål att inte skada sig 

på byggarbetsplatsen utan komma hem oskadda. På så sätt har de ett gemensamt mål. 

Arbetsledarna försöker göra så gott de kan för att förhindra arbetsolyckorna och ledningen 

måste stötta arbetsledarna i detta arbete.  

Studien har även visat att arbetsledarna inte utför sina tjänstemannauppgifter till 100 %, då 

yrkesarbetarna kan använda sig av genvägar som leder till att de inte följer 

arbetsmiljöplanen. Arbetsledarna ska se till att yrkesarbetarna läser AMP innan de skriver på 

och godkänner planen, dock förekommer det ofta att planen skrivs under och godkänns utan 

att den har lästs igenom tillräckligt. När platsbesök utfördes observerades detta vilket 

lämnades som synpunkter till ansvariga platschefer vid de specifika projekten där 

platsbesöken utfördes. Trots bristerna som finns tycker tio av tolv respondenter att 
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nuvarande arbetsmiljö och säkerhet på Tuna Entreprenad är acceptabel, (genomsnitt: 3, 

standardavvikelse: 0,47 & median:3) se figur 17.  

5.2 Brister inom arbetsmiljön och säkerhet  

Enligt Almen och Larson (2014) är Arbetsmiljöverkets (2015d) förslag på BAS-P och BAS-U 

utbildning bristfällig och anledningen till detta är att utbildningen är för kort. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet kräver mer tid än fyra timmars utbildning, vilket 

idag är rekommenderad tid för att gå igenom arbetsmiljölagen, föreskrifter etc. studien visar 

att detta stämmer. Kurslitteratur och andra relevanta uppsatser som har lästs under studien 

har inte givit tillräckligt med erfarenhet för att kunna uppta ett BAS-U på bygget.  

Arbetsmiljöverket menar på att BAS-P och U skall ha tidigare erfarenhet och utbildning. 

Erfarenheten som krävs av BAS-P och BAS-U erhålls inte under fyra timmars utbildning. 

Almen och Larson (2014) använder sig av Szymberski (1997) tidsäkerhetskurva se figur 2 

(som beskriver). Enligt Szymberski (1997) är möjligheten att påverka säkerheten i ett projekt 

störst i början och sjunker sedan i takt med projektets gång, se figur 2. Om en risk i 

planeringsarbetet upptäcks i ett tidigt stadium finns större möjligheter till att planera 

arbetsmiljön samt säkerheten och därmed minska riskerna på arbetsplatsen. På en 

arbetsplats som är utformad på ett arbetsmiljösäkert sätt är arbetsmiljön inte lika beroende 

av arbetstagarnas medvetenhet angående säkerheten. Tuna Entreprenad bör ta del av 

Szymberski (1997) för planering i tidigt skede utifrån de observationer som gjordes vid 

platsbesöken. Vid platsbesöken upptäcktes det att de hinder som hittades hade att göra med 

att man inte tagit tid till och planerat in arbetsmiljö-och säkerhetsfrågorna. Tiden var 

därmed det största hinder i de flesta av projekten och detta tyckte även arbetsledarna som 

intervjuades. Tuna Entreprenad skulle ha lagt ner mer tid vid projekteringen och tänkt på 

arbetsmiljön och säkerheten i ett tidigt skede och att det faktiskt tar tid att göra 

arbetsberedningar och APD-plan. Det fanns heller ingen upprättad ”säkerhetsintroduktion” 

dvs. genomgång av säkerhetsregler- och arbetsmiljöpolicy för de medarbetare eller 

underentreprenörer som besökte projekten.  

Tuna Entreprenad bör ha säkerhetsintroduktion för de personer som besöker deras 

byggarbetsplatser enligt arbetsmiljöplanen. Under de platsbesök som utfördes understudien 

genomgick det endast säkerhetsintroduktion på ett av de fyra platsbesöken som genomfördes 

under hösten 2016, vilket kan leda till olyckor på arbetsplatsen då medvetenheten kring 

säkerheten blir bristfällig. Jag visste t.ex. inte var; brandsläckare låg, var samlingsplatsen låg 

vid eventuell olycka. Vem skulle jag vända mig till om en arbetsplats olycka inträffade etc. Jag 

fick däremot ta del av arbetsmiljöplanen denna var tillgänglig på alla byggarbetsplatser, men 

en säkerhetsintroduktion borde ha genomförts vid alla av de fyra projekten som besöktes 

under studien. Det är ett förebyggande syfte att ha en säkerhetsintroduktion för besökare vid 

varje specifikt projekt, eftersom varje projekt är unikt och det uppstår olika risker vid olika 

projekt. 

Tuna Entreprenad använder sig av den s.k. AMP-Guiden som rekommenderas av 

Arbetsmiljöverket och är ett digitalt hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. Innehållet i 
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AMP-Guiden är till för alla aktörer inom byggbranschen som har behov av en färdig mall för 

arbetsmiljöarbetet. AMP-Guiden är ett färdigt Word dokument som är framtaget av 

branschföretagen inom byggindustrin, och som lätt går att ladda ner och fylla i.  

På samtliga byggarbetsplatser kan det göras mycket när det gäller arbetsmiljöarbete. Det 

gäller för arbetsledare och platschefer att kunna överlåta uppgifter till övriga medarbetare 

och vara tydlig med att det är arbetsuppgiften som har överlåtits och inte ansvaret.   

Åtgärder enligt AMP-guiden kan handla om att följa upp åtgärder i en arbetsberedning eller 

riskanalys. Det är dock inte de anställda som ska följa upp åtgärderna, utan den uppgiften 

bör ges till någon "oberoende" som arbetar i närområdet. Vidare bör de analysera ifall de sig 

trygga med riskelimineringen som är gjord. En möjlighet skulle kunna vara att använda ett 

roterande schema där skyddsombudet tar med sig en ny hantverkare varje vecka och utför 

efterkontrollerna från arbetsberedningarna tillsammans. 

Men för dylika åtgärder krävs det att tid avsätts för arbetsmiljöarbetet och att dem som får 

uppgiften känner och förstår varför man gör det, och inte för att det är ett måste. 

Tuna Entreprenad måste arbeta utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebär; 

arbetsgivaren skall undersöka miljön, göra en bedömning av risker, åtgärda uppkomna 

brister och kontrollera att åtgärderna ger resultat. Detta skall vara ett ständigt pågående 

process med återkommande uppföljning (Se figur 5 s.13). 

Tuna Entreprenads ledning behöver arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete för att kunna 

förbygga och skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för sina anställda. En av anledningar 

till att systematiskt arbetsmiljöarbete inte har utförts på Tuna Entreprenad kan bero på att 

medarbetarna inte har fått tillräckligt med utbildning vilket leder till brist inom säkerhet. 

Detta är dock ett lagkrav enligt AML. 

Forskningen har visat att bristande kunskaper, dålig riskbedömning av arbetsuppgifter, 

avsaknaden av skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning, stress och eftersatt 

underhåll, är några faktorer som leder till arbetsolyckor. Almén och Larsson (2014) säger att: 

”ju tidigare vi är medvetna om problem och säkerhetsbrister desto snabbare kan vi ta tag i 

problem och lösa dem vilket leder till bättre lönsamhet. Olyckor kostar mer än vad 

säkerhetsarbetet kostar under ett år”. De intervjuade personerna tyckte att de inte hade fått 

tillräckligt med utbildning inom arbetsmiljö och säkerhetsområdet. Studien visar också att 

det finns brist på vad gäller säkerhet hos Tuna Entreprenad som bör förbättras. Almén och 

Larsson (2014) påstår ”att bra förutsättningar för ett effektivt arbetsmiljöarbete är att 

behandla problemet i ett väldigt tidigt skede”. 

Alla (4) intervjuade arbetsledare anser att en stor del av problemet med arbetsmiljöarbetet 

ligger i att förmedla detta vidare till yrkesarbetarna. Kommunikationen påverkar en stor del 

av arbetets utförande för att kunna få alla yrkesarbetare att sträva efter en bra arbetsmiljö 

och gör att arbetet blir lättare att utföra.  

Samtliga 12 st intervjuade påstår även att yrkesarbetares beteende, genom att ta risker kan 

leda till många arbetsolyckor och måste elimineras. Yrkesarbetarna har ett tidsschema att 

följa vilket kan stressa upp arbetsprocessen och minska kvalitén och säkerheten.  
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Vad kan det bero på att Tuna Entreprenad saknar ett antal skyddsombud enligt gällande 

föreskrifter (från Arbetsmiljöverket samt AML). Det som har gjort det svårt att ha flera 

skyddsombud är att många av Tuna Entreprenads yrkesarbetare inte är med i någon facklig 

organisation, eftersom att fackförbunden menar att man måste vara medlem i ett 

fackförbund för att kunna vara skyddsombud. Detta kan upplevas som problematisk då 

skyddsombud är av vikt vid varje arbetsplats, samtidigt som detta då tvingar individen till att 

vara medlem i ett fackförbund vilket medför ett tvingade medlemskap istället för ett 

medlemskap baserat på individens fria vilja. Fackförbundens roll i arbetslivet är att vara stöd 

för medarbetarna vilket innebär att fackförbunden bevakar medarbetarnas intressen, 

rättigheter samt kollektivavtalen i syfte att skapa ett gynnsamt arbetsliv för medarbetarna. 

Det som skulle kunna förändras är att istället för det tvingande medlemskapet gällande 

skyddsombuden på arbetsplatsen är det av större vikt att ha flera skyddsombud, fackligt 

anslutna eller ej, som tänker kring och innehar ett stort intresse för arbetsmiljö och säkerhet 

då de är involverade i arbetsmiljö och säkerhet ute på byggarbetsplatser inom Tuna 

Entreprenads projekt. Vilket innebär att det är mer gynnsamt för medarbetarna samt 

säkerheten med minst ett utsätt skyddsombud som är delaktig i det systematiska 

säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Utifrån detta kan det vara fördelaktigt att ha ett eller flera 

skyddsombud, som inte behöver vara medlemmar i ett fackförbund, vilket med för då att 

man kan bli utvald och nominerad av sina kollegor. Om yrkesarbetarna nominerar och väljer 

ut ett skyddsombud för varje projekt så är problemet eliminerad med ett skyddsombud som 

måste vara ansluten till och utsedd av ett fackförbund, då detta skall vara oberoende av 

fackförbunden. Det är inte lagstiftad att skyddsombuden skall vara fackligt anslutna. 

Arbetgivarorganisationen och yrkesarbetarna kände inte till AML och arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) där det framgår att man hela 

tiden ska arbeta systematiskt och arbetsgivaren ska sträva efter att en god arbetsmiljö skall 

råda på byggarbetsplatsen. Det är inte enbart arbetsgivaren som har skyldigheter utan även 

arbetstagarna har skyldigheter att följa AML samt regler kopplade till detta som företaget 

ställer på sina anställda. Under intervjuerna upptäcktes det brister i att respondenterna inte 

kände till företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Ya8 berättar om hur andra människor 

inom arbetet inte uppmärksammar arbetsmiljön tills en medarbetare skadar sig: 

”man tänker inte på arbetsmiljö och säkerhet förrän det händer någonting, d.v.s. inte 

för än det händer något så börjar man tänka lite extra på just det som har hänt det 

är då man vaknar till, vilket då kan vara försent”.   

I Arbetsmiljöverkets (2016) rapport vad gäller arbetsolycksfall visas det att det sker fler 

olyckor på byggarbetsplatser inom byggbranschen, än vad respondenterna var medvetna om. 

Det är viktigt att man använder all utrustning som till exempel sele, skyddshjälm och 

skyddsskor som finns tillgängligt menar arbetsledarna.  

Resultat från studien visar att Tuna Entreprenad bör skapa ett bättre systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) för att kunna få en mer strukturerad och välfungerande arbetsmiljö 

i företaget. Företaget växer kontinuerligt vilket medför större krav och mer noggrannhet för 

att kunna expandera. Företaget behöver ha en god grund att stå på för sina anställda.  

Jag tillsammans med företagsledningen har utarbetat ett förslag till förbättrad företagspolicy 
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som innebär att uppföljning av arbetsmiljöregler ska ske tätare och åtföljas noggrannare. (se 

bilaga 2). Till exempel ska alla alltid bära hjälm, varselväst, skyddsskor och ID06 på alla 

Tuna entreprenads byggarbetsplatser. Vi har även tagit fram bättre material för systematiskt 

arbetsmiljöarbete som årligen ska följas upp av arbetsgivaren.   

I en Arbetsmiljöpolicy skall följande ingå: undersökning av arbetsmiljön, utredning av 

olyckor och ohälsa, tillbud, riskbedömning, åtgärder, handlingsplan och kontroll, för att få en 

bättre arbetsmiljö. Till detta skall medverkan från anställda, utarbetade rutiner, fördelning av 

uppgifter, och tillräckligt kunskap och kompetens ingå. Allt detta leder till en bättre 

arbetsmiljö till framtida projekt. 

5.3 Anställdas förhållande  

Nuvarande arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatserna är medelmåttlig eftersom medianen 

och medelvärdet är 3 enligt de anställda, se figur 17.  

När det gäller brister inom arbetsmiljön och säkerheten är medelvärdet 3,5. och medianen 

3,5. Vilket tyder på den är acceptabel, se figur 18. 

De anställdas förhållande till arbetsmiljön och säkerheten är inte acceptabel då medelvärdet 

var 2,33 och medianen var 2 för att de anställda inte kände till vilka arbetsmiljö och 

säkerhetsregler som finns, just för deras arbete, se figur 19.   

När det gäller arbetsbredningar har de anställda uppgivit att det i princip inte tas fram 

skriftliga arbetsberedningar vilket det enligt Tuna Entreprenads arbetsmiljöpolicy skall 

göras, se figur 20.  

Ya7 påstår: det är viktigare med säkerheten på ett större jobb än mindre jobb för att det finns 

mer risk och det är flera personer som är involverade i projektet. Ya7 säger även att ”man går 

om varandra”.  

De flesta respondenterna tycker att det är väldigt viktigt att alla följer reglerna vilket minskar 

risken för ohälsa samt att personskador inte skall uppkomma. Enligt arbetsledarna är 

yrkesarbetarnas förhållande till arbetsmiljön och säkerheten inte acceptabel, då de inte vill 

lyssna till arbetsledarnas instruktioner dvs. yrkesarbetarna har fel attityd till säkerheten. 

Detta tyder på att Tuna Entreprenad inte har så god arbetsmiljö och säkerhet. De planerar 

inte heller för arbetsmiljön och säkerheten i ett tidigt skede. Studien som Chan m.fl. (2005) 

har gjort utanför Sverige tyder också på att en god arbetsmiljö måste komma inifrån 

organisationen för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen. Det är av vikt att skriftliga 

arbetsbredningar görs, vilket tyvärr inte sker i praktiken.  
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5.4 Skyddsronder, platsbesök och observationer 

På Tuna Entreprenads arbetsplatser har de en gång i veckan en skyddsrond. Under studien 

observerades det att medarbetarna ibland har skjutit på skyddsronderna pga. Tidsbrist, vilket 

inte är förebyggande i säkerhetsaspekt då det kan ge konsekvenser framöver, som till 

exempel brist på städning av spillt material, verktyg som inte är undanplockade, snubbelrisk 

gällande sladdar. Om medarbetarna snubblar på arbetsplatsen är det stor risk för skador då 

det är brist om tid och väldigt många människor på plats samtidigt.  

Jag föreslår att skyddsrond skall ske en eller två gånger i veckan som standard. En gång per 

månad ska arbetsledare tillsammans med platschef gå igenom alla punkter i 

skyddsrondsprotokollen väl och strukturerat. Bl.a. kontroll av identitetshandlings (ID06), 

skyddshjälm, skor, kläder. etc. Det finns väldigt brett att utveckla och förbättra 

arbetsmässigt. 

Jag har muntligen påpekat att det ska finnas hjärtstartare APD-plan etc. vilket Tuna 

Entreprenad kommer att åtgärda. 

5.5 Metoddiskussion och metodval 

Den valda metoden för intervjuer har varit till stor hjälp då en egen intervjuguide skapades 

med hjälp av tidigare examensarbete. Semi-strukturerade intervjuer har använts i detta 

examensarbete för att skapa en bild av hur verkligheten ser ut vad gäller arbetsmiljö och 

säkerhet på Tuna Entreprenads byggarbetsplatser. Respondenternas namn är inte angivet av 

sekretesskäl och för att respondenterna skulle vara mer öppna och ärliga med sitt svar. Deras 

svar bygger på erfarenheter, känslor och åsikter. De tolv intervjuade personerna är i blandad 

ålder dvs. ”yngre och äldre” arbetstagare.  

Intervjuerna gav studien ett bredare perfektiv gällande medarbetarnas upplevelser av 

arbetsmiljöarbete och säkerhet på arbetsplatsen. Det framkom även under intervjuerna att 

det upplevs en diskrepans mellan vad som står ned skrivit i föreskrifter etc. samt hur det 

omsätts i praktiken, vilket medför att så väll teori som praktik sammanflätat ut gör en god 

grund för det framtida arbetet.   

Under platsbesök och vid genomförande av intervjuer så har de anställda framfört till mig att 

examensarbetet har hjälpt företaget och de anställda att tänka mer ”safety first” vilket många 

gånger inte är lätt på grund av; tidsbrist, ekonomi, samspel och mänskliga faktorer har denna 

studie visat (Almen & Larson, 2014; Dėjus, 2013). 

Jag kommer även att göra en förbättring av arbetsmiljöplanen (AMP) och en specifik 

arbetsberedningsmall för Tuna Entreprenads byggarbetsplatser. Detta kommer att skapas 

efter examenarbetet och därför tas det inte upp i denna rapport. 
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6 SLUTSATSER 

Tuna Entreprenad bör satsa mer på att utbilda sin personal (internt) när det gäller 

arbetsmiljö och säkerhet för att skapa en större medvetenhet hos sina anställda och 

underentreprenörer(UE). På så vis får arbetsgivaren ett mer organiserat företag med 

sakkunniga personer när det gäller arbetsmiljö och säkerhet för att få de anställda att tänka 

”safety first”.  

Denna studie har bidragit till att de anställda på Tuna Entreprenad har blivit mer medvetna 

om arbetsmiljö och säkerhet och tänker förhoppningsvis mer ”safety first”.  

De viktigaste slutsatserna för att uppnå en högre grad av tillfredställande arbetsmiljö 

inkluderar:  

• Utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet. 

• Arbeta med och planera arbetsmiljön i tidigt skede. 

• Skapa mer tid för arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. 

• Arbeta mer och mer systematiskt. 

• Tuna Entreprenads rutiner behöver utvecklas för att ta få fram en effektiv men framförallt en 

fungerande modell gällande arbetsmiljöarbetet, vilken skalla vara begriplig för alla 

involverande i projekten.    

 

Statistiken visar att det sker svårare olyckor på byggarbetsplatser än på andra arbetsplatser. 

Tuna Entreprenad har hittills haft tur att det inte skett någon svårare arbetsolycka hos dem, 

då de inte har följt arbetsmiljöreglerna så noggrant, vilket är något de måste iaktta framöver.   

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Genom att studera mer om arbetsmiljö och säkerhet samt jämför fler företag med varandra 

kan man upptäcka mer systematiska brister inom det förebyggande. Det skulle vara väldigt 

intressant att följa upp två projekt: ett med bra planering för arbetsmiljö och säkerhet och väl 

genomarbetad arbetsmiljöplan; och ett annat projekt med mindre intresse för arbetsmiljön. 

Detta för att upptäcka skillnader och göra en analys av hur det ser ut kostnadsmässigt och 

säkerhetsmässigt.   

Intressanta aspekter att fördjupa i en sådan studie skulle vara att fokusera på frågor såsom:  

• Är det verkligen lönsamt med att planera och följa upp arbetsmiljön och säkerheten i ett 

tidigt skede?  

• Vilka redskap, utbildning etc. behöver för effektivt arbetsmiljösäkerhet?  

 

Detta framtida arbete skulle bidra till en fortsatt förbättring av arbetsmiljö-och 

säkerhetsområdet inom byggentreprenadsbranschen. 
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BILAGA 1: INTERVJUER FRÅGORNA/GUIDEN 

 

Intervjufrågor till Yrkesarbetare/medarbetare: 

 

Fråga 1. Hur ser arbetsmiljö och säkerheten ut idag på Tuna Entreprenad?  

  • På skala 1 till 5, hur bra tycker du arbetsmiljö och säkerheten ser ut? 

  • På skala 1 till 5, hur upplever du den?  

  • Har du någon kommentar till svaren? 

Fråga 2. Vad tycker du, hur viktigt är det att arbetsberedningar tas fram på 

skala 1 till 5? 

• Läser du/gör du arbetsberedningar? 

• Om svar Nej: varför inte? 

Fråga 3. Hur tycker du att arbetsmiljö och säkerheten fungerar?  

•Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? 

• (Följer du reglerna?) 

Fråga 4. Känner du till vilka arbetsmiljö och säkerhetsregler som finns? 

Just i ditt arbete.. 

   • I så fall följer du eller följer du inte de? Varför? 

Fråga 5. Följer du reglerna för arbetsmiljö och säkerhet (d.v.s. 

företagspolicy) som Tuna har och som Arbetsmiljöverket ställer krav på? 

    • Om nej på frågan, varför inte det?  

   • Hur viktigt är det på skala 1(mindre viktigt) till 5(jätteviktigt) att följa reglerna? 

Fråga 6.  Vilka brister ser du angående arbetsmiljö och säkerhet i företaget? 

    • Om svar NEJ, (d.v.s. om det inte finns brister): Vad tycker du att Tuna bör göra för 

förbättring?   Tycker du att Tuna bör göra någon förbättring? 

Fråga 7. Vad tycker du att det saknas i företaget för att få en bättre 

arbetsmiljö? 

    • Tycker du inte att det saknas något idag? 

    • Om JA: vad saknas? 

(Fråga 8). Hur tycker du att Tuna bör förbättra sin arbetsmiljö och   

säkerhetsplan? 

  • Tycker inte du att Tuna bör förbättra sin arbetsmiljöplan? 

  • Läser du eller läser du inte AMP-Arbetsmiljöplan?  

  • Om svar NEJ: varför inte? du skriver ju under en AMP-Arbetsmiljöplan? 

   • Har du något ide eller tanke om hur AMP-arbetsmiljöplanen skulle kunna mer attraktiv? (iså 

falla vilka, vad bör Tuna göra)  

Fråga 8,1. Hur är din inställning till arbetsmiljöplan? På skala 1 till 5.  
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Fråga 8,2. Hur bra informerad är du om arbetsmiljöplan?  

Fråga 10. Vet du vilka risker det finns med ditt arbete? Och hur bör du och 

(tillsammans med Tuna) Tuna ta ansvar för detta?  

  • Beskriv på en skala från 1 (dålig) till 5(god) 

Fråga 11. Vad tycker du är viktigt att tänka på, när det gäller arbetsmiljö och 

säkerhet?  

  • Ange minst en eller två saker..! 

Fråga 12. Läser du arbetsmiljöregler inför ett projekt eller annars vid 

behov? 

  • Om svar NEJ: varför läser du inte? 

Fråga 13. Känner du till vilka risker det finns innan projektets början? 

  • I så fall gör du något åt det? (d.v.s. tänker du på riskerna när projektet börjar?) 

Fråga 14. Hur viktigt är det med riskhantering?  

  • Beskriv på skala från 1(dålig) till 5(god) 

Fråga 15. Förslag på förbättringsåtgärder?  

 • Vad tycker du behöver göras för att förebygga arbetsolyckor? 

  • Vilka tekniska hjälpmedel skulle kunna förbättra arbetsmiljön? 
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Intervjufrågor till Arbetsledare/tjänstemän: 

 

Fråga 1. Hur ser arbetsmiljö och säkerheten ut idag på Tuna Entreprenad?  

 • På skala 1 till 5, hur bra tycker du arbetsmiljösäkerheten ser ut?  

  • Om svar dåligt: Vad ska/kan Tuna göra för förbättring? 

  • Har du någon kommentar till svaren? 

Fråga 2. Vad tycker du, hur viktigt är det att arbetsberedningar tas fram på 

skala 1 till 5? 

• Och läser du arbetsberedningar? 

Fråga 3. Hur tycker du att arbetsmiljö och säkerheten fungerar?  

• Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? 

• (upplever du att reglerna?) 

Fråga 4. Känner du till vilka arbetsmiljösäkerhetsregler som finns? Just i 

ditt arbete.. 

• I så fall följer du eller följer du inte dem? Varför? 

• Skala 1 till 5 följer medarbetarna, YA etc. reglerna?  

Fråga 5. Följer du reglerna för arbetsmiljö och säkerhet (d.v.s. företags 

policy) som Tuna har och som Arbetsmiljöverket ställer krav på? 

• Om nej på frågan, varför inte det?  

Fråga 6.  Vilka brister ser du angående arbetsmiljö och säkerhet i företaget? 

• Om svar NEJ, (d.v.s. om det inte finns brister): Vad tycker du att Tuna bör göra för 

förbättring?  Tycker du att Tuna bör göra någon förbättring? 

Fråga 7. Vad tycker du att det saknas i företaget för att få en bättre 

arbetsmiljö? 

• Tycker du inte att det saknas något idag? 

• Om JA, vad saknas? 

Fråga 8. Hur tycker du att Tuna bör förbättra sin arbetsmiljö och 

säkerhetsplan? 

• Tycker inte du att Tuna bör förbättra sin arbetsmiljöplan? 

• Läser du eller läser du inte AMP-Arbetsmiljöplan?  

• Om svar NEJ: varför inte? du skriver ju under en AMP-Arbetsmiljöplan? 
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Fråga 10. Vet du vilka risker det finns med ditt arbete? Och hur bör du och 

(tillsammans med Tuna) Tuna ta ansvar för detta?  

• Beskriv på en skala från 1 (dålig) till 5(god) 

Fråga 11. Vad tycker du är viktigt att tänka på, när det gäller arbetsmiljö och 

säkerhet?  

 • Ange minst en eller två saker..!  

Fråga 12. Läser du arbetsmiljöregler inför ett projekt eller annars vid 

behov? 

• Om svar NEJ: varför läser du inte? 

Fråga 13. Känner du till vilka risker det finns innan projektets början? 

• I så fall gör du något åt det? (d.v.s. tänker du på riskerna när projektet börjar?) 

Fråga 14. Hur viktigt är det med riskhantering?  

• Beskriv på skala från 1(dålig) till 5(god) 

Fråga 15. Förslag på förbättringsåtgärder?  

• Vad tycker du behöver göras för att förebygga arbetsolyckor? 

• Vilka tekniska hjälpmedel skulle kunna förbättra arbetsmiljön?  

Fråga 16. Kan man förhindra arbetsolyckor? 

• Om JA: hur gör man? 

• Om Nej: Varför inte? 
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Medelvärdet var 3,08. Medianen var 3 Standardavvikelsen var 0,28. 

 

Figur 22 Svarsresultat till frågan: Hur ser arbetsmiljö och säkerhet ut idag på Tuna Entreprenad? 

 

Medelvärdet var 4,75. Medianen var 5 Standardavvikelsen var 0,60. 

 

Figur 23 Svarsresultat till frågan: Hur viktigt är det att arbetsberedningar utförs?   
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Medelvärdet var 3. Medianen var 3 Standardavvikelsen var 0,41. 

 

Figur 24 Svarsresultat till frågan: Hur tycker du att arbetsmiljö och säkerhet fungerar på? 

 

Medelvärdet var 2,33. Medianen var 2 Standardavvikelsen var 1,37. 

 

Figur 25 Svarsresultat till frågan: Känner du till vilka arbetsmiljö och säkerhetsregler som finns, just 
i ditt arbete? 
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”Ja det försöker jag göra men ibland går det fortare att bara göra det än att gå hämta 

stege och det tar tid och det är oftast tiden vi saknar… Det ska gå fort…”. 

Medelvärdet var 3,17. Medianen var 3 Standardavvikelsen var 0,37. 

 

Figur 26 Svarsresultat till frågan: Följer du reglerna för arbetsmiljö och säkerhet som AV ställer 
krav på? 
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”Det som är brister är ju att vi behöver mer utbildning.. Men Tuna är inte snåla frågar vi 

om en sak eller utrustning så får vi det”.  

Medelvärdet var 3,5. Medianen var 3,5 Standardavvikelsen var 0,76. 

 

Figur 27 Svarsresultat till frågan: Vilka brister ser du angående arbetsmiljö och säkerhet i företaget? 

 

”Jag har varit på några.. av arbetsplatserna det ser väl bra ut, men det kan bli bättre”. 

Medelvärdet var 3. Medianen var 3 Standardavvikelsen var 0,71. 

 

Figur 28 Svarsresultat till frågan: Hur ser arbetsmiljön och säkerheten ut på Tuna Entreprenads 
byggarbetsplatser? 
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”Det vi skulle kunna göra är kanske att arbetsledaren eller platschefen tar och skriver ner 

dem brister som han anser och då gå genom dem med oss tillsammans som är involverade i 

projektet. Det kan vara väldigt viktigt att ha bra dialog och kunna diskutera med oss 

yrkesarbetare”  

Medelvärdet var 3,12. Medianen var 3 Standardavvikelsen var 0,49.

Figur 29 Svarsresultat till frågan: Finns det eventuella brister inom arbetsmiljö och säkerhet på 

arbetsplatsen? I så fall vad kan man göra för att förebygga dem? 

 

”Vi kan inte påstå att vi är bäst på det ut utifrån yrkesarbetare sidan men Arbetsledarna 

har bra koll på arbetsmiljö och säkerhet. De kommer och säger att vi inte kan göra det på 

det här sättet eftersom det säger emot AV och AML” 

Medelvärdet var 2,58. Medianen var 3 Standardavvikelsen var 0,95. 

 

Figur 30 Svarsresultat till frågan: Hur förhåller de anställda sig till arbetsmiljön och säkerheten? 
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Medelvärdet var 4,25. Medianen var 4,5 Standardavvikelsen var 0,83. 

 

Figur 31 Svarsresultat till frågan: Kan man se skillnader mellan arbetsledare och yrkesarbetares 
svar på frågorna? På vilket sätt skiller de sig åt? 
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BILAGA 2: TUNA ENREPRENADS NYA FÖRETAGSPOLICY  

Detta är Tuna Entreprenads nya arbetsmiljö/företagspolicy   

 

Dokumenten skapad av Anki Nystedt & Jivara Yousef (Yousef & Nystedt, 2016)  
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BILAGA 3: VULKANEN ESKILSTUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild taget från Tuna entreprenad (Tuna Entreprenad, u.å)  

 

 

 

 

 

 

 

Bild taget av Jivara Yousef (Yousef, 2016)  
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 BILAGA 4:  KV ORREN VÄSTERÅS 

 

Bild taget från Tuna entreprenad (Tuna Entreprenad, u.å)  

 

 

Bild taget från Tuna entreprenad (Tuna Entreprenad, u.å)  
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BILAGA 5:   EKEBY ESKILSTUNA  

 

Till- och ombyggnad för Eskilstuna Energi & Miljö AB (Eskilstuna kommun) 

  

Bild taget från Jivara Yousef (Yousef, 2016)  
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BILAGA 6:   AROS AUTO VÄSTERÅS  

APD-Plan (ARBETSPLATSDISPOSITIONSPLAN)  

Bild taget från Tuna entreprenad (Tuna Entreprenad, u.å)  

Bild taget från Tuna entreprenad (Tuna Entreprenad, u.å)   
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BILAGA 7: SKYDDSROND PROTKOLL  

 

Här nedan finns det skyddsronds protokoll från platsbesök och analys från tidigare 

uppkommande problem under skyddsronder: 

 

 

Bild taget av (Yousef, 2016) 
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