
  RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUR SER LÄGET UT EGENTLIGEN? 
 

EN STUDIE OM ARBETSMILJÖN INOM 
BYGGSEKTORN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete vid Mälardalens Högskola 
 
Utfört av Safen Fahme  Västerås, 2009-05-20
  

  



ABSTRACT 
This study includes several purposes which are to describe the concept of working environment, 

explain who is responsible for its functioning and how the working environment should look like. 

Other purposes the study have is to investigate how the working environment is in both Swedish and 

the two investigated companies construction sites and to share some operators proposing measures for 

the shortcomings and problems that exist in the construction sector working environment. To achieve 

these purposes was a qualitative study made with unstructured observations, interviews and survey 

where three construction sites were observed. The result shows that the concept of the working 

environment cover many aspects and is essentially about the environment we live in and experience in 

our work and this environment can be both an indoor as an outdoor environment. In this work, the 

concept is divided into four areas; it is the physical, the ergonomic, the psychosocial and the chemical. 

Since January 2009 applies new rules in the rules for building and construction engineering (1999:3) 

which argue that the building proprietor can waive his working responsibilities to an entrepreneur. The 

work environment for the construction sector is governed by regulations and by laws and regulations 

determined how different parts of the different working environment areas and the working 

environment process should be. Position in the Swedish and the surveyed construction sites contains 

many gaps and problems such as time pressures, ignorance of the working environment work, errors in 

design and planning, priorities of economic gains instead of a good working environment and workers' 

carelessness and oversight of the security. These outcomes have resulted in high death and accident 

among the construction workers and cases of fall accidents and musculoskeletal disorders are the most 

common occupational accidents and diseases. Suggested measures considered are increased safety and 

health inspections on construction sites which are more difficult today when the reductions are being 

made in the Work Environment Authority and arrange safety training courses at both secondary and 

higher education for everyone from the ground to account safety. The study concludes that the 

construction sector work environment will remain poor because the majority of building proprietor 

and contractors ignoring the regulatory framework although it is well constructed. What can slightly 

change the state is to increase punishment and compensation for companies that breach the working 

environment work. 

KEYWORDS: Working environment, building proprietor, workplace accidents, occupational 

diseases, systematic working environment process and work-related time pressure. 

 

 



FÖRORD 
Examensarbetet omfattar 15 hp och har utförts inom ämnet byggnadsteknik på 

samhällsteknikprogrammet vid Mälardalens högskola. Att skriva om ämnet arbetsmiljö inom 

byggsektorn har varit angeläget för mig eftersom jag snart kommer att befinna mig inom dess 

arbetsplatser, vilket kan vara fallet för flera av de som kommer att ta del av detta arbete. Därför har det 

varit viktigt att ta reda på de förhållanden som råder för arbetsmiljön inom dagens byggsektor. Under 

hela den tid som jag har lagt ner för att fullgöra detta examensarbete har jag förvärvat nya kunskaper 

som har ökat min insikt om ämnet arbetsmiljö. Därför är min förhoppning att detta examensarbete 

också ska vara lika givande för er. Jag vill ge ett stort tack till min handledare Gert Bard, som har 

genom sitt positiva och uppmuntrande förhållningssätt, gett mig kraften och hoppet om att jag kommer 

att klara av denna uppgift.  Jag vill också tacka alla som har delat med sig av sina kunskaper och som 

har gjort det möjligt för mig att genomföra detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 
Denna studie innefattar flera delsyften vilka är att beskriva begreppet arbetsmiljö, redogöra vilka som 

bär ansvaret för dess fungerande och hur arbetsmiljön bör se ut. Andra delsyften som studien har är att 

undersöka hur arbetsmiljön ser ut på både svenska och de två undersökta företagens byggarbetsplatser 

samt att delge några aktörers förslag på åtgärder för de brister och problem som råder inom 

byggsektorns arbetsmiljö. För att uppnå dessa delsyften gjordes en kvalitativ undersökning med 

ostrukturerade observationer, intervjuer och enkätundersökning där tre byggarbetsplatser 

observerades, fem olika aktörer intervjuades och sjutton byggnadsarbetare deltog i 

enkätundersökningen. Två olika byggföretag, där en av dem erbjöd mer resurser, gjorde det möjligt att 

samla in data för denna studie. Resultatet visar att begreppet arbetsmiljö omfattar många aspekter och 

handlar i huvudsak om omgivningen vi lever i och upplever i vår arbetssituation och denna omgivning 

kan vara såväl en inomhus- som en utomhusmiljö. I arbetet har begreppet delats in i fyra områden som 

är det fysiska, det ergonomiska, det psykosociala och det kemiska. Den som bär det huvudsakliga 

ansvaret för en fungerande arbetsmiljö är byggherren/arbetsgivaren. Sedan januari 2009 gäller nya 

regler i föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) som menar att byggherren kan 

under vissa omständigheter avtala bort sitt arbetsmiljöansvar till en entreprenör. Arbetsmiljön för 

byggsektorn regleras av regelverket och genom lagar och föreskrifter bestäms hur olika delar av de 

olika arbetsmiljöområdena och arbetsmiljöarbetet bör vara. Läget på de svenska och de undersökta 

företagens byggarbetsplatser ser är inte tillfredställande och har brister och problem så som tidspress, 

okunskap om arbetsmiljöarbete, fel i projektering och planering, prioriterande av ekonomiska vinster 

före en bra arbetsmiljö och arbetarnas slarv och förbiseende av säkerheten. Dessa utfall har resulterat i 

höga döds- och olyckstal bland byggnadsarbetarna och fallolyckor samt belastningsskador är de 

vanligaste arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna. Många aktörer inom byggsektorn anser att 

tidspressen måste åtgärdas för att få en bättre arbetsmiljö. Andra menar att de som utför avancerade 

arbeten måste vara behöriga så att risken för olycksfall elimineras. Förslag på åtgärder anser man är 

ökade arbetsmiljöinspektioner på byggarbetsplatserna vilket är svårare idag då det sker nedskärningar 

inom Arbetsmiljöverket samt arrangera säkerhetsutbildningar på både gymnasie- och 

högskoleutbildningar för att alla ska från grunden beakta säkerhetsreglerna. Studiens slutsats blir att 

byggsektorns arbetsmiljö kommer att förbli bristande eftersom majoriteten av aktörerna negligerar 

regelverket trots att den är välkonstruerad. Det som kan aningen ändra på läget är att höja straff- och 

ersättningsnivån för de företag som åsidosätter arbetsmiljöarbetet.  
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1. INLEDNING 
Ämnet arbetsmiljö, och specifikt inom byggsektorn, valdes på grund av ökat intresse om de 

förhållanden som kontinuerligt rapporterats in under de senaste åren. För att uppnå min strävan att 

fördjupa mig inom området har möjligheten att skriva ett examensarbete setts som en mycket bra 

förutsättning för att uppfylla denna önskan. Vid senare delen av min utbildning har jag funderat på 

vilka kunskaper som är viktiga att ta med mig när jag väl kommer ut och börjar arbeta. Eftersom min 

specialitet är byggnadsproduktion så betyder det att största delen av min arbetstid kommer att vara ute 

på byggarbetsplatserna. Därför är det viktigt att ta reda på vilka som har ansvar för att öka säkerheten 

och åtgärda brister inom arbetsmiljön, hur en bra arbetsmiljö ska vara och vad kan man göra för att 

förbättra den? Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att ge utbildning i arbetsmiljökunskap, 

skapa en aktiv medverkan och dialog i arbetet samt att gör arbetsmiljöarbetet till en integrerad och 

naturlig del av den dagliga verksamheten är nödvändigt men hur ska det vara i detalje? Svaret på dessa 

frågor och mycket mer har jag försökt ge i detta arbete och som hjälp för detta ändamål har hjälpmedel 

som observationer, intervjuer med olika aktörer på byggarbetsplatser samt enkätundersökning 

genomförts.  

 

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn sysselsätter ca 240 000 anställda och är därmed en av de största industrisektorerna i 

Sverige. I dagens läge kännetecknas sektorn av stora arbetsmiljöproblem. Andelen arbetsolyckor, 

arbetssjukdomar och sjukskrivningar är mycket högre här jämfört med andra sektorer. Detta kan bl.a. 

bero på att många aktörer som har ansvar för arbetsmiljön har förbisett den och prioriterat andra 

områden istället. Flera oberoende undersökningar ger en oroande bild av verkligheten på byggsektorns 

arbetsplatser vilket har lett till ändringar i lagar och föreskrifter. De nya ändringarna gäller från och 

med 1 januari 2009 och har som syfte att förbättra arbetsmiljön och eliminera de problem och brister 

som råder där.  

 

Sverige var länge ledande när det gäller arbetsmiljöforskning som hela världen tog del av. 

Arbetsmiljöforskning är viktig för att veta hur arbetsplatserna ser ut och är ett underlag vid 

bestämmande av nya lagar och regler. Idag är arbetsmiljöforskningen inte lika stark men är ändå bättre 

jämfört med andra länder. Just nu pågår en forskningsprojekt lett av AFA försäkringar som syftar till 

att minska omfattningen av arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som råder bland byggsektorns 

anställda. Den syftar även till att utge ny kunskap inom området arbetsmiljö på byggsektorn och 

främja tillämpningen och spridning av forskningsresultat till landets alla byggarbetsplatser. 

Forskningsresultaten är ännu inte klara och samtidigt kvarstår problemen i byggsektorns arbetsmiljö. 

(AFA 2008) 
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1.2. Problemformulering 
Motivet bakom detta examensarbete är att ta reda på vad begreppet arbetsmiljö innebär, hur den ser ut 

inom byggsektorn och vad olika aktörer föreslår för åtgärder för de brister och problem som finns 

inom sektorn.  

 

1.3. Syfte 
Detta examensarbete har flera delsyften: 

 Att belysa vad begreppet arbetsmiljö innebär, vilka har ansvaret för att den ska fungera väl 

och hur arbetsmiljön bör vara på en byggarbetsplats. 

 

 Att undersöka hur arbetsmiljön på svenska och de undersökta företagens byggarbetsplatser ser 

ut idag samt vilka problem och brister som finns. 

 

 Att återge förslag som några aktörer och sysselsatta har för att åtgärda de brister och problem 

som finns inom sektorns arbetsmiljö. 

1.4. Mål 
Målet är att ta reda på vilka förhållanden som råder inom arbetsmiljön på dagens svenska 

byggarbetsplatser.   

1.5. Avgränsning 
I examensarbetet behandlas ämnet arbetsmiljö och främst hur den ser ut inom byggsektorn idag. 

Eftersom begreppet arbetsmiljö och den som råder inom byggsektorn är omfattande kommer delar av 

dem att belysas medans andra att uteslutas på grund av både tid och de resurser som är till förfogande 

för examensarbetet. Det som har uteslutas är hur arbetsmiljön inom byggsektorn har sett ut i Sverige 

under en längre tidsperiod och hur den ser ut i andra delar av världen samt om vissa uppmärksammade 

tendenser som svarta pengar, outbildad och utländsk arbetskraft med mera.  

 

1.6. Metod  

Materialet till detta arbete har samlats in genom litteraturstudier, där alltifrån böcker, rapporter, 

artiklar av olika slag och statistik studerats, intervjuer, kvalitativ enkätundersökning och studiebesök 

till tre byggarbetsplatser där olika delar har fotograferats och därefter analyserats.  
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2. ARBETSMILJÖ 
Begreppet arbetsmiljö innefattar många aspekter. Det handlar om omgivningen som vi lever i och 

upplever i vår arbetssituation. Denna omgivning kan vara såväl en inomhus- som en utomhusmiljö 

(Birgersson 2006). Vår miljö kan delas in i en yttre och en inre. Den yttre miljön är omgivningen som 

börjar utanför vår egentliga arbetsplats och den inre miljön är allt som tillhör vår arbetsplats. Det är 

den inre miljön som är vår arbetsmiljö. Arbetsmiljön delas sedan upp i fem olika områden: den 

fysiska, ergonomiska, psykosociala, kemisk-biologiska och IT-arbetsmiljön.  (Alfredsson, Petersson 

A., Petersson M. & Petersson T. 2000) I varje arbetsmiljöområde finns faktorer som påverkar oss på 

olika sätt. I detta arbete redovisas de fyra första arbetsmiljöområdena som berör bygg- och 

anläggningssektorn dvs. det fysiska, ergonomiska, psykosociala och kemiska arbetsmiljöområdet.  

2.1 Regelverket och de fyra arbetsmiljöområdena  
Lagar, förordningar och föreskrifter kallas gemensamt för förordningar. Regelverket som styr och 

kontrollera arbetsmiljön är arbetsmiljölagen (AML) som utfärdas av riksdagen, 

arbetsmiljöförordningen (AMF) som utfärdas av regeringen och författningssamling eller föreskrifter 

som utfärdas av Arbetsmiljöverket (AV).  

2.1.1 Arbetsmiljölagen (AML) 
Lagen beslutades av riksdagen 1977 och kom i kraft den 1 juli 1978. Den har ändrats flera gånger 

sedan dess och den senaste ändringen träddes i kraft den 1 januari 2009. De nya reglerna som gäller 

bygg- och anläggningsarbete handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från 

projektering till utförandet av byggnadsarbetet. (Sjöbom 2008) År 1994 tillkom nya regler eller 

ändringar i AML. De nya reglerna som berörde bl.a. byggsektorn var att de grundläggande 

skyldigheterna om att säkerställa en bra arbetsmiljö gjordes tydligare och samordningsansvaret 

preciserades med en bestämmelse om den som bedriver verksamhet på gemensamt arbetsställe ska se 

till att han inte genom sin verksamhet eller sina anordningar utsätter någon som arbetar där för ohälsa 

eller olycksfall.  

I 1 § står det att ” Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (Paragren ändrad genom SFS 1994:579) 

 

Arbetsmiljölagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande 

bestämmelser och allmänna krav. Lagen består av nio kapitel som ger en överblick över vad som 

menas med en god arbetsmiljö och hur arbetet för dess åstadkommande ska bedrivas. Det finns mycket 

få precisa regler i AML och de krav som ställs på arbetsmiljön beskrivs bara i stora drag.  (Jakobsson 

2006) 
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2.1.2 Arbetsmiljöförordningen (AMF) 
AMF kompletterar och konkretiserar arbetsmiljölagen och tar i huvudsak upp skyddsorganisationen ur 

olika perspektiv. Den tar även upp Arbetsmiljöverkets rättigheter att utge föreskrifter och förvara 

handlingar. Andra frågor som regleras i AMF är arbetsställe, tillsyn och ansvar. (Zanderin 2005) 

 

2.1.3 Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter och råd 
AML och AMF behöver kompletteras med detaljerade regler för att bli lättare att förstå vad reglerna 

innebär i praktiken. Dessa detaljerade regler finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller allmänna råd. 

Dessa föreskrifter förkortas med AFS vilket innebär Arbetsmiljöverkets författningssamling och 

numreras i den ordning som Arbetsmiljöverket beslutar om. Det finns tre olika slag av föreskrifter som 

har olika juridiska betydelser. En av dem är direkta straffbelagda föreskrifter där påföljden kan bli 

böter eller en sanktionsavgift. Den andra typen är icke direkt straffbelagda föreskrifter där 

Arbetsmiljöverket kan meddela förbud och föreläggande utifrån dessa. Om brott görs mot förbud eller 

föreläggande blir följden böter eller fängelse eller vite.  Den tredje typen är allmänna råd som är en 

vägledning till hur föreskrifterna och AML kan tolkas. (Jakobsson 2006) AV har utfärdat ca 35 

föreskrifter som gäller endast för bygg- och anläggningssektorn (Petterson 2008). 

2.1.4 Det fysiska arbetsmiljöområdet 
Det finns många faktorer som påverkar oss i det fysiska arbetsmiljöområdet och som regleras av 

regelverket. En föreskrift som innehåller bestämmelser om många delar av det fysiska 

arbetsmiljöområdet är AFS 2000:42 Arbetsplatsen utformning (Arbetsskyddsstyrelsen 2000). Nedan 

beskrivs några faktorer som finns bl. a inom bygg- och anläggningssektorn utifrån föreskriftens 

bestämmelser. 

 Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen, 6 § - 9 § 
Med hänsyn till verksamheten skall arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen och dess 

tillhörande utrymmen ha tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpliga placerade, utformade och 

inredda. De ska vara lättillgängliga och säkra och ha lämpligt samband med varandra. Människor med 

nedsatt rörelse-, syn- eller hörselförmåga ska få möjligheten och kunna använda dessa utrymmen. 

Alltifrån golv, trappsteg till markbeläggning på utomhusarbetsplatser ska vara utförda så att halkrisken 

är liten, och där det behövs, så att de motverkar halkning. Vid risk för halka under vintersäsongen 

behöver arbetsområden och förbindelseleder skottas och sandas. 

 

Personalutrymmen ska fylla den funktion som den är avsett för. Den bör ha lämplig belysning, ha 

tillfredställande ventilation, vara rättutrustat, vara lätt städat, vara tillräckligt stort och ha öppningsbart 

fönster. Det bör finnas matutrymme, toalett med tvättplats, låsbart skåp för gängkläder och ett separat 

skåp för arbetskläder samt utrymme för tillfälligt vila vid plötsliga sjukdomstillstånd.  (Sveriges 

byggindustrier 2000) 
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 Belysning f o m 11 § t o m 14 §  
I arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen där man vistas i mer än tillfälligt ska det finnas 

tillfredställande dagsljus och möjlighet till utblick. I personalutrymmen som t ex. klädrum, duschrum 

och toalettrum behöver man inte uppfylla dessa krav. För att förebygga ohälsa och olycksfall ska man 

planera, utföra, underhålla, undersöka och bedöma belysningen i den omfattning som behövs. 

Belysningen ska även anpassas till arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som 

arbetsuppgifterna ställer. På byggarbetsplatser som är tillfälliga och ändras ständigt, är det viktigt att 

belysningsanläggningen kontinuerligt ses över och armaturernas placering anpassas till ändrade 

arbetsförhållanden.  

 Renhet 116 § 
Arbetsplatsen ska underhållas, städas och rengöras på ett tillfredställande sätt för att förebygga 

olycksfall och ohälsa och det ska göras regelbundet.  

 Handverktyg  
Föreskriften AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete gäller för planering och utförande av 

byggnads- eller anläggningsarbete samt projektering som inverkar på arbetsmiljön för dem som 

genomför arbetet. I 47 § beskrivs handverktyg och det står att de handverktyg som används av 

arbetarna skall vara lämpligt utformade enligt ergonomiska principer. Endast arbetstagare med 

tillräckliga kunskaper får använda handverktygen och de ska endast användas för det ändamål som de 

är konstruerade för. (Arbetsskyddsstyrelsen 1999) 

 Stegar  
Regler om stegar som används av arbetstagare finner man i AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar. 

Mellan 10 § och 18 § beskrivs hur stegar bör användas. Endast som tillträdelseled och för kortvarigt 

arbete från stegen får stege användas. Arbetet från stege får ske endast om riskerna att använda den är 

så små att annan säkrare utrustning inte behövs. Särskild om man måste bära något i handen får stegar 

användas på ett sådant sätt att man kan stå stadigt och kan hålla sig fast på ett säkert sätt. Endast lätt 

och hanterlig börda får hanteras på stege och endast sådana verktyg och redskap som kan hanteras 

säkert från stege.  

 

De stegar som har hjul skall säkras mot lägesförändring innan de används och de som är sammansatta 

av flera delar skall användas så att de säkerställs att de olika delarna inte oavsiktligt kan rubbas i 

förhållande till varandra. Regelbundet och välgenomförd underhållning och kontroll måste ske för att 

se till att stegen är säker. Stegar får inte användas om deras hållfasthet och säkerhet är nedsatt.  

 Byggnadsställningar 
Broschyren Ställningar (Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd 2006) beskriver föreskrifterna AFS 

1990:12 som handlar om just ställningar. Där står det att föreskrifterna ger anvisningar om utformning, 
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dimensionering, montering och användning av ställningar. Författare till broschyren menar att man ska 

lägga särskilt märke till att föreskrifterna ställer krav på planering och säkerhet vid montering av 

ställningar samt utbildning för dem som utför detta. I själva föreskrifterna finns detaljerade regler för 

hur ställningar ska uppställas. Tillexempel vid fallhöjd som är två meter eller mer skall det finnas 

skyddsräcke men även vid lägre fallhöjd skall skyddsräcke finnas om det finns särskild risk. 

Skyddsräcke bör vara tillräckligt stark och vara säkert fastsatt, vara ca en meter högt och tvåledigt 

eller ge motsvarande skydd. Monteringen av skyddsräcke skall vara i anslutning till ställningslaget för 

att inget farligt mellanrum uppstår mellan ställningslaget och skyddsräckeskomponenterna. Det skall 

finnas fotlist om det finns risk att föremål eller person glider under räcket. Skyddsräcke för ställningar 

som används vid byggnads- och anläggningsarbete bör ha åtminstone fotlist, överledare och en 

mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Vid risk för skada genom nedstörtande föremål skall 

ställning ha skyddstak som är tillräckligt stort, starkt och tätt. Till varje del av ställningslag där arbete 

skall utföras skall det finnas lämplig tillträdelseled. Tillträdesled till högre eller lägre plan bör utgöras 

av trappa eller landgång när det pågår omfattande arbete. Vid omfattande arbete på stor höjd skall 

utöver trappor finnas tillgång till hiss. 

 Buller 
Buller definieras som icke önskvärt ljud som omfattar både hörselskadligt och störande ljud. För att 

minska bullerexponeringen ska arbeten planeras, bedrivas och följas upp. Då ska hänsyn tas till den 

tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa bullret. Det kan man göra genom att välja 

lämplig arbetsutrustning som ger så lågt buller så möjlig, bullerbegränsande åtgärder på maskin eller 

annan bullerkälla samt utformning och planering av arbetsplatsen. Arbetstagarna ska också få lämplig 

information och utbildning för att få tillräckliga kunskaper om hur arbetsutrustningen skall användas 

på rätt sätt så att exponeringen för buller minskas. Man kan minska på bullret även genom 

arbetsorganisatoriska åtgärder som att begränsa exponeringens varaktighet och intensitet samt anpassa 

arbetstiderna så att vilopauser blir tillräckliga. Arbetsgivaren har som uppgift att undersöka 

arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet. 

(Arbetsmiljöverket 2005a) 

 Personlig skyddsutrustning 
Personlig utrustning är varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot 

en eller flera risker som skulle hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet. Personlig utrustning är 

även varje tillbehör som är avsett att uppfylla målet i föregående mening. Varje arbetsgivare är skyldig 

att, utan kostnad för arbetstagaren erbjuda personlig utrustning som behövs för arbetet. När allmänna 

tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder inte begränsar risken tillräckligt mycket 

kan personligt utrustning användas. Innan personlig skyddsutrustning väljs, måste arbetsgivaren 

analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen kommer att ha för att 

skydda mot dessa. Därefter ska hänsyn tas även till risker som utrustningen i sig kan orsaka.  
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Personlig skyddsutrustning får användas endast om den är ändamålsenligt i förhållande till riskerna 

den är avsedd för utan att den i sig leder till ökad risk. Den får användas även om den är anpassad till 

förhållandena på arbetsplatsen och till de aktuella arbetsställningarna och arbetsrörelserna. Den ska 

även vara anpassad till arbetstagarens hälsotillstånd och passar bäraren efter nödvändig justering. Man 

måste ta hänsyn till arbetets varaktighet, den fysiska och psykiska belastningen, riskens omfattning, de 

särskilda förhållandena som råder på arbetsplatsen samt prestanda hos den aktuella skyddsutrustningen 

när man använder utrustningen. Arbetsgivaren måste på förhand informera arbetstagaren om de risker 

som den aktuella personliga skyddsutrustningen kommer att skydda mot. Även ordning av 

instruktioner och övning, och om det behövs demonstrering om hur utrustningen ska användas, är 

arbetsgivaren skyldig att ordna. (Arbetsmiljöverket 2001) 

 Luftföroreningar 
På tillfälliga arbetsplatser som tillexempel byggarbetsplatser kan det vara svårt att ordna betryggande 

hantering av produkter som innehåller lösningsmedel. Därför är det speciellt viktigt att använda 

lösningsmedelsfria eller vattenburna produkter. Det måste finnas särskilda motiverade skäl för att 

använda produkter som innehåller lösningsmedel. Även om lösningsmedelsfria eller vattenburna 

produkter används kan personlig skyddsutrusning som skyddshandskar och andningsskydd behövas. 

(Arbetsmiljöverket 2005b) 

2.1.5 Det ergonomiska arbetsmiljöområdet 
Skriften ”Belastningsskador – Nej tack” (Arbetsmiljöverket 2007a) behandlar faktorer som påverkar 

oss inom det ergonomiska arbetsmiljöområdet. Arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och 

andra förhållanden påverkar arbetarnas muskler och leder. Det är just detta som belastningsergonomi 

handlar om menar författaren. För att minska dessa faktorers påverkan på kroppen kan man se över 

utformningen av arbetslokaler, arbetsplatser, arbetsobjekt, verktyg, omgivning, hur arbetet organiseras 

och de psykologiska och sociala förhållandena i arbetet. I bygg- och anläggningssektorn förekommer 

mycket tung manuell hantering, med mycket lyftande och bärande.  

 

I skriften råder man att undvika tunga lyft och använda hjälpmedel. Om det inte går att undvika det 

ska man se till att bördan hålls nära kroppen och att man undviker att lyfta och vrida samtidigt på 

kroppen. Hur mycket och tung får man lyfta beror på olika faktorer. Det kan vara om utrymmet är 

tillräckligt stort för säkra lyft, till och från vilken höjd man tänker flytta saker, om det går att hålla 

bördan nära kroppen, om hur ofta lyften ska göras och om bördans greppbarhet är bekväm och bra 

placerad. Det som också har betydelse för hur stor belastningen blir är människans egen fysiska 

kapacitet. Därför måste varje lyftsituation bedömas var för sig.  

 

Det är väldigt vanligt med ensidigt upprepade arbeten som gäller tillexempel vid monteringsarbeten. 

Ett sådant arbete bör minskas eftersom upprepade rörelser orsakar ständig belastning. Det leder till 
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gradvis inträdande skador som tar lång tid att läka och den som har skadats på detta sätt får lätt tillbaka 

sina besvär vid liknande belastningar. Enligt de regler som finns bör ensidig upprepat arbete normalt 

inte förekomma. Om det inte går att undkomma riskerna bör man lägga in arbetsväxling, 

arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet. Men dessa åtgärder kan 

ändå inte kompensera ett dålig utformad arbetsobjekt eller arbetsplats. 

2.1.6 Det psykosociala arbetsmiljöområdet 
Trakassering och sexualtrakassering kvinnor på byggarbetsplatsen. 

Psykosocial arbetsmiljö handlar om hur planering, stress, kommunikation, resurser och krav påverkar 

arbetsmiljön (Edelstam Molin 2008). I föreskrifterna AFS 1980:14 ”Psykiska och sociala aspekter på 

arbetsmiljön” står det att begreppet psykossociala faktorer i arbetsmiljön är omfattande och delvis 

svårfångat. Begreppet framkommer genom att arbetsmiljön betraktas från psykologiska och 

sociologiska synvinkel. Det som omfattas av detta perspektiv är såväl fysiska som organisatoriska och 

sociala arbetsmiljöfaktorer. Utformningen av arbetsmiljön får konsekvenser för de organisatoriska och 

sociala förhållandena på arbetsplatsen så som arbetsuppgifternas innehåll, möjlighet till kontakt, 

samarbete, inflytande och personlig utveckling.  

 

Upplevelsen av arbetssituationen, både dess fysiska och dess sociala aspekter, kan få känslomässiga 

effekter och påverka risken för olycksfall. Andra orsaker som ger psykiska effekter kan också vara 

användning av organsiska lösningsmedel och andra hälsofarliga ämnen som direkt påverkar 

nervsystemet.  

 

Arbetsmiljölagen har en grundsyn som innebär att arbetet inte bara skall vara riskfritt när det gäller de 

fysiska och psykiska faktorerna utan även ge möjlighet till engagemang och arbetsglädje. Hänsyn till 

att människor är olika måste tas när man planerar och utformar arbetsmiljön och också när man 

fördelar arbetsuppgifter. Olikheterna kan gälla ålder, utbildning, yrkesvana, språklig och kulturell 

bakgrund, handikapp och andra förutsättningar för arbetet. 

 

Författare till föreskrifterna menar att det finns ett behov av information och kunskap hos människan 

om saker som rör henne själv, den egna arbetsgruppen och den gemensamma arbetssituationen, dvs. 

hur den egna rollen och gruppens arbetsinsats ingår i ett större sammanhang. Det bör finnas möjlighet 

till ansvarstagande och självständigt beslutsfattande i arbetet och att man som arbetstagare bör veta att 

det som han eller hon uträttar har betydelse och värderas av andra. När man litar på de människor som 

omger en uppstår en trygghet som är av stort betydelse för en positiv arbetsupplevelse. 

 

De fysiska, psykiska och sociala problem som leder till sjukskrivningar har ofta sin grund i en 

kombination av orsaker som t ex. medfödda anlag, arbetsmiljö och övriga levnadsbetingelser. Det som 
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är mest intressant från arbetsmiljösynpunkt och för att förebygga ohälsa är när symptomen märks på 

flertal människor som har haft en gemensam arbetsmiljö eller haft likartade arbetsförhållanden. Det 

man bör göra är att kartlägga och förändra den gemensamma arbetssituationen och då är de anställdas 

medverkan viktig.  

 

Inom byggsektorn förekommer trakasserier som enligt sociologen Tuula Eriksson beror på hierarkiska 

strukturer, elitism, intern konkurrens och svagt ledarskap. Kränkningarna skapar en osund arbetsmiljö. 

Hon menar att trakasserier, utstötningar och kränkningar bottnar alltid i en dålig organisationskultur. 

Inom byggsektorn råder en rå ”byggjargong” som många av byggnadsarbetarna störs av menar 

Eriksson. Det är då fråga om omedvetna kränkningar som blir problem när de som är en del av 

kulturen varken uppskattar eller ens förstår det som utrycks. Kränkning kommer i kraft när man inte 

tillåts utrycka sina känslor som är relevanta i arbetssituationen. Den som bär ansvaret för att sätta 

stopp på kränkningar och trakasserier är arbetskamraterna och ett sätt för att förebygga kränkningar är 

att på arbetsplatsen prata om förhållningssätt och sätt att utrycka sig. (Liljestrands 2004) Ett problem 

som idag är stort inom byggsektorn handlar om trakasserier som kvinnor utsätts för. Eftersom det 

kommer in fler kvinnor i byggbranschen så är det ibland svårt för männen att hantera det anser 

Catharina Holmström som är arbetschef på Nimab Support. Man skämtar då på kvinnors bekostnad för 

att förminska dem. (Söderberg 2008)  

2.1.7 Det kemiska arbetsmiljöområdet 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4” Kemiska arbetsmiljörisker” finns det regler för hur 

man bör hantera kemikalier som förekommer på arbetsplatsen. När man ska arbeta med farliga 

kemiska ämnen bör man planera och bedriva arbetet på så sätt att exponeringen minimeras. Både 

tidpunkt och plats där man kommer hantera farliga kemiska ämnen bör väljas så att även de som inte 

är direkt berörda av arbetet skyddas mot risker med ämnena. Endast personal som arbetar med ämnena 

bör vara närvarande.  

 

Mängden av kemiska ämnen på arbetsplatsen bör begränsas till den mängd som behövs för arbetets 

genomförande. De risker som hittas bör elimineras eller minskas till en godtagbar nivå genom att byta 

ut farliga kemiska ämnen mot ämnen som medför mindre risk för hälsa och säkerhet. Man kan även 

välja och utforma arbetsmetoder, processer och tekniska anordningar så att risken i hanteringen 

minskas. Även skyddsåtgärder bör vidtas vid riskkällan så att ingen utsätts för de risker som är 

förknippade med hanteringen. Det är viktigt att skyddsutrustning används. Arbetstagarna måste få 

hanterings- och skyddsinstruktioner på ett förståeligt språk och dessa bör vara anpassade till den 

aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Vid behov bör instruktionerna vara skriftliga och finnas 

tillgängligt på arbetsplatsen. När farliga kemiska ämnen används bör rutiner finnas så som att lämpliga 
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arbetsmetoder används, att utrustningen underhålls, att lokalerna städas och att en god ordning 

upprätthålls.  

2.2 Ansvar för arbetsmiljön 
Att någon har arbetsmiljöansvar innebär att denne är skyldig att vara aktiv och vita åtgärder genom att 

få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet för att arbetsmiljön ska bli bra. 

Arbetsmiljöansvaret ligger ofta på en juridisk person t.ex. ett bolag, en kommun eller ett landsting. 

Den kan även ligga på en fysisk person exempelvis om han/hon driver ett eget företag under enskild 

firma. Om Arbetsmiljöverket behöver utfärda ett beslut om föreläggande eller förbud för att tvinga 

fram åtgärder för arbetsmiljön, riktas beslutet mot den juridiska eller fysiska personen som bedriver 

verksamheten. När det gäller stora organisationer kan arbetsgivaren fördela uppgifterna i 

arbetsmiljöarbetet på olika personer för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. 

(Frostberg 2005) 

2.2.1 Byggherre 
Enligt lagen kallas byggherre den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- rivnings- 

eller markarbeten. Byggherren ska därmed ordna det så att arbetarna utförs enligt lag och enligt de 

föreskrifter som gäller. (Åkerman 2008) 

 

Om byggherren utför byggnadsarbeten för egen räkning så är vederbörande som arbetsgivare alltid 

skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det betyder att 

arbetsgivaren är skyldig att se till att den som utför ett jobb får tillräcklig instruktion och verkligen lär 

sig arbetet. Arbetstagarna ska inte bara veta vilka risker som finns utan även kunna undvika riskerna. 

(Arbetsmiljöverket 2005c) 

Från och med den 1 januari finns det nya regler som bygger på EG:s byggplatsdirektiv och innebär att 

byggherren får ett utökat och mer omfattande ansvar för arbetsmiljön. Tidigare hade byggherren 

endast ansvar för arbetsmiljön under själva projekteringen. Men under byggprocessen kunde 

byggherren överlåta ansvaret för arbetsmiljön på någon underentreprenör. Med de nya reglerna är det 

byggherren som har ansvar för att lagar och regler från projektering till utförande följs. (Zetterblom 

2008) 

 

2.2.2 Projektör 

Arkitekter, konstruktörer, konsulter för VVS, el och kyla, inredare, beskrivare och eventuella 

projektledare är sådana som kan medverka i projekteringen. Alla dessa kallas för projektörer.  

Projektörernas ansvar är begränsat till det som påverkas av den projektering de gör. 
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Projektören behöver kunna biträda byggherren med upplysningar om arbetsmiljöfrågor, begära 

tillräckligt underlag för sitt arbete, identifiera risker och ange lösningar, samt samverka aktivt med 

övriga projektörer. (Arbetsmiljöverket 2004) 

2.2.3 Entreprenör 
De nya reglerna i AML gäller även entreprenörens arbetsmiljöansvar. Till och med december 2008 var 

det byggherren som ansvarade för upprättandet av en arbetsmiljöplan för byggprojektet. Men det var 

ändå svårt för många att ta till sig de gamla reglerna och trodde att det är entreprenören man anlitat 

som har ansvaret för säkerhet och arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Nu är det så att 

arbetsmiljöansvaret kan flyttas över till entreprenören som anlitas. (Eskilsson 2009) 

Även innan lagändringen kunde byggherren överlåta det praktiska arbetet, med arbetsmiljöplaner på 

entreprenör, men ansvaret hade byggherren ändå kvar. Idag kan byggherren skriftligen avtala bort sitt 

arbetsmiljöansvar till entreprenören. (Fransson 2008) I Arbetsmiljölagen och specifikt i kommentarer 

för kapitel tre står det att byggherrens arbetsmiljöansvar kan överföras endast om det finns avtal om 

total- eller generalentreprenad. Detta är alltså inte möjligt vid delad entreprenad eftersom 

uppdragstagaren har då endast ansvar för viss del av arbetet 

2.2.4 Platschef och arbetsledare 
Platschefer är arbetsgivarens företrädare på byggarbetsplatsen och har därmed ett arbetsmiljöansvar 

precis som arbetsgivaren. Detta arbetsgivaransvar eller delar av den har flyttats till platschefen 

eftersom denne är genom sina arbetsuppgifter bäst lämpad att ta ansvar för arbetsmiljön. Delegering 

av vissa arbetsuppgifter från högsta chefen till platschefen och arbetsledaren behövs eftersom ansvaret 

läggs för det löpande arbetsmiljöarbetet på dem som styr och bestämmer över det dagliga arbetet.  Att 

underanställda får en del av ansvaret delegerat till sig betyder inte att företagsledaren är befriad från 

ansvar eftersom det övergripande ansvaret vilar alltid på denne. Därför är det viktigt att klargöra vem 

som i olika avseenden bär ansvaret för att lagstiftningen följs. Det ska också kopplas tillräckliga 

beslutsbefogenheter till delegeringen. (Ekström 1996) 

2.2.5 Byggarbetsmiljösamordnare 
Innan de nya bestämmelserna i AML gällde var byggherren skyldig att utse en samordningsansvarig 

som kunde samordna de arbeten som gjordes av flera företags verksamheter på samma 

byggarbetsplats. I skriften ”Nya regler för bättre arbetsmiljö i byggbranschen” står det att idag ska 

byggherren eller uppdragstagaren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och 

projektering och dels för utförandet. Den tidigare rollen som samordningsansvarig finns alltså inte 

längre. Maximalt kan två byggarbetsmiljösamordnare finnas, en för planering och projektering och en 

för utförandet. Men samma byggarbetsmiljösamordnare kan finnas både för planering/projektering och 

för utförandet. Byggarbetsmiljösamordnaren kan vara antingen en fysisk eller juridisk person. Det 

finns möjlighet att byggherren utser sig själv som byggarbetsmiljösamordnare. Men byggherren blir 
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inte automatisk byggarbetsmiljösamordnare om han eller hon inte har utsett någon annan. 

Byggarbetsmiljösamordnaren bör ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs och som 

kan strykas vilket gäller även om byggherren utser sig själv. Både byggherren och 

byggarbetsmiljösamordnaren har ansvar för att uppgifterna blir utförda. Byggherren blir aldrig befriad 

från ansvaret utan har kvar ett ”backup-ansvar” för byggarbetsmiljösamordnarens uppgifter. 

(Arbetsmiljöverket 2009 a) 

2.2.6 Skyddsombud 
Om skyddsombudet och dess rättigheter och skyldigheter kan man läsa i broschyren ”Skyddsombud – 

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö”. Ett skyddsombud är 

arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet har inget eget ansvar för 

arbetsmiljön. Uppgifterna som skyddsombudet är skyldig att genomföra är att vaka över skyddet mot 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen samt kontrollera att arbetsgivaren uppfyller kraven på ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett skyddsombud ska även delta vid planering av alla frågor som berör 

arbetsmiljön. Dessa frågor kan vara t ex att förbereda en omorganisation, att planera hur nya 

arbetsmetoder ska införas eller hur hälsofarliga ämnen ska användas. Det kan även handla om stress, 

utbrändhet och belastningsbesvär. Skyddsombudet har rätt att få meddelande från arbetsgivaren om 

förändringar som berör arbetsmiljön samt att ta del av alla de handlingar som behövs för 

skyddsverksamheten. Ingen har rätt att hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter.  

Om skyddsombudet upptäcker brister i arbetsmiljön kan han eller hon begära åtgärder av 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren är då skyldig att omgående lämna ett svar. Om bristerna sedan inte 

åtgärdas inom rimlig tid, eller om inte skyddsombudet får något tillfredställande besked, kan 

skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud. 

Skyddsombudet kan även på eget initiativ avbryta en arbetsuppgift. Det får skyddsombudet göra om 

han eller hon anser att den anställdes liv eller hälsa är i fara om arbetet får fortsätta. Arbetet kan 

avbrytas tills Arbetsmiljöverket tagit ställning i frågan. Skyddsombudet har rätt att avbryta ett arbete 

som den anställde utför ensam, även om hälsorisken inte är allvarlig. Om arbetsgivaren inte godkänner 

att skyddsombudet har avbrutit arbetet, kan han eller hon vända sig till Arbetsmiljöverket som prövar 

frågan.  

När nya skyddsombud utses av de lokala fackliga organisationerna eller gemensamt av arbetstagarna 

är arbetsgivaren skyldig att sätta upp anslag på arbetsplatsen med skyddsombudets namn. Både 

arbetsgivaren och facket har ansvaret att erbjuda utbildning till skyddsombudet. (Arbetsmiljöverket 

2009b) 

2.2.7 Arbetstagare 
Om arbetstagarens ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet finns i AML 3 kap. 4 §. Arbetstagarens 

främsta arbetsmiljöuppgift ät att samverka med ledning och arbetskamraterna för att tillsammans 
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åstadkomma en god fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Därför ska arbetstagaren följa de regler, 

rutiner och säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen samt använda skyddsanordningar och 

föreskriven skyddsutrustning. Arbetstagaren ska även iaktta försiktighet så att inte andra skadas och 

uppmärksammar chefen och skyddsombudet på brister i arbetsmiljön, både inom det psykosociala som 

det fysiska arbetsmiljöområdet. Med ett trevligt bemötande ska arbetstagaren även själv bidra till en 

god psykosocial arbetsmiljö.  

2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I handboken ”Säker arbetsmiljö vid montering av stål- och stålelement” författad av Holmdahl (2005) 

beskrivs bl.a. hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på ett effektivt sätt. Författaren 

menar att en förutsättning för att ett arbetsmiljöarbete ska fungera är att de tre grundstenarna – insikt, 

vilja, system – finns med och att de används av alla som är verksamma inom företag och på 

byggarbetsplatser. 

 Med insikt menas att företagsledning/byggherren, arbetsledning och alla medarbetare på företaget och 

på byggarbetsplatsen måste ha insikt om arbetsmiljöns betydelse för att skapa god hälsa och minska 

risken för skador. Även företagets insikt om arbetsmiljöns betydelse vid rekrytering av ny personal i 

konkurrens med andra företag gäller här. Insikt kräver arbetsmiljöutbildning.  

Vilja måste finnas för att skapa god arbetsmiljö. Denna slås fast av företagsledningen i ett 

policydokument – viljeförklaring – som anger mål, planer och medel. Det är 

företagsledningen/byggherren som sätter nivån på hur viktigt arbetsmiljöarbetet är.  

När det gäller system så måste det finna för att arbeta med arbetsmiljön – ett rådande system som 

används vid förändringsarbete. Systemet innehåller fem delmoment – nulägesbeskrivning – Hur ser 

det ut idag?, planering – Vad ska vi göra?, genomförande – Vi gör på det här sättet, följa upp – Görs 

det som beslutats? Förändras siffrorna mot målet?, och sist utvärdering – Så här blev det. 

Enligt Angelöw (2002) är ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete en viktig framgångsfaktor som 

bidrar till friskare personal. De åtgärder som krävs för att skapa förutsättningar för ett aktivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete är tillexempel utbildning i arbetsmiljökunskap, att det skapas en aktiv 

medverkan och dialog i arbetet samt att arbetsmiljöarbetet blir en integrerad och naturlig del av den 

dagliga verksamheten. För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bli effektivt är samverkan 

mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud nödvändigt. Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna 

integreras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och inte som ett eget system för sig.  

2.3.1 Arbetsmiljöplan 
Enligt AMP-guiden ska arbetsgivaren/byggherren ta fram en arbetsmiljöplan som är ett instrument för 

att undanröja riskerna för tillbud och olyckor för byggnads- och underhållspersonalen i samband med 
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projekteringen. Detta måste göras innan byggarbetsplatsen etableras och då ska man analysera riskerna 

som kommer att uppstå vid genomförandet av byggarbetet. Man kan undanröja riskerna genom att 

tillexempel välja lämplig plats, konstruktion och design samt lämpliga metoder eller material. Man 

kan även integrera anordningar för säkert arbete, beskriva lämpliga skyddsanordningar samt beskriva 

nödvändiga förundersökningar och tillstånd. (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 2000) 

Enligt AFS 1999:3 10 § bör en Arbetsmiljöplan upprättas om arbetet kommer att pågå i mer än 30 

arbetsdagar och vid något tillfäller kommer att vara mer än 20 personer sysselsatta eller att det totala 

antalet persondagar överstiger 500. Man ska upprätta Arbetsmiljöplan även om något av dessa arbeten 

som kallas för arbeten med särskild risk kommer att förekomma: 

 Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer.  

 Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark.  

 Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och 

säkerhet eller som enligt Arbetsmiljöverkets (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen) föreskrifter 

omfattas av krav på medicinsk kontroll.  

 Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket kontrollerat 

område eller skyddat område skall inrättas enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter 

(SSIFS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet 

med joniserande strålning.  

 Arbete i närheten av högspänningsledningar.  

 Arbete som medför drunkningsrisk.  

 Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.  

 Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.  

 Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.  

 Arbete vid vilket sprängämnen används.  

 Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller 

tunga formbyggnadselement ingår.  

 Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.  

 Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen  

 

Arbetsmiljöplanen ska enligt 11§ bestå av de regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen, en 

beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och en beskrivning av åtgärder som ska vidtas 

för ”arbeten med särskild risk”.  
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2.3.2 Riskanalys 
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för om någon kan 

komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Detta står i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 

2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare står det att när ändringar i verksamheten planeras, 

ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva 

åtgärdas. Om någon arbetstagare råkar för ohälsa eller olycksfall, ska arbetsgivaren utreda orsakerna 

så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas framöver.  

2.3.3 Skyddsronder 
Skyddsronder är ett viktigt instrument och är som en hjälp vid uppföljning av Arbetsmiljöplanen. Den 

är särskild viktigt på en arbetsplats som tillexempel ett bygge där förhållandena ständigt och snabbt 

förändras och då är det viktigt att ofta och på plats kontrollera sakernas verkliga tillstånd. Att ange ett 

bestämt tidsschema för genomförande av skyddsronden är inte möjligt eller ens lämpligt eftersom 

behovet varierar med objektets storlek och komplexitet, antalet sysselsatta och tidpunkten. Under 

arbetsplatsens etablering och den första tiden därefter är det motiverat med en skyddsrond per vecka. 

När tiden framskrider räcker det kanske med varannan eller var tredje vecka. När den planerade dagen 

för färdigställandet närmar sig tenderar stressen och därmed risken för förbiseenden att öka och därför 

är det viktigt att göra skyddsronderna återigen oftare. Av Arbetsmiljöplanen bör det framgå hur 

skyddsronder ska genomföras. (Samuelsson 2001) 

2.3.4 Introduktion av nyanställda 
I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete står det att arbetsgivaren bör så tidigt så möjligt 

introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskild arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av 

arbetslivet. Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och 

sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i den. 

Det som bör beskrivas vid introduktionen är det systematiska arbetsmiljöarbetet, tillexempel vem 

arbetstagaren ska vända sig till när det gäller det brister som förekommer i arbetsmiljön.  

2.3.6 Information och utbildning till arbetstagare 
Resultatet av planeringsskedet är produktionsplanen som innehåller arbetstidsplan, detaljplan, 

produktionskalkyl, resursplaner, arbetsplatsdispositionsplan, kvalitetsplan och arbetsmiljöplan. När 

allt detta är klart är det dags att bygga. Men först bör man hålla ett startmöte där så många så möjligt 

av arbetsplatsens blivande aktörer är närvarande. Dessa aktörer är byggherren/beställaren, konsulter, 

entreprenörernas projektpersonal, yrkesarbetare, utsedda leverantörer och underentreprenörer.  

Startmötet är ett bra tillfälle att ge och få information, bygga upp kunskap om entreprenaden och 

diskutera viktiga frågor, t.ex. arbetsmiljöfrågor. Byggherren och projektören kan nu beskriva vision 

och mål, så att alla vet vart de ska nå. Entreprenören kan också göra en genomgång av projektet. Det 

bör ges tillräcklig med tid för att mötet ska nå sitt syfte, att överföra byggherrens vision och 



16 
 

konsulternas projektkunskap till entreprenören, hans personal och andra medaktörer. Mötet ska även 

ge tillfälle till frågor, medinflytande och reflektioner. Det är viktigt för arbetsmiljön att alla på 

arbetsplatsen har goda kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöpåverkan. Därför regleras 

arbetsmiljöutbildning för vissa grupper i Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Chefer, arbetsledande 

personal och skyddsombud behöver en fördjupad kunskap om speciella arbetsmiljöaspekter i 

verksamheten och detta utöver den grundutbildning som det bör ha fått. Även andra arbetstagare kan 

behöva denna fördjupade kunskap. (Birgersson 2007) 

2.3.7 Sjukrapportering 
I förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd står det att man ska 

göra en anmäla om arbetsskada hos försäkringskassan. Denna anmälan bör göras om skadan har 

medfört eller kan medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning från 

den allmänna försäkringen eller sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller ersättning från 

arbetsskadeförsäkringen.  Därefter ska försäkringskassan skicka en kopia av arbetsskadeanmälan till 

Arbetsmiljöverket. Både försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan påkalla polisundersökning om 

arbetsskada som har inträffat.  

Enligt Arbetsmiljöförordning (1977:1166) ska arbetsgivaren utan dröjmål underrätta 

Arbetsmiljöverket om en olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet lett till dödsfall eller svårare 

personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare.  

2.3.1 Arbetsanpassning och Rehabilitering 
Enligt 22 kap. 2 § lagen om allmän försäkring skall rehabilitering ” syfta till att återge den som har 

drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom 

förvärvsarbete”. I föreskriften AFS 1994:1Arbetsanpassning och rehabilitering står det att 

människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika redan på planeringsstadiet av en 

verksamhet. Därmed skall arbetsgivaren organisera och bedriva verksamhet samt ha rutiner som 

behövs för arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska även fortlöpande 

ta reda på vilka behov av åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering som finns bland 

arbetstagarna. Både arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten bör organiseras så att den kan 

ske i samarbete med den enskilde arbetstagaren som berörs av åtgärderna och med deras företrädare i 

arbetsmiljöfrågor. Dessa två verksamheter ska också organiseras så att det blir möjligt att samarbeta 

med försäkringskassan och myndigheter som är berörda.  

2.4 Arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom bygg- och 

anläggningssektorn 
Byggsektorn är en av de mest skadedrabbade sektorerna i Sverige idag. Otillräckliga kunskaper om 

arbetsmiljö, fel i projekteringen, dålig samordning av projekten och alltför korta byggtider är orsaker 
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till den bristande arbetsmiljön. Resultatet blir många arbetsolyckor och arbetssjukdomar så som 

fallolyckor och belastningsskador som inte har förebyggts i förväg. (Arbetsmiljöverket 2009 c) 

 

De vanligaste orsakerna till de olyckor och arbetssjukdomar som förekommer inom byggsektorn är 

fall till lägre nivå, olämpliga arbetsställningar eller tunga lyft. Användning av maskiner leder också till 

många olyckor. Både brister i projektering och planering samt pressade tidsramar och att 

byggarbetsplatserna är tillfälliga leder till dessa dystra konsekvenser. (Arbetsmiljöverket 2003) 

Byggsektorn är en högrisksektor för att man jobbar med höga höjder och farliga maskiner.  Några av 

skälen till att antalet dödsfall inom byggsektorn fördubblades under 2008 jämfört med 2007 är att det 

finns fler småföretag som inte har koll på arbetsmiljöregler och att det finns upphandlare som ställer 

otydliga krav på underentreprenörer.  (Nordberg 2008) 

2.4.1 Fallolyckor 
Var femte fallolycka från höjd inträffar inom byggsektorn och olyckorna innebär ofta lång 

sjukfrånvaro. Fallolyckorna förorsakar närmare en tredjedel av dödsolyckorna inom byggsektorn. 

Drygt 3100 anmälningar gjordes inom byggsektorn under 2005 till 2007 och den vanligaste orsaken 

till dessa var fallolyckor. Mellan dessa två år hade de anmälda arbetsolyckorna med frånvaro minskat 

med ca 10 procent men samtidigt hade arbetsolyckor inom bygg ökat med 2,5 procent. Under samma 

period anmäldes drygt 9000 (drygt 3000 per år) arbetsolyckor med frånvaro inom bygg och 12 procent 

(1096) av dessa hade orsakats av fall från höjd. För samtliga sektorer var motsvarande andel 6,5 

procent. Fallolyckor från höjd ökade med nästan 10 procent totalt under samma period och inom 

byggsektor var ökningen 7 procent. Samtidigt anmäldes 38 dödsolyckor inom byggsektorn där 11 

stycken hade orsakats av fall från höjd. Inom byggsektorn inträffar fall från höjd främst från stegar, 

byggnadsställningar, pallar/bockar, trappor och tak. Andra vanliga olyckor är belastningsskador vid 

lyft och olyckor med handverktyg. (Arbetsmiljöverket 2008) 

2.4.2 Stegar 
Många svåra arbetsolyckor inom byggsektorn händer vid användning av stegar. När anliggande stege 

används är den största risken att stegen glider. Hälften av alla olyckor beror på att stegen glider nertill 

rakt ut. Den näst vanligaste orsaken är glidning i sidled i toppen. Den största risken vid användning av 

trappstegar är att de välter. (Arbetsmiljöverket 2002) 

2.4.3 Byggnadsställningar 
Mellan 2002 och 2006 hade det anmälts drygt 1000 arbetsolyckor med byggnadsställningar. Ensam 

stod byggsektorn för ca tre fjärdedelar av samtliga byggnadsställningsolyckor. Bland anmälningarna 

var det dominerade yrket byggnadssnickare som stod för 27 procent av olyckorna. Därefter följde 
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ställningsbyggare med 13 procent. Under samma period hade tre dödsolyckor inträffat med 

byggnadsställningar. (Arbetsmiljöverket 2007b) 

2.4.4 Belastningsskador 
Inom byggsektorn upplever ca 150 000 sysselsatta dagligen arbetet som ergonomiskt påfrestande 

vilket är den enskilt vanligaste orsaken till uppgivna arbetsorsakade besvär och även till anmälda 

arbetsskador. Fysisk belastning på rörelseorganen inkluderar tung manuell hantering, påfrestande 

arbetsställningar och korta upprepade arbetsmoment vilket har länge ansets som främsta orsaken till 

besvär i arbetet, följt av stress och psykiska påfrestningar. Inom byggverksamhet uppger var femte 

man, dvs. 50 000 män, dubbelt så många som samtliga sysselsatta män, belastningsbesvär i 

rörelseorganen.  

Inom byggsektorn anmäldes ca 1200 nya belastningsskador år 2006, vara 700 har orsakats av 

långvarig påfrestning på kroppen och bedömts som en belastningssjukdom. Knappt 500 har kunnat 

hanföras till en fysisk ansträngning utöver det normala och bedöms som en belastningsolycka. Inom 

byggverksamhet utgör belastningsskador totalt 27 procent av samtliga anmälda arbetssjukdomar och 

arbetsolyckor. (Arbetsmiljöverket 2007c) 

2.4.5 Tidspress 
Under våren 2008 gjordes en enkätundersökning utav Byggcheferna där 22 procent av de tillfrågade 

byggcheferna (total 417) uppgav att de tror att det finns risk för en olycka på grund av en pressad 

arbetssituation. Var tredje byggchef menade att tidspress kan leda till att de bygger in problem. Var 

fjärde byggchef ansåg också att de inte har tid att utvärdera det de levererar och säkerställa god 

kvalitet. Byggchefernas och Byggnads medlemmar anser att det största problemet inom byggsektorn 

är alltid korta byggtider vilket, när det gäller både tid och budget, gör att säkerheten och kvaliteten blir 

åsidosatt. (Byggcheferna 2008d) 

2.4.6 Dödsfall 
Inom byggsektorn inträffade år 2008 dubbelt så många dödsfall som året innan. I slutet av augusti 

2008 hade lika många omkommit i byggolyckor (16 stycken) som under hela 2007. (Arbetsskydd 

2009) 

2.5 Åtgärder som kan förbättra bygg- och anläggningssektorns läge 

idag 
Enligt Tomas Carlsson, VD för NCC Construction Sverige, som har intervjuats av tidningen 

Byggchefen (2008) så beror ökningen av olycksfallen inom byggsektorn i största allmänhet  på en del 

byggarbetare som inte har tillräckliga kunskaper om säkerhetsföreskrifterna och att han ser en 

överrepresentation av lärlingar och nya medarbetare i olycksstatstiken. Dödsolyckorna anser han är 

ingen trend även om den har ökat markant under den senaste tiden. Han menar att antalet olyckor är 
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trots allt fortfarande på en relativ låg nivå och att en byggarbetsplats är förenad med vissa risker. 

Därför är det viktigt med ett välfungerande arbetsmiljöarbete och att det riskfyllda arbetet kräver 

många arbetsmiljöinspektioner. Men Arbetsmiljöverket som utför dessa inspektioner har fått minskade 

resurser från staten vilket har resulterat i att antalet bygg- och anläggningsinspektioner har blivit 20 

procent färre. Carlsson tycker att företag ska få välja underleverantörer de vill anlita själva men idag 

finns det, ofta små företag, som erbjuder tjänster till en lägre kostnad genom att tumma på 

arbetsmiljön. Det använder de som en konkurrensfördel och därför är bygginspektionen otrolig viktig. 

 

Henrik Björklund och Anna-Klara Jonsson (2007) publicerade en rapport från Chalmers som pekade 

på en rad brister i arbetsmiljön på svenska byggarbetsplatser. Björklund och Jonsson anser i rapporten 

att det är förundrande att det konsekvent kan finnas sådana brister som de har upptäckt på 

arbetsplatserna. Kunskapen om arbetsmiljöfrågor är dålig och acceptansen att bryta mot lagar och 

regler är stor i sektorn. Men det som prioriteras är framförallt ekonomiska intressen framför säkerhet 

och arbetsmiljö. Vid tidspress och för att bygget ska följa en tidsplan förbiser man ofta säkerheten. Det 

som i slutändan drabbas av dessa val är individen på arbetsplatsen.  Vid tidspress blir man stressad och 

det resulterar i att man blir mindre uppmärksam på sin arbetsplats och att man dessutom är mer 

benägen att ta risker.  

 

Men tidspress är inte huvudorsaken till säkerhetsbristen även om den orsakar brister i säkerhet enligt 

Björklund och Jonsson. Det största problemet menar de är det kortsiktiga ekonomiska tänkandet som 

orsakar dessa problem och inte att det är fel på lagstiftningen i sig, utan att reglerna helt enkelt inte 

efterföljs. För att lösa detta föreslår de att man måste se till att det inte blir ekonomiskt lönsamt att 

strunta i de säkerhetsföreskrifter som finns. Först när det blir kostsamt att strunta i säkerhetsregler 

kommer företagen att göra något åt problemen menar författarna. Idag konkurerar inte företagen med 

bra arbetsmiljö och säkra arbetsplatser, utan genom att inte ha det. Många företag sparar in på 

arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder för att vinna en upphandling där det lägsta pris kommer före allt 

annat. Detta leder till att de seriösa företagen som åsyftar att följa regelverket tappar i konkurrenskraft 

mot dem som struntar i det.  

 

Björklund och Jonsson menar vidare att det är oftast platschefen som har utbildning i 

arbetsmiljöföreskrifterna men denna har en utsatt och svår roll. Platschefen ställs inför många krav 

från flera håll, dels kraven att följa ett schema och budget och dels kraven på att 

säkerhetsbestämmelserna ska följas. Platscheferna har alltså en mycket svår roll och de får ofta dåliga 

förutsättningar för att lyckas. Om de skulle få de resurser som de behövde skulle det vara en bra hjälp 

på vägen mot att få bättre säkerhet på arbetsplatserna.  
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Författarna anser att de flesta olyckor hade kunnat planeras bort i ett tidigt skede av projektet. Det är 

byggherren och projektörerna som ansvarar för att riskbedömningar och förslag på säkerhetslösningar 

görs redan under planeringen och projekteringen. Men detta sker mycket sällan eftersom det vanliga är 

att det överlämnas till företagen och platscheferna att lösa. Därför måste både byggföretag och 

byggherrar skaffa sig bättre kunskaper och visa mer vilja att ta problemen på allvar. Riskerna kan 

undvikas genom att ha god och realistisk planering för byggprojektet.  

 

Enligt Björklund och Jonsson ska man ha kontinuerlig utbildning för de anställda om de 

säkerhetsbestämmelser som finns och ge tillräckligt med resurser så att de anställda inte utsätts för 

onödiga risker. Eftersom det råder bristande säkerhetsutbildning på gymnasie- och högskolenivå så är 

det få som lär sig att från grunden beakta de säkerhetsregler som finns. Därför är utbildning ett mycket 

viktigt verktyg för att säkerhetsnivån ska bli tillfredställande. 
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3. BYGGSEKTORN SOM UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

I följande avsnitt beskrivs både undersökningsområdet och tillvägagångssättet för insamlig av data.  

3.1 Två stora bygg- och anläggningsföretag  
Under januari månad 2009 kontaktades flera små och stora bygg- och anläggningsföretag i Västerås 

och Eskilstuna för att fråga om möjligheten att göra ett examensarbete åt dem. Alla avböjde sig 

eftersom antingen var de små och hade liten verksamhet eller hade de inte tid och möjlighet att erbjuda 

en handledare. Ändå kontaktades företagen igen men den här gången om de kunde ge utrymme och tid 

för att samla in data för examensarbetet. De enda företagen som gav denna möjlighet var NCC i 

Västerås och Eskilstuna samt Peab i Västerås.  

NCC Sverige AB är en bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som har hela Sverige och även vissa 

europeiska länder som sin marknad. Koncernen har totalt 21000 anställda och i Sverige är den indelad 

i fyra affärsområden, NCC Construction, NCC Roads, NCC Property Development och NCC Housing. 

Totalt besöktes tre arbetsplatser som tillhör NCC Construction, två i Västerås och en i Eskilstuna. 

Även fem personer intervjuades, 20 enkäter delades ut till alla tre byggarbetsplatserna och delar av den 

fysiska arbetsmiljön fotograferades.  

Peab Sverige AB är en bygg- och anläggningsföretag som är en av NCC:s konkurrenter. Företaget 

sysselsätter 12000 anställda och är också indelad i fyra verksamhetsområden, Bygg Sverige, Bygg 

utland, anläggning och förvaltning. De länder där Peab genomför entreprenader i är Norge och 

Finland. Företaget ställde upp med att erbjuda en intervjutillfälle med dess KMA-samordnare i 

Västerås.  

3.2 Datainsamlingsinstrument 
Examensarbetet forskningsmetod är en kvalitativ ansats och de insamlingsinstrument som används 

passar in inom denna inriktning. Anledningen till valet av en kvalitativ studie beror på själva 

undersökningsområdet som man behöver tolka och förstå och som kräver svar på frågor av typen ”Vad 

är detta och vad beror det på?” (Patel & Davidsson 2003).   

3.2.1 Arbetsplatsbesök 

Två byggarbetsplatser som tillhörde NCC Construction i Västerås besöktes under februari månad 

2009. Den första arbetsplatsen är belägen vid Centrallasarettet i Västerås. Där byggs en ny vård- och 

bassängbyggnad och arbetet blir klar i slutet av våren 2009. Under två veckors tid besöktes 

arbetsplatsen två gånger. Under första besöket observerades arbetsmiljön och hjälpinstrumentet var en 

kamera där mer än 100 fotografier togs inom loppet av en och en halv timme. Det pågick arbete i olika 

delar av arbetsplatsen under den eftermiddagen och kamerans fokus låg på olika delar av det fysiska 

arbetsmiljöområdet så som personalutrymmen, tillträdelseledar, verktyg och skyddsutrusning och hur 

dessa användes.  
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Den andra arbetsplatsen besöktes en gång under samma period och ligger vid hörnet Stora Gatan - 

Östra Ringvägen där bostadsrätts- och hyreslägenheter byggs på kvarteret Ludolf. På samma sätt som 

förra arbetsplatsen fotograferades olika delar av arbetsplatsen och belysning samt byggnadsställningar 

fick mer utrymme den här gången.  

Under mars månad 2009 besöktes en av NCC Constructions byggarbetsplatser i Eskilstuna. Ett projekt 

pågick som innebär att göra om korsningen vid Kyrkogatan till en cirkulation för att få en säkrare 

trafikplats och även bygga om Kyrkogatan för att binda samman Gamla stan och Rådhustorget. Syftet 

är att skapa ett attraktivt centrum i Eskilstuna. Vid besökstillfället var arbetet med cirkulationen klar 

och det som pågick var bindningen av de olika delarna av kyrkogatan som är planerad att bli klar i maj 

2009. Byggarbetsplatsen observerades och fotograferades strax efter kl. 07:00 eftersom det var ett bra 

tillfälle för att se hur en början av arbetsdagen kunde se ut. Här lades vikt vid hur arbetsplatsens olika 

delar hade planerats och hur uppmärksamma byggarbetarna var på själva arbetet och även 

skyddsutrusning och arbetsverktyg. 

Vid alla arbetsplatsbesök informerades personalen om syftet med observatörens närvaro och 

platscheferna eller arbetsledarna frågades om tillåtelse av att fotografera arbetsplatserna. Sättet att 

observera arbetsplatserna kan kallas för ostrukturerade observationer då inget observationsschema 

användes eftersom intresset låg på att registrera så mycket så möjligt av arbetsmiljön. (Patel & 

Davidson 2003).  

3.2.2 Intervjuer 
Sammanlagt har fem personer intervjuats, därav fyra arbetar på NCC Constructions Sverige AB och 

en på Peab Sverige AB.  

De två första intervjuerna genomfördes på byggarbetsplatsen vid centrallasarettet i Västerås. Frågor 

ställdes då till en platschef och en arbetsledare.  Den tredje intervjun genomfördes med en 

samordningsansvarig på byggarbetsplatsen vid kvarteret Ludolf. Fjärde intervjutillfället genomfördes 

med Peabs KMA- samordnare i Västerås vid Peabs kontor på Betonggatan. Den femte och sista 

intervjun genomfördes med en av platscheferna vid projektet Kyrkogatan i Eskilstuna.  

Valet av informanter med de olika befattningarna som intervjuades var en resultat av det som 

företagen kunde erbjuda. Men ändå tillfrågades informanterna efter deras samtycke om att delta i 

studien innan intervjutillfället därför att de har rätt att själva bestämma om de vill delta, hur länge och 

på vilka villkor. De upplystes även om syftet med studien. De meddelades att deras personuppgifter så 

som namn inte skulle benämnas i arbetet och att information om dem inte skulle lämnas till andra 

företag. (Vetenskapsrådet 2002) 

Informanterna frågades om intervjun kunde spelas in vilket gjorde att endast en av de fem intervjuerna 

kunde transkriberas. Informanterna ville helst att intervjun inte skulle spelas in och därför antecknades 
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intervjuerna. Att spela in intervju kan göra att informanten uttalar sig mer försiktigt när inspelning 

pågår och registrerar vad denne säger menar Ejvegård (1996). Att anteckna under intervjun kan också 

vara hämmande menar Ejvegård men om man inte har tid och kan glömma informationen om man 

antecknar efter intervjun så kan man ändå göra det vid själva tillfället.  

Intervjuarna som användes är kvalitativa med låg grad av standardisering vilket enligt Patel och 

Davidson (2003) innebär att frågorna ger utrymme för informanten att svara med egna ord       

3.2.3 Enkätundersökning 
En kvalitativ enkätundersökning valdes som datainsamlingsinstrument för att få bl. a. en djupare bild 

av arbetsmiljöns läge på de undersökta byggarbetsplatserna. De som bäst vet om arbetsmiljön och vad 

som sker där är de som arbetar på själva arbetsplatserna. Därför valdes byggnadsarbetarna som 

respondenter. 

Frågorna i formulären, som enkäten bestod av, konstruerades efter att problemformuleringen var 

färdig samtidigt som en genomgång av litteraturen hade genomförts. Genom litteraturgenomgången 

uppstod idéerna till vilka frågor som skulle ställas i enkätformuläret.  

Syftet med frågorna var att få fram information om förhållandet för de fyra arbetsmiljöområdena på 

arbetsplatserna, dvs. några av de faktorer som finns inom den fysiska, psykosociala, kemiska och 

ergonomiska arbetsmiljöområdena.  Även frågor om vilka de vanligaste brister, problem och 

olyckorna är på byggarbetsplatsen ställdes samt vad byggnadsarbetarna tycker är den/de bästa 

åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön på deras arbetsplatser. (Se bilaga 2) 

Enkäter, som var tjugo i antal, delades ut till byggnadsarbetarna på de tre undersökta 

byggarbetsplatserna under februari och mars månad 2009. Alla respondenter informerades om syftet 

med arbetet i början av besöken och alla som tillfrågades var villiga att hjälpa till och besvara på 

frågorna. Respondenterna fick en veckas tid för inlämning av formulären och nästan alla hade besvarat 

dem redan innan deadline. Enligt Kylen (2004) kommer en lättbegriplig och angelägen enkät tillbaka 

ifylld då respondenten ska tycka att frågorna är meningsfulla och förstår hur de ska besvaras. Många 

är bredda att lägga ner upp till en halvtimme för att besvara en enkät menar Kylen. Enkäten som 

byggnadsarbetarna fyllde i kunde ta mindre än en halvtimme.  

 

Enkätundersökningar har många fördelar men är inte heller fria från nackdelar enligt Ejlertsson 

(2005). En av fördelarna är att respondenten kan besvara på frågorna i lugn och ro. En annan fördel är 

elimineringen av den s.k. intervjueffekten, vilket innebär att respondenten inte påverkas av 

intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor vilket är fallet vid en intervju. Eftersom ämnet 

arbetsmiljö kan vara känsligt så är enkät ett mycket bra instrument för att ändå kunna få en neutral och 
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riktigt information om det. Detta blir möjligt om respondenterna är fullständigt anonyma vilket gäller 

för dem som har deltagit i denna arbetets enkätundersökning.  

Nackdelar som en enkätundersökning kan ha enligt Eljertsson är att respondenten inte har möjligheter 

att ställa kompletterande frågor, om något är svårförståeligt. När man har fått svar som baseras på 

uppenbara missuppfattningar kan man alltså inte korrigera. Detta problem kan minskas genom att 

ställa klara och väl genomarbetade frågor. För att uppfylla dessa krav gick handledaren och en annan 

person igenom frågorna tillsammans med arbetets författare innan enkäten delades ut. En annan 

nackdel som enkäter kan ha är att man inte kan få en fördjupning av ämnet man undersöker eftersom 

det inte finns möjlighet för alltför komplicerade frågor och inte heller till icke planerade frågor. Öppna 

frågor ger delvis möjlighet till fördjupning menar Eljertsson. I slutet av enkätformuläret har därför 

öppna frågor ställs för att få denna delvisa fördjupning.  
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4. UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
I följande sidor redovisas de resultat som har införskaffats för detta arbete. Resultaten från 

arbetsplatsbesöken, intervjuerna och enkäten redovisas under varsin rubrik för att läsaren ska kunna 

enkelt gå igenom dem.  

4.1 Iakttagelser från arbetsplatsbesöken 
Under besöken till de tre arbetsplatserna fotograferades olika delar av det fysiska arbetsmiljöområdet 

och nedan redovisas ett urval av de bilder som togs.  

4.1.1 Arbetsplatsen och personalutrymmen 
NCC:s personalutrymmen var planerade efter de krav som ställs på just personalutrymmen med 

funktion. Här finns utrymme och plats för alla som arbetar på arbetsplatsen, lokalerna är ljusa och 

välutrustade samt har plats för mat och umgänge.  

 

 

 

 
Figur 1 Stora och rymliga personalutrymmen               Figur 2 Marken är sandad för att minska halkrisken 

 
Figur 3 Matutrymme med hjälpmedel för uppvärmning av mat           Figur 4 Fönster som ger möjlighet till ljus och utsikt 

och dryck           
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Figur 5 Låsbara skåp                        Figur 6 Tvättplats och toalett bredvid 

4.1.2 Belysning 
Belysningen var välplanerad där arbetet förekom inomhus men vid trappor som tog en till olika 

våningar fanns ingen tillgång till artificiellt eller dagsljus ljus.  

 
Figur 7 Armatur finns där arbete pågår                                               Figur 8 Mörk vid trappa som tar en till en annan del av arbetsplatsen 

 

 
Figur 9 En trappa där det förekommer ljus men risken för fall            Figur 10 Armatur är placerad vid ett rum med brist på dagsljus 

är stort 
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Figur 11 Det har blivit ljus pga. Blixt från kameran               Figur 12 I verkligheten var det så här mörkt vid denna trapp 

4.1.3 Renhet och ordning 
På flera av arbetsplatserna förekom allmän oreda och risk för fall. En av orsakerna till det sistnämnda 

var sladdar som fanns på golvet eller marken och upptog stora utrymmen där arbetarna fanns. En 

arbetsplats var inte planerad på ett tillfredställande sätt och hade rubbat gång- och cykelvägen vilket 

gjorde att vanliga människor var tvungna att ta sig igenom arbetsplatsen för att komma fram till deras 

mål. På vissa delar av samma arbetsplats var det städat men inte på andra. På en av arbetsplatserna där 

det förekom markarbeten hade få av arbetarna hjälm, stod i motsats till det som stod i 

informationsbladet som fanns på arbetsplatsen.  

 
Figur 13 Oönskade saker placerats på sidan som krympt vägen          Figur 14 Sladd vid en trappa som ökar risk för fall 

 

Figur 15 Skruvar och andra tillbehör kastade på marken              Figur 16 Kablar på en använd väg 



28 
 

 
Figur 17 En ordnad del tillhörande en av arbetsplatserna              Figur 18 Soppor och smuts vid ingång  

 
Figur 19 Utanför en av personalutrymmen som är brant och halkig   Figur 20 Sand och grus utanför nära vanlig väg 

 
Figur 21 En oordnad del tillhörande en av arbetsplatserna               Figur 22 En vanlig person tar sig igenom arbetsplatsen 
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Figur 23 Hjälm eller hörselskydd används inte vid markarbete           Figur 24 En person går precis bredvid en grävmaskin som är igång 

 
Figur 25 Gick förbi grävmaskinen utan skada den här gången             

4.1.4 Handverktyg 
Handverktyg användes flitigt av byggnadsarbetarna som hade bra kvalité och av dem som iakttogs 

användes handverktygen för det ändamål de var avsedda för. 

 
Figur 26 Arbetare som hamrar med en hammare                Figur 27 Det mesta av handverktygen placerade i en skottkärra 

4.1.5 Stegar, byggnadsställningar, skyddsräcke och tillträdelseledar 
De stegar som fanns på arbetsplatserna användes både som tillträdelseled och för att förflytta föremål 

till en högre nivå. Stegarnas tillstånd var bra och konstruktionen var enligt reglerna men ibland lyfte 

arbetarna tunga föremål på ena axeln när de använde stegen. När det gäller skyddsräcken så fanns det 

ingen fotslist speciellt när det gäller byggnadsställningar. Vid öppna platser på högre höjder hade man 



30 
 

själv skapat skyddsräcken med hjälp av vanligt trä. De trappor som fanns på arbetsplatserna hade inga 

halkskydd trots stor risk för halka samt de flesta trappor hade endast ett trappräcke som arbetarna 

kunde hålla i. Vägarna till och från arbetet var halkig för arbetarna på en av arbetsplatserna och oftast 

även trånga och i vissa fall farliga på grund av föremål som stack ut från marken. 

 

Många av arbetarna riskerade sig för olycksfall genom att använda genvägar för att förkorta sträckan 

till nästa arbetsmoment eller utföra arbeten på högre höjd utan fallskydd eller utan att tänka på sin 

säkerhet.  

 

Figur 28 Ett bra exempel på en stege                                         Figur 29 Skyddsräcke gjord av trä 

 

Figur 30 Trappor som tar en till en annan våning                Figur 31 Samma trappor stadgas med hjälp av några träbitar 

 
Figur 32 Trappor utan halkskydd                           Figur 33 Byggnadsställning utan fotlist 
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Figur 34 Trång och halkig väg mot trappa              Figur 35 Halkig väg som arbetarna använder  

 
Figur 36 Stängsel för att förhindra fall               Figur 37 Byggnadsarbetare som är på väg ner från en halkig trappa 

 
Figur 38 Byggnadsarbetaren klättrar på ett ostabilt staket                Figur 39 Byggnadsarbetaren är nu på väg mot sitt mål 
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Figur 40 Byggnadsarbetare på hög höjd utan hjälpmedel som             Figur 41 Byggnadsarbetaren vilar på en ostabil ställning 

minskar risk för fall eller halka                 

4.1.6 Ergonomi 

På alla byggarbetsplatser lyfte arbetarna tunga som lätta föremål någon gång. Oftast belastades ena 

axeln för att förflytta bördan från en plats till en annan eller till en högre nivå. På vissa arbetsplatser 

förekom mera lyft än andra på grund av arbetets natur eller hur långt arbetet hade fortskridit.  

 
Figur 42 Arbetare med en börda på ena axeln                                      Figur 43 Arbetare med bördan på en stege och båda händerna        

                                                                                                                upptagna               

 

4.1.7 Buller 

Buller förekom på alla tre arbetsplatserna och de som utförde själva arbetet använde sig av skydd för 

att minska bullrets påverkan på hörseln men arbetarna runt omkring hade inga sådana skydd.  

 
Figur 44 Arbetare har hörselskydd i samband med användning av      Figur 45 I en annan arbetsplats används hörselskydd av en arbetare  

en högljud maskin 
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Figur 46 I en tredje arbetsplats används hörselskydd endast av  

arbetaren som använder maskinen 

4.1.8 Information 
På alla arbetsplatser fanns det informationstavlor utomhus och anslagstavla inomhus där all nödvändig 

information fanns. Även om vissa regler om tillexempel krav på skyddsutrustning var tydlig uppsatta 

på en av arbetsplatserna så undvek många arbetare att bära på dem. Det gällde speciellt hjälm vid 

markarbete.  

                  
Figur 47 Informationstavla utanför en av arbetsplatserna               Figur 48 Tydliga regler om att bära skyddshjälm men som inte  

                                                                                                                 efterlevdes på denna arbetsplats 

 
Figur 49 Anslagstavla på en av arbetsplatserna 
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4.2 Intervjuer 

Nedan redovisas ett sammandrag av de svar som införskaffades genom intervju med informanterna 

från de två företagen.  

4.2.1 Om den bristande arbetsmiljön och företagens systematiska arbetsmiljöarbete

  
På frågan om vad orsaken till den bristande arbetsmiljön inom byggsektorn kan bero på ansåg de flesta 

att tidspress, stress och byggnadsarbetarnas slarv med skyddsutrustning resulterar den rådande 

situationen. När det gäller företagens praktiska arbetsmiljöarbete så anser de flesta från företaget NCC 

att de viktigaste verktygen som används i detta arbete är kontinuerliga skydds- och arbetsmiljöronder 

och information till alla som finns på arbetsplatsen. Från Peab menar informanten att Arbetsmiljöplan 

är ett viktigt verktyg som måste finnas och vara anslagen så att alla kan se den. Samtidigt måste alla 

som jobbar på arbetsplatsen få arbetsplatsinformationsblad där arbetsmiljömålen finns och som alla 

måste följa. Dessa arbetsmiljömål är företagets mål för att minska på arbetsolyckor där skyddsregler 

finns.  

Både företagen använder sig av skyddsronder som förekommer varannan vecka där både 

arbetsledningen och skyddsombudet är med. På en av arbetsplatserna anser man att skyddsombuden 

borde ha en större roll, inte bara delta vid skyddsronder utan även vara mer delaktiga vid t.ex. 

riskbedömningar och utvärderingar. Fler av informanterna menar att skyddsronderna kan förekomma 

också under olika perioder beroende på storlek och typ av projekt.  

För att lättare komma in och arbeta i arbetsplatsen får varje nyanställd en snabb introduktion på 

arbetsplatsen. Det kan vara att vara med vid etableringsmötet, som en av informanterna anser kan vara 

svårt för alla att vara med, ta del av arbetsmiljöplanen och få arbetsplatsinformation. Det finns även ett 

introduktionshäfte som de får. I häftet finns instruktioner om vilka arbetskläder och 

skyddsutrustningar som ska användas samt om de viktigaste punkterna om arbetsskyddsreglerna.  

Arbetsmiljöutbildning har de flesta på NCC anser informanterna men KMA-samordnaren menar att 

det får alla som har personalansvar. Skyddsombudet får tillexempel utbildning under tre dagar och får 

arbetsmiljödiplom. Arbetarna på Peab har däremot fått utbildning om säkra lyft och ställningar. 

Platsledningen på de arbetsplatser som NCC ansvara för får ett startpaket som innehåller 

Arbetsmiljöplanen och dess medföljande riskanalys samt en lista för hur riskerna kan åtgärdas. De får 

även gå på kurser och får nyhetsbroschyrer från arbetsmiljöingenjören . På Peab deltar platsledningen 

vid introduktionsmötet eller starmötet och sedan får både platsledningen och arbetarna delta i 

arbetsplatsträffar där allmän information framkommer. En gång i månaden får alla informationsblad 

om tillbud och olyckor. Arbetarna på de både företagen måste också ta del av Arbetsmiljöplanen och 
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kan också delta i kurser om säkerhet och arbetsmiljö. Sedan erbjuder företagen arbetsbreddning och 

speciellt efter skyddsronder.  

Alla byggnadsarbetare måste bära skyddsutrustning i form av hjälm, skor, varselkläder i närhet av 

maskiner, fallskydd vid höjd och brobyggarna måste bygga ställningarna ordentligt menar KMA-

samordnaren. På NCC måste fallskydd, personlig skyddsutrustning i form av hjälm, visir, skor med 

trampskydd och spik, stålhätta, hörselskydd och varselkläder användas av arbetarna. Men på de 

arbetsplatser som arbetar med mark kan de göra avkall på hjälmtvång om det inte finns risk för 

fallande föremål. På båda företagens arbetsplatser blir den som inte använder dessa skyddsutrusningar 

avvisad från arbetsplatsen. KMA-samordnaren menar att det faktiskt aldrig har hänt att en arbetare 

blivit avvisad eftersom alla lyssnar och följer reglerna.  

4.2.2 Olyckor och inrapportering 
På Peab förekom 7 olyckor och 7 tillbud under förra året. Rutinerna för att det ska bli mindre olyckor 

och tillbud fungerar inte anser informanten eftersom många incidenter tycker man inte är en olycka 

och därför rapporteras de inte. Men KMA- samordnaren själv tycker att om man skadar sig i en 

arbetsplats så är det en olycka, men ibland säger man att rapportering inte behövs. Inom företaget finns 

idag ett häfte om inrapportering av olyckor och tillbud som arbetsledarna och platschefen fyller i när 

det har förekommit ett tillbud och sedan tar KMA-samordnaren in det och rapporterar vidare. De 

olyckor som inträffar beror ibland på att arbetarna inte städar efter sig eller att de inte är vana vid de 

maskiner som används och därför tänker de inte riktigt på vad de gör enligt KMA-samordnaren. 

 

På NCC förekommer samma mönster, att allt som händer inte anses som tillbud eller olycka och 

därför rapporteras dem inte. Men de vill öka den rapporteringen menar man. På en av arbetsplatserna 

har ingen olycka eller tillbud förekommit men på en annan har två olyckor inträffat och på en tredje ett 

dödsfall. Men de vanligaste olyckorna som förekommer inom arbetsplatserna är sårskador, halkskador, 

att tappa balansen och snubbla, olycka pga. Slarv med personlig utrustning och inom arbete med mark 

stukning av vrister.  

4.2.3Företagens åtgärder för bättre arbetsmiljö 
Nästan alla informanter anser att företagen bör satsa mer på att åtgärda tidspressen eftersom många 

olyckor och tillbud förekommer på grund av det. En av informanterna menar tillexempel att det 

viktigaste är att inte stressa men tyvärr är det inte så lätt att låta bli.  

På Peab försöker man förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatserna genom att varje region som 

företaget verkar i arbetar var för sig med sin arbetsmiljö där platschefen har ansvaret att rapportera vad 

för brister som finns. Utifrån denna kartläggning tar man sedan fram förbättringsåtgärder. Vid 

tillexempel en arbetsplats omkom en arbetare på grund av stensprängning. Efter det fallet måste alla 

som jobbar med sprängarbete ha behörighet som visar att de kan genomföra arbetet. Även om det 
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förekommer 5, 6 dödsfall på Peabs bygg- och anläggningsarbetsplatser så anser informanten att 

företaget är snabb på att åtgärda brister.  

4.3 Enkätundersökningen 
Totalt lämnades tjugo enkäter och sjuton av dem besvarades = 85 % svarsfrekvens 

Ålder  

- 20 21-30 31-40 41-50 51-60 

22 % 28 % 22 % 17 % 11 % 

 

Kön: 

100 % Män 

 

1. Har du genomgått arbetsmiljöutbildning?  

Ja: 82 % Nej: 18 %  

2. Finns det väl fungerande rutiner för introduktion av nyanställda vid din arbetsplats?

  

Ja: 65 % Nej: 29 % Vet ej: 6 %   

3. Har företaget en arbetsmiljöpolicy? 

Ja: 100 % Nej: 0 %   

4. Tycker du att belysningen på din arbetsplats är bra? 

Ja: 65 % Nej: 35 % 

5. Förekommer det hög ljudnivå på din arbetsplats? 

Ja: 100 % Nej:0 %    

6. Upplever du att du använder bra och säkra verktyg och maskiner? 

Ja: 82 % Nej: 18 %      

7. Tycker du att din arbetsplats är ren och ordnad?  

Ja: 59 % Nej: 41 %   

8. Känner du av luftföroreningar som rök, dam, gaser, ångor, mögel och fukt på din 

arbetsplats? 

Ja: 53 % Nej: 47 %      

9. Förekommer det kemikalier på din arbetsplats? 

Ja: 24 % Nej: 29 % Vet ej: 47 %    

Om ja,Vilken/vilka? 

Diesel, bensin, formolja, lim, fogskum. 

10. Förekommer det tunga lyft i dina arbetsuppgifter?  

Ja: 76 % Nej: 24 % 

11. Har du under den senaste 6-månadersperioden upplevt fysisk överbelastning på grund av 

ditt arbete? (ex: ont i huvudet, värk i rygg, nacke, axlar) 

Ja: 47 % Nej: 53 %   
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12. Har du stannat hemma för dessa besvär?  

Ja: 0 % Nej: 100 % 

13. Trivs du på jobbet? 

Ja: 100 % Nej: 0 %  

14 Kan du påverka ditt arbete och din arbetstakt? 

Ja: 100 % Nej: 0 %  

15. Upplever du att ditt arbete är stressigt? 

Ja: 35 % Nej: 65 % 

16. Upplever du att risken för olycksfall är stort på din arbetsplats? 

Ja: 47 % Nej: 53 %     

17. Besväras du av svåra eller obekväma arbetsställningar i arbetet? 

Ja: 41 % Nej: 59 % 

18. Erbjuds ni rehabilitering vid arbetssjukdomar/arbetsskador? 

Ja: 59 % Nej: 41 %   

19. Förekommer det gymnastik på din arbetsplats? 

Ja: 59 % Nej: 41 %   

20. Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats?  

Ja: 76 % Nej: 18 % Vet ej: 6 % 

21. Vet du vem som är samordningsansvarig på din arbetsplats? 

Ja: 94 % Nej: 6 %   

22. Finns det en handlingsplan med åtgärder för arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats? 
Ja: 70 % Nej: 6 % Vet ej: 24 % 

23. Har du fått information angående arbetsmiljö och säkerhet innan och under produktion? 
Ja: 70 % Nej: 30 % 

 

24. Förekommer det skyddsronder ofta på din arbetsplats?  

Ja: 65 % Nej: 17 % Vet ej: 18 % 

 

Hur ofta? 
Varje torsdag, Varje vecka, Varannan vecka, Ibland, Sällan.  

 

25. Kontrolleras utrusning och installationer enbart vid skyddsronder? 
Ja: 12 % Nej: 12 % Vet ej: 76 % 

 

 

26. Vilka är de vanligaste olyckorna och arbetssjukdomarna på din arbetsplats? 

Vet ej: 52 %  

Rygg, nacke och knävärk: 12 % 

Små sår: 6 % 

Ryggvärk: 12% 

Ont i kroppen: 6 % 

Fall: 6 % 

Dödsfall: 6 % 
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27. Vilka skyddsutrusningar måste alltid användas 

på din arbetsplats? 

Skyddsskor, hjälm, varselkläder, skyddsglasögon, handskar, hörselskydd och skyddsräcken.  

Alla har nämnt en eller flera av dessa utrustningar.  

28. Saknar du någon skyddsutrusning?  

Ja: 6 % Nej: 94 % 

29. Avslutningsvis, har du förslag på åtgärder som kan lösa den bristande arbetsmiljön som 

råder inom byggbranschen idag? 

Har ingen förslag: 53 % 

Inte så korta arbetstider. 

 

Längre byggtider, vilket skulle göra att arbetsmiljön och skyddsordningen skulle förbättras. 

 

Mera kurser inom miljö och säkerhet om året. 

 

Kosta på utrustning. 

 

Längre byggtider. 

 

Sänka stressen lite grann. 

 

Längre byggtider.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Att vara ute på fält och observera människors beteende och det de har åstadkommit bekräftade bilden 

som hade bildats av de rapporter som uppmärksammades innan och som handlade om förhållandena 

inom byggsektorn och den information som införskaffades för detta arbete. Byggsektorns arbetsplatser 

är riskfyllda vilket många av dem som arbetar där ignorerar och kanske till och med skapar själva. Det 

har varit väldigt givande att göra en jämförelse mellan hur regelverket vill att byggarbetsplatserna ska 

se ut och hur de är i verkligheten och varför det har blivit så. Regelverket som har konstruerats av 

riksdagen, regeringen och myndigheterna är tydlig och enkel att följa. Om den verkligen hade följts till 

punkt och pricka, vilket inte är möjligt på dagens byggarbetsplatser på grund av bl.a. de korta 

byggtiderna och aktörernas okunskap, skulle verkligheten hade sett annorlunda ut idag. 

För att uppfylla examensarbetets alla delsyften och mål har de olika insamlingsmetoderna kompletterat 

varandra. För att klargöra delsyftet som menar att belysa vad begreppet arbetsmiljö innebär, vilka bär 

ansvaret för den och hur arbetsmiljön bör vara på en byggarbetsplats har litteraturgenomgången 

klargjort detta anser jag. Det är viktigt att förstå vad begreppet arbetsmiljö betyder för att lättare tolka 

det område som man undersöker. Om man inte har en teoretisk bakgrund innan man är ute på fält kan 

man inte se eller förstå allt man observerar. Den teoretiska indelningen av arbetsmiljön har därför varit 

utgångspunkten vid skapandet av observationerna, intervjufrågorna och enkätformuläret. 

 Den andra delen av delsyftet dvs. vem som bär ansvaret för arbetsmiljön och för att den ska fungera 

väl har klargjort något som har varit svårt att begripa. Att det är arbetsgivaren eller byggherren som 

bär ansvaret visste jag innan men att de kan avtala bort detta ansvar och överlåta den till en 

entreprenör är nytt. En annan nyhet är att arbetsgivaren som kan vara entreprenören eller byggherren 

måste ta ansvar för hela processen dvs. från projektering tills byggobjektet kommer i bruk. En tredje 

nyhet är den nya rollen som upphävde rollen som samordningsansvarig och som kallas för 

byggarbetsmiljösamordnare med uppgiften att vara med redan under planeringen och projekteringen 

och fortsätta arbetet under utförandet. Alla dessa lag- och regeländringar när det gäller 

ansvarfördelningen för arbetsmiljön är ett försök från riksdagen för att förbättra förhållandena på 

byggarbetsplatserna. Men kommer dessa nya villkor att ändra på verkligheten i en snar framtid? Svaret 

är nej, eftersom, precis som Henrik Björklund menar, så kommer företagen inte följa reglerna när det 

är ekonomiskt lönsamt att negligera dem. De lagar och regler som fanns innan och som många av dem 

fortfarande råder och de nya är inget fel på utan det är aktörerna som måste skärpa sig. Det kan bli 

möjligt endast genom att öka inspektionerna igen och även höja straffnivån och ersättningsnivån vid 

förbiseende av reglerna anser jag.  
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De tre datainsamlingsmetoderna, dvs. observationerna, intervjuerna och enkätundersökningen har varit 

ett verktyg för att uppfylla arbetets syfte och mål. Jag anser att de har lyckats med detta men kanske 

inte helt på ett tillfredställande sätt. Observationerna var den mest lyckade insamlingsmetoden 

eftersom som observatör var min närvaro väldigt naturligt för arbetarna och aldrig störde deras 

uppmärksamhet eller arbete. Därför kunde mycket bra bilder tas som visar den verklighet som 

arbetarna dagligen befinner sig i. Observationerna var också givande på det sättet att den gav svar på 

frågor som informanterna och respondenterna inte kanske ville eller kunde ge. 

 

 Intervjuarnas svaghet kan vara att informanterna inte var självvalda utan handplockade av företagen 

samtidigt att majoriteten inte ville ha ljudinspelning under intervjun. Både dessa kan sänka arbetets 

tillförlitlighet anser jag. Samtidigt var mina frågor känsliga och ville få svar på om företagen verkligen 

arbetar för en bättre arbetsmiljö. Detta kan skapa två reaktioner hos informanterna. Den ena är att 

informanterna inte ger tillräcklig med information eftersom det kanske försämrar företagens anseende 

och den andra är att de förskönar bilden av hur företagen arbetar för en bättre arbetsmiljö. Båda dessa 

reaktioner kunde jag mer eller mindre känna av några informanter och därför kan deras svar inte ge en 

helhetsbild av det arbetsmiljöförhållande som råder på företagens byggarbetsplatser.  

 

Enkätundersökningen redovisar vad byggnadsarbetarna anser om sin arbetsmiljö. Antalet 

enkätformulär som delades ut var inte heller så många som jag hade önskat mig. De som tog på sig 

ansvaret att dela ut enkäterna, vilket var antingen platschefen, arbetsledaren eller 

samordningsansvarige, ville inte ta emot fler enkäter än det antal som de ansåg var rimliga. Därför 

delades ut inte mer än tjugo enkäter och endast sjutton av dem besvarades. Detta är den enda 

nackdelen med enkätundersökningen som jag tycker visar vad några av byggnadsarbetarna tycker och 

tänker. Deras svar bekräftar återigen byggsektorns bristande arbetsmiljö fast kanske inte helt. 

Arbetarna var också positiva för sitt arbete och alla trivdes och tyckte att de hade möjligheten att 

tillexempel påverka arbetstakten. Därför anser jag att även om byggsektorns arbetsmiljö visar sig vara 

i behov av förändringar så innehåller den ändå delar som kan fortsätta som den är och det är det 

psykosociala arbetsmiljöområdet. När det finns gemenskap och trivsel i arbetet så kan man ändå orka 

längre med de tuffa arbetsuppgifterna.  

 

Det som kommer att diskuteras längre fram anser jag har uppfyllt ett av delsyftena för detta arbete 

vilket är att undersöka hur arbetsmiljön på Sveriges och de undersökta företagens byggarbetsplatser 

ser ut idag samt vilka problem och brister de har. Den kopplas med den tredje delen av delsyftet som 

lyder hur arbetsmiljön bör vara på en byggarbetsplats. I litteraturgenomgången redovisas de lagar och 

regler som gäller för faktorer som finns inom de olika arbetsmiljöområdena. Dessa visar hur 

arbetsmiljön bör vara på byggarbetsplatserna.  De flesta regler jämfördes med de förhållanden som 

iakttogs under undersökningen. Resultatet av arbetsplatsbesöken visar att många av dessa regler 
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efterlevs, men inte alltid. När det gäller regler för personalutrymmen uppfyllde de kraven som finns i 

AFS 2000:42 Arbetsplatsen utformning. Men de var inte lika rena som det krävs och det kan bero på 

att arbetarna inte har tid för att städa efter sig vilket är en orsak som framkommer även av 

intervjusvaren.  

 

Om renhet och ordning på arbetsplatserna, vilket är ett krav för att undvika olycksfall och ohälsa enligt 

116 § i AFS 2000:42, var förhållandena olika både mellan de tre arbetsplatserna och när det gällde de 

olika delarna av dem. En av arbetsplatserna var mer ordnad och ren än de två andra och det kan 

troligtvis bero på att den är mer under uppsikt för människor utanför eller att arbetarna där är mer 

måna om att städa efter sig. Informanterna menade att många olyckor och tillbud förekommer också 

på grund av att arbetarna slarvar med städningen. Många sladdar och små föremål låg ofta på vägar 

där arbetarna använde flitig och speciellt vid trappor vilket gjorde att man som besökare var mer 

försiktig att ta sig fram på dessa platser. Enligt de flesta arbetare, dvs. 59 %, är deras arbetsplats ren 

och ordnad men det tycker inte alla vilket kan bekräfta bilden som redovisas ovan. Återigen städas inte 

arbetsplatserna tillräckligt bra på grund av för korta arbetstider anser jag vilket är orsaken till många 

andra brister.  

Det mesta av arbetet på de tre arbetsplatserna förekom utomhus, där arbetarna hade tillgång till 

dagsljus. Men på en av arbetsplatserna förekom inomhusarbeten där artificiell ljus som armaturer 

användes. Armaturerna var flyttbara och kunde anpassas till de ändrade arbetsförhållandena vilket är 

en regel som finns i AFS 2000:42. Men vid trappor fanns det inte dagsljus eller artificiell ljus vilket 

var riskfyllda speciellt när det fanns sladdar i slutet av trappstegen. Att belysning inte hade ordnads för 

trapporna kan bero att man inte använder dem lika mycket som där arbetet sker och den används 

endast när arbetarna förflyttar sig från våning till en annan. Men även om detta kan vara anledningen 

så borde tillgång till belysning finnas för att arbetarnas ögon inte ska ansträngas när förhållandena 

mellan ljust och mörkt ändras och för att undkomma fall.  

Handverktygen som fanns på arbetsplatserna var enkla och som alla arbetare kunde använda sig av. 

Att ha tillräckliga kunskaper för att få använda handverktyg är ett krav som finns i AFS 1999:3. Men 

när det gäller maskiner på arbetsplatserna så kunde de vara mer avancerade och enligt informanterna 

så har inte alla kunskapen att använda dem vilket också orsakar olyckor. Majoriteten av arbetarna 

själva menar att de har tillgång till bra handverktyg och maskiner och det är en positiv indikator för att 

ju bättre verktyg man använder ju finare jobb kan utföras enligt mig. Men det borde satsas mer på att 

informera arbetarna om hur vissa mer avancerade verktyg och maskiner bör användas än att bara nöja 

sig med instruktionsblad som ingen hinner gå igenom. Samtidigt finns det inte tillräckligt med tid för 

att demonstrera för arbetarna anser jag och därför är det i grunden tidsbristen som borde åtgärdas.  
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Som det har framkommit i resultatgenomgången användes bra stegar på arbetsplatserna som uppfyller 

de krav som finns i AFS 2004:3. Men det arbete som pågick från stegen kunde när som helst resultera 

i olycksfall. I föreskrifterna står det att man ska kunna stå stadig och hålla sig fast på ett säkert sätt 

samt hantera endast lätta bördor vid användning av stegar . Men det som iakttogs var att arbetarna som 

använde stegen oftast förflyttande föremål eller tunga bördor till högre nivåer utan att hålla sig fast. 

Bördorna som användes var inte heller lätta att hantera då de oftast bestod av långa och tunga trä- eller 

stålföremål. Detta kunde leda till att stegen välter vilket är en vanlig stegolycka enligt 

Arbetsmiljöverket (2000).  

 

Byggnadsställningarna och skyddsräcken som fanns på arbetsplatserna uppfyllde inte kraven som 

finns i AFS 1990:12. På en av arbetsplatserna fanns det ostadiga skyddsräcken på höjder som var mer 

än två meter och som lätt kunde lossna vid kraftigare stöt. Det tråkiga var att ingen av de som befann 

sig på arbetsplatsen uppmärksammade detta och troligen såg de det som en tillräcklig åtgärd mot fall. 

Skyddsräcken fanns även runt vissa fördjupningar i marken. Även dessa var sköra tycker jag. 

Byggnadsställningarna som användes hade ingen fotlist, som också är krav i föreskriften AFS 

1990:12, men hade trappor som tillträdelseled. Men skyddsräcken för ställningarna uppfyllde inte 

kraven heller. De hade stort mellanrum som inte kunde förhindra glidning av föremål eller person. Jag 

tror att allt detta är orsaken till de många av olycksfallen som årligen rapporteras till Arbetsmiljöverket 

och som har med just byggställningar att göra.  

 

Vid olika delar av arbetsplatserna förekom buller och alla av de tillfrågade arbetarna menar att de 

utsätts för det under arbetsdagen. Det kan betyda att det inte har gjorts bullerbegränsande åtgärder på 

de bullerkällor som finns på arbetsplatserna och att arbetarna runtomkring källan inte använder sig av 

hörselskydd. Det sistnämnda kunde iakttas under besöken där endast arbetaren som använde den 

bullerexponerande maskinen använde skyddsutrustning. Men att alla arbetarna menar att de utsätts för 

buller kan också bekräfta att det inte har gjorts åtgärder för att minska exponeringen.  

 

Personlig skyddsutrusning var något som majoriteten av arbetarna använde sig av och många av dessa 

utrustningar var ett måste för alla. Men samtidigt kunde en och en annan arbetare vara utan någon av 

dessa utrustningar. Som redan är redovisad i resultatgenomgången så användes inte hjälm av arbetarna 

på en av arbetsplatserna där markarbete pågick. Enligt informanten på samma arbetsplats beror detta 

på att det inte finns risk för fallande föremål vid sådan typ av arbeten. Samtidigt lyder en av 

skyddsreglerna på arbetsplatsen att skyddshjälm ska bäras av samtliga på arbetsplatsen. Som 

observatör kunde jag se att skyddshjälm var nödvändig även om risken ovan inte fanns hela tiden, men 

man kan aldrig vara säker på vad som kan komma mot en och från vilken riktning på en 

byggarbetsplats. Informantens svar och även många av arbetarnas beteenden som har observerats kan 

bekräfta det som Björklund och Jonsson (2007) kallar för acceptansen att bryta mot lagar och regler 
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som finns inom byggsektorn. Samtidigt anser några av arbetarna att bättre skyddsutrustning borde 

skaffas för dem vilket är ett krav som arbetsgivaren måste uppfylla enligt AFS 2001:3. Men denna 

åsikt har inte hörts från så många arbetare vilket gör att den inte kan ses som representativ. 

 

Enligt Arbetsmiljöverket är byggsektorn en av de mest skadedrabbade sektorerna i Sverige idag. Detta 

förhållande är ett resultat av aktörernas okunskap i arbetsmiljöfrågor, fel i projekteringen och 

planering samt alltför korta arbetstider. Alla dessa har lett till de olyckor som byggsektorn är känd för. 

Av de sjutton tillfrågade byggnadsarbetare anser 35 % att arbetet känns stressigt och 47 % att risken 

för olycksfall är stort på arbetsplatsen. Det kanske inte är så höga siffror och det kan bero att det är så 

olika från arbetsplats till en annan även om den styrs av samma företag. Men den visar ändå att det 

finns drabbade av de korta arbetstiderna och av de 35 % kan någon råka för olycksfall som sedan kan 

redovisas i olycksstatistiken, förutsatt om de anmäls. Att anmäla ett olycksfall eller tillbud eller inte är 

ett annat problem som företagen fortfarande inte har hittat en bra lösning för på grund av delade 

åsikter om vad som anses som olycksfall.  

 

En sak som är bra för arbetarna på två av de byggarbetsplatserna är att de har tillgång till både 

rehabilitering och gymnastik som kan vara stressänkande och därför har så många som 65 % känner 

sig fria från det. Samtidigt kan dessa insatser, speciellt gymnastiken vara något som kan minska 

belastningsskador som är vanliga inom sektorn. Så många som 79 % lyfter tunga bördor dagligen på 

de tre olika arbetsplatserna och gymnastiken kan vara till hjälp för att stärka kroppen och minska 

belastningsbesvären.   

 

När det gäller luftföroreningar och det kemiska arbetsmiljöområdet så utsätts mer än hälften av 

byggnadsarbetarna för olika luftföroreningar och 24 % för kemikalier på arbetsplatsen. Båda dessa 

påverkar arbetarna på ett och annat sätt som kan vid längre utsättande leda till arbetssjukdomar och 

besvär i andningsorganen.  

 

Att återge förslag som några aktörer och sysselsatta har för att åtgärda de brister och problem som 

finns inom byggsektorns arbetsmiljö lyder ett av delsyftena. Tre aktörers förslag som redovisas i 

litteraturgenomgången är Carlsson, Björklund och Jonsson. Att öka inspektioner på 

byggarbetsplatserna trots nedskärningar inom Arbetsmiljöverket anser Carlsson är nödvändig för att 

sätta byggföretagen på plats vilket är ett bra förslag men som är svårt att genomföra idag. 

Arbetsmiljöverkets inspektioner minskas istället och det kan göra att företagen fortsätter att prioritera 

ekonomiska vinster framför arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Det är precis detta förhållningssätt 

företagen har idag. Många olyckor förekommer på arbetsplatserna på grund av dålig och orealistisk 

planering och projektering. Lösningen är att både byggföretag och byggherrar måste få bättre 

kunskaper och visa viljan att ta problemen på allvar. För att alla som senare kommer att befinna sig på 
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byggarbetsplatser ska kunna beakta säkerhetsreglerna behövs säkerhetsutbildningar på både gymnasie- 

och högskolenivå. Jag tycker att både förslagen är nödvändiga att uppmärksamma och genomföra 

idag. Men vem tar på sig ansvaret att dessa blir verklighet när ekonomiska intressen är det enda som 

eftersträvs av många inom byggsektorn. Kanske att ge säkerhetsutbildningar är något som staten kan 

verkställa och vinna mycket på i slutändan eftersom de kan minska de höga olyckssiffrorna som kostar 

både staten och samhället stora kapital.   

 

Eftersom det råder bristande säkerhetsutbildning på gymnasie- och högskolenivå så är det få som lär 

sig att från grunden beakta de säkerhetsregler som finns. Därför är utbildning mycket viktigt för att 

säkerhetsnivån ska vara tillfredställande.  Önskemål som kom fram vid enkätundersökningen var att ge 

mer kurser och utbildningar om säkerhet och arbetsmiljö trots att informanterna menade att deras 

företag satsar mycket på detta. Det kan tolkas som att på vissa arbetsplatser satsas mer på utbildning 

än andra eller att företagen inte arbetar så ambitiöst för bättre arbetsmiljö som informanterna menade.  

 

Resultatet i detta arbete har likheter med det som Björklund och Jonsson har kommit fram till och 

främst när det gäller acceptansen bland byggsektorns olika aktörer att bryta mot lagar och regler. 

Många av informanterna menade att byggnadsarbetarna slarvar med att följa säkerheten men sa inget 

om deras chefer och ledare gör det också. Jag tror att man inte kan skylla bara på de som är 

underordnade eftersom om det inte hade funnits en dold tillåtelse från de överordnade hade ingen 

vågat eller ens tänkt på att förbise säkerheten som också formas av den pressade tiden som arbetarna 

befinner sig i.  

Examensarbetets mål har uppfyllts tycker jag och det är vilka förhållanden som råder inom 

arbetsmiljön på dagens byggarbetsplatser. Arbetsmiljön är i behov av uppmärksamhet, främst från de 

som är verksamma inom sektorn. På både de undersökta företagen har olycksfall och till och med 

dödsfall förekommit flera gånger under de närmaste åren vilket är något som råder på alla svenska 

arbetsplatser. Även om det inte hade förekommit större olyckor på någon av de undersökta 

arbetsplatserna så var den aldrig så lång ifrån att inträffa.  Andra förhållanden som är vanliga inom 

byggsektorns arbetsmiljö idag är tidspressen och det ekonomiska intresset framför återgärdande 

arbetsmiljöarbete.  

Jag tror att byggsektorns arbetsmiljö kommer att förbli så som den är idag eftersom problemen har 

funnits i decennier utan att de åtgärder som har vidtagits lett till några förändringar trots höga döds- 

och olyckstal. Det som bl.a. behövs är något drastisk och det har redan diskuterats vilket är att öka 

straff- och ersättningsnivån vid företagens negligerande av arbetsmiljöarbetet samtidigt som man ökar 

inspektionerna för att upptäcka detta mycket tidigt. 
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6. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
En intressant fråga som har formats under arbetets gång är om det finns företag som verkligen arbetar 

på ett seriöst sätt för arbetsmiljön och har skapat en tillfredställande sådan? Finns dessa företag i 

Sverige eller finns de endast utomlands? Det vore väldigt givande att hitta något bra exempel som man 

sedan kan visa upp och argumentera för att det är möjligt att skapa en bra arbetsmiljö inom 

byggsektorn. Men det kanske är tidskrävande att försöka svara på denna fråga och därför kanske är det 

mer lämpad att genomföra ett arbete med det syftet vid högre nivåer på högskolan.  

En annan intressant fråga är om hur företagens ska arbeta för att sänka tidspressen och satsa mer på 

byggnadsarbetarnas och byggobjektets väl istället för det ekonomiska intresset? Denna fråga har 

kanske delvis besvarats i detta arbete och jag tror att en fördjupning i detta område skulle vara till 

nytta för alla.  
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