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Förord 

Efter fem långa, spännande och lärorika år på Lunds Tekniska Högskola är det nu dags 

att ta steget ut i arbetslivet. Som Civilingenjörer inom Väg- och vattenbyggnad ser vi 

fram emot att möta alla utmaningar som väntar.  

Detta examensarbete utgör den avslutande delen inom vår utbildning. Arbetet är 

skrivet på institutionen för Byggvetenskaper och avdelningen för Byggproduktion. 

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Radhlinah Aulin på Byggproduktion. 

Radhlinah har varit ytterst hjälpsam och bidragit med positiv energi och kunskap i vår 

arbetsprocess.  

Examensarbetet har gjorts i samarbete med Veidekke Entreprenad AB, därmed vill vi 

rikta ett tack till vår handledare på företaget, Ewa-Karina Sahlqvist. Dessutom tackar vi 

alla personer som deltagit i vår fallstudie.  

Tack! 

Slutligen hoppas vi att du som läser detta examensarbete finner det intressant och 

givande.  

 

 

Lund den 25 maj 2016 

 

Camilla Larsson & Frida Pommer 
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Frågeställning:   

 Vad är en arbetsmiljöplan? 

 Hur används arbetsmiljöplanen i produktionen? 

 Kan arbetet med arbetsmiljöplanen i produktionen 

förbättras? 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att få en förståelse för hur 

arbetsmiljöplanen används ute i produktion och vad som 

kan förbättras med dess arbete.  

Metod: Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att reda 

ut teoretiska begrepp och få en bakgrund till den fortsatta 

studien. Därefter gjordes en fallstudie på ett byggföretag. 

Fallstudien baseras på enkäter som gavs ut till 

yrkesarbetare och intervjuer med platschefer. Ytterligare 

två roller intervjuades för att skapa en bredare förståelse 

för ämnet. Dessa var företagets HMS-ledare och en 

oberoende arbetsmiljökonsult. Resultaten från intervjuer 

och enkäter utgjorde sedan fundamentet till 

examensarbetets resultat. 

Slutsatser: Arbetsmiljöplanen utgör ett dokument vilken upprättas vid 

byggnads och anläggningsarbeten. Arbetsmiljöplanen 

baseras på tre ben. Första benet utgörs av de regler som 

ska tillämpas på byggarbetsplatsen, det andra benet är en 

beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och 
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det tredje benet är åtgärder kopplade till de 13 särskilda 

riskerna. Syftet är att minska olyckor och tillbud samt att 

minska ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljö-planen ska 

finnas tillgänglig på arbetsplatsen och kontinuerligt 

uppdateras för anpassning till verksamheten. 

 Studien visar att yrkesarbetarna inte använder 

arbetsmiljöplanen utan att det framförallt är 

tjänstemännen som nyttjar den. Av denna orsak är det 

viktigt att riskerna kommuniceras på annat sätt. Detta sker 

framförallt via arbetsberedningarna som genomförs när 

det ska påbörjas nya arbetsmoment på byggarbetsplatsen. 

Arbetsmiljöplanen används i samband med upprättandet 

av arbetsberedningar. Det är viktigt att arbetsmiljöplanen 

uppdateras och verksamhetsanpassas till arbetsplatsen. 

Studien pekar dock på att det finns en viss brist i detta 

arbete. Innan byggarbetsplatsen etableras sker en första 

revidering av arbetsmiljöplanen av BAS-U. Efter denna 

första revidering sker sällan eller aldrig uppdateringar av 

arbetsmiljöplanen. Detta beror framförallt på tidsbrist och 

att platschefen som även är BAS-U har många parallella 

ansvarsområden.  

 Det finns flera förbättringsområden över arbetet med 

arbetsmiljöplanen. Till en början finns behov av att jobba 

mer med verksamhetsanpassningen av arbetsmiljöplanen 

och kommunicering av riskerna till yrkesarbetarna. Det är 

av stor vikt att yrkesarbetarna känner till riskerna och 

återkommande påminns om dem. Ett sätt att nå ut med 

risker kontinuerligt är att ta upp dem vid veckomöten och 

eventuella morgonmöten. Ytterligare en metod är att göra 

arbetsmiljöplanen mer anpassad för yrkesarbetarna, t.ex. 

genom illustrationer för att vara enklare att ta in för 

personer som gärna inte läser tunga dokument. Därtill 

finns möjlighet att ställa krav på hantering av 

arbetsmiljöplanen under upphandlingen. Krav kan även 

ställas på bättre samordning av BAS-P och BAS-U. Då är det 

även av stor vikt att kraven följs upp. Vidare finns behov av 

att stötta platschefen, eftersom denne har många 

arbetsuppgifter. Andra tjänstemän med 
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arbetsmiljöutbildning behöver återkommande gå in på 

arbetsplatsen och se över hur arbetsmiljön fungerar och 

återkoppla till platschefen som sedan vidtar åtgärder.  

Nyckelord: Arbetsmiljöplan, Arbetsmiljö, Systematiskt 

arbetsmiljöarbete, BAS-U, Risk  
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Abstract  
Title: The Health and Safety Plan- a way to a safer construction 

site? 

Author:  Camilla Larsson & Frida Pommer 

Supervisors:     Radhlinah Aulin  

The Division of Construction Management 

within The Department of Construction Sciences, Faculty 

of Engineering, LTH, Lund University 

Ewa-Karina Sahlqvist 

Veidekke Entreprenad AB 

Examiner:       Anne Landin 

The Division of Construction Management 

within The Department of Construction Sciences, Faculty 

of Engineering, LTH, Lund University 

Problem:  

 What is a Health and Safety Plan? 

 How is the Health and Safety Plan used during 

production? 

 Can the work with the Health and Safety Plan be 

improved during production? 

 

Purpose:           The purpose of this master thesis is to gain an 

understanding about how the Health and Safety Plan is 

used during production and in what way the work with it 

could be improved.  

 

Method: A literature study was performed initially to determine the 

theoretical concepts and to get a platform for the 

following work. A case study was made at a construction 

company. The case study is based on surveys with craft 

workers and interviews with construction site managers. 

Additionally there were two other persons with different 

professional roles interviewed to get a greater perspective 

over the subject. These were, a Health and Safety manager 

at the chosen company, and an independent Health and 

Safety consultant. The results from the interviews and 
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surveys constitute the foundation of the results in this 

report.  

Conclusion: The Health and Safety Plan is a document that is 

established before construction work begins. The Health 

and Safety Plan rests on three pillars. The first pillar 

consists of the rules that apply at the construction site. The 

second pillar is a description of how the Health and Safety 

work at the site should be organized. The last pillar 

includes the 13 special risks and how the work should be 

performed with respect to these risks. The purpose is to 

reduce accidents and mishaps but also to reduce 

unhealthiness at the workplace. The Health and Safety Plan 

should be available at the workplace and be continually 

updated to be adapted to the work that takes place.  

 The study shows that the craft workers do not use the 

Health and Safety Plan, it is the officials that use it. Due to 

this, it is important that the risks get communicated to the 

craft workers in another way.  This is mainly done through 

an operation description before every new procedure 

takes place. It is important that the plan is continually 

updated and adapted to the workplace. However, the 

study shows that there is an absence of this type of work. 

Before the construction site is established, a first revision 

of the Health and Safety Plan is made by BAS-U 

(coordinator of the work environment at the construction 

site). After this first revision, there seems to be only a few 

or no updates of the plan. This is mainly due to lack of time 

and the fact that the construction site manager that also 

works as the BAS-U is having many parallel responsibilities.  

There are several ways that the work with the Health and 

Safety Plan could be improved. To begin with, there is a 

need to adapt the plan to the specific workplace and to 

better communicate the risks to the craft workers. It is of 

great importance for the craft workers to know the risks 

and recurrently be reminded of them.  One way to 

communicate the risks is to do it at the already existing 

weekly meetings. Another way could be to make the 
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Health and Safety Plan more adaptive to the craft workers, 

for example through illustrations that are easier to take in 

than heavy text documents.  In addition, there is the 

possibility to make requirements on the handling of the 

Health and Safety Plan during the purchasing step. 

Requirements could also be made on better coordination 

between BAS-P (coordinator of the work environment 

before establishment of the construction site) and BAS-U. 

It is then important to make sure that the requirements 

are followed. Further, there is a need to support the 

construction site manager, due to all this person’s work. 

Other officers with Health and Safety education should also 

take their responsibility to work for a better work 

environment by helping the site manager.   

Keywords: Health and Safety Plan, Health and Safety, Work 

environment, Systematic Health and Safety work, BAS-U, 

Risk 
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1 Inledning  
I följande kapitel ges en överblick över vad detta examensarbete kommer att betona. 

Främst handlar detta kapitel om bakgrunden till examensarbetet. Efter det följer 

studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar, ordlista och begrepp samt disposition. 

1.1 Bakgrund  
Byggbranschen är en riskfylld bransch att arbeta i, det trots ett allt växande arbete med 

arbetsmiljön. Vid jämförelse av antal dödsfall i byggbranschen med andra branscher 

visar siffrorna för byggbranschen att de är oproportionerliga gentemot antal 

arbetstagare enligt Mroszczyk (2015). Jämfört med den genomsnittlige arbetstagaren 

drabbas en byggnadsarbetare av dubbelt så många arbetssjukdomar och olycksfall 

berättar även Halldin & Levin (2010).  

Arbetsmiljöverket (2015 a) säger att i byggnads- och anläggningsbranschen är 

arbetsplatserna levande, förutsättningarna förändras hela tiden. Därför krävs en god 

planering där alla som är med i processen måste ta sitt ansvar så att arbetsmiljön 

främjas. Detta gäller både under planering och uppförande av en byggnad eller 

anläggning samt för de arbetsplatser som kommer att finnas där.  

Det finns många olika typer av företeelser som gör en byggarbetsplats mer utsatt för 

risker än andra arbetsplatser menar Mroszczyk (2015). Byggarbetsplatsen utgör ofta en 

arbetsplats med många underentreprenörer vilket medför att arbetsmiljöfrågor och 

ansvar ofta decentraliseras. Arbetsmiljöfrågor och ansvaret kan vidare riskera att 

glömmas bort på grund av en hög ruljangs av entreprenörer och hantverkare vid en 

entreprenad. Därtill är byggprojekten ofta tidspressade vilket medför en ökad risk att 

olika risker på arbetsplatsen förbises. I och med att förutsättningarna ändras vid nya 

projekt kan förmågan att förutse faror också försämras för arbetstagaren. Samtidigt 

som förutsättningarna förändras inom byggprojekt försvåras även möjligheten att 

skapa en säker arbetsmiljö eftersom det blir svårare att skapa säkra och stabila 

arbetszoner vid perioder då mycket förändringar sker i en entreprenad. Ytterligare en 

faktor att ta hänsyn till är internationalisering med de språkbarriärer som kan bidra till 

ökade risker på arbetsplatsen (Mroszczyk, 2015). Ett sätt att arbeta med arbetsmiljön 

på en byggarbetsplats är arbetsmiljöplanen. Arbetsmiljöplanen är ett 

samlingsdokument över arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen och ska i stort sett 

nästan alltid upprättas vid ett byggnads- eller anläggningsarbete. Den ska upprättas i 

syfte att forma ett säkert och tryggt arbete (AMP- Guiden, 2016 a). I detta 

examensarbete ska arbetsmiljöplanens roll i produktionen granskas. 

  



5 
 
 

1.2 Frågeställningar  
 Vad är en arbetsmiljöplan? 

 Hur används arbetsmiljöplanen i produktionen? 

 Kan arbetet med arbetsmiljöplanen i produktionen förbättras? 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att få en förståelse för hur arbetsmiljöplanen används 

ute i produktionen hos ett stort byggföretag som är etablerat i Sverige. Förhoppningen 

är att kunna beskriva vad man framöver behöver fokusera på i arbetet med 

arbetsmiljöplanen för att den ska fungera som ett så bra verktyg som möjligt i 

arbetsmiljöarbetet. Examensarbetet ska också bidra till en djupare förståelse för de 

risker som är definierade i arbetsmiljöplanen.  

1.4 Avgränsningar  
Arbetsmiljö är ett stort område, inte minst när det kommer till byggsektorn. I detta 

examensarbete är det arbetsmiljöplanen som är i fokus. Studien genomförs 

tillsammans med ett fallföretag och begränsas därav till företagets projekt och 

arbetsmiljöarbete. I fallstudien studeras endast byggprojekt inom företagets avdelning 

för bostadsbyggande.  

Därtill är studien av arbetsmiljöplanerna avgränsad till genomförandefasen av 

byggprojekten. Fallstudien är således kopplad till hanteringen i produktion. Berörda i 

fallstudien är platschefer, HMS-ledare, extern arbetsmiljökonsult, företagets interna 

yrkesarbetare samt underentreprenörer. Det är tre byggarbetsplatser och deras 

arbetsmiljöplaner som granskas.  

1.5 Ordlista  
Arbetsplatsrutin- Dokument som beskriver hur en arbetsplats ska fungera. Det anges 
vilka ordnings och skyddsregler som gäller på en arbetsplats. Dessutom anges 
instruktioner vid olycka samt hur tillbud ska hanteras med mera. 

Beställare- Den som i förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt är 
uppdragsgivare. Byggherren kan själv fungera som beställare eller överlåta detta på 
någon annan.  

Byggherre- Byggherren är den som, antingen i egen regi eller genom upphandling av 
entreprenader låter utföra ett byggnadsprojekt för egen räkning. Hen kan själv fungera 
som beställare eller överlåta detta på någon annan. 

Entreprenad- är ett löfte att, till ett i förväg bestämt pris mellan en beställare och en 
entreprenör, genomföra ett arbete eller leverans inom en viss tid. 
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Entreprenadform- avser hur ansvaret fördelas mellan parterna, vilket regleras i avtalet. 
Man skiljer på två huvudformer av entreprenader; totalentreprenad och 
utförandeentreprenader. 

Entreprenör- betecknar en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, 
till exempel ett byggföretag. 

Platschef- En chef över en viss del av ett företag, till exempel en byggarbetsplats. 

Personalliggare- Förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. 

Projektering- Det utrednings- och förberedelsearbete som föregår genomförandet av 
en större insats av typen skapa en anläggning som en gruva, väg eller byggnad. 

Totalentreprenad- Totalentreprenad innebär en entreprenadform där entreprenören 
svarar för både projektering och byggnation vid upprättandet av en byggnad eller 
anläggning.  

Underentreprenör- Entreprenör som utför en del av entreprenaden åt en annan 
entreprenör.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anl%C3%A4ggning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gruva
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnad
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1.6 Begrepp 
AFS  Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML Arbetsmiljölagen 

AMP Arbetsmiljöplan  

APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan  

BAS  Byggarbetsmiljösamordnare 

BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare- utförande 

BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare- planering och projektering 

HMS  Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet  

MI  Medarbetarinkludering  

SAM Systematiskt arbetsmiljö 

ÄTA  Ändrings,- tilläggs- och avgående arbete (flera benämns ÄTOR)  

UE Underentreprenör 

 

1.7 Examensarbetets disposition  
Kapitel 1. Inledning- Överblick av vad examensarbetet kommer att ta upp 
Kapitel 2. Metod- Beskrivning av hur studien genomförts 
Kapitel 3. Litteraturstudie- Beskrivning av studiens teoretiska bakgrund 
Kapitel 4. Resultat- Visar de resultat som studien gett upphov till 
Kapitel 5. Diskussion och analys- Resultat diskuteras och analyseras mot den 
 teoretiska bakgrunden. 
Kapitel 6. Slutsats- Studiens slutsats presenteras 
Kapitel 7. Litteraturförteckning 
Kapitel 8.  Bilagor 
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2 Metod  
I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts och vilket tillvägagångssätt som har 

använts för att slutligen kunna besvara uppställda frågeställningar.  

2.1 Litteraturstudie  
Merriam (1994) förklarar att när ny forskning ska genomföras bör man utgå eller ta 

hänsyn till tidigare arbeten som utförts inom forskningsområdet. En forskare som inte 

har koll på vad som tidigare gjorts riskerar att studera ett trivialt problem, producera 

en kopia av en tidigare undersökning eller upprepa andras misstag. Målet som är med 

forskning, att vidga kunskapsbasen inom det aktuella området riskerar att inte uppnås 

om inte en litteraturgranskning genomförs. En litteraturgenomgång tolkar och 

sammanställer sådant som forskningen kommit fram till och vad som publicerats inom 

ett visst område. En litteraturgenomgång kan förutom att utgöra en grund för det 

problemområde som ska studeras visa hur den existerande undersökningen utvecklar, 

förbättrar eller reviderar det som man redan känner till. Utöver att en 

litteraturgranskning kan dra upp riktlinjerna för en undersökning kan den bidra till en 

bra formulering av frågeställningen, att välja metoder och tolka 

undersökningsresultaten. Genom att ta reda på vilken information som redan finns och 

hur den har tagits fram, får man hjälp när det gäller att avgöra hur den egna 

forskningen kan passa in i den existerande kunskapsmassan samt hur den på ett unikt 

sätt bidrar till vetenskapen (DePoy & Gitlin, 1999). 

Det finns huvudsakligen fyra skäl till varför en litteraturgenomgång är nödvändig enligt 

DePoy & Gitlin (1999). De är för att fastställa: 

 Vilken forskning som tidigare har utförts rörande ämnet i fråga. 

 Nivån på kunskaps- och teoriutveckling inom problemområdet. 

 Relevansen av den befintliga kunskapsbasen för området. 

 En logisk bas för valet av forskningsstrategi.  

DePoy och Gitlin (1999) ger förslag på sex steg att följa vid en litteratursökning. Dessa 

steg är till för att ge vägledning i sökningen och organiserandet av källorna. 

Steg 1: Besluta när sökningen ska göras 

Steg 2: Avgränsa vad som ska sökas 

Steg 3: Skapa tillgång till tidskrifter, böcker och dokument 

Steg 4: Organisera informationen 

Steg 5: Kritiskt värdera litteraturen 

Steg 6: Skriv en litteraturöversikt 
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Litteraturstudien i examensarbetet har pågått löpande under arbetets gång. Internet 

har använts med hjälp av olika sökmotorer som Google Scholar och SocIndex. Via 

internet har vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, böcker och annan användbar 

litteratur kunnat tas fram. En stor del av litteraturen kommer från Arbetsmiljöverket, 

arbetsmiljörelaterade lagar och förordningar samt AMP-Guiden. Nyckelord som 

använts vid sökandet efter litteratur är: Arbetsmiljöplan, Arbetsmiljö, Systematiskt 

arbetsmiljöarbete, BAS-U, De 13 särskilda riskerna, Arbetsmiljölagen. 

2.2 Fallstudie 
Enligt Merriam (1994) är en fallstudie en undersökning av en specifik företeelse så som 

en händelse, en person, ett skeende eller en social grupp. En fallstudie har inte till 

skillnad från olika utformningar av experiment, surveyundersökningar och historisk 

forskning några speciella metoder för insamling och analys av informationen. Alla olika 

typer av metoder att samla in vetenskaplig information, från test till intervju kan 

användas i en fallundersökning. Wallén (2008) beskriver att man i fallstudier studerar 

vad som händer i ett konkret fall. En fördel med fallstudier är att man studerar vad som 

sker under verkliga förhållanden. Vidare kan nämnas att ytterligare en fördel är att det 

finns möjlighet att det går att få mycket ingående kunskap om själva förloppet. Genom 

det studerade fallet vet man att företeelsen finns, att en viss verksamhet, process osv. 

fungerar. Genom fallstudien kan man dock inte veta om det som studerats är vanligt 

förekommande eller om förutsättningarna för att liknande ska kunna ske i andra 

organisationer.  

 Veidekke 
I detta examensarbete har författarna gjort en fallstudie hos ett företag. I detta fall har 
byggföretaget Veidekkes byggarbetsplatser har studerats. Veidekke är Skandinaviens 
fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag med 7 000 anställda 
(Veidekke, 2015 a). Företaget har tre övergripande affärsområden: Veidekke 
Anläggning, Veidekke Bygg samt Veidekke Bostad.  
 

2.3 Dokumentstudie  
För att förstå hur arbetsmiljöplanen används måste förståelse skapas för hur 

dokumentet är uppbyggt och utformat. Arbetsmiljöplaner från tre olika byggprojekt 

har granskats. Byggföretaget Veidekke utgör det enda företag som studeras i 

fallstudien. Även AMP-guidens mall för hur en arbetsmiljöplan kan se ut har granskats 

ingående. Då en ny mall från AMP- guiden utkom 2015 har både den nya och gamla 

mallen ingått i studien. Den nya mallen har inte hunnit implementeras på aktuella 

arbetsplatser men den ingår med syftet att kartlägga förbättringar mot den äldre 

versionen. 
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2.4 Intervjumetodik 
För att bygga på litteraturstudien och dokumentstudien och få svar på de frågor som 

inte kunnat besvaras genom dessa har flertalet intervjuer genomförts med personer 

som är verksamma inom branschen.  

Lantz (1993) definierar en intervju som en dialog mellan intervjuare och respondent 

där dialogen styrs av intervjuaren mot en förutbestämd riktning och utveckling. Vid en 

intervju insamlas data genom en dialog som därefter bearbetas och analyseras innan 

slutsats kan dras.  

Tre krav för en professionellt utförd intervju i vetenskapligt syfte och som därmed 

leder till användbarhet i insamlad information beskrivs av Lantz (1993). De tre kraven 

är validitet (resultat ska vara giltiga), reliabilitet (metoden ska formas så att 

tillförlitlighet i resultat erhålls) och till sist att det finns möjlighet till kritisk granskning 

av slutsatser. Kortfattat klassas en professionellt genomförd intervju som att dess 

resultat kan komma andra till nytta och som andra kan ta del av. 

Validitet beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2016) som ” den utsträckning i vilken ett 

mätinstrument mäter det som man avser att mäta”. Vid en intervju/undersökning är 

validiteten viktig vid två tillfällen, det första när undersökningen utformas och det 

andra när utredningen ska bedömas (Mälardalens högskola, 2014 a). För att uppnå hög 

validitet är genomskinlighet i arbetet viktigt. Utomstående ska förstå hur 

intervjun/undersökningen har gått till, vilka överväganden som gjorts och varför, hur 

olika variabler tillkommit och mätts samt vilka utgångspunkter man haft o.s.v. 

Validiteten (vad som mäts) och reliabiliteten (hur det mäts) hänger starkt ihop och 

skapar tillsammans en utrednings pålitlighet. Reliabilitet har att göra med kvalitet vid 

en mätning (Mälardalens högskola, 2014 b) . Kunskapen som uthämtas ska vara 

framtagen på ett tillförlitligt sätt, där ska inte finnas okontrollerade fel som stör.  

 Utformning 
Enligt Lantz (1993) finns det många olika sätt att utforma en intervju på. Ett sätt är att 

titta på skillnader i struktureringsgrad för att beskriva vilken typ av kunskap som 

erhålls. En intervju kan vara helt öppen, då ställer intervjuaren en vid, öppen fråga som 

den tillfrågade, respondenten, fritt kan utveckla sina tankar kring. Intervjun kan också 

vara helt strukturerad. Då har intervjuaren i förväg formulerat frågor som ska ställas i 

en bestämd ordning. Den tillfrågade svarar därmed på redan uppgjorda svarsalternativ. 

Enkäten är den mest strukturerade formen för utformning och utgör en skriftlig 

utfrågning med fasta frågor och ofta bundna svarsalternativ (Lantz, 1993). 

Olika utformning på intervjun ger olika typer av information och således en varierande 

användbarhet i data menar Lantz (1993). Vid en öppen intervju beskriver respondenten 



11 
 
 

sin uppfattning om ett fenomen utifrån det egna perspektivet och beskriver sin bild av 

verkligheten. Denna form av information ger en ökad förståelse för människan utifrån 

subjektiva erfarenheter och möjliggör förståelse för respondentens tankesätt. 

Vid en strukturerad intervju, såsom enkäten, beskrivs ett fenomen som känt. 

Respondenten återger sin uppfattning och upplevelse genom bestämda begrepp och 

fenomen som intervjuaren angett. Ofta eftersöks information om kvantiteter som är 

kopplat till dessa (Lantz, 1993). Intervjuaren kan på så sätt till exempel använda ett 

stickprov ur en viss grupp och utifrån dessa dra slutsatser om gruppen som helhet.  

 Kvalitativ eller kvantitativ intervju 
Vidare kan både öppna och strukturerade intervjuer formas kvantitativt eller 

kvalitativt. Enkelt beskrivet bestämmer kvantitet mängd och kvalitet bestämmer art. 

Enkätsvar kan formas kvalitativt. Men på grund av låg möjlighet till differentiering och 

nyansering av enkätsvaren råder en begränsad giltighet för denna form av studie. På 

samma sätt kan också den öppna intervjun bearbetas kvantitativt (Lantz, 1993). Därtill 

kan både intervju och enkät formas som en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

frågor. Frågor och svar måste hänga samman. Val av intervjuform avgörs därför av 

svarsalternativens utformning. Det är viktigt att komma ihåg undersökningens syfte när 

frågor formuleras. Syftet avgör därför metodvalet och metoden avgränsar det som kan 

belysas i undersökningen.  

 Val av intervjumetod och utformning 
Olika metoder har valts i fallstudien för att samla information till arbetet. Två 

målgrupper som fastställdes i tidigt skede av arbetet är två roller som är av stor 

betydelse för syftet med arbetsmiljöplanen, yrkesarbetare och platschef/BAS-U.  

En enkätundersökning genomfördes för yrkesarbetare verksamma på 

byggarbetsplatserna som besöktes för studien. Enkäten utformades enligt en 

strukturerad form där majoriteten av frågorna kopplades till ställda svarsalternativ. 

Samtliga frågor berörde yrkesarbetarnas arbetsmiljö samt användande av 

arbetsmiljöplanen på arbetsplatsen. Syftet med enkäten var att skapa en tydlig bild av 

yrkesarbetarnas användande av arbetsmiljöplan och deras förståelse för dess syfte 

varpå en strukturerad kvantitativ metod valdes. Enkäterna som lämnades var alla 

identiska. 

Förutom enkäter genomfördes dessutom en öppen intervju med platschefen/BAS-U på 

respektive byggarbetsplats.  Intervjun förbereddes innan mötet med tydliga 

frågeställningar där öppna svar uppmuntrades. Samma intervjumall användes sedan 

vid samtliga intervjuer. Det övergripande syftet med dessa intervjuer var att skapa 

förståelse för platschefens arbete med arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöplanens 
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status på byggarbetsplatsen. Den första intervjun som genomfördes blev en så kallad 

pilotintervju. Efter att den genomförts utvärderades de frågor som ställts och några 

små förändringar gjordes. Då ändringarna var små har större delar av pilotintervjun 

kunnat användas i arbetet. En intervju med en platschef/BAS-U som var i 

projekteringsstadiet i sitt projekt genomfördes också. Ytterligare två olika intervjuer 

med skilda frågor gjordes med fallföretagets HMS-ledare samt en arbetsmiljökonsult på 

ett annat externt företag. Båda dessa intervjuades efter platscheferna och frågor 

kunde därför knytas an till platschefernas tidigare lämnade svar. 

 Respondenter 
Valet av respondenter föll sig naturligt. För att kunna få svar på de frågeställningar som 

ställts var det en självklarhet att prata med den person som är ansvarig för 

arbetsmiljöplanen i produktionen, BAS-U. Fyra platschefer som också är anställda som 

BAS-U intervjuades. Utöver de fyra interna BAS-U intervjuades företagets HMS-ledare 

och en arbetsmiljökonsult på ett externt företag. Intervjun med HMS-ledaren och 

arbetsmiljökonsulten gav ytterligare två perspektiv på det som erhållits från BAS-U på 

fallföretaget. Respondenterna till enkäterna var både fallföretagets interna 

yrkesarbetare och underentreprenörer som var anställda på byggarbetsplatsen. 

Möjligheten att få svar från alla parter gör att resultatet får ett extra djup.  

2.5 Metodanalys och reflektioner 
I figur 1 visas ett flödesschema över hur arbetsgången med examensarbetet har gått 
till. En idé efterföljdes av en bakgrundsundersökning för att få tillräckligt med 
information för att kunna sätta upp en frågeställning. Frågeställningen följdes sedan av 
en grundlig litteraturstudie där väsentlig teori insamlades. Med teoretisk information 
om ämnet kunde ett metodval göras om att intervjuer och enkäter skulle genomföras 
för att bidra till att få svar på frågeställningen. En dokumentstudie följde för att få 
förståelse för arbetsmiljöplanens utformning och uppbyggnad. Intervjuerna, enkäterna 
och dokumentstudien gav ett resultat som diskuterades och analyserades. Slutligen gav 
det en slutsats som besvarar frågeställningarna.  
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Figur 1. Flödesschema över arbetsgång 

För de frågeställningar som examensarbetet skulle besvara har metodvalet, enligt 

författarna, resulterat i nyttig och relevant information. Intervjuerna som genomfördes 

utgjorde tillsammans med enkäterna den stora pusselbiten till arbetet. En 

förbättringspunkt vid fallstudien vore att fler platschefer med längre erfarenheter på 

företaget skulle tagits med vid intervjustudien. Dock fanns inte några personer med 

den längre erfarenheten tillgängliga för intervjuer. Detsamma gäller antal 

byggarbetsplatser som ingick i studien.  

Även om många yrkesarbetare deltog i enkätstudien hade kanske fler platsbesök 

kunnat påverka resultatet något. Dock har respondenternas generella tankar om 

arbete med arbetsmiljöplaner beaktats vid studien för att skapa en klarare bild av 

användandet av arbetsmiljöplaner. Värt att tänka på är också att det var en betydligt 

högre andel av de tillfrågade som var underentreprenörer. För att stärka bilden av hur 

de interna yrkesarbetarna svarade på frågorna skulle fler behöva tillfrågas. I fallstudien 

studeras endast ett företag och en liten del av det företaget. Utan ytterligare studier av 

fler företag kan inte några slutsatser om hur arbetet med arbetsmiljöplanen ser ut i 

stort. Vissa enkätfrågor ingår inte i resultatet eftersom de i efterhand inte ansetts 

relevanta för att besvara frågeställningarna. En orsak har varit att vissa frågor varit 
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Vid intervjuerna med BAS har författarna hållit sig till samma manus. Ibland har 

enstaka följdfrågor ställts för att kunna rätta till misstolkningar av specifika frågor och 

förtydliga respondentens tankar. Efter pilotintervjun med den första respondenten 

insåg författarna dock att vissa svar där var otydliga och diffusa. Därför har vissa svar 

från den förste respondenten inte kunnat tas med i resultatet. Orsaken till diffusa svar 

berodde delvis på att författarna var orutinerade vid intervjutillfället och inte 

förtydligade frågorna under intervjun som vid senare tillfällen. 

Intervjuerna spelades i samtliga fall in. För att hålla hög kvalitet på resultatet 

transkriberades dem i samtliga fall direkt efter intervjutillfället. Därtill diskuterades de 

svar som respondenten gett mellan författarna för att reda ut eventuella oklarheter.  

Analys av enkäter och intervjuer har skett på liknande sätt. Utifrån enkätsvar och 

transkriberade intervjuer har information tagits som varit användbar för att besvara 

frågeställningar. För ett bättre resultat i fallstudien kunde pilotförsök ha genomförts 

både vid en enkätundersökning och vid en intervju. Detta skulle sedan kunna användas 

som underlag till en grundlig analys och diskussion innan fortsatt arbete med 

ytterligare platsbesök.  

I dokumentstudien studerades tre arbetsmiljöplaner. Det gav en inblick i hur de 

vanligtvis ser ut. Det vore bra att titta över fler planer för att kunna konstatera 

mönster.  
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3 Litteraturstudie 
I följande kapitel beskrivs studiens teoretiska bakgrund. En genomgång av både 

internationell- och nationell olycksstatistik på byggarbetsplatser presenteras. I kapitlet 

redogörs även för vad som kan tänkas ligga bakom olyckor, psykosocial arbetsmiljö, 

liksom de lagar, regler och föreskrifter som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet i 

Sverige. Stor vikt läggs på att beskriva arbetet med riskanalys, samt fakta om 

arbetsmiljöplanen och dess risker. Vad som gäller när det kommer till arbetsmiljöansvar 

med fokus på arbetsmiljöplanen reds också ut.  

3.1 Byggbranschen - En riskfylld bransch 
Mroszczyk (2015) säger att byggbranschen är mer drabbad av olycksfall än andra 

sektorer, vilket inte bara gäller i Sverige utan är även ett globalt problem.  I figur 2 och 

3 visas antal anmälda dödsolyckor och olyckor för olika branscher per 100 000 

arbetare. I figurerna visas statistik över Sverige och över EU totalt. Utifrån dessa siffror 

står det klart att ur ett EU-perspektiv är byggbranschen hårt drabbad av både 

dödsolyckor och övriga olyckor. Den procentuella risken att som arbetstagare drabbas 

av arbetsolyckor är hög. Skillnaden på siffrorna mellan Sverige och EU vad gäller 

byggbranschen både för dödsolyckor och andra olyckor är markant. De svenska 

siffrorna är mycket lägre. 
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Figur 2. Antal anmälda dödsolyckor per 100.000 arbetare år 2013 (Eurostat, 2015 a) 
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Figur 3.  Antal anmälda olyckor per 100.000 arbetare år 2013 (Eurostat, 2015 b) 
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 Att förbättra genomförandet av befintliga regler inom hälsa och säkerhet, i 
synnerhet genom att öka kapaciteten att införa effektiva strategier inom 
riskförebyggande för mikro- och småföretag.  

 Att förbättra förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar genom att angripa 

nya och framväxande risker utan att försumma befintliga risker. 

 Att ta hänsyn till den åldrande arbetskraften inom EU. 

För att ta sig an dessa utmaningar föreslås en rad åtgärder inom sju strategiskt viktiga 

mål. Dessa innebär bland annat att förenkla befintlig lagstiftning för att minska den 

administrativa belastningen, förbättra insamling av statistiska uppgifter för att ha 

bättre bevis samt förstärka samordningen med internationella organisationer som ILO, 

WHO och OECD (European Commission, 2014 a). I Figur 4 och Figur 5 nedan redovisas 

statistik för några utvalda europeiska länder vad gäller dödsolyckor och olyckor i bygg- 

och anläggningsbranschen. Figur 4 visar hur många dödsfall det var under år 2013 per 

hundratusen arbetstagare inom bygg- och anläggningsbranschen. Inom Europa hade 

Sverige lägst antal dödsfall per arbetstagare medan siffrorna från Litauen är i en annan 

storleksordning. Figur 5 visar antalet olyckor per hundratusen arbetstagare inom bygg- 

och anläggningsbranschen. Här är inte förhållanden mellan de olika länderna den 

samma som i Figur 4.  

 

Figur 4. Internationell statistik 2013, dödsfall (Eurostat, 2015 a) 
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Figur 5. Internationell statistik 2013, olyckor (Eurostat, 2015 b) 
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längre tids exponering av en skadlig tillvaro. Exempel på skadlig exponering är om en 

person utsätts för kemiska ämnen, strålning eller arbetar med ensidiga rörelser. 

I Sverige är det Arbetsmiljöverket som är ansvarig för landets officiella 

arbetsskadestatistik vilken baseras på inkomna arbetsskadeanmälningar till 

Försäkringskassan (Klevestedt, 2015). Den förda statistiken kan allmänheten ta del av 

via Arbetsmiljöverkets databas för arbetsskadestatistik.  

Idag finns det en gemensamt nedåtgående trend för förekomsten av olyckor både för 

arbetsolyckor, arbetssjukdomar och dödsfall menar Klevestedt (2015).  

 Arbetsolyckor 

Arbetsolycksfrekvensen i bygg- och anläggningsbranschen beskrivs av Samuelsson 

(2015) som avtagande under 2014 jämfört med 2013. Under åren mellan 2010 och 

2013 låg statistiken på en ganska konstant frekvens av arbetsolyckor varpå 2014- års 

resultat utgör en rekordlåg nivå. 

Ser man närmre på kategori av arbetsolycka och jämför med 2013-års resultat har den 

största minskningen skett för ”förlorad kontroll över hanterat föremål” vilken minskat 

med 18 % enligt Samuelson (2015).  

I figur 6 nedan visas hela fördelningen av de förekommande olycksformerna som 

inträffat på svenska byggarbetsplatser år 2014. Figuren visar att ”förlorad kontroll över 

handverktyg, redskap”, ”kroppsrörelse utan fysisk överbelastning” och ”fall av person 

från höjd” under detta år var de dominerande olycksorsakerna. 
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Figur 6. Diagram över fördelning av arbetsolyckor i Byggbranschen 2014 (Samuelson, 2015) 

 Arbetssjukdomar 

Samuelson (2015) redogör att under 2000-talet har trenden för arbetssjukdomar haft 

en tydlig minskande frekvens vilken även visade sig under 2014. I figur 7 redogörs 

fördelningen av olika arbetssjukdomar i byggbranschen. Vidare klargörs att kategorin 

”belastningsfaktorer” är klart dominerande och fysikaliska faktorer som ”vibrationer 

och buller” är här den näst mest dominerande orsaken till arbetssjukdomar.  
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Figur 7. Arbetsskador i byggbranschen 2014 (Samuelson, 2015) 

 Dödsfall 

I figur 8 visas antal dödsfall som inträffat per år i byggbranschen mellan år 1994 och 

2014. Samuelson (2015) beskriver att år 2014 innebar en ökning med ett fall jämfört 

med 2013, dock understiger detta genomsnittet för den senaste tioårsperioden. Enligt 

Demarge (2016) i den oberoende tidningen arbetarskydd dog det under 2015 fem 

personer på byggarbetsplatser i Sverige.  Rognerud (2014) tydliggör att i den svenska 

statistiken ingår inte några dödsfall som sker i Sverige av utländska byggföretag med 

utländska anställda som inte omfattas av det svenska försäkringssystemet. De ska 

istället anmälas till respektive hemland. 
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Figur 8. Dödsfall inom bygg och anläggning, 1994-2014 (Samuelson, 2015) 

 Allmänt om statistik, trender i byggbranschen  

 Tillförlitlighet till statistik om arbetsmiljöolyckor  

Enligt Arbetsmiljölagen ska alla allvarligare olyckor och tillbud anmälas till 

Arbetsmiljöverket. Till allvarliga olyckor räknas dödsfall som följt av en arbetsolycka, 

allvarliga personskador eller skador som har drabbat flera. Om den skadade omfattas 

av den svenska socialförsäkringen ska anmälan också göras till Försäkringskassan 

(Försäkringskassan, 2011).  Under 2011 lanserades en webbplats av Arbetsmiljöverket 

och Försäkringskassan där arbetsgivare på ett enkelt sätt kan anmäla arbetsskador och 

tillbud. Tidigare behövde anmälan ske till bägge myndigheter, nu slipper anmälaren 

dubbelarbete. I och med införandet av en gemensam webbplats räknar man med att 

minska mörkertalet av oanmälda skador och tillbud. En av anledningarna till att det är 

viktigt att minska mörkertalet är att förutsättningarna då blir bättre för att effektivisera 

Arbetsmiljöverkets insatser och bidra till att minska arbetsolyckor och arbetssjukdomar 

i Sverige.  

I den oberoende tidningen "Arbetarskydd" finns en artikel skriven om "Dödsolyckor: 

Mörkertal som oroar Byggnads" (Nilsson, 2016). Enligt artikeln finns det ett stort 

mörkertal i den Svenska statistiken vad gäller dödsolyckor som sker på svenska 

byggarbetsplatser. Detta är på grund av att utländsk arbetskraft inte registreras på 

samma sätt som svensk, de registreras inte hos Försäkringskassan. Under 2015 går det 

att utläsa att fem personer dog inom byggbranschen, men hur många som verkligen 

dog på en svensk byggarbetsplats är svårt att veta. Enligt arbetsmiljölagens tredje 

kapitel ska alla allvarligare olyckor och tillbud anmälas till Arbetsmiljöverket. 
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Dödsolyckor som sker av utländsk arbetskraft redovisas under övrigt i 

Arbetsmiljöverkets register. De kommer därför inte med i statistiken över exempelvis 

hur många som dör inom byggbranschen. Detta anser en del vara missvisande.  

 Ökande olycksfrekvens vid högkonjunktur 

Nielsen, Lander och Lauritsen (2015) gjorde en studie av sambandet mellan 

högkonjunktur och olycksfall hos danska byggföretag. Resultatet av studien var att de 

tydligt kunde stärka teorin att antalet arbetsolyckor ökar i högkonjunktur och minskar 

vid lågkonjunktur. Studien baserades på data från en akutmottagning i danska Odense 

och statistik över anmälningar av arbetsskador till den danska arbetsmiljömyndigheten 

Danish Working Environment Authority. Statistik som analyserades var inkommen 

mellan 1984 och 2010.  

För att beskriva uppkomsten av sambandet menar artikelförfattarna att två väsentliga 

faktorer kan utgöra orsaker: förändring i arbetsmiljösäkerhet och/eller förändring i 

anmälningsbenägenheten av olyckor. I studien visade det sig att 

anmälningsbenägenheten är densamma oavsett konjunkturläge. Detta indikerar att 

sambandet därmed drivs av försämrad arbetsmiljö på arbetsplatserna vid 

högkonjunktur beskriver Nielsen m.fl. (2015). 

Anledningen till att olyckorna ökar bottnar i flera orsaker. Zetterblom (2015) beskriver 

orsaker i företagen såsom att de lägger mindre tid på upplärning av nya arbetstagare. 

Dessutom startar fler företag upp vid högkonjunktur som inte har ett organiserat 

säkerhetsarbete. Därtill kommer risker i att jobba fler arbetstimmar i sträck 

(Zetterblom, 2015). Jämfört med de första åtta timmarna under ett arbetspass är 

olycksrisken är dubbelt så hög under arbetsdagens sista fyra timmar. 

 Causes of accidents (orsaker till olyckor) 

Chi & Han (2013) tydliggör att en förutsättning för att kunna förebygga arbetsolyckor är 

att förstå de bakomliggande orsakerna till att olyckor och skador uppstår. Abdelhamid 

& Everett (2000) redogör att många forskare har arbetat med ämnet olycksorsaker 

med syfte att kunna förbättra det förebyggande arbetet av arbetsolyckor. Nedan 

beskrivs modellerna, Domino theory, Swiss cheese model och Human error theory vilka 

är teorier om bakomliggande orsaker till att olyckor inträffar. 

Domino theory 

Abdelhamid & Everett (2000) beskriver att Heinrich var en av pionjärerna inom 

forskning kring olycksorsaker på 1930 talet. Chi & Han (2013) redogör för Heinrich 

domino teori som en modell vilken beskriver sambandet mellan risker inom 

byggsektorn och hur olyckor kan förhindras genom att bryta kedjan som leder till 

olyckor. Modellen formades efter att Heinrich undersökt 75.000 rapporter från 



26 
 
 

industriolyckor. Heinrich slutsats var att det finns fem stycken områden (vilka 

illustreras som dominobrickor) som kan leda fram till en olycka. Dessa är följande:  

1. Social miljö 

2. Fel som begås av en person 

3. Osäkert agerande 

4. Olyckan 

5. Skadan som uppstår 

När någon av de fem faktorerna är bristfällig skapas en kedjereaktion som mynnar ut i 

en arbetsolycka. Teorin illustreras i figur 9. Vidare kan modellen sammanfattas som att 

en skada uppstår antingen när en arbetstagare gör en osäker handling eller när det 

finns direkta mekaniska eller fysiska faror som är kopplade till arbetet. Han & Chi 

(2013) beskriver att barriärer kan upprättas i form av organisatorisk och social support. 

Exempel på en barriär är säkerhetsträning av arbetstagarna. 

 

Figur 9. Domino Theory (McGiffert, 2013) 

Swiss Cheese model 

”The Swiss Cheese model” beskrivs av Underwood & Waterson (2014) som en av de 

mest använda modellerna när det kommer till utredning av olycksorsaker. Modellen 

kan användas inom många olika branscher. Dock har det funnits en viss kritik mot att 

den utgör en för allmän teori. Ett motargument till kritiken är att modellen hanterar 

systemteori och därmed även illustrerar komplexiteten mellan de olika barriärerna. 

Figur 10 illustrerar teorin: 
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Figur 10. Swiss cheese model (Hansson, m.fl., 2015) 

Underwood & Waterson (2014) fortsätter beskriva att Swiss Cheese Model innebär att 

en olycka uppkommer av flera sammanfallande brister i barriärerna som ska hindra att 

olyckor inträffar. Detta innebär att flertalet slumpmässiga händelser eller handlingar 

kan leda till att en olycka inträffar. När en risk tagit sig igenom samtliga barriärer 

uppkommer en olycka. Bristerna i barriärerna, enligt illustrationen ovan, hålen i osten, 

kan bestå antingen av latenta förhållanden eller genom aktiva misstag i det 

förebyggande skyddsarbetet. 

Human Error theories 

Human error theories kan indelas i Behavior model och Human factor models vilka 

berör individens risktagande i sitt arbete enligt Abdelhamid & Everett (2000). 

Behavior models 

Mänskliga faktorn innebär människans tendens att vid olika tillfällen och 

arbetsmiljöförhållanden göra fel. Denna teori fokuserar på människans osäkra karaktär 

och dennes felaktiga handlingstaganden. Här ses alltså individen som den huvudsakliga 

källan till olyckor menar Abdelhamid & Everett (2000). Teorin menar att det finns vissa 

personer som i högre grad tenderar att ådra sig skador. När olycksstatistik undersöktes 

vid ” the accident proneness theory” konstaterades att en majoritet av en population 

inte ådrar sig skador. Vidare uppdagades att en mindre andel personer faktiskt ådrar 

sig en skada och slutligen att en mycket liten procentandel personer ådrar sig många 

skador (Abdelhamid & Everett, 2000). Slutsatsen av denna teori var att den sistnämnda 
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gruppen troligen innehar vissa karaktärsdrag som gör dem mer utsatta för att ådra sig 

skador. 

Human factor models 

Abdelhamid & Everett (2000) beskriver att för human factor models tas hänsyn även, 

förutom till den enskildes karaktärsdrag, till arbetsplatsens fysiska utformning. Detta 

innebär hänsyn till arbetsförhållanden som inte är anpassade för människans förmåga 

och till och med kan ha skadlig inverkan på individen. 

Här tas alltså generella faktorer kopplade till människan upp. Härigenom kan barriärer 

mot olyckor skapas genom att anpassa arbetsplatsen till individen och ta hänsyn till 

hens psykiska och fysiska begränsningar i arbetet fortsätter Abdelhamid & Everett 

(2000). 

 Heinrich’s ”Safety triangle” 

Under åren har det genomförts många studier på kopplingen mellan olika 

olyckshändelser, graderade utefter olyckans allvarlighet och tillbud. Huges & Ferrett 

(2007) beskriver att H W Heinrich genomförde en sådan studie i USA under 1950- talet. 

Han studerade över 300 olyckor och incidenter och kom fram till förhållandet som visas 

i figur 11. 

 

Figur 11. Heinrich's safety triangle (Huges & Ferrett, 2007) 

Studien visar att för vart tionde tillbud sker en olycka och för var tionde olycka sker en 

allvarlig olycka. Huges & Ferrett (2007) tydliggör att även om noggrannheten i studien 

har varit omdebatterad och andra studier har genomförts som visat andra förhållanden 

står det klart att om tillbud ignoreras kommer resultatet bli en olycka. Från många 

genomförda studier är det tydligt att många olyckor beror på den mänskliga faktorn. 

Utifrån Heinrich teori om kopplingen mellan allvarlighetsgraden av olyckor kan 

siffrorna från Litauen i Figur 4 och Figur 5 ifrågasättas. Statistiken över litauiska 

arbetsolyckor innebär enligt Heinrich teori att det för varje dödsolycka endast har 

inträffat omkring 20 olyckor som har lett till mer än tre dagars sjukfrånvaro. För 
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exempelvis Sverige är denna siffra (antal olyckor/dödsfall, även från statistiken i Figur 4 

och Figur 5) närmare 700 personer och för Frankrike ca 650 personer.  

Isbergsteorin 

Förutom att motivera arbetsmiljöarbetet genom att se till individens trygghet kan 

arbetet även motiveras av ekonomiska skäl tydliggör Huges & Ferrett (2007). En studie 

i USA påvisar att kostnader kopplade till olyckor kan uppgå till 3 % av byggprojektets 

totala kostnader och 10 % av totala lönekostnader beskriver Feng m.fl. (2015). Med 

isbergsteorin kan de totala ekonomiska följderna beskrivas genom att åskådliggöra 

samtliga kostnader som kan kopplas till arbetsolyckor. Därefter indelas samtliga 

kostnadsposter till arbetsolyckorna i direkta och indirekta kostnader (Huges & Ferrett, 

2007). Studier har visat att indirekta kostnader kan vara 36 gånger större än direkta 

kostnader. De direkta kostnaderna avspeglar därmed endast toppen av ett isberg, se 

figur 12. Sun m.fl. (2006) beskriver dessutom de direkta kostnaderna som kända vid 

tiden för olyckan och de indirekta kostnaderna som okända vid tiden för olyckan. 

 

Figur 12. Isbergsteorin (Huges & Ferrett, 2007)  

Direkta kostnader  

Huges & Ferrett (2007) menar att de direkta kostnaderna är de som tydligt kan 

relateras till en arbetsolycka där kostnaderna ytterligare kan delas in i de som täcks av 

försäkring eller inte. Exempel på kostnadsposter enligt Feng m.fl. (2015) är 

försäkringskostnader, sjukskrivningskostnader, utgifter för medicin och klumpsummor 

som ersättning för kompensation för permanent oförmåga till arbete. 



30 
 
 

Huges & Ferrett (2007) menar att hit kan även kostnader för skador på verktyg, 

utrustning och byggnader hänföras. 

Indirekta kostnader 

Huges & Ferrett (2007) definierar vidare de indirekta kostnaderna som kostnader som 

inte direkt kan hänföras till en olycka. Dessa kan även delas in i de som täcks av 

försäkring eller inte. Indirekta kostnader kan även uppkomma särskilt efter att en serie 

av flera olyckor inträffat.  

Exempel på försäkringstäckande kostnadsposter är kumulativa affärsförluster, 

skadeståndsansvar kopplat till en produkt eller process och rekrytering för ersättning 

av personal. 

Oförsäkrade kostnadsposter kan vara av arten att ett företags varumärke skadas vilket 

leder till minskat kundklientel. Olyckor kan leda till att arbetsplatsen stängs helt eller 

delvis varpå detta kan orsaka förseningar och extra löneutbetalningar för att 

arbetstagarna måste jobba övertid. Fortsättningsvis kan kostnad uppkomma i direkt 

anslutning till skadan genom den personal som vid olyckan kan behöva hjälpa en 

olycksdrabbad person säger Huges och Ferrett (2007) samt på grund av 

transportkostnad av skadad person enligt Feng m.fl. (2015). 

Produktivitetskostnader kan ge sig tillkänna på flertalet sätt efter en olycka. Det 

uppstår en direkt produktivitetsminskning genom minskad arbetstid vid skadedagen, 

men även vid uppföljning av eventuell behandling och minskad arbetsförmåga när 

personen kommer tillbaka till arbetet menar Feng m.fl. (2015). Arbetslaget som den 

skadade tillhör kan påverkas genom att lagets produktivitet minskar samtidigt som de 

kan behöva assistera en arbetstagare. Yingbin m.fl. (2015) redogör ytterligare för 

effekten om tid och resurser måste läggas på att prata om en olyckshändelse som 

arbetstagarna har bevittnat eller på annat sätt berörts av.  

Ännu en effekt är kostnaden som tillkommer genom att olycksutredning måste 

tillsättas och de eventuella åtgärder som måste utföras efteråt enligt Feng m.fl. (2015).  

Ytterligare kostnader kan komma av juridiska kostnader och böter.  

Påverkansmöjligheter och kostnader 

Genom insatser går det att förebygga risker och skapa bättre arbetsvillkor, något som 

både är bra för ekonomin och samhället i stort enligt European Commission (2014 b). 

Det bidrar till färre arbetsolyckor, friskare och mer nöjda arbetstagare, i ekonomiska 

kristider är detta särskilt viktigt. Likvärdiga regler inom EU gör också att företagen har 

lika konkurrensvillkor på den inre marknaden. Vidare är det klarlagt att påverkan av 

säkerhetsaspekter och arbetsmiljön i ett projekt varierar med tiden. I figur 13 redovisas 

hur påverkansmöjligheten varierar i olika faser i ett byggprojekt. Tydligt är att 
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förmågan att påverka är mycket större i startskedet av ett byggprojekt och att den 

minskar allt eftersom projektet går djupare in i byggskedet. Aktiva insatser från 

projektstart kan därmed ge positiva utslag i arbetsmiljön i byggskedet. 

Figur 14 visar även att kostnaden för förmågan att påverka projektet varierar under 

projekttiden. Kostnaden blir allt större för en förändring desto längre projektet är 

framskridet. 

 

Figur 13. Påverkansmöjligheter under ett projekt (Hansson, m.fl., 2015)  

 

Figur 14. Kostnad-påverkan (Prevent, 2013) 
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 Psykosocial arbetsmiljö 
Psykosocial arbetsmiljö är ett vedertaget begrepp, men inte helt enkelt att definiera 

menar Allwood och Thylefors (1997). Ett sätt att använda begreppet är att det 

beskriver samspelsförhållandet mellan individ och miljö. Relationen till andra 

människor är väsentlig för en utveckling mot psykisk mognad och hälsa.  

Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Föreskrifternas syfte är att främja en god arbetsmiljö 

och förebygga risk för ohälsa till följd av organisatoriska och sociala förhållanden i 

arbetsmiljön.  

 Stress 

Cirka hälften av alla Europas arbetstagare ser att stress är vanligt förekommande på 

deras arbetsplatser. Stress är orsaken till ungefär hälften av alla förlorade arbetsdagar 

enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån (2016 a). Det är viktigt att se stress i arbetet som ett 

problem i organisationen snarare än att det är hos individen det brister. Gör man det 

kan psykosociala risker och stress bli lika hanterbara som andra arbetsmiljörisker. 

Brister i arbetets utformning, organisation och ledning liksom ett dåligt socialt samspel 

på arbetsplatsen är psykosociala risker. Dessa risker kan leda till negativa följder som 

arbetsrelaterad stress, utbrändhet och depressioner. Exempel på arbetsförhållanden 

som innebär psykosociala risker är: 

 för hög arbetsbelastning, 

 motstridiga krav och otydliga roller, 

 bristande inflyt från arbetstagaren om hur arbetet ska utföras, 

 illa hanterad omorganisation och osäker anställning 

 psykiska och sexuella trakasserier 

Arbetsmiljöverket (2015 b) nämner signaler som tyder på hög arbetsbelastning och 

stress: 

 Övertidsarbete, att man tar med arbete hem eller hoppar över raster  
 Hög arbetsintensitet under långa perioder 
 Upplevelse av otillräcklighet 
 Bristande motivation, nedstämdhet 
 psykosomatiska symptom: värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär 
 Låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat 
 Sjuknärvaro, sjukskrivningar 
 Hög personalomsättning 
 Konflikter, kränkande särbehandling, samarbetssvårigheter 
 olyckstillbud 



33 
 
 

Hög arbetsbelastning är en av de vanligaste orsakerna till stress. De flesta arbeten 
innebär krav i någon bemärkelse. Att bli utsatt för många krav behöver inte betyda 
påfrestningar som leder till någonting negativt för hälsan. Om kraven överstiger de 
resurser som finns att tillgå för att uppfylla dem och en sådan obalans blir långvarig kan 
det leda till skadliga effekter för individen. Arbetsgivaren ska se till att den totala 
kravbördan inte är för stor. Kraven måste göras tydliga för arbetstagarna. Otydligheter 
kring arbetsuppgifterna skapar osäkerheter och ökar kraven (Arbetsmiljöverket, 2015 
b). 

Det går att förebygga och hantera psykosociala risker och arbetsrelaterad stress med 

rätt strategi. De kan hanteras på samma logiska och systematiska sätt som andra 

arbetsmiljörisker säger Europeiska arbetsmiljöbyrån (2016 a). Det är arbetsgivarens 

skyldighet att förebygga stress, det är ett lagkrav. Det är dock viktigt att arbetstagarna 

själva är deltagande.  

 Grupper  

De psykiska och sociala behoven som en människa har ska tillfredsställs i arbetet 

genom arbetsmiljön och den närmsta arbetsgruppen. Den viktigaste delen i den 

psykosociala arbetsmiljön är den lilla arbetsgruppen, det är i den gruppen som 

arbetsplatsens klimat uttrycks säger Allwood & Thylefors (1997). En grupp utgörs av en 

samling människor som har ett eller flera gemensamma mål, ömsesidigt påverkar 

varandra och utvecklar ett samspel samt psykologiskt är medvetna om varandra och 

uppfattar sig själva som en grupp. Det finns både formella och informella grupper. 

Arbetslivet bygger framförallt på formella grupper, grupper som skapas för att utföra 

uppgifter för att uppnå företagets produktionsmål. Informella grupper kan skapas för 

att tillgodose medarbetares sociala behov. Dessa grupper är spontana, dock är 

grupperna inte oberoende av den formella strukturen. Konflikter är ett återkommande 

problem i arbetslivet. I grupper som fungerar bra, där människor får uttrycka sig fritt är 

olika uppfattningar oundvikliga. Samarbetsproblem, motsättningar och konflikter 

kommer att finnas så länge som människor måste samverka menar Allwood och 

Thylefors (1997). Konflikter som sådana är varken positiva eller negativa, utan det är 

hanteringen av dem som avgör om de är konstruktiva eller destruktiva för 

arbetsgruppen. Konflikter är en förutsättning för kreativitet, utveckling och förändring.  

 Ledare 

Liksom att grupper kan vara formella eller informella kan även ledarroller vara det. 

Genom att ha roller att följa underlättas det sociala samspelet påstår Allwood och 

Thylefors  (1997). Det gör att det finns en viss förutsägbarhet samtidigt som det bidrar 

till att samvaron kan flyta smidigare.  En yrkesroll är förknippad med förväntningar, de 

kan vara formellt uttryckta i exempelvis föreskrifter, lagar, befattningsbeskrivningar 

etc. De formella förväntningarna omfattar de skyldigheter och rättigheter som finns 
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formulerade kring arbetsuppgifternas utförande. Formella rollkrav som är tydligt 

formulerade minskar konfliktutrymmet mellan människor. Samtidigt minskar 

möjligheten till flexibla och individanpassade arbetsroller. Ur det sociala systemet kan 

det också komma förväntningar som inte är formaliserade men som kan vara väl så 

kraftfulla när det gäller att reglera gruppmedlemmarnas samspel. Informella 

förväntningar kan vara arbetsrelaterade men de är i lika stor utsträckning relaterad till 

gruppens sociala liv.  

På en arbetsplats är chefs- och arbetsledarrollen en av de viktigaste rollerna. I 

litteraturen finns en skillnad mellan chef och ledare som är viktig att komma ihåg. En 

chef är en person som har en formell chefsbefattning, hen har organisatorisk 

underställd personal. En ledare är en person som utövar mer inflytande än övriga 

medlemmar i en grupp. Ledare är alltså den som har mest makt, en normsändare 

menar Allwood och Thylefors  (1997). Ledarskap är därmed en social inflytandeprocess. 

Ledarskap kräver följare. En informell ledare kan arbeta med eller mot verksamhetens 

officiella mål. En informell ledare kan dock aldrig arbeta mot gruppens mål, då blir man 

inte en ledare. En av chefens viktigaste uppgifter är att vara en ledare, men hen har 

också andra funktioner vilka kan vara planering, rekrytering och att sköta budget. 

Skulle chefen inte vara en ledare skulle dock dessa uppgifter troligtvis skötas bättre av 

specialister. En chef som utövar ledarskap är en formell ledare. En formell ledare har 

mandat både nerifrån och uppifrån.  

 Hur makt stärks eller går förlorad 

Enligt Yukl (2013) är makt inget statiskt tillstånd, den förändras över tiden på grund av 

förändrade villkor och handlandet av individer och olika sammanställningar. Hur makt 

ökar eller går förlorad i organisationer beskrivs genom olika teorier, en av dem är 

teorin om socialt utbyte.   

Teorin om socialt utbyte (Social exchange theory) 

I en grupp, beror mängden status och makt, för en av andra medlemmar vald, eller 

framväxande ledare, på personens lojalitet, visad kompetens och personens bidrag till 

att uppnå gemensamma mål. En innovation som drivs av ledaren kan leda till stora 

framgångar, men misslyckas det blir det en stor skuld för ledaren menar Yukl (2013).  

När en medlem gör något lyckat stärks resterande medlemmars tro för personen, mer 

status och större influens ges troligtvis personen. Tvärt om gäller om en innovation inte 

blir lyckad, status och förtroende går förlorad. En ledares förlorade status bestäms till 

viss del av hur mycket misslyckandet drabbar gruppen. Hur mycket status som går 

förlorad beror också på mängden status som ledaren hade innan misslyckandet. Teorin 

om socialt utbyte betonar makt- och befogenhetsexpertis, andra former av makt får 

inte mycket uppmärksamhet.  
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3.2 Lagar och regler 

 EU- direktiv 
Då Sverige sedan 1995 är medlem i Europeiska Unionen ska den lagstiftning som 

fastställs gemensamt för medlemsländerna följas. Reglerna redogörs i EU-direktiv som 

unionen tar fram (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2016 b). Därtill finns EU-riktlinjer vars 

syfte är att underlätta genomförandet av direktiven i länderna samt EU-standarder som 

tas fram av europeiska standardiseringsorganisationer. Gällande arbetsmiljö fastställde 

EU 1989 ett ramdirektiv om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet genom 

89/391/EEG.  EU har dessutom tagit fram flertalet direktiv som berör arbetsmiljö.  

EU-direktiven fastställer de minimikrav som ska gälla på en arbetsplats i 

medlemsländerna (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2016 c). Minimikravet innebär således 

att länderna själva kan välja att anta strängare regler på nationell nivå vilket leder till 

att arbetsmiljölagstiftning varierar mellan medlemsländerna. 

 Byggplatsdirektivet 92/57/EEG 

Byggplatsdirektivet 92/57/EEG är ett branschspecifikt direktiv som infördes 1992 vilket 

anger minimikrav på hälsa och säkerhet för temporära eller rörliga byggarbetsplatser 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2016 d). Syftet med direktivet är att redogöra gällande 

ansvarskedjor för ingående parter i ett byggnads- eller anläggningsarbete. Med tydliga 

ansvarskedjor kan risker förebyggas för att skapa en ökad säkerhet. 

I byggplatsdirektivet 92/57/EEG beskrivs bland annat regler om att utse samordnare för 

byggarbetsplatsen, hantering av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan av arbeten. 

Vidare anges allmänna principer för projekterings och planeringsstadiet vilket bland 

annat syftar till att föra ett aktivt arbete över planeringen av arbetsmoment som ska 

utföras samtidigt eller i nära anslutning till varandra. Byggherrens ställföreträdare ska 

vidare se till att allmänna principer som redogörs i ramdirektiv 89/391/EEG för 

förebyggande av risker för hälsa och säkerhet beaktas på arbetsplatsen.  

Samordnarnas uppgifter för projekterings och planeringsstadiet samt 

genomförandeskedet beskrivs även i byggplatsdirektivet 92/57/EEG. För förstnämnt 

område, projektering och planering, gäller bland annat att upprätta en arbetsmiljöplan. 

Vid genomförandeskedet regleras bland annat att anpassningar av arbetsmiljöplanen 

ska göras som krävs för att förebygga olyckor och hälsorisker. Därtill tydliggörs att 

byggherren eller dennes ställföreträdare, genom byggplatsdirektivet, inte befrias från 

ansvaret att se till att de uppgifter som ska utföras enligt byggplatsdirektivet faktiskt 

utförs. Samtidigt tydliggörs att arbetsgivaransvar gäller trots att vissa uppdragskrav 

ställs på samordnarna. Arbetsgivaransvaret tydliggörs i arbetsmiljölagen 3 kap. §2-3, 

där står bland annat att arbetsgivaren har huvudansvaret för de anställdas arbetsmiljö.  
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 Arbetsmiljöverket  
Arbetsmiljöverket är en myndighet som på uppdrag av regeringen och riksdagen ska se 

till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av alla företag och organisationer 

(Arbetsmiljöverket, 2015 c). Enligt arbetsmiljölagen har alla anställda i Sverige rätt till 

en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har förutom uppgiften att se till att lagen följs 

bland annat ansvar för att ta fram föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen, sprida 

information om arbetsmiljölagen och föreskrifter, se till att lagen och föreskrifter följs 

samt att ta fram statistik om arbetsmiljö, arbetsolyckor och arbetssjukdomar. 

Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och 

att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. En viktig del för att 

Arbetsmiljöverket ska uppnå sitt mål är att utöva tillsyn. Inom Arbetsmiljöverket finns 

en inspektionsavdelning som har till uppgift att genomföra tillsyner (Prevent, 2016 a). 

Inspektionsavdelningen har direkt kontakt med arbetsplatser för att se till att 

arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och föreskrifter. Arbetsmiljöinspektörer och 

andra representanter har rätt att komma in på arbetsplatsen för att göra 

undersökningar om det anses behövas. Skulle det upptäckas att arbetsgivare eller 

annan person med skyddsansvar bryter mot ställda krav som finns i regler eller 

föreskrifter är den första uppgiften att utfärda ett inspektionsmeddelande. 

Meddelandet talar om vilka åtgärder som måste vidtas inom en bestämd tid. Om inte 

inspektionsmeddelandet följs kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande eller 

förbud. Detta kan förenas med vite.  

 Arbetsmiljölagen  
Arbetsmiljölagen (AML) har antagits av Sveriges riksdag och dess ändamål är att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet (AML).  Lagen syftar även till att i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Lagen gäller för alla de verksamheter i vilken en 

arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Arbetsmiljölagen är en ramlag. 

Det innebär att lagen endast innehåller allmänt hållna regler och ramar (Fahlbeck, 

2016). Det finns inte några närmre utformningar, utan detta lämnas åt andra, vanligen 

regeringen och myndigheter. I arbetsmiljölagen anges de allmänna krav som ställs på 

arbetsförhållandena (AML). Här nämns att arbetsmiljön med hänsyn till arbetets natur 

och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället ska vara tillfredsställande. Lagen 

säger också att det arbete som ska utföras ska planläggas och anordnas så att det 

utförs i en sund och säker miljö. Det finns allmänna skyldigheter som anges i lagen. Här 

beskrivs hur arbetsgivaren måste vidta alla åtgärder för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. Dock ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för 

att uppnå en god arbetsmiljö. En viktig aspekt i lagen är att hänsyn till arbetsmiljön ska 

tas redan i planeringen av ett arbete. För att se till att AML följs utövar 

Arbetsmiljöverket tillsyner. 
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 Arbetsmiljöförordningen  
Arbetsmiljöförordningen är ett komplement till arbetsmiljölagen och innehåller 

bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, skyldigheter till att spara vissa 

dokument med mera (Prevent, 2016 b). En av de första punkterna som tas upp i 

förordningen är att vid dödsfall eller svårare personskada måste arbetsgivaren utan 

dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2015 d). Underrättelse utan 

dröjsmål ska också ske om det uppstår skador i samband med arbetet där flera 

arbetstagare samtidigt är drabbade och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv 

och hälsa. I förordningen nämns också bland annat vem som kan utses till 

skyddsombud, att skyddsrond bör ske regelbundet vid varje arbetsställe och hur ofta 

en skyddskommitté ska sammanträda.  

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Arbetsmiljöverket utfärdar detaljerade föreskrifter (AFS). Arbete pågår för att anpassa 

dessa föreskrifter till EU-direktiv (Prevent, 2013). För byggbranschen finns en del olika 

föreskrifter som har betydelse, till exempel Byggnads- och anläggningsarbete AFS 

1999:3, Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och Arbetsplatsens utformning AFS 

2009:2. I föreskrifterna finns tvingande regler där en del är straffsanktionerade och 

allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna. Rådens syfte är att förtydliga 

föreskrifterna genom exempelvis, rekommendationer och hänvisningar.   

3.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Med stöd av arbetsmiljöförordningen har Arbetsmiljöverket tagit fram föreskrifter om 

systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). I föreskrifterna redogörs systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra 

och följa upp verksamheten. Det ska göras på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten på 

arbetsplatsen. SAM ska omfatta alla psykologiska, fysiska och sociala förhållanden som 

har betydelse för arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet illustreras ofta 

som ett hjul, se figur 15, detta då arbetet är en kontinuerlig process med 

återkommande aktiviteter (Arbetsmiljöverket, 2015 e). De centrala aktiviteterna är: 

undersökning av verksamheten, bedömning av de risker som synliggjorts genom 

undersökningen, åtgärder som ska vidtas för att minska riskerna samt kontroll av att de 

åtgärder som gjorts faktiskt bidragit till en bättre arbetsmiljö.  Arbetsgivaren ska se till 

att alla arbetstagare och skyddsombud ska kunna medverka i arbetet med SAM (AFS 

2001:1). Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och 

för att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete (Prevent, 2016 c). Chefen på 

arbetsplatsen är den som företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet gentemot 

arbetstagarna enligt Arbetsmiljöupplysningen (2016 c). Chefen själv är samtidigt 
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arbetstagare gentemot sin högre chef. Oavsett ett företags storlek eller 

verksamhetsområde ska det ha en arbetsmiljöpolicy om det finns anställd personal 

(Prevent, 2016 c). Policyn ska visa vilken arbetsmiljö som företaget vill uppnå.  

 

 

Figur 15. Cirkel som beskriver systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2015 e) 

 Riskhantering 
Riskhantering utgör en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet beskriver 

Prevent (2010). En risk kan förklaras som sannolikheten att en arbetstagare drabbas av 

ohälsa eller olycksfall i sitt arbete samt följderna av händelsen. Prevent (2010) redogör 

att SAM utgörs av tre centrala beståndsdelar; undersökande av arbetsmiljöarbetet, 

genomförande av åtgärder och slutligen uppföljning av verksamheten. I den första 

beståndsdelen, undersökning av arbetsmiljö, utgör riskbedömningen ett viktigt 

instrument. Risker ska kontinuerligt kontrolleras av arbetsgivaren i samråd med 

arbetstagarna. Riskbedömningen innebär en utredning av förekomsten av de befintliga 

risker som kan leda till ohälsa och olycksfall. Vidare ska de risker som är allvarligast 

identifieras och i första hand reduceras genom framtagning av förslag på åtgärder för 

dessa. Riskbedömningen, genom planering och försök till att förutsäga risker, innebär 

således ett proaktivt arbete inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (Prevent, 2010). 

Hanteringen av en risk eller olycka efter att den inträffat kallas reaktiv hantering för att 

mildra effekten av en kris enligt Hansson m.fl. (2015). Hansson m.fl. (2015) beskriver 

vidare att en svårighet i riskhantering är att alla risker inte går att eliminera helt, dock 

är riskerna alltid reducerbara med rätt metod. En metod som anges är att det finns en 

god kommunikation kring riskerna och befintligt skydd mot riskerna i verksamheten. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXuZuFn5_LAhVCJpoKHeuxAIkQjRwIBw&url=https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/&psig=AFQjCNHAKDb_edQIgwJde8acjLRUOeMbWQ&ust=1456913278839655
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Fortsättningsvis anger Prevent (2010) att riskbedömning är ett arbete som ska ske för 

hela arbetsplatsens verksamhet och kan genomföras för olika nivåer inom 

verksamheten. Det är av stor vikt att den hålls aktuell genom uppdateringar. Det är 

även speciellt viktigt att genomföra en ny riskbedömning vid förändringar i en 

organisation för att identifiera eventuella tillkommande risker.  

 Arbetsgången 

Prevent (2010) redogör för fem steg av arbetsgången vid en riskbedömning. De fem 

stegen leder fram till förutsättningarna för handlingsplan, genomförande och 

uppföljning som inte ingår i arbetsgången för riskbedömningen. Stegen redogörs i figur 

16 nedan:  

 

Figur 16. Arbetsgången vid riskhantering 

Arbetsgången för riskhantering enligt Prevent (2010) återspeglar Arbetsmiljöverkets 

cirkel för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgången beskrivs utförligt i detta 

avsnitt.  

Planera 

I det första steget väljs områden ut för den riskbedömning som sker i ett senare steg i 

ledet. Verksamheten kan behöva delas in i flera mindre områden för att tydligt kunna 

identifiera samtliga arbetsförhållanden. En finare indelning leder till högre 

detaljeringsgrad över verksamhetens arbeten. Hela verksamheten och därmed 

samtliga arbetsuppgifter ska täckas upp genom de olika indelningarna menar Prevent 

(2010).  

För det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en arbetsgrupp utses. Gruppen ska ha 

kunskaper i att kunna samla information och erfarenhet av verksamheten och 
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3. Hitta riskkällor

4. Värdera risken 
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åtgärder
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information om de risker som verksamheten medför. Fortsättningsvis ska gruppen 

medverka till en gemensam delaktighet och samverkan i arbetsmiljöarbetet.  

Skyddsombud och fackliga representanter ska finnas för verksamheten påpekar 

Prevent (2010). Vid planering av dessa roller bör beaktas att personerna ska ha 

erfarenhet av verksamheten de ska övervaka men även kunna lägga vikt i mindre 

erfarna medarbetarnas synpunkter på arbetet. Vid behov kan externa aktörer behöva 

anlitas om kunskap inte finns inom verksamheten. Exempel på externa funktioner kan 

vara företagshälsovård eller övriga fackkunskaper. 

Ytterligare en faktor att beakta är kommunikation om riskbedömningsarbetet till annan 

personal och hur risker påverkar deras arbete.  

Samla information 

Grundläggande information och kunskap om olika arbeten som utförs på arbetsplatsen 

utgör en förutsättning för identifiering av riskkällor. Därför utgör steg 2 insamling av 

relevant information. Information som kan behövas är statistik på sjukfrånvaro, olycks- 

och tillbudsrapportering, resultat från skyddsronder och andra inspektioner, 

arbetsinstruktioner, arbetsmiljömätningar över till exempel buller eller psykosocial 

arbetsmiljö samt säkerhetsdatablad med mera enligt Prevent (2010). 

Hitta riskkällor 

Huvuduppgiften för de fem stegen i arbetsgången är identifiering av riskkällor vilket 

görs i detta läge. Vid detektering av risker bör en mer ingående beskrivning 

genomföras för samtliga områden som är aktuella för riskbedömningen. Den mer 

detaljerade beskrivningen kan till exempel ske för enskild arbetsuppgift, för en 

avdelning, eller en förändring i verksamheten (Prevent, 2010). Arbetsmiljörisker ska 

sökas i fysiska och psykosociala problemområden och hänsyn ska även tas till möjliga 

plötsliga olycksfall och de hälsoproblem som kan komma efter långtidsexponering av 

skadlig inverkan.  

MTO - Människa, teknik, organisation 

För att identifiera risker är det viktigt att kartlägga källor som kan förorsaka olycka och 

ohälsa menar Prevent (2010). Det är missvisande att endast se individen som en källa 

till dessa händelser. Vanligtvis är det kombinationen av mänskliga, tekniska och 

organisatoriska orsaker som leder till olycka och ohälsa. Det är således viktigt att se till 

det så kallade MTO-perspektivet vid genomförande av riskbedömning. Genom att ställa 

upp barriärer för olika risker kan inträffandet av olyckor och ohälsa förhindras. Exempel 

på barriärer för förebyggande av detta är utbildningar och implementering av 

skyddsutrustning. 
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För att hantera MTO-perspektivet behövs kunskap över inverkan från den psykosociala 

arbetsmiljön och fysiska arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö innebär hur individen 

själv upplever och ser sin arbetssituation tydliggör Prevent (2010). Här innefattas 

organisatoriska faktorer som ledarskap, befogenhet och även social miljö i form av 

delaktighet och trivsel med mera. Den fysiska arbetsmiljön innebär vad den faktiska 

omgivningen präglas av såsom luftkvalitet och buller samt faktorer kopplat till 

individens arbetsutförande som arbetsställning och skyddsutrustning med mera.  

Mänskliga faktorer 

En förutsättning för att använda MTO- perspektivet är förståelsen över underliggande 

processer för vart och ett av de tre faktorerna.  

När det gäller den mänskliga faktorn redogör Prevent (2010) för fem processer som har 

betydelse för människans beteende och prestationsförmåga och därmed dess påverkan 

på hälsa och säkerhet.  

 Människan är social, 

 Människan behandlar information, 

 Människan behöver röra på sig och behöver återhämta sig, 

 Människan har ett behov av återkoppling, 

 Människan är anpassningsbar, 

Den sociala faktorn är ett grundläggande behov hos alla människor. Sociala 

sammansättningar ger effekt på individens handlingar och beslut genom att beteenden 

smittar av sig och det faktum att människor tar efter andra.  

Människan matas med stora mängder information dagligen och påverkas kontinuerligt 

av olika former av intryck från omgivningen. Den information och de intryck som 

individen ser som viktiga ger större avtryck i enskild individs medvetande. Vidare 

påverkar tidigare kunskaper och erfarenheter individens beslutstagande menar Prevent 

(2010). Val som är återkommande automatiseras så de kan ske utan aktivt 

ställningstagande och bedömning. Stress har en stor inverkan på beslutstagande och 

informationshantering. Vid stressade situationer kan människan bara hantera en 

mindre mängd information och personen är då inte heller kapabel till att ta hänsyn till 

lika många faktorer som vid en situation utan inverkan av stress. Stress påverkar alltså 

kvalitén i beslutsfattande.  

En viktig process för människan är behovet av återhämtning efter fysisk aktivitet. 

Aktivitet och rörelse är en förutsättning för det sociala umgänget och 

informationsbehandling men det är lika viktigt med balans genom återhämtning. 
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Återkoppling på utfört arbete och prestationer är viktigt för varje individ. Inte minst är 

det viktigt att veta om hen handlat rätt eller fel och bör fortsätta med ett visst 

beteende eller inte.  

Människans anpassningsförmåga är en egenskap som påverkar och förbättrar 

hantering av förändrade situationer. Människans anpassningsförmåga leder bland 

annat till prioritering av viktigare arbetsmoment när tidspress råder och utgör en 

förutsättning för att klara av en arbetssituation. På samma sätt kan anpassning även 

leda till fel.  

Hansson m.fl. (2015) ger exempel på åtgärder för att påverka mänskliga faktorer som 

utbildning, träning, instruktioner och stress management.  

Teknik 

Tekniska faktorer spelar in på arbetsutföranden och vissa risker som kan vara förenade 

med tekniken. Teknik ställer krav på arbetstagarens kompetens och färdighet. 

Ytterligare effekter av teknik är kravställning på organisationen eftersom teknik skapar 

behov av bemanning och kompetens kring tekniksystemet. Det är av stor vikt att 

tekniksystemen är anpassade till användaren och dess arbetsuppgifter för att minimera 

risker i arbetet menar Prevent (2010).  

Interaktion mellan människa och maskin: 

Begreppet människa-maskin-integration, MMI, innebär det gränssnitt som finns mellan 

människa och teknik. Samtlig teknik har ett visst behov av att övervakas av en 

människa som upprätthåller dess avsedda funktion. Förutom anpassning av teknik till 

dess användare finns flertalet områden att utarbeta som berör förståelsen av dess 

användande enligt nedan: 

 Synlig information - är information som behövs för teknikens användande och 

säkerhet relevant och tillgänglig? 

 Logisk utformning - är utformning av utrustningen genomtänkt, såsom 

placering av kontroller och informationsgivare samt färgkodning? 

 Återkoppling - finns ett informationssystem för användarens hantering av 

tekniken? Får användaren respons vid viss åtgärd eller finns där ett 

varningssystem för risker?  

 Användbar för uppgift - fungerar tekniken som den är avsedd till uppgiften? Är 

funktionen effektiv till individens fördel?  

Är tekniken felanpassad finns risk för felaktig användning som kan orsaka olycka och 

ohälsa.  
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Hansson m.fl. (2015) pekar på åtgärder kopplade till tekniska faktorer som att införa 

alternativa produktionsmetoder, utveckla utformning av utrustning och arbetsplatser 

samt använda fasta skyddsanordningar. 

Organisatoriska faktorer 

Kravställningar från extern part och intern part påverkar en organisations verksamhet 

(Prevent, 2010). Externa krav utgör de krav som är ställda i form av lagar och regler 

medan de interna är formade som rutiner, instruktioner, checklistor, riktlinjer med 

mera. Interna och externa kravställningar påverkar således arbetsuppgifternas 

utformning tillsammans med de personer som har ansvar och befogenhet över 

tilldelning av uppgifter. 

Arbetstagarna ska känna till de regler som gäller på arbetsplatsen samt vilja följa 

reglerna (Prevent, 2010). En förutsättning är organisationens och ledningens ansvar för 

att kommunicera regler och arbetet med arbetstagarnas förståelse för reglerna. 

Karaktärsdrag för organisationer med bra säkerhetskultur är att det finns ett 

förtroende mellan ledare och arbetstagare och kunskap om säkerhetsarbetet och dess 

relevans för minskad ohälsa och olycksfall. 

Organisatoriska åtgärder kan vara förändring i bemanning, organisation av arbetet, 

planering av produktion och utbildning. Ytterligare åtgärder är framtagning av 

instruktioner, arbetsmiljöpolicy och ökat kvalitetsarbete beskriver Hansson m.fl. 

(2015).  

Värdera risken  

I det näst sista steget redogör Prevent (2010) för granskning av riskerna genom 

värdering av graden allvar i respektive risk. Syftet med värderingen är att kunna 

prioritera åtgärdsarbetet för de olika riskerna. Genom värdering kan acceptabla risker 

rankas mot de allvarligaste riskerna som kräver snabbast åtgärd och prioritet. Därmed 

kan hanteringen av riskerna systematiseras genom att risker som kräver omedelbar 

åtgärd hanteras direkt. Risker som inte är lika allvarliga kan däremot åtgärdas 

successivt. 

Uppskattning av riskvärde 

Gradering av riskerna sker på en bestämd skala för sannolikheten (S) att en händelse 

inträffar samt för efterföljande konsekvens (K). Riskvärdet erhålls genom att bägge 

värdena för riskfaktorn multipliceras. Risken hanteras sedan utifrån det riskvärde som 

erhålls där oftast ett högre tal åskådliggör en större risk och bör prioriteras. 

Vid uppskattning av storlek på både sannolikhet och konsekvens är det viktigt att 

beakta hur arbetstagarna inverkar på utfallet att en risk inträffar. Hänsyn ska tas till, till 

exempel vilka personer som kan påverkas och graden för konsekvensen samt hur dessa 
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påverkar uppkomsten av en olycka. Hur ser individernas förutsättningar ut genom 

utbildning och erfarenhet med mera. 

Föreslå åtgärder 

I det sista steget ska effektiva åtgärder tas fram till samtliga risker som hittats under 

arbetsgången påpekar Prevent (2010). Riskerna kan på så sätt elimineras eller 

reduceras genom förändringar i verksamheten.  

Exempel på en fysisk åtgärd är att ett farligt kemiskt ämne som används i arbetet byts 

ut mot en ofarlig kemikalie.  

Följande frågor kan ställas vid val mellan olika åtgärder: 

 Vilken effekt har åtgärden på sannolikheten att problemet uppkommer eller 

konsekvensen av risken? Finns det en möjlighet att åtgärden kan leda till nya 

problem? Krävs kompletterande åtgärder för att minimera risken tillräckligt 

mycket? 

 Finns resurser för att införa åtgärd? 

 Motiverar riskens storlek införandet av åtgärd? Är det värt att genomföra 

åtgärden avseende dess effekt och allvar relaterat till den kostnad som krävs? 

Barriärer 

För att förhindra eller minska risken för olycksfall eller ohälsa kan barriärer, det vill säga 

hinder och skydd, identifieras och implementeras i arbetet. Barriärerna kan vara 

antingen fysiskt eller funktionsmässigt formade till verksamheten. Exempel på fysiska 

och funktionsmässiga barriärer är skyddsutrustning och ergonomiska hjälpmedel 

respektive stödfunktioner i arbetet såsom rutiner och föreskrifter. Den grundläggande 

förutsättningen för att hitta lämpliga barriärer är kontinuerlig analys av 

arbetsuppgifter. Således kan kraftfullheten i befintliga barriärer studeras och behov av 

kompletterande skydd identifieras och implementeras säger Prevent (2010). 

Upprätta handlingsplan, genomför, följ upp 

När de fem stegen är utförda återstår planeringen av hur riskerna ska hanteras 

långsiktigt. Prevent (2010) radar upp tre viktiga faser för detta arbete: anslag av en 

handlingsplan och genomförande av åtgärder, uppföljningsarbete och slutligen, att 

hålla arbetet levande. 

Handlingsplanen och genomförandet kräver att det fastställs vilket arbete som ska 

utföras, hur, genomförandetid samt vem som är ansvarig för arbetet. Det är av stor vikt 

att prioritering mellan riskerna är tydlig och att kraven på arbetet med åtgärderna är 

konkret formulerade. 
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Uppföljningen av arbetet är viktigt för att se vilka effekter åtgärderna ger och om 

åtgärdsplanen följs.  

Riskbedömningsarbetet ska vara levande och ske aktivt. Det är viktigt att arbetet sker 

regelbundet enligt planen och framförallt att uppdatering utförs vid förändringar i 

verksamheten. Om problem i arbetet upptäcks är det viktigt att dessa hanteras. 

 Arbetsberedning 
Arbetsberedningar är ett effektivt sätt att planera och förbereda olika moment på 

byggarbetsplatsen och förmedla aktuella risker i olika arbetsmoment. Det är allt större 

krav på goda kunskaper och effektiv produktion inom byggbranschen. Ett sätt att 

tillmötesgå detta är att involvera produktionspersonalen i planeringen av arbetet på 

byggarbetsplatsen menar Sveriges byggindustrier (2012) i handboken 

”Arbetsberedning med www.ByggAi.se”. När personalen medverkar i planeringen av 

arbetet skapas förutsättningar för en så kallad ”lärande organisation”. Här utvecklar 

medarbetarna kontinuerligt sin kunskap och kompetens. Det är i arbetsberedningen 

som grunden läggs för genomförandet. För att uppnå ett bra resultat ska det i 

arbetsberedningen för varje moment finnas beskrivet val av utförandemetod, 

arbetskraft, material, maskiner och hjälpmedel. Integrerat i detta ska de krav som 

byggherre och samhälle har vad gäller kvalitet, miljö, säkerhet med mera finnas. 

Det är viktigt att anpassa arbetsberedningarna till det enskilda projektet då 

förutsättningarna mellan projekt skiljer sig åt påpekar Sveriges Byggindustrier (2012). 

Den främsta fördelen med arbetsberedningar är att arbetet går smidigare och 

genomförs på ett säkert sätt med ett gott resultat. I och med att arbetet är förberett i 

förväg är risken mindre att det uppstår onödiga avbrott i arbetet och att problem 

uppstår. Arbetsberedningar ska i stort sett göras för alla arbetsmoment på ett bygg- 

eller anläggningsprojekt. När arbetsberedningar ska upprättas kan arbetsinstruktioner 

användas som underlag. På ByggAi:s hemsida finns mer än 150 olika 

arbetsinstruktioner för olika moment att tillgå.  

Arbetet med en arbetsberedning har tre delar: 

 Förbered arbetsberedning- arbetsledningens uppgift 

 Genomför arbetsberedning- med personalen 

 Följ upp arbetsberedning – korrigera, samla erfarenheter  
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3.4 Arbetsmiljöplanen 

 Syfte 
Enligt Arbetsmiljöverket (2015 a) är en arbetsmiljöplan ett dokument som ska tas fram 

i ett tidigt stadium i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Arbetsmiljön ska 

alltid beaktas, det gäller såväl för planering, uppförande samt underhåll. Genom att i 

ett tidigt skede tänka igenom, analysera och beskriva vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras och hur dessa ska utföras går det ofta att få förståelse för vilka svårigheter och 

problem som kan uppstå (AMP Guiden, 2016 b). Det egentliga syftet med 

arbetsmiljöplanen är att minimera riskerna för tillbud och olyckor för byggnads- och 

underhållspersonalen, den ska även förebygga ohälsa (AMP Guiden, 2016 c).  

Enligt AFS 1999:3 ska en arbetsmiljöplan upprättas om en eller flera punkter nedan 

gäller:  

1. Arbetet kommer att pågå mer än 30 arbetsdagar och det vid något tillfälle 

kommer att vara mer än 20 personer sysselsatta eller   

2. det totala antalet persondagar överstiger 500 eller   

3. något av de arbetena (benämnda nedan med "arbeten med särskild risk") 

kommer att utföras eller ytterligare risker i arbetet uppkommer vid 

riskbedömningen  

4. Arbetet skall utföras på plats där annan verksamhet pågår samtidigt  

Om det enligt AFS 1999:3 behöver upprättas en arbetsmiljöplan måste en sådan för 

hela objektet tas fram innan byggarbetsplatsen etableras (Arbetsmiljöverket, 2015 f). 

Enligt föreskrifter (AFS 1999:3 12§) ska en arbetsmiljöplan alltid innehålla de regler 

som ska tillämpas på arbetsplatsen, vilka risker som finns samt en beskrivning av hur 

arbetsmiljöarbetet ska organiseras. När de arbeten som beskrivs i de 13 punkterna i 

avsnitt 3.4.7 är aktuella ska det i arbetsmiljöplanen finnas en beskrivning om 

förebyggande åtgärder för att undvika de risker som arbetena innebär (1999:3 12§).  

 Sanktionsavgift 
I arbetsmiljölagen finns det beskrivet att regeringen eller den myndighet som 

bestämmer får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska tas ut (AML 8 Kap. 

5§) Detta gäller om en överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats. 

Sanktionsavgiften ska tas från den fysiska eller juridiska person som var ansvarig för 

den verksamhet där överträdelsen skedde. Avgiften tillfaller staten och kan som lägst 

vara 1 000 kr och högst 1 000 000 kr (AML 8 Kap. 5§). Tidigare var många av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter straffbelagda, det innebar att man kunde bli dömd till 

böter om man bröt mot dem (Arbetsmiljöverket, 2016 a). En statlig utredning visade 

att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler angående arbetsmiljön 



47 
 
 

följs. Sedan den 1 juli 2014 är många regler istället kombinerade med 

sanktionsavgifter. Den största skillnaden mellan böter och sanktionsavgifter är att en 

sanktionsavgift är en avgift medan böter är ett straff man döms till i domstol. Syftet 

med sanktionsavgifter är att minska överträdelserna av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

på så sätt kan arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser bli bättre. Det är inspektörer 

utsända av Arbetsmiljöverket som kontrollerar att föreskrifterna efterföljs. Vid 

inspektionen får arbetsgivaren på arbetsplatsen reda på hur arbetsmiljön har 

uppfattats och om där finns brister som måste åtgärdas. Om det är någon av bristerna 

som är belagd med en sanktionsavgift rapporteras detta vidare till Arbetsmiljöverket. 

Härifrån kommer ärendet sedan att utredas internt. Om Arbetsmiljöverket beslutar om 

att en sanktionsavgift ska betalas skickas ett avgiftsföreläggande till arbetsgivaren. 

Detta ska godkännas och när det är gjort skickas ärendet vidare till Länsstyrelsen dit 

avgiften sedan ska betalas. Nivån på sanktionsavgiften är varierande. De flesta är 

differentierade, vilket innebär att stora företag betalar en högre avgift än små 

(Arbetsmiljöverket, 2016 a). Alla sanktionsavgifter som berör byggföretag finns i bilaga 

1. 

 Sanktionsavgifter- arbetsmiljöplan 

Inom byggnads- och anläggningsbranschen finns det många regler som kan leda till 

sanktionsavgifter om de inte följs. I de allmänna föreskrifterna, Byggnads- och 

anläggningsarbete (AFS 1999:3), finns angivet vad som gäller när det kommer till 

arbetsmiljön i planering och utförande av byggnads- eller anläggningsarbete. Ett 

exempel på hur sanktionsavgift kan komma att beröra ett byggprojekt är om inte en 

arbetsmiljöplan har upprättats innan byggarbetsplatsen etableras trots att den enligt 

lag krävs. Sanktionsavgiften är 50 000 kr om projektets storlek är sådant att en 

förhandsanmälan måste upprättats (AFS 1999:3). Om projektet inte krävt att en 

förhandsanmälan gjorts är sanktionsavgiften 10 000 kr (1999:3). En förhandsanmälan 

ska lämnas för byggarbetsplatsen till Arbetsmiljöverket innan arbete påbörjas. Det 

gäller för byggarbetsplatser där arbetet beräknas pågå under mer än 30 arbetsdagar 

och där fler än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller när det totala 

antalet persondagar beräknas överstiga 500. Någon sanktionsavgift tas inte ut om 

arbetet varar mindre än två dagar. Det är BAS-U (se beskrivning i avsnitt 3.4.3.4 ) som 

har ansvaret att se till att den arbetsmiljöplan som upprättats finns tillgänglig för alla 

på byggarbetsplatsen. Hen ska också enligt arbetsmiljölagen se till att genomföra alla 

anpassningar i arbetsmiljöplanen som kan tänkas behövas med hänsyn till hur arbetet 

fortgår och till de eventuella förändringar som görs (AFS 1999:3). Om inte 

arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen ska BAS-U betala en 

sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är den samma som om inte en arbetsmiljöplan 

upprättats innan byggarbetsplatsen etablerats.  
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 Ansvar för arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket (2015 g) redogör för de parter som har ett ansvar för 

arbetsmiljöarbetet inom byggsektorn, vilka är byggherre, arbetsgivare, uppdragstagare, 

byggarbetsmiljösamordnare, privatperson samt projektör och tillverkare. Dessa roller 

och deras ansvar beskrivs i detta avsnitt av examensarbetet. Ansvarsfördelning mellan 

ingående parter i en entreprenad kan även påverkas av upphandlad entreprenadform 

redovisar Larsson & Hult (2009).  

Nedan är två paragrafer ur arbetsmiljölagen utdragna, dessa utgör en viktig grund för 

arbetet med arbetsmiljö på byggarbetsplatser. 

I arbetsmiljölagens tredje kapitel, 3§ står: 

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, 
under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara 
förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den 
utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 
Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner 
får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.” 
 
I arbetsmiljölagens tredje kapitel, 4§ står: 

”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna 
föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 
Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller 
hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är 
fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att 
utföra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas.” 
 

 Byggherrens ansvar  

Byggherren beskrivs i arbetsmiljölagen som "den som låter utföra ett byggnads- eller 

anläggningsarbete". Byggherren utgör därmed den part som lägger grunden för ett 

entreprenadarbete. Vidare anger byggherren utformning av ett projekts syfte och mål 

och de betydande beslut som fattas vid projektstart såsom projektörsval, organisering 

av arbete och ekonomiska ramar beskriver Halldin & Levin (2010). De beslut som tas i 

denna initieringsfas är viktiga då de både direkt och indirekt påverkar den framtida 

arbetsmiljön för personerna som ska utföra arbetet och även de som kommer nyttja en 

framtida anläggning eller byggnad. 
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Byggherren har framförallt en viktig roll som beslutsfattare i initieringsfasen då 

förutsättningar formas för de framtida arbetstagarnas arbetsmiljö i projekteringsskedet 

beskriver Halldin & Levin (2010). Inte sällan orsakar en dåligt genomförd projektering 

arbetsmiljöproblem i genomförandefasen av en entreprenad. 

Utse byggarbetsmiljösamordnare 

För att hantera arbetsmiljöfrågor ska byggherren utse byggarbetsmiljösamordnare 

(BAS) för arbetet. Byggarbetssamordnarens roll beskrivs i Arbetsmiljölagen 3 kap. 7§ 

och AFS 1999:3. Byggherren måste utse, antingen sig själv, eller annan fysisk eller 

juridisk person som byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U. En BAS ska 

hantera planering och projektering (BAS-P) och en ska hantera utförande (BAS-U) 

nämner Halldin & Levin (2010). Med juridisk person menas att denne har personal med 

lämplig utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna agera BAS och 

utföra angivna uppgifter. Med fysisk person menas att denne själv uppfyller kraven för 

att anta rollen som BAS eller förfogar över personer som kan anta uppgifterna.  

Efter att byggarbetsmiljösamordnare utsetts kvarstår byggherrens ansvar för 

arbetsmiljöfrågor genom ett backup-ansvar berättar Halldin & Levin (2010). Detta 

innebär att byggherren ska ingripa som beslutsfattare när tvistefrågor uppstår mellan 

BAS-P och BAS-U och företag som är inblandade i ett projekt. Arbetsmiljöverket (2015 

g) förtydligar att ansvaret innebär att byggherren ser till att samtliga parter utför sina 

arbetsuppgifter.  

Halldin & Levin (2010) fortsätter att berätta att det är viktigt att personen som utses till 

byggarbetsmiljösamordnare är lämplig för rollen. Begreppet lämplig beskrivs i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som att byggarbetsmiljösamordnare ska ha utbildning, 

vara kompetent och erfaren där byggherren måste kunna stärka kvalifikation för 

utsedd BAS (Halldin & Levin, 2010).  

Konsumenttjänstlagen 

Speciella regler gäller för när en privatperson handlar upp en entreprenad påpekar 

Halldin & Levin (2010). Detta innebär att arbetsmiljöansvaret automatiskt går över på 

uppdragstagaren, som här är entreprenadföretaget i de fall när konsumenten är en 

privatperson och denne handlar för ändamål utanför näringsverksamhet. Detta gäller 

när privatpersonen handlar upp en total- eller generalentreprenad tydliggör 

Arbetsmiljöverket (2015 g). I de fall konsumenten handlar upp sidoentreprenör utöver 

upphandlad huvudentreprenör och en delad entreprenad är aktuell, står 

privatpersonen som arbetsmiljöansvarig redogör Larsson & Hult (2009). 
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Amp Guiden (2016 e) förtydligar att här även gäller att konsumenten kan, efter beslut 

från Arbetsmiljöverket få rollen som byggherre om det råder allvarliga brister vilka kan 

orsaka ohälsa. 

 BAS – P ansvar  

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) utgör en roll inom 

arbetsmiljöarbetet. Syftet med rollen är att personen ska samordna relevanta 

arbetsmiljöregler som ska följas under hela skedet för planering och projektering av en 

entreprenad eller anläggning menar Halldin & Levin (2010). Detta innebär att hänsyn 

även ska tas till arbetsmiljöfrågor som berör byggskedet och brukandet av en byggnad 

eller anläggning. Ett viktigt arbete är att BAS- P ser över arbetsmiljöfrågor kopplade till 

de arbetsmoment som kan behövas utföras samtidigt eller i tät följd och hur 

arbetsmomenten på bästa sätt kan planeras och samordnas. 

De tre huvuduppgifterna för BAS-P som anges i arbetsmiljölagen är att samordna 

tillämpning av arbetsmiljöregler som är relevanta för byggnad eller anläggning som ska 

uppföras. Vidare ska arbetsmomenten tidsplanernas och dokumentation som är 

relevant hanteras. Dokumentation är bland annat förhandsanmälan, arbetsmiljöplanen 

och andra handlingar som har betydelse för arbetsmiljöarbetet.  

Ofta sammanfaller de uppgifter som byggherren och BAS-P ska hantera, därför är det 

viktigt att de två parterna tidigt bestämmer vem som ska upprätta de olika 

dokumenten och vem som ska fastställa dokumenten tydliggör Halldin & Levin (2010).  

Exempel på vad BAS-P som funktion bland annat ska bevaka sammanfattas av Halldin & 

Levin (2010): 

 Byggprodukter som väljs ut 

 Att förhandsanmälan och arbetsmiljöplan finns 

 Hantera risker med hälsofarliga material som kan bli aktuella vid rivning, 

ombyggnad eller renovering. Se till att provtagningar och eventuell analys av 

dessa görs vid behov.  

 Transporter av utrustning, byggmaterial och massor efter rivning sker enligt 

godtagbart sätt med hänsyn till arbetsmiljön.  

 Etableringsområdets storlek så det inte blir för litet för att hålla de kontors- och 

personalutrymmen mm. som behövs för att föra verksamheten på 

arbetsplatsen. 

 Projektörens ansvar  

Projektörer som arbetar med konstruktion och beredning inom givet konsultavtal 

omfattas av ett separat skyddsansvar berättar Halldin & Levin (2010). Skyddsansvaret 

innebär en skyldighet att se till att arbetsmiljön är tillfredsställande genom aktiva 



51 
 
 

åtgärder samt eliminering av eventuella risker (AML) Detta skyddsansvar kan inte 

överlåtas och regleras i arbetsmiljölagen och kapitlet som berör allmänt skyddsansvar. 

Ansvaret behöver således inte tydliggöras genom kontrakt utan gäller i samband med 

AML beskriver Halldin & Levin (2010). Konsulter innehar dock inte ett planeringsansvar 

utan det är byggherreansvar. Projektörens ansvar innebär ett stöd till den person som 

byggherren utser till BAS-P.  

Samspel av ansvar inom projekterings och planeringsarbete 

Efter förändringar som skett i arbetsmiljölagen den 1 januari 2009 finns ett visst 

missförstånd för skyddsarbetet. En del kan tolka att byggherren och BAS-P lyfter bort 

ansvaret över arbetsmiljön från övriga aktörer. Här ska belysas att samtliga parter har 

ansvar, inom ramarna för det egna uppdraget, att skapa en så bra arbetsmiljö som det 

går berättar Halldin & Levin (2010). 

Ansvaret för det egna arbetet innebär kortfattat att projektörer och tillverkare själva 

ska tänka på hur byggandet av dennes projektering eller konstruktion kan ske säkert. I 

praktiken kan projektören eller tillverkaren till exempel beakta nedanstående frågor 

och ställningstaganden för att öka säkerheten i arbetsutföranden berättar 

Arbetsmiljöverket (2015 g). 

 Hur genomförs arbetet och vilka alternativa metoder finns för utförandet? 

 Kan montering ske utan tunga lyft samt finns det plats för att utföra 

arbetet? 

 Aktivt välja hanterbara material, ej för tunga material.  

 Vilka hjälpmedel finns ur arbetsmiljösynpunkt? 

 Vilka arbetsplattformar och lyftanordningar krävs för ett visst arbete? 

 Att inta använda hälsovådligt material. 

 Vilka arbeten behövs göras i nära anslutning till varandra eller parallellt? 

 Tänka på stabilitet vid utförandet.  

 BAS – U ansvar 

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande utgör en funktion som hanterar 

arbetsmiljöfrågor vid utförandeskedet vid uppförandet av en byggnad eller anläggning. 

BAS-U benämns ofta som en funktion eftersom rollen vid stora projekt innebär en stor 

omfattning av hantering av uppgifter. Uppgifterna behöver ofta spridas över flera 

personer beskriver Halldin & Levin (2010). BAS-U har ett skyddsansvar och ett antal 

följande uppgifter som anges i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.  

Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha vissa kvalifikationer som gör hen lämplig för att 

anta rollen. Lämpligheten omfattar begreppen utbildning, kompetens och erfarenhet 

vilka därtill ska kunna styrkas av byggherren. Gällande lämpligheten bör BAS-U bland 
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annat ha grundläggande arbetsmiljökunskap och kunskap om AML, kunskaper i 

byggnads- och anläggningsarbeten, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

belastningsergonomi, arbetsplatsens utformning, maskiner och utrustning samt 

kunskap om kemiska ämnen som kan utgöra arbetsmiljörisker med mera (AML).  

Halldin & Levin (2010) tydliggör att vid beaktande av BAS-U och de grundläggande 

arbetsuppgifterna gäller inte att BAS-U ska godkänna anlitade projektörer och 

entreprenörer, godkänna eller kontrollera projekteringar utöver säkerhetsaspekterna, 

skriva under arbetsmiljöplan, godkänna huvudentreprenörens tids- och aktivitetsplan. 

Dock ska BAS-U innan byggstart varna byggherren om något i entreprenadplaneringen 

är olämpligt och kontrollera kvalitén i byggprojektet.  

 Ansvar för arbetsmiljöplanen 

AMP Guiden (2016 a) beskriver att byggherren är ansvarig för att en arbetsmiljöplan 

upprättas innan en arbetsplats etableras men kan delegera uppdraget till BAS. 

BAS-P har ansvar för att samordna upprättandet av arbetsmiljöplan i planerings-och 

projekteringsskedet. Detta innefattar att dokumentera risker och åtgärder för att 

minimera dessa. I arbetsmiljölagens fjärde kapitel, 8§ står det att 

byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering ska upprätta en 

arbetsmiljöplan och utarbeta de dokument som avses i 1; 

”1. att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att 
a) det upprättas en arbetsmiljöplan, 
b) det utarbetas en till projektets art avpassad dokumentation som ska beaktas vid 
efterföljande arbeten, och 
c) arbetsmiljöplanen och dokumentationen anpassas med hänsyn till hur arbetet 
fortskrider och de eventuella förändringar som ägt rum,” (AML 4 kap. 8§). 
 
Efter överlämnandet, till genomförandefasen, är det BAS-U:s uppgift att se till att 

arbetsmiljöplanen uppdateras och att arbeta med den fortsatta anpassningen beskriver 

AMP Guiden (2016 a). När byggarbetsmiljösamordnaren för utförande (BAS-U) utför 

sitt arbete vid genomförandefasen av ett projekt ska dokumentation av handlingar som 

uppförts i planerings och projekteringsstadiet ha överlämnats till BAS-U. 

Dokumentation för överlämnande säger Halldin & Levin (2010) vara förstaupplagan av 

arbetsmiljöplanen, kopia av förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, ritningar och 

projekteringshandlingar.  

Att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen är ett viktigt ansvar hos 

BAS-U. Enligt AMP Guiden (2016 d) är tillgängligheten en förutsättning för att 

arbetstagarna ska kunna ta del av planen och en förutsättning för att behövliga 

anpassningar i dokumentet kan göras allt eftersom entreprenadarbetet fortskrider. 
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BAS-U

Orsaker till ändringar i arbetsmiljöplan kan vara att beskrivning av åtgärder för 

”arbeten med särskild risk” måste ändras, detta för att projektering skett innan bygget 

startat eller om det sker förändringar i arbetsplatsregler eller arbetsmiljöorganisation 

(AMP Guiden, 2016 d). AMP Guiden (2016 a) nämner att då endast en arbetsmiljöplan 

ska finnas på bygget ingår det i BAS-U:s uppgift att samordna aktuella risker på 

arbetsplatsen för samtliga entreprenörer. 

Företag och entreprenörer som är inblandade i projektet och kommer vara verksamma 

på byggarbetsplatsen ska överlämna sina riskbedömningar till BAS-U så att hen ska 

kunna uppdatera arbetsmiljöplanen. En arbetsmiljöplan ska finnas per arbetsställe och 

BAS-U samordnar denne så att den gemensamma arbetsmiljöplanen är aktuell menar 

AMP Guiden (2016 d). BAS-U ska alltid vara tillgänglig på arbetsstället vid pågående 

arbete, om hen inte kan närvara ska en kontaktperson finnas tillgänglig. 

Under entreprenadens genomförandeskede är det fortfarande byggherrens ansvar att 

se till att det faktiskt sker en kontinuerlig anpassning av arbetsmiljöplanen samt att se 

till att arbetsmiljöplanen följs påpekar AMP Guiden (2016 a). 

 Tidslinje för Arbetsmiljöplanen 

 

 

 

Figur 17. Tidslinje för arbetsmiljöplanen  

1. Byggherren ansvarar för att det sker en kontinuerlig anpassning av 

arbetsmiljöplanen samt att se till att arbetsmiljöplanen följs 

2. BAS-P ska: 

a. samordna upprättandet av arbetsmiljöplan i planerings och 

projekteringsskedet 

b. ta hänsyn till arbetsmiljöfrågor som berör både byggskedet och 

brukandet av en byggnad eller anläggning 

  

Byggherre

Planering Projektering Utförande Förvaltning

BAS-P
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3. BAS-U ska: 

a. Se till att arbetsmiljöplanen uppdateras och att arbeta med den 

fortsatta anpassningen 

b. Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen 

c. Samordna aktuella risker på arbetsplatsen för samtliga entreprenörer 

d. Kontinuerligt genomföra uppdatering. Riskbedömningsarbetet ska 

enligt Prevent (2010) vara levande och ske aktivt. Det är viktigt att 

arbetet sker regelbundet enligt planen och framförallt att uppdatering 

utförs vid förändringar i verksamheten. 

 Innehåll 
 En arbetsmiljöplan står på tre ben (AFS 1999:3): 

1. En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, 

2. Regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen, 

3. En beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för arbeten med särskild risk.  

4. Dessutom behöver i vissa fall även det fjärde benet ”andra eventuella 

verksamheter på arbetsstället” ingå i arbetsmiljöplanen.  

 

1. Organisation 

Organisering av arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att de personer som ansvarar för 

upprätthållandet av en god arbetsmiljö är enkla att kontakta. Organiseringen av 

arbetsmiljöarbetet innebär således hur man kan kontakta personer som ansvarar för 

arbetsmiljöfrågor såsom BAS-P, BAS-U och skyddsombud påpekar AMP Guiden (2016 

f).  

a) Skyddsrond 

I Arbetsmiljöförordningen (1977:1166 7§) står det angivet att det vid varje arbetsplats 

bör ske regelbunden översyn genom skyddsrond. Vid en skyddsrond ska de som 

arbetsgivaren utsett till skyddsansvariga tillsammans med skyddsombud och andra 

berörda arbetstagare gå igenom verksamheten uppger Arbetsmiljöupplysningen (2016 

b). Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en 

tillfredsställande arbetsmiljö (AML 6 kap. 4§). Ett eller flera skyddsombud ska utses 

bland arbetstagarna där det på ett arbetsställe finns minst fem regelbundet sysselsatta 

arbetstagare (AML 6 kap. 2§). 

Enligt Arbetsmiljöupplysningen (2016 b) är syftet med att ha skyddsronder att 
upptäcka vilka risker som finns inom arbetet. När man talar om att göra en skyddsrond 
syftar man vanligtvis till den fysiska arbetsmiljön, exempelvis om det finns risk att halka 
eller om skyddsutrustningen räcker till. En skyddsrond kan dock också göras för den 
psykosociala arbetsmiljön. Det handlar då om att undersöka hur medarbetarna mår 
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och upplever sitt arbete. Saker som kan tas upp är stress, arbetstider eller om någon 
känner sig utanför. Det som görs under en skyddsrond ska alltid dokumenteras. Det ska 
dokumenteras vad som inte är bra, bedöma hur stor risken är för de anställda och så 
ska det tas fram en handlingsplan på förbättringar. Handlingsplanen ska innehålla det 
som ska förbättras, när det ska ske och vem som har ansvaret. Skyddsronder är en del 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ska därmed utföras med jämna 
mellanrum uppger Arbetsmiljöupplysningen (2016 b). I föreskrifterna för Byggnads- och 
anläggningsarbete (AFS 1999:3) anges det att det i arbetsmiljöplanen kan skrivas in hur 
ofta skyddsronder ska genomföras på arbetsplatsen. 
 

2. Regler som ska tillämpas på arbetsplats 

Indelning av de regler som ska tillämpas på en byggarbetsplats kan göras i två delar: De 

generella reglerna för verksamheten och/eller företag samt specifika/särskilda 

ordningsregler vid arbetet på byggarbetsplatsen menar AMP Guiden (2016 f). 

De generella reglerna innebär de krav som påverkar arbetsmiljön och är övergripande 

för arbetsplatsen. Detta kan till exempel vara hur avspärrningar ska upprättas kring 

området samt vilken personlig utrustning och annan skyddsanordning som ska 

användas på byggarbetsplatsen. 

De specifika eller särskilda ordningsreglerna innebär de regler som ställs av byggherre 

och är beroende av den aktuella arbetsplatsen. Exempel på dessa ordningsregler är 

BAS-U:s tillgänglighet på arbetsplatsen samt hur arbetsledningen ska utformas i detalj. 

Här beskrivs även vad som gäller för kommunikation, arbetstider och personalliggare 

med mera nämner AMP Guiden (2016 f). 

a) Underentreprenörens ansvar  

För underentreprenörer gäller att de som arbetar på en arbetsplats, samtidigt eller i 

tidsmässig anslutning ska arbeta gemensamt för att skapa goda skyddsförhållanden. 

Detta när verksamhet bedrivs på en gemensam arbetsplats. Därtill gäller att 

underentreprenören har arbetsgivaransvar för sina arbetstagare menar Byggcheferna 

(2016).  

Vidare gäller att underentreprenören ska följa de anvisningar som ges av en 

byggarbetsmiljösamordnare. Till detta hör bland annat att lämna över den 

riskbedömning som gjorts för underentreprenörens arbeten så att BAS-U kan inarbeta 

riskbedömningen i befintlig arbetsmiljöplan.  

Underentreprenörens riskbedömning och arbetsmiljöfrågor ska vara inarbetade i 

arbetsmiljöplanen på det gemensamma arbetsstället innan de påbörjar riskfyllda 

arbeten på arbetsplatsen påpekar Byggcheferna (2016).  
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3. Risker  

Detta område är arbetsmiljöplanens viktigaste del där särskilda risker identifieras och 

framtagning av vilka åtgärder som krävs för att förhindra att dessa risker inträffar. 

Aktivt arbete ska föras för de speciella riskerna för varje projekt. Det finns 13 angivna 

arbeten med särskild risk i arbetsmiljöplanen vilka ska ses över om de är aktuella på 

byggarbetsplatsen. Här kan även ytterligare risker som är av betydelse vid en 

arbetsplats bearbetas och läggas till arbetsmiljöplanen konstaterar AMP Guiden (2016 

f). De 13 riskerna nämns nedan och beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4.7. 

1. Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. 
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös 

mark.  
3. Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara 

för hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll.  

4. Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket 
kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt Statens 
strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av 
arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning.  

5. Arbete i närheten av högspänningsledningar.  
6. Arbete som medför drunkningsrisk.  
7. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.  
8. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.  
9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.  
10. Arbete vid vilket sprängämnen används.  
11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement 

eller tunga formbyggnadselement ingår.  
12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.  
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.  

 
4. När annan verksamhet pågår parallellt på arbetsplatsen  

Det är viktigt att se över de risker som kan uppkomma på grund av parallella 

verksamheter vid en arbetsplats. Speciella risker kan till exempel förekomma vid 

ombyggnad och tillbyggnad av lokaler där fortsatt verksamhet sker såsom vid skola, 

sjukhus, industri med mera menar AMP Guiden (2016 f). 

Arbetsmiljölagen redogör för hur samordningsansvar ska ske vid ovanstående 

situation. AML kap.3 7d§ anger att vid ett gemensamt fast driftställe för flera 

verksamheter har den ansvarige för arbetsstället även samordningsansvar av 

arbetsmiljöfrågor (AMP Guiden, 2016 f). Vid byggnads- och anläggningsprojekt ska 

person som utsett till BAS-U samråda med driftställets samordningsansvarige.  
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 AMP-Guiden 
Ett verktyg för att enklare ta fram en arbetsmiljöplan för arbetsstället är AMP-Guiden. 

AMP-Guiden är en hemsida som är utvecklad av Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsförbund, SBUF. De arbetar bland annat för främjande av innovationer och 

forskning inom byggbranschen (AMP Guiden, 2016 g). Till SBUF hör ungefär 3000 

företag vilka är knutna till Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Ledarna, Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet och SEKO.  

På AMP-Guidens hemsida finns en mall för hur arbetsmiljöplanen kan utformas samt 

förklaringar till ingående begrepp kopplat till arbetsmiljö. Mallen är endast ett exempel 

och en vägledning över hur en arbetsmiljöplan kan se ut. Mallen som beskrivs nedan är 

en uppdaterad version som utkom 2015, se bilaga 2. Det innebär att den ännu inte har 

hunnit implementeras nämnvärt ute i företagen.  

 Ingående delar i AMP-Guidens mall 

Nedan beskrivs ingående delar för AMP-Guidens mall för version 2015.  

Instruktion för hur mallen ska användas 

I AMP-Guidens mall för 2015 finns en inledande instruktion över hur uppgifter i 

dokumentet ska fyllas i och korrigeras. En ny tillkomst är att det beskrivs när påföljd 

genom sanktionsavgift kan uppkomma för BAS-P och BAS-U. I instruktionen beskrivs 

arbetsmiljöplanens samtliga delar metodiskt och pedagogiskt med färgkodning för att 

visa vilka delar som ska projektanpassas, är generella eller ska korrigeras.  

Organisation 

Efter instruktionen följer själva arbetsmiljöplanen med plats för kontaktuppgifter till 

byggherre, BAS-U och BAS-P. Därefter finns utrymmen för att ange vem som upprättat 

arbetsmiljöplanen som BAS-U och BAS-P. Dessutom ska notering för revisionshistorik 

göras samt notering för när överlämnande skett mellan byggarbetsmiljösamordnarna.  

Efter allmänna viktiga kontaktuppgifter anges arbetsmiljöorganisationen för 

byggarbetsplatsen. Här ingår bland annat BAS-U, BAS-P, samordningsansvarig, 

brandskyddsansvarig under byggtid och tillståndsansvarig för heta arbeten samt 

kontaktperson vid olycka eller tillbud. Här anges även vem som har första-hjälpen 

utbildning på arbetsplatsen. I avsnittet för organisation anges också vem som är 

skyddsombud samt hur ofta skyddsronder ska genomföras på arbetsplatsen. Här finns 

också plats att fylla i kontaktuppgifter till alla entreprenörer som verkar på 

arbetsplatsen. 

Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen 

Efter samtliga kontaktuppgifter anges de ordningsregler och skyddsregler som ska gälla 

på arbetsplatsen. Det är de övergripande regler som ska tillämpas som beskrivs. 
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Områden som berörs är bland annat: personlig skyddsutrustning, skyddsanordningar, 

hantering av buller, damm, lukter och vibrationer samt beredskap vid olycka. Hur regler 

ska framföras till under- och sidoentreprenörer kan även vara viktigt att beskriva här. 

Längst ned i avsnittet beskrivs hur sanktionsavgifter kan komma att påverka 

arbetsgivaren vid brott mot arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

Risköversikt  

Vid risköversikten ifylls de särskilda risker som är aktuella vid det specifika projektet. 

Dessutom finns plats för att identifiera och notera ytterligare risker som är av 

betydelse för projektet. För samtliga identifierade risker ifylls sedan ett protokoll där 

riskerna beskrivs utförligare. I protokollet redovisas posterna vid vilka arbeten risken 

kan uppkomma, vilka företag som berörs av risken och hur en risk ska åtgärdas och 

förebyggas. Dessutom anges om förundersökning är aktuell, med vilka metoder och 

vilken utrustning arbete ska utföras. Om speciella uppgifter ska utföras vid hantering av 

en risk kan även datum och frekvens behöva anges. Vart och ett av protokollen 

anpassas specifikt utefter var och en av riskerna och ska signeras av BAS-U när arbeten 

med särskild risk är passerad.  

 Arbetsmiljöplan version 2009  

Den föregående versionen av AMP-Guidens mall, versionen från 2009 har vissa 

skillnader mot den uppdaterade versionen från 2015.  

Den övergripande strukturen är densamma där arbetsmiljöplanen vilar på de tre 

benen. Ingående delar är avsnitten: revisionshistorik, innehållsförteckning, 

arbetsmiljöorganisation, regler för verksamheten på arbetsplatsen, risköversikt, 

åtgärder mot riskerna och slutligen förhandsanmälan. Förhandsanmälan har separerats 

från den nya versionen. 

Den största skillnaden är att versionen kan ses som mindre pedagogiskt framförd 

eftersom det saknas en tydlig instruktionsdel om hur och vad i mallen som ska fyllas i. 

Arbetsmiljöorganisation 

Här anges kontaktuppgifter till BAS-P, BAS-U, tillståndsansvarig för brandskydd, 

Ansvarig för samordning av arbetsmiljöfrågor, första-hjälpen ansvarig samt 

skyddsombud. Plats finns för att uppge kontaktperson hos respektive entreprenör.  

Ordnings- och skyddsregler 

Gällande förslag på lämpliga ordnings- och skyddsregler som ska tillämpas på 

byggarbetsplatsen är beskrivningarna kortfattat formulerade i version 2009.   
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Risköversikt 

I risköversikten kryssas identifierade risker i, plats för att ange ytterligare risker utöver 

de 13 särskilda riskerna finns såsom i version 2015. 

 

Riskbeskrivning 

Riskerna är beskrivna i punktformat. Punkterna formar en checklista med 

åtgärdspunkter som BAS kan nyttja för att formulera detaljerade lösningar och 

åtgärdsbeskrivningar för att skapa riskreducering.  

I mallen för version 2009 finns utrymme att ange vilken byggvecka risken är aktuell, vid 

vilken plats och vid vilka aktiviteter som risken förekommer, detta finns inte i version 

2015. Dessutom finns plats för att ange vem arbetet utförs av och de tänkbara skador 

som kan uppstå av risken. I 2015 års version anges vilka entreprenörer som berörs av 

risken. Vidare anges vem som utfört planering och projekteringsarbete samt arbete 

med risk. Signering ska ske av den ansvarige när arbete med risk är slutfört. Noterbart 

är att ingen påminnelse ges om sanktionsavgifter kopplade till riskerna såsom i 2015 

års version (dessa tillkom först 2014). 

 De 13 arbetena med särskild risk 
I föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbeten (1999:3 12 §) står det att det i 

arbetsmiljöplanen alltid ska finnas angivet om arbete utförs där en- eller flera av de 13 

nedanstående riskerna finns, se figur 18. Till de befintliga 13 punkterna med arbeten 

med särskild risk bör anges om det på arbetsplatsen ska utföras andra arbeten som 

medför risker påpekar AMP Guiden (2016 h). Till alla angivna risker ska det finnas 

beskrivet hur arbete ska utföras för att minimera riskerna.  I AMP- Guidens mall för 

arbetsmiljöplanen finns det för varje arbete med de 13 riskerna en checklista med ett 

antal åtgärdspunkter (AMP Guiden, 2016 i). Åtgärdspunkterna syftar till att ge en 

uppfattning om hur det på enkelt sätt ska gå att formulera lämpliga åtgärdsförslag för 

riskreducering i arbetsmiljöplanen. Beroende på vilken risk som beskrivs finns olika 

punkter med i checklistan. Rubrikerna som kan tas upp är: 

 Förundersökningar  

 Konstruktiva överväganden och åtgärder  

 Byggobjektets placering  

 Produktionsmetoder och material  

 Integrering av skyddsanordningar  

 Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete  

 Transporter  

 Arbete - metoder och utrustning  

 Särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder  
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 Tillstånd  

 Information och upplysningar 

Checklistorna är lämpliga att använda som en utgångspunkt för att därefter formulera 

projektspecifika lösningar och beskrivningar för riskreducering i projektet (AMP 

Guiden, 2016 i). Här nedan presenteras de 13 olika riskfyllda arbetena som man i 

arbetsmiljöplanen måste ta hänsyn till.  

 

Figur 18. De 13 särskilda riskerna (Prevent, 2013) 

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

I Eslövs Kommuns (2010) utvecklade version av AMP Guiden står att risken syftar till 
förhållanden som kan leda till att människor faller ner och skadar sig. Punkten tar 
således inte hänsyn till verktyg och material som kan falla ner till en lägre nivå. Nästan 
vid alla byggprojekt finns det risk att en person som arbetar eller befinner sig på 
arbetsplatsen kan falla ner från en höjd. Detta måste alltid behandlas i 
arbetsmiljöplanen. Exempel på var det finns fallrisker ges av Arbetsmiljöverket (2015 h) 
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och kan vara vid takarbete, fasadarbete, schaktkant, stegarbete samt montering av 
prefab. Där det finns risk för fall ska i första hand kollektiva skyddsanordningar 
användas. Kollektiva skyddsanordningar kan vid fall vara ställningar, arbetsplatsformar, 
fallskyddsräcken, skyddstäckning och skyddsnät.  
 
Vid användande av ställningar är det viktigt att planera i god tid så att lämplig 
ställningstyp kan väljas. En skriftlig plan ska tas fram för uppförande, användning och 
nedmontering innan momenten påbörjas påpekar Arbetsmiljöverket (2014 a). Planen 
liksom monteringsanvisningar ska finnas på plats på byggarbetsplatsen så att alla som 
arbetar med ställningen vid behov kan titta på den. Den som uppför, väsentligen 
ändrar eller monterar ner ställningen måste ha tillräcklig utbildning för detta. Innan en 
ställning tas i bruk ska den kontrolleras, detta ska dokumenteras. I föreskrifterna om 
byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) står det att ställningens skyddsräcken skall 
vara hållfasta och tillräckligt höga samt åtminstone ha fotlist, överledare och en 
mellanledare eller ge motsvarande skydd.  
De vanligaste bristerna på ställningar ges av Arbetsmiljöverket (2014 b):  
 

 Bristfällig förankring och uppställning 

 Bristfälliga och ej kompletta skyddsräcken 

 Skadade eller bristfälligt upplagda och fastsatta ställningslag 

 Dåliga tillträdesleder 

 Viktiga ställningsdetaljer/komponenter har utelämnats vid uppförandet 

 Bristande diagonalstagning 

 
Arbetsmiljöverket (2015 h) säger att då inte kollektiva skydd är möjliga att använda 
eller där tiden för att få upp dessa anordningar tar betydligt längre tid än att utföra det 
aktuella arbetet ska personlig fallskyddsutrustning användas. Personlig 
fallskyddsutrustning ska också användas om skyddsräcken eller annan utrustning inte 
kan användas på grund av arbetets art (1999:3). En personlig fallskyddsutrustning 
består av flera delar som antingen kan kombineras eller användas separat menar 
Arbetsmiljöverket (2015 i). Den som ska använda sådan utrustning bör få utbildning i 
hur den ska användas, kopplas och prova utrustningen innan användning. Det är viktigt 
att veta riskerna med att använda utrustningen på fel sätt och hur man sköter och 
underhåller den. Varje gång som utrustningen används ska den kontrolleras. Det finns 
risk att man drabbas av hängtrauma, vilket kan leda till allvarliga skador och till och 
med dödsfall om man faller och blir hängande i en fallskyddssele. Det är därför viktigt 
att det finns en räddningsplan för hur en snabb och säker räddning ska genomföras. Vid 
användande av personlig skyddsutrustning är det viktigt att se till att utrustningen är 
anpassad för det arbete som ska utföras, att den passar arbetstagaren samt att det 
finns en hållbar infästningspunkt som uppfyller gällande krav nämner 
Arbetsmiljöverket (2015 h). 
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Följande föreskrifter och paragrafer, se tabell 1, som är direkt kopplade till risk för fall 
till lägre nivå är förenade med sanktionsavgift (Arbetsmiljöverket, 2015 j). 
 
Tabell 1. Sanktionsavgifter vid risk för fall till lägre nivå 

Namn AFS § Område Sanktionsavgift 

Byggnads-och 
anläggnings-
arbete 

1999:3 60a Fallskydd 40 000 – 400 000 kr 

92a Fallskydd 40 000 – 400 000 kr 

Stegar och 
arbetsbockar  

2004:3 
 

4 
 

Typkontrollintyg/
certifikat  
 

15 000 – 150 000 kr 

Ställningar 
 

2013:4 
 

10 
 

Typkontrollintyg  
 

2 000 kr/komponent, max 
100 000 kr/leveranstillfälle  

47 Dokumentation Min 5 000 kr/arbetstagare  
 

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

mark.  
När det finns risk för att människor kan hamna under jord- sand eller stenmassor vid 
exempelvis ras eller lossning av lastfordon ska det anges påpekar AMP Guiden (2016 i). 
Här kan också riskerna uppstå till följd av att maskiner välter och orsakar skador. För 
att minimera riskerna gäller det att arbeta förebyggande. Vid arbete med schakt är 
risken stor att begravas under jordmassor, det är därför viktigt att ha koll på 
släntstabiliteten. Arbetsmiljöverket (2015 h) beskriver att den styrs av släntens höjd, 
lutning och jordlagrens hållfasthetsegenskaper och tyngd, men även av 
grundvattennivån och andra yttre faktorer, se figur 19. En geotekniker kan framförallt 
behöva bedöma rasrisken om schakten är djupa eller om jordlagret är löst. En 
förutsättning för att schaktningsarbete ska kunna utföras på ett så säkert sätt som 
möjligt är att de geotekniska förhållandena kartläggs redan under projekteringen och 
att de sedan följs upp under arbetets gång menar Lundström m.fl. (2015). Vid 
schaktarbeten ska en schaktansvarig utses, det är en person som har ansvar för att 
arbetena utförs på rätt sätt. Det innebär i praktiken att planera, leda och kontrollera 
schaktarbetena på arbetsplatsen. Vanligtvis utses platschef/produktionschef till 
schaktansvarig om denne har tillräckligt med kunskap. Innan arbetet med schakten 
startar är det viktigt att alla inblandade har full insikt i vad som ska göras och hur man 
ska genomföra arbetet så säkert som möjligt.  
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Figur 19. Risker vid schaktning (Sveriges byggindustrier, 2007) 

Enligt Svensk byggtjänst (2015) är jord ett mycket svårbedömt byggmaterial vars 
egenskaper kan ändras under tiden en schaktning pågår till följd av väder, 
grundvattning, pålning och vibrationer. Att jord är så svårbedömt försvårar arbeten vid 
schakt. Vilken typ av jord har också stor inverkan, rör det sig om silt är det exempelvis 
ytterst tjälfarligt medan det i schakter i grus under grundvattenytan kan bli stora 
vatteninströmningar.  Säkerhet vid schaktarbeten kan uppnås på olika sätt menar 
Sveriges Byggindustrier (2007). Vid enklare arbeten kan osäkerhet i fråga om 
jordegenskaper kompenseras med stora säkerhetsmarginaler. Vid större eller mer 
komplicerade arbeten kan det bli orimligt dyrt med stora säkerhetsmarginaler, eller 
omöjliga att tillämpa på grund av omgivningsfaktorer. Här spelar en god projektering in 
i bilden. Utförandet genomförs då genom att utföra mätningar som verifierar att 
konstruktionen och dess omgivning beter sig som beräknat. På så sätt kompenseras en 
lägre säkerhetsmarginal av en ökad kontroll. 
 
Vid schaktning utan stödkonstruktioner har schaktväggarna en tendens att röra sig in 
mot schakten. Det är därför viktigt att i god tid uppmärksamma eventuella indikationer 
på rörelser. Ett enkelt sätt att ha koll på detta är att spänna ett snöre mellan två pinnar 
på ömse sidor om schaktgropen menar Sveriges Byggindustrier (2007). Om snöret 
slakar tyder det på att det är rörelser i schaktväggarna, se figur 20, vänster. Ett annat 
sätt är att längs ett långt schakt placera pinnar i en rak linje längs släntens krön. Om 
någon pinne skulle flytta sig ur linjen indikerar det att slänten har rört på sig, se figur 
20, höger. Ytterligare ett sätt är att mäta rörelser med laserinstrument, teodolit eller 
inklinometer. Vid schaktningar där stödkonstruktioner används finns också risk för 
sättningar och rörelser. Dessa förändringar är lämpligast att mäta med instrument. Det 
är viktigt att hålla koll på sprickor som uppstår intill schaktgropen, det förvarnar om att 
säkerheten är låg. Grundvattennivån måste hela tiden hållas under uppsikt.  
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Figur 20. Riskförebyggande åtgärder vid schakt (Sveriges byggindustrier, 2007) 

3. Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara 
för hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll.  

Redan vid projekteringen måste de kemiska och biologiska ämnen som ska användas 
på arbetsplatsen kartläggas och åtgärder beskrivas (Eslövs Kommun, 2010 ).  Biologiska 
ämnen kan förekomma vid ombyggnad av sjukhus, avloppsledningar och reningsverk. 
Ämnen som bakterier, mögelsvampar, virus och alger kan leda till hälsoproblem 
påpekar Prevent (2014). De biologiska ämnena ska enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om mikrobiologiska ämnen klassificeras. Klasserna uppdelas efter ämnenas 
förmåga att orsaka infektioner, vilka möjligheter som finns att bota sjukdomarna samt 
hur man ska förebygga att de inträffar. Riskklass 2-4 anger farligheten för smittämnen 
(kan orsaka infektioner) medan ämnen som klassas till riskklass 1 kan vara skadliga på 
annat sätt, till exempel genom att avge giftiga ämnen eller ge upphov till 
överkänslighet. När arbete med mikroorganismer utförs ska man först förebygga risker 
med tillväxt och spridning. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker (AFS 2005:1 §3) anges mikrobiologiska arbetsmiljörisker vara "Risker 
för skador eller ohälsa som orsakas av kontakt med smittämnen eller andra biologiska 
agens i arbetsmiljön".  
 
Kemiska ämnen kan förekomma vid byggverksamhet vid bland annat rivning, 

betongarbeten, golvläggning och målning. Arbetsmiljöverket (2015 h) nämner några 

vanliga farliga ämnen är asbest, kvarts och härdplaster. Förutom dessa ämnen kan 

många byggnadsmaterial så som färg, isolering och våtrumsskivor innehålla farliga 

ämnen som gör att man måste använda sig av skyddsutrustning. Vid riskbedömning av 

arbeten med farliga ämnen ska man arbeta utefter tre steg. Första steget innebär att ta 

reda på vilka kemiska riskkällor som finns, deras farliga egenskaper och vilka regler som 
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gäller för att använda dem. Det andra steget syftar till att identifiera farliga situationer 

medan det tredje och sista steget innebär att bestämma vilka åtgärder som behövs för 

att minska riskerna. Kemikalieinspektionen (2015) säger att alla de som använder 

kemiska produkter i sitt arbete måste få information om produkternas farliga 

egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Därför måste alla företag 

som tillverkar kemiska produkter lämna säkerhetsdatablad till alla de som handskas 

med produkterna yrkesmässigt. Senast vid första leveransen av produkten ska ett 

säkerhetsdatablad ha lämnats antingen elektroniskt eller på papper. Informationen i 

säkerhetsdatabladen ska ge arbetsgivaren det underlag som behövs för att kraven i 

arbetsmiljölagstiftningen ska kunna uppfyllas förtydligar Arbetsmiljöverket (2015 k). 

Bladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper. En 

beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortforslas på ett 

säkert sätt ska finnas. 

Följande föreskrifter och paragrafer, se tabell 2, som är direkt kopplade till kemiska och 
biologiska ämnen är förenade med sanktionsavgift (Arbetsmiljöverket, 2015 j). 

 
Tabell 2. Sanktionsavgifter vid kemiska och biologiska ämnen 

4. Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket 
kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt Statens 
strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av 
arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning.  

Exponering för joniserande strålning kan uppstå vid rivning och ombyggnation av 
kärnkraftverk eller annan industri där det finns risk för strålning (AMP Guiden, 2016 i). 

Namn AFS § Område Sanktionsavgift 

Asbest 2006:1 10 Tillstånd 15 000 – 150 000 kr 

11 Tillstånd 15 000 – 150 000 kr 

12 Tillstånd 40 000 – 400 000 kr 

33 Märkning 15 000 – 150 000 kr 

36 Utbildningsbevis 50 000 kr/person 

Kvarts 2015:2 9 Dokumentation 15 000 – 150 000 kr 

20 Dokumentation 15 000 – 150 000 kr 

27 Föranmälan 5 000 kr 

Mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker 
 

2005:1 
 

20 Förbud 40 000 – 400 000 kr 

21 Register 5 000 – 50 000 kr 

Kemiska 
arbetsmiljörisker 
 

2014:43 
 

45 
 

Hantering  
 

40 000 – 400 000 kr 

47 Tillstånd 15 000 – 150 000 kr 
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Strålningsrisk kan också finnas vid rivning och ombyggnad av radonhaltigt material i 
hus, detta är dock i lägre nivåer. Arbeten med joniserade strålning är relativt ovanliga 
inom byggbranschen säger Arbetsmiljöverket (2015 h). Enligt Strålningsmyndigheten 
(2011) kan joniserande strålning finnas som alfa-, beta-, gamma- och neutronstrålning 
och uppkommer när radioaktiva ämnen faller sönder.  Joniserande strålning kan också 
produceras på konstgjord väg med hjälp av acceleratorer eller röntgenapparater. 
Energin i joniserande strålning är så pass stor att den kan lösgöra elektroner ur ett 
ämnes atomer och slå sönder molekyler. Kroppens celler kan skadas eller dö om en 
person utsätts för höga doser av joniserande strålning. Vilken typ av skada som kan 
uppkomma avgörs av vilken typ av joniserande strålning som personen utsätts för. 
Strålsäkerhetsmyndigheten (2011) nämner att den största risken att få in alfastrålning i 
kroppen är via radon. Alfastrålning har endast en räckvidd på några centimeter i luft 
och kan stoppas av ett tunt papper. Alfastrålning kan inte tränga igenom huden men 
kan ge upphov till skada om den kommer in i kroppen via inandningsluften eller 
dricksvatten. Neutronstrålning uppkommer liksom alfa-, beta- och gammastrålning 
naturligt. Det uppkommer också bland annat vid kärnklyvning i kärnkraftsreaktorer. 
Strålningen stoppas av några meter vatten. Elektromagnetisk strålning kan skapas 
genom röntgenapparater och acceleratorer, denna strålning upphör så snart apparaten 
stängts av.  
 

5. Arbete i närheten av högspänningsledningar.  
AMP Guiden (2016 i) nämner att under projekteringen ska det planeras för vilka 
åtgärder som ska vidtas mot risker i samband med arbete i närheten av 
högspänningsledningar. Till exempel mot sådana risker som kan uppstå i samband med 
transporter och arbete med byggkranar, pålningskranar eller annan hög utrustning. 
Kraftledningar kan behöva flyttas eller göras spänningslösa. Arbeten längs med 
högspänningsledningar kräver ofta samordning och kontakt med elnätsleverantören 
berättar Arbetsmiljöverket (2015 h). Det är väsentligt att aldrig som människa, maskin 
eller någonting annat befinna sig närmare en kraftlednings lina än fyra meter vertikalt 
nedanför och sex meter i den horisontella nivån, se figur 21 (Svenska kraftnät, 2015). 
Ledningslinornas höjd över marken är alltid som minst ca sju meter. Detta gör att det är 
förbjudet att exempelvis lagra jordmassor under ledningen då markens utformning inte 
får ändras. Det finns tydliga restriktioner om hur arbete ska utföras i närheten av 
kraftledningar. Ett exempel är användandet av kranar i närheten av ledningarna, de får 
inte under några omständigheter placeras så att de riskerar att komma inom de 
avståndsrestriktioner som finns.  
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Figur 21. Avstånd vid högspänningsledningar (Svenska kraftnät, 2015) 

6. Arbete som medför drunkningsrisk.  
Drunkning i närheten av vatten vid byggnadsarbete uppstår oftast till följd av ett fall 
menar AMP Guiden (2016 i). Därför kan man i de flesta fall förebygga drunkning på 
liknande sätt som vid fall, bland annat genom att integrera skydd mot fall. Arbeten som 
kan leda till drunkningsolyckor kan vara anläggning av broar, dammar, bryggor och 
arbete från arbetsbåt påpekar Arbetsmiljöverket (2015 h). Det är viktigt att ha en plan 
för att förebygga drunkningsrisker och inte minst hur man ska rädda en person som 
faller i vattnet. Nedkylning är också en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vid arbete där det 
finns risk för drunkning ska personlig skyddsutrustning såsom räddningsväst användas.  
 

7. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.  
Det finns många risker som förekommer vid arbete i brunnar och tunnlar. I 
projekteringsskedet kan dessa minimeras (Eslövs Kommun, 2010 ). Risken för ras och 
sten kan reduceras genom att välja rätt typ av markstabilisering, risken för syrebrist 
genom ventilationsåtgärder och risker för påkörning genom rätt utformade 
transportleder. För att minimera risken för ras ska regelbundna kontroller och 
rensningar i berget utföras nämner Arbetsmiljöverket (2015 h). Personalen som utför 
detta måste ha speciell kompetens. Det är inte heller ovanligt att berget måste 
förstärkas. Vid arbete under jord är syrebrist en annan risk som man måste ta hänsyn 
till. I luften kan det finnas föroreningar, det gäller därför att utföra regelbundna 
kontroller. Radon är ytterligare en risk som är viktig att uppmärksamma. Radon räknas 
som joniserande strålning och måste stå med i arbetsmiljöplanen.  En av de allra 
viktigaste riskerna att ta hänsyn till vid tunnelarbete är risken för brand. Det måste 
finnas en plan för utrymning, idag används elektroniska passagesystem med särskilda 
positioneringssystem som kan tala om vilka och var personer befinner sig i tunneln.  
 

8. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.  
Behöver undervattensarbete utföras ska alltid personalen ha dykkompetens (Eslövs 
Kommun, 2010 ). Projekteringen är ytterst viktig för att arbetena ska planeras så att 
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dykaren inte utsätts för riskfyllda överraskningar. Säkerheten kan öka genom att se till 
att byggdelar i största möjliga mån tillverkas på land, undersöka vatten- och 
bottenförhållanden etcetera. Innan ett dykeriarbete får påbörjas måste en skriftlig 
dykplan upprättas (AFS 2010:16). Planen baseras på en riskbedömning av det 
planerade arbetet. Den som genomför riskbedömningen måste ha god kunskap om 
metoder för riskbedömning och om de särskilda risker som finns vid arbete under 
vatten. Till riskbedömningen ska det finnas åtgärder som minskar riskerna. 
Arbetsmiljöverket (2015 h) säger att det vid dykningsarbete alltid ska finnas ett dyklag 
som består av minst tre personer: dykarledare, dykare och reservdykare. Vanligt 
förekommande risker vid dykning är att utrustningen är bristfällig, att rätt utbildning 
saknas, dåliga väderförhållanden och dålig samordning. En annan risk som finns vid 
dykning är att drabbas av tryckfallssjuka (AFS 2010:16). Detta kan inträffa om en 
person genomför en uppstigning genom vattnet i för snabb takt.  

 
Följande föreskrifter och paragrafer, se tabell 3, som är direkt kopplade till arbete 
under vatten är förenade med sanktionsavgift (Arbetsmiljöverket, 2015 j). 

 
Tabell 3. Sanktionsavgift vid arbete under vatten 

Namn AFS § Område Sanktionsavgift 

Dykeriarbete 2010:16 25 Dykförbud 100 000 - 1 000 000 kr 

 
9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.  

Sänktunnlar och kassuner är exempel på speciella konstruktioner där man kan skapa 

ett vattenfritt arbetsutrymme för att utföra grundläggningsarbeten berättar 

Arbetsmiljöverket (2015 h). Arbetena är riskfyllda eftersom vatten kan tränga in och 

det utförs under tryck, övertryck. Övertryck innebär risker med tryckfallssjuka på 

samma sätt som för dykare. Det krävs att kassunen har utrustats med bland annat 

slussar och täta försörjningskanaler av luft (Eslövs Kommun, 2010 ). Vid planering av 

arbete i kassun bör räddningskammare förberedas så att en skadad snabbt kan tas om 

hand.  

10. Arbete vid vilket sprängämnen används.  
Sprängarbeten definieras i AFS 2007:1 som arbeten där sprängämnen, krut, tändmedel 
eller gasgenererande kompositioner används. Syfte med arbetena kan innebära att 
sönderdela berg.  
 
Sprängningsarbeten ska alltid utföras enligt en sprängplan (Eslövs Kommun, 2010 ). 
Sprängplanen är av stor vikt för att skapa en säker byggarbetsplats. Exempel på 
innehåll i en sprängplan är beskrivning av valda sprängmedel, borrplan, laddplan och 
bevakningsplan med mera (AFS 2007:1). Förutom en sprängplan kan man i 
projekteringen behöva ge anvisningar om avspärrningar, tider för sprängning och så 
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vidare. När det kommer att ske upprepade sprängningar såsom vid tunnelarbeten, 
gruvarbeten kan standardplaner för sprängning upprättas.  
 
Det är ett riskfyllt arbete att arbeta med sprängning och bergarbete och därför ska 
arbetet utföras och ledas av personer med rätt kompetens upplyser Arbetsmiljöverket 
(2015 h). En sprängbas ska utses, denne ska se till att allt arbete utförs yrkesmässigt 
och enligt givna instruktioner (AFS 2007:1). Det är sprängbasen som ska instruera 
övriga arbetstagare hur arbetet ska utföras. Sprängbasen har också en självklar plats 
vid upprättandet av sprängplanen.  
 
Vid arbeten med sprängning ska dessutom en riskbedömning genomföras (AFS 2007:1). 
Riskbedömningen kan till exempel beröra följande punkter: risker genom hudkontakt 
med nitroglycerin/nitroglykolhaltiga sprängämnen eller inandning av dessa 
sprängämnens ångor, risker för oavsiktligt stenkast, risk för markvibrationer, risk för 
luftstötvåg och risker för kvarblivna spränggaser i slutna utrymmen.  
 
För att förhindra att personer skadas vid sprängarbeten redogör AFS 2007:1 att för 
säkerställande att ingen träder in i ett sprängområde är det viktigt att laddningen 
detonerar direkt eller snarast efter initiering av sprängning. Detta gäller såvida man 
inte på annat sätt kan säkerställa att ingen råkar träda in i detonationsområdet (AFS 
2007:1).  
 
Följande föreskrifter och paragrafer, se tabell 4, som är direkt kopplade till arbete med 
sprängämnen är förenade med sanktionsavgift (Arbetsmiljöverket, 2015 j).  
 
Tabell 4. Sanktionsavgift vid arbete med sprängämnen 

Namn AFS § Område Sanktionsavgift  

Arbete i 
explosionsfarlig 
miljö 

2003:3 7 Riskbedömning 5 000 – 50 000 kr 

16 Explosionsskyddsdokument 5 000 – 50 000 kr 

18 Riskbedömning  40 000 – 400 000  

11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga 

byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår.  

Det är ytterst viktigt med en kontrollerad hantering av tunga element för att skapa en 
hög säkerhetsnivå på byggarbetsplatsen (Eslövs Kommun, 2010 ). En viktig del är därför 
att se till att de byggelement som används vid nyproduktion är konstruerade med 
integrerade lyftpunkter för att få rätt balans och hållfasthet. På samma sätt gäller det 
vid nedmontering att lyftpunkter beräknas. Mottagandet av byggelement och eventuell 
lagring är också faktorer som man i projekteringen måste ta hänsyn till. En 
montageplan där de olika arbetsmomenten beskrivs ska tas fram menar 
Arbetsmiljöverket (2015 h). I montageplanen ska det bland annat finnas beskrivet om 
montageplatsen, elementens montageordning, elementens vikt, hur lyftet ska ske samt 
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hur lyftanordningarna ska kontrolleras.  Montering av tunga element ska alltid ledas av 
en person med särskild kompetens. Idag är det vanligt att företagen låter utbilda sin 
personal enligt en utbildningsmodell som heter certifierad arbetsledare inom bärande 
konstruktioner.  
 

12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.  
Byggnads- och anläggningsarbete som sker i närheten av fordon måste kunna ske utan 

risker från trafiken (Eslövs Kommun, 2010 ). Det gäller inte bara vägarbeten utan också 

till exempel ny- och ombyggnader av hus som sker i närheten av trafikerade vägar. 

Risker från passerande trafik kan förebyggas genom att vid projekteringen exempelvis 

förbereda för trafikomläggning, breddning av vägbanor, signaler med mera. Arbete 

med vägar och järnvägar omfattas av flera myndigheters krav nämner 

Arbetsmiljöverket (2015 h). Förutom de regler som Arbetsmiljöverket har så styrs 

arbetet av regler som Transportstyrelsen och Trafikverket har utfärdat. Alla regler 

gäller parallellt vilket innebär att alla måste följas. Om passerande fordonstrafik 

förekommer ska man vidta följande åtgärder som anges i AFS 1999:3 §81- 86: 

a) I första hand ska trafiken ledas om så att arbetet inte berörs. 

b) Om detta inte går ska trafiken ledas så att fordonen passerar på betryggande 

avstånd. 

c) Trafiken ska skiljas från arbetsplatsen med trafikanordningar. I den 

utsträckning som behövs ska det dessutom finnas skyddsanordningar som 

effektivt hindrar eller avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen. 

 
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

Vid rivning av byggnadsverk, framförallt de mer eller mindre ”okända” måste en 

förundersökning genomföras (Eslövs Kommun, 2010 ). Utifrån undersökningarna kan 

en del av rivningsarbetet behöva projekteras så att arbetet kan utföras på ett säkert 

sätt. Exempelvis kan rivningsarbetet behöva genomföras i en speciell ordning, 

temporära stödkonstruktioner kan krävas för att uppnå stabilitet och åtgärder mot 

exponering för asbest eller kvarts kan behövas. Undersökningarna ska sammanställas 

så att en beskrivning av rivningsarbetet som ska genomföras kan tas fram beskriver 

Arbetsmiljöverket (2015 h). Beskrivningen ska innehålla information så som objektets 

konstruktion, turordning för rivning, om arbetet kan innebära smittrisker och vilken 

personlig utrustning som ska användas. När rivning ska utföras måste det finnas 

planering för okända risker som kan uppstå. Rivningsarbete får aldrig utföras som 

ensamarbete. Det är både arbetsgivare, byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare 

som enligt Arbetsmiljöverkets regler har ett ansvar att undersöka om det kan finnas 

risker i samband med en rivning. Vanligaste riskerna vid rivning är asbest och kvarts. 
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4 Resultat 
Följande kapitel redovisar de resultat som framkommit genom de intervjuer och 

enkätundersökningar som genomförts. En presentation av företagets riktlinjer för 

arbetsmiljöarbete följt av en kort presentation av respondenterna till intervjuerna 

inleder kapitlet. Sedan följer en sammanställning av de svar som gavs till frågorna. Den 

största mängd av det material som erhölls från enkäterna har kunnat sammanställas i 

tabeller och redovisas efter intervjuerna. I detta kapitel finns också ett avsnitt som 

presenterar vad som erhölls från de tre arbetsmiljöplaner som studerats.  

4.1 Veidekke systematiska arbetsmiljöarbete 
Veidekke anser att HMS, Hälsa, arbetsMiljö och säkerhet är högprioriterat hos dem 
(Veidekke, 2015 b). Deras strävan är därför att alla medarbetare ska vara involverade. 
Målet med HMS är att alla som arbetar på och för Veidekke har en arbetsmiljö som är 
säker men som också är god fysiskt och psykiskt. För att målet ska kunna uppnås måste 
HMS-arbetet vara en naturlig del av byggprocessen för alla medarbetare. För att uppnå 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste det i det dagliga arbetet uppmärksammas 
och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa 
och säkerhet. Som stöd för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön finns 
rutiner, checklistor och uppföljningsverktyg samt hjälp från de regionala HMS- ledarna. 
 
Veidekkes systematiska HMS-arbete består av (Veidekke, 2015 b): 

 Arbetsmiljöpolicy 
 Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet 
 Arbetsmiljökommitté och företagshälsovård 
 Skyddsombud 
 Skyddsronder 
 Nödlägesberedskapsplan 
 Rutiner för upphandling av underentreprenörer och material 
 Rapportering av arbetsskador och tillbud 
 Sammanställning av arbetsolyckor, allvarliga tillbud och arbetssjukdomar 
 Riskbedömning, åtgärdsplan och arbetsberedning 
 Årlig handlingsplan för HMS-arbetet i Veidekke 
 Årlig uppföljning av det systematiskt arbetsmiljöarbete 
 Bevakning av lagstiftning samt sammanställning av viktiga föreskrifter 
 Policy om alkohol- och drogmissbruk 
 Policy för jämställdhet och kränkande särbehandling 
 Rehabilitering 
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4.2 Intervjuer 
Kursiverad text med citationstecken är citat från respondenterna. 
 

 Respondenternas profil 
De fyra platschefer som blev intervjuade hade alla även rollen som BAS-U i respektive 
projekt. En av BAS-U:s viktigaste arbetsuppgifter är att se till att det alltid finns en 
uppdaterad arbetsmiljöplan på byggarbetsplatsen. Ytterligare två personer 
intervjuades för att skapa en bredare bild inom ämnet, HMS-ledaren på företaget samt 
en arbetsmiljökonsult på ett externt företag.  
 

 Respondent 1- R1 

R1 är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat på ett annat byggföretag tidigare. 
Tidigare har han arbetat som konstruktör, entreprenadingenjör och 
projekteringsledare. Han är ny i rollen som platschef och på Veidekke. Vid tillfället för 
intervjun i början av mars 2016 var projektet som innebär uppförande av bostadsrätter 
nystartat. Vid tillfället var fyra av Veidekkes egna yrkesarbetare på arbetsplatsen. Även 
flertalet underentreprenörer var också involverade i projektet så här långt. Hur många 
som skulle vara på arbetsplatsen som mest framkom inte.  

 

 Respondent 2- R2 

R2 har arbetat som snickare under många år. Då han började på Veidekke för ett antal 
år sedan sadlade han om till arbetsledare. Som platschef har han arbetat i drygt ett år. I 
rollen som platschef och BAS-U ska han ha koll på de drygt 40 personer som arbetar 
med projektet att uppföra flertalet kedjehus. Där var sex yrkesarbetare som är 
anställda av Veidekke medan resterande, ca 35 personer var underentreprenörer.  
 

 Respondent 3- R3 

R3 har arbetat som snickare under många år. Han utbildade sig sedan till arbetsledare 
och platschef, han har jobbat som platschef i några år nu. På Veidekke har han varit i 
drygt ett år. Projektet som han är platschef och BAS-U för är ett projekt där det byggs 
bostadsrätter. Som mest har det varit drygt 55 personer som arbetat på 
byggarbetsplatsen, vid intervjutillfället i slutet av mars 2016 var de 40-45 stycken. I 
projektet finns inga egna yrkesarbetare från Veidekke, alla är underentreprenörer. 
 

 Respondent 4- R4 

R4 hade arbetat som snickare under några år innan han vidareutbildade sig till 
arbetsledare och därefter till platschef. Han har nu arbetat som platschef i fem år men 
är ny på Veidekke. Projektet som R4 är involverad i var vid intervjutillfället fortfarande i 
projekteringsstadiet. Det är hyreslägenheter som ska uppföras och troligtvis kommer 
det vara runt 40-50 personer som arbetar på byggarbetsplatsen som mest.  
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 Respondent 5- R5 

Respondenten arbetar som HMS-ledare på Veidekke. Detta innebär ansvar för 
samordning av Hälsa arbetsMiljö och Säkerhetsarbete inom regionen. R5 har en 
magisterexamen i miljövetenskap och började snart efter examen på Veidekke år 2004. 
Hon började som KMA ansvarig, därefter följde några år som 
verksamhetsutvecklingsansvarig och sedan HMS ansvarig på Veidekke entreprenad. 
Sedan 2016 är hon HMS chef för Affärsområde Bygg. 
 

 Respondent 6– R6 

R6 jobbar som arbetsmiljökonsult och har en bred kompetens över arbetsmiljöfrågor 
inom och utom byggsektorn. Jobberfarenheter inom Sverige och internationellt har 
skapat en bred bild över hur man kan arbeta med att minska arbetsmiljöolyckor på 
arbetsplatser genom olika metoder och utifrån olika reglementen.  Kompetensen gäller 
både större och mindre företag. R6 jobbar på ett företag vars grundsyfte är att göra 
arbetsmiljö enkelt att förstå. Detta innebär kortfattat att ge utbildningar, verka som 
BAS-P och BAS-U på företag samt i vissa fall stötta befintlig BAS på en arbetsplats.  
 

 Fallföretagets BAS-U respondenters svar 
I bilaga 3 finns beskrivet när respektive intervju genomfördes, i bilaga 4 finns alla 
ställda frågor till platscheferna/BAS-U. 

 
1. Hur går övertagandet till av arbetsmiljöplanen från BAS-P till BAS- U?  

På frågan lämnades fyra olika svar från de fyra respondenterna. Alla svar vittnade om 

att överlämnandet inte gått till så som det i teorin är tänkt.  

Både R1 och R4 var tidigt involverade i de byggprojekt som de är platschef för. De fick 
vara med redan i projekteringsfasen. För deras del innebär det att de har tagit fram 
arbetsmiljöplanen. BAS-P har funnits men inte haft som uppgift att ta fram 
arbetsmiljöplanen i dessa fall. R4 menar att det över lag är oklart hur övertagandet ska 
gå till, det fungerar inte så som det är tänkt. R4 säger att det ofta är BAS-U som 
upprättar arbetsmiljöplanen vilket inte är meningen. Han anser att BAS-P inte har den 
erfarenhet som krävs för att upprätta en bra AMP (Arbetsmiljöplan) och därför blir det 
oftast BAS-U som får ta den största bördan vad gäller upprättandet. R4 fortsätter att 
berätta att det egentligen är konsulter tillsammans med BAS-P som bland annat ska ta 
fram risker för att R4 sedan som BAS-U ska kunna använda dem fortlöpande i sina 
riskantaganden. Han menar att det inte riktigt har landat vad den som är BAS-P 
egentligen ska göra och hur konsulterna ska vara involverade. Han säger: "Arbetsmiljö 
är alltid svårt att få med konsulter och så i det. Så där är en viss bromskloss tyvärr."  
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R1 berättar att om han inte varit involverad i ett så tidigt skede hade det troligtvis varit 

projektchefen som arbetat med arbetsmiljöplanen under projekterings-skedet. Han 

menar att viktiga moment i arbetet med arbetsmiljöplanen i projekteringsskedet är att 

tänka ”hur” vad gäller olika moment och om det är möjligt att utföra. 

R2 berättar om att han i det pågående projektet hastigt fick ta över arbetsmiljöplanen 

från BAS-P, då den tillsatta BAS-P bytte tjänst. Överlämnandet skedde endast med en 

underskrift, i vanliga fall menar R2 att arbetsmiljöplanen gås igenom mellan BAS-P och 

BAS-U. R3 förklarar att då han var ny i företaget skedde inte överlåtandet så 

exemplariskt som det skulle kunna ha gjorts. Han klargör att han fått AMP:en 

delegerad till sig och att han tillsammans med HMS-ledaren på företaget gick igenom 

och strukturerade arbetsmiljöplanen, de fick projektanpassa den. 

2. Hur ofta används arbetsmiljöplanen under produktionen? 

Frågan är väldigt bred och har av de fyra respondenterna tolkats på olika sätt.  

R1 inleder med att svara att det sker varje gång en ny aktör tillkommer, då måste 

arbetsmiljöplanen uppdateras. Varje måndag hålls MI möte (medarbetar inkludering), 

vid dessa tillfällen beskriver R1 att arbetsmiljöplanen kommuniceras. Då tas det bland 

annat upp särskilt riskfyllda moment som kommer att ske under veckan. I övrigt ska 

alla på byggarbetsplatsen läsa igenom ett dokument om riskbedömning, det är ett 

annat dokument som ingår i arbetsplatsrutinen. R1 menar att det som står i 

riskbedömningen återspeglar en del vad som står skrivet i arbetsmiljöplanen, men mer 

kortfattat. Han tycker att arbetsmiljöplanen och riskbedömningen går in i varandra. R1 

fortsätter att berätta att han i projektet tänker att arbetsmiljöplanen ska användas när 

arsbetsberedningar tas fram. R1 säger: "Arbetsmiljöplanen är ju dokumentationen över 

arbetsmiljön, arbetet som sådant löper på hela tiden, man försöker hålla undan 

riskerna. Man ska försöka hänga med och uppdatera arbetsmiljöplanen hela tiden och 

fånga de grejer som händer." 

R2 tycker att de använder arbetsmiljöplanen för lite. Han berättar att den främst 

används när arbetsberedningar tas fram, det görs tillsammans med yrkesarbetarna vid 

nya arbetsmoment. Han tycker ändå att arbetsberedningarna görs relativt ofta då de 

tas fram vid varje nytt moment som sker på byggarbetsplatsen. Vid framtagandet av 

dessa används också en miljöplan och då går man igenom alla risker.  

R3 beskriver att den används under projektets gång, den projektanpassas, det kan 

exempelvis ske om ny personal tillkommer eller om något speciellt behöver lyftas. Den 

används vid framtagandet av arbetsberedningar. På arbetsplatsen används ID06 

(system för elektroniska personalliggare i byggbranschen), R3 berättar att alla som ska 

arbeta på arbetsplatsen måste läggas in i systemet. För att bli registrerade måste 
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arbetarna bland annat läsa igenom AMP och arbetsplatsrutinerna. Genom att läsa in 

sig på dessa dokument får personalen bland annat reda på vilken arbetsledning som är 

på plats, vilka risker som gäller samt uppgifter om skyddsronder, personlig 

skyddsutrustning och viktiga telefonnummer. När dessa dokument är lästa samt när 

man tagit ett säkerhetskörkort (databaserat test) får man tillåtelse att arbeta på 

byggarbetsplatsen.  

R4 berättar att på alla Veidekkes arbetsplatser finns en stor anslagstavla där bland 

annat arbetsmiljöplanen finns så att alla har möjlighet att titta i den. Han tror dock inte 

att yrkesarbetarna tittar särskilt ofta i den. I övrigt säger R4 att han förmedlar den till 

arbetsledare och lagbas, men mycket mer än så tycker han inte att man arbetar med 

den. Han menar att den är bra för sin egen del för att hålla reda på saker och ting.  

3. Vem använder arbetsmiljöplanen mest? 

Alla fyra respondenter är överens om att det helt klart är tjänstemännen som använder 

arbetsmiljöplanen mest. R1 säger att det framförallt är han som BAS-U som arbetar 

med den, sen de andra tjänstemännen, men rent aktivt så jobbar alla på arbetsplatsen 

indirekt med den hela tiden. Om någon ser någonting som inte är rätt så måste 

personen se till att avhjälpa problemet. Yrkesarbetarna får säkra upp för sin egen 

säkerhet ute på bygget. R1 menar att allt som sker ute på byggarbetsplatsen inte når 

upp till tjänstemännen för dokumentation, att det är svårt att fånga in precis allt. Både 

R2 och R3 berättar om anslagstavlan, men precis som R4 berättade så tror de knappt 

att någon tittar i den, det kanske till och med är så att många inte sett den alls säger 

R2. När det kommer till underentreprenörerna tror inte R2 heller att de tittar i den, 

möjligtvis deras arbetsledare. R2 förklarar att man når ut med arbetsmiljöplanen via 

arbetsberedningarna. Där går man igenom riskerna som finns i de olika momenten. R2 

undrar över arbetsmiljöplanens plats på anslagstavlan, om den verkligen gör någon 

nytta där. R3 anger att även om inte yrkesarbetarna tittar i AMP särskilt ofta ska den 

finnas tillhands på anslagstavlan så att alla har möjlighet att kolla upp vad som gäller på 

arbetsplatsen. R4 talar om att utöver arbetsmiljöplanen är det många dokument som 

tar upp punkter som berör arbetsmiljöplanen. Exempelvis finns en pärm för kemiska 

produkter, han menar att det kanske är större sannolikhet att yrkesarbetarna tittar i 

den pärmen för att få reda på vad man behöver göra. Arbetsmiljöplanen berörs inte 

mycket utan det är via arbetsberedningarna som man bland annat tar upp risker som 

yrkesarbetarna får ta del av. Alla ska läsa igenom arbetsberedningarna och skrivas 

under, där blir således arbetarna mer involverade. R4 menar att arbetsmiljöplanen inte 

är inriktad mot yrkesarbetarna, där är för mycket text och olika saker som de inte tar 

till sig. Han menar att de bara vill veta vad de behöver göra, inte behöva läsa om 

allting. R4 tycker att det hade varit bättre att göra det mer lättförståeligt med bilder 
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och inte så mycket text. Där finns mycket att arbeta med för att få ut budskapet bättre 

anser han. 

4. Hur ofta uppdateras arbetsmiljöplanen och vad är det som uppdateras? 

R1 förklarar att han brukar titta på de 13 grundriskerna, på risköversikten, sen tittar 

han mer på varje risk. R1 har bestämt sig för att i sin arbetsmiljöplan ha de risker som 

är aktuella för tillfället, han menar att han därför måste gå igenom arbetsmiljöplanen 

hela tiden. Det blir när tid ges, när det har kommit in nya underentreprenörer eller när 

det är något annat som måste uppdateras. För varje ny arbetsberedning som tas fram 

ska det som tas upp där lyftas in i arbetsmiljöplanen också berättar R1. 

Arbetsberedningarna dokumenteras också. R1 är ensam om att ha detta upplägg av de 

fyra respondenterna.  

R2 och R3 har redan från början fyllt i alla risker de tror sig kommer finnas på 

arbetsplatsen. R2 berättar att de under projektets gång i stort sätt inte gjort någon 

uppdatering. Det gjordes en revidering vad gäller allmän information då bland annat 

skyddsombud fylldes i. Det var inte någon som hade tagit på sig det ansvaret tidigare. 

R2 förklarar vidare att det brukar bli revideringar vad gäller riskerna under projektets 

gång, dock har sådana ändringar inte behövts göras i det aktuella projektet. Om några 

uppdateringar behöver göras ser man det i samband med upprättandet av 

arbetsberedningarna. R3 uppger att han endast har uppdaterat arbetsmiljöplanen en 

gång, det då det tillkom en ny arbetsledare och dennes uppgifter lades in i planen. Han 

tillägger att: "Ärligt är det inte jättemycket vi går in och ändrar i den. Utan basen har vi 

lagt från början men man går inte in och ändrar så jätteofta eller mycket." R4 uppger 

att det är uppdaterandet av riskerna som är det svåra. Då han i det här projektet ännu 

inte kommit ut på arbetsplatsen och arbetsmiljöplanen inte är klar från projekteringen 

har inga uppdateringar gjorts. Han berättar att arbetsmiljöplanen i sig inte brukar 

uppdateras särskilt ofta utan det är andra dokument knutna till den som uppdateras 

oftare. Dessa dokument kan vara anhöriglista, olika bevis för exempelvis heta arbeten 

och besiktning av kranar. 

5. Hur arbetar ni med att nå ut med arbetsmiljöplanen till yrkesarbetarna? Hur 

fungerar det med dem som inte talar svenska? 

Alla respondenter nämner att den sitter tillgänglig på anslagstavlan. R1 berättar att det 

blir naturligt när man går igenom arbetsberedningarna att den kommuniceras. 

Arbetsmiljöplanen kan också sägas komma in vid skyddsronder som genomförs 

varannan vecka. På det efterföljande MI mötet (medarbetar inkludering), gås 

protokollet igenom. Vad gäller dem som inte kan svenska poängterar R1 att det är 

väldigt viktigt att de får samma information som de som förstår svenska. Förstår de 

engelska är det en fördel. I R1:s projekt har man vid intervjutillfället inte haft några 
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medarbetare som inte talar svenska. På R2:s arbetsplats arbetar polacker, de är 

anställda som en underentreprenör. Arbetsmiljöplanen finns endast på svenska. 

Polackernas arbetsledare har goda kunskaper i svenska och kan därför berätta för 

yrkesarbetarna vad som gäller vilket förenklar det annars svåra problemet. Samma sak 

gäller för R3. Där finns polacker på arbetsplatsen men deras arbetsledare kan svenska. 

R3 berättar också att arbetsplatsrutinerna finns på polska, arbetsledaren hjälper till att 

översätta och berätta vad som står i arbetsmiljöplanen. I övrigt säger R3 att alla ska 

läsa igenom den innan de får gå ut på arbetsplatsen. R4 berättar om ett dokument som 

kallas ”skydds- och ordningsregler” (del av arbetsplatsrutiner), det tas fram på olika 

språk. I den står samma regler som i arbetsmiljöplanen, den skrivs under att man tagit 

del av. Riskerna som finns i arbetsmiljöplanen får kommuniceras på annat sätt om man 

inte kan svenska. Antingen om det finns en tolk eller en arbetsledare som kan språket.  

6. Hur hanteras underentreprenörers risker i arbetsmiljöplanen och vad händer 

om man behöver byta under projektets gång? 

De fyra respondenterna upplyser om att alla underentreprenörer har skyldighet att 

inkomma med sina riskbedömningar. Önskvärt är att detta görs innan 

underentreprenören är på plats på arbetsplatsen, men det är inte alltid detta hinns 

med menar R1. R2 påpekar att han ofta behöver tjata på underentreprenörerna för att 

de ska inkomma med sina riskanalyser. Underentreprenörernas risker ska sen föras in i 

arbetsmiljöplanen, här säger R4 att det ibland brister. R4 berättar att han brukar 

försöka få till ett startmöte runt 14 dagar innan underentreprenören ska börja med sitt 

moment. Då går de bland annat igenom deras risker tillsammans. På det sättet säger 

R4 att han känner sig trygg med vilka risker de listat samt att han själv har möjlighet att 

komma med synpunkter. R3 beskriver att underentreprenörerna måste göra 

arbetsberedning och riskanalys på arbetet som ska utföras. Det finns en mall som ska 

följas och man går tillsammans genom de punkter som gäller berättar R3. Det finns 

olika mallar för olika arbeten, så som att resa en vägg eller lägga plattbärlag. Det kan 

också anpassas till arbetet. "Det viktigaste är att man går igenom och ser vad det finns 

för risker och noterar detta och ser vad man kan förbättra för att minimera riskerna" 

avslutar R3.  

Om underentreprenörer behöver bytas ut säger R1 att man ska se till att de får ta del 

av den gemensamma arbetsmiljöplanen. De ska också komma in med sin egen 

riskbedömning. R2 berättar att på förra byggarbetsplatsen han var fick de byta ut några 

underentreprenörer, här tog man inte in några nya riskbedömningar. Han menar att 

det är samma risker som gäller för de nya underentreprenörerna som de gamla.  
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7. Vilka är det som ska ta del av arbetsmiljöplanen? 

Respondent 1,2 och 3 svarar direkt att det är alla som är på arbetsplatsen som ska ta 

del av arbetsmiljöplanen. R4 säger att det är platsledningen och 

underentreprenörernas arbetsledare. Han menar att det inte finns något direktiv att 

yrkesarbetarna ska läsa den.  

8. Hur informeras underentreprenörernas yrkesarbetare om arbetsmiljöplanen? 

Enligt R2 informeras underentreprenören vid uppköpet, de ska i sin tur sedan 

informera sina yrkesarbetare. R3 är inne på samma spår och säger att när 

underentreprenören tecknar avtal finns där med regler där det bland annat står att alla 

som ska ut på byggarbetsplatsen måste ha läst igenom arbetsmiljöplanen. Även R4 är 

inne på detta spår att det är upp till varje underentreprenörs arbetsledare att se till att 

förmedla arbetsmiljöplanen till sina yrkesarbetare. R4 återkommer också till ”skydds- 

och ordningsregler”, att det är det dokument som alla får skriva under att de tagit del 

av. Han menar att man inte går djupare ner i arbetsmiljöplanen än så.  

9. Man ska aktivt göra revideringar i arbetsmiljöplanen, vad innebär det att 

göra en revidering tycker du? 

En revidering görs om det sker en förändring på arbetsplatsen säger R3. Det kan 

exempelvis vara om ett moment tillkommer där det finns någon risk eller om det sker 

någon personalförändring så förs det in i arbetsmiljöplanen. När det görs en revidering 

noteras det i rutan för noteringar i planen. R4 säger det samma som R3 att det ifylls i 

den specifika rutan när det har skett en större förändring, exempelvis om det 

tillkommit en ny risk. R4 säger att han i stort sätt varje dag får revidera någonting som 

indirekt har med arbetsmiljöplanen att göra, exempelvis anhöriglista. I hans projekt 

ligger anhöriglistan tillsammans med andra dokument i en mapp som tillhör 

arbetsmiljöplanen. R2 menar att det kan vara svårt att se vad som reviderats, men att 

det skrivs en notering i rutan för revideringar precis som R3 och R4 också påpekat. R1 

säger ” Man kan göra en tydlig notering, som i vår APD-plan där ritar vi varje vecka var 

vi kommer lyfta saker och jobba. Var ska vi ha lyftstråk kan vi rita in. Så vet alla om det. 

Det är ett sätt att tydliggöra utåt. Men det är det systematiska AM, skyddsarbetet, Men 

sen hur man dokumenterar i en arbetsmiljöplan är inte så tydligt. ”R1 säger liksom R2 

att det är upp till var och en att välja hur det skrivs in i arbetsmiljöplanen. Det viktigaste 

är att det förmedlas till yrkesarbetarna.  

 

10. Reviderar du alltid arbetsmiljöplanen efter överlämnandet från BAS-P? Om 

inte, har du stött på några problem längre fram? 

R2 har bara varit med som platschef och BAS-U i det aktuella projektet. Han säger att 

han tror att arbetsmiljöplanen alltid revideras. Vid det enda tillfälle han har varit med 

hjälpte företagets HMS-ledare till. Han menar att BAS-P är medveten om risker, men 
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kanske inte allting. Därför revideras den alltid med överlämnandet tror R2. R3 säger att 

den alltid projektanpassas när den övertas från BAS-P, det gör man direkt i starten av 

projektet. R4 berättar att han aldrig har fått arbetsmiljöplanen från BAS-P, som han 

egentligen tycker att han borde få den ifrån. Han har alltid varit inblandad i projekt i ett 

tidigt skede och har därför själv fått upprätta arbetsmiljöplanen. Han säger dock att 

BAS-P och BAS-U går igenom arbetsmiljöplanen och tar fram risker med mera 

tillsammans. Han säger dock att: "Eftersom det är så mycket involvering i allting så blir 

det inte så spontant. Jag tror det är mer om det är någon byggherre som handlar upp 

allting, då måste de lämna över riskerna. Det blir en annan grej."  

Det var ingen av respondenterna som nämnde något om att problem uppstått på 

grund av uteblivna revideringar efter övertagandet från BAS-P.  

11. Vad tycker du om arbetsmiljöplanen? 

R1 säger: "Det är just det där att det är en dokumentation, det viktiga är att 

kommunicera AMP. Hur man ska fånga upp allt.  Syftet är bra, att vi ska ha en bra 

arbetsmiljö och att man ska trivas och känna sig trygg. Men exakt hur man skriver in 

allting, det påverkar inte arbetet ute om vi inte pratar om det. Alla måste ha samma 

inställning att jobba säkert. Det är grundinställningen som alla måste ha".  R2 tycker 

att den är bra, han menar att det har kommit mycket nya direktiv de senaste åren och 

att arbetsmiljöplanen hjälper till att hålla koll på en del av dem. Han säger: "Det är bra 

att den finns, den måste finnas." R3 medger att han inte har funderat något nämnvärt 

vad han tycker om den. Han ser den lite som ett måste som alla måste ha. "Den är 

säkert nyttig om man använder sig av den, men tyvärr används den inte så mycket”, 

säger R3. R4 ställer sig frågan till vem arbetsmiljöplanen egentligen är riktad, är det ett 

verktyg för platsledningen eller är det ett verktyg för alla? Han menar att syftet är för 

företaget att ha en plan över arbetsmiljön. Hur man ska agera och vilka risker som finns 

bland annat. Han menar att det är väldigt viktigt, men frågan är vem som verkligen ska 

arbeta med den. R4 känner att det är mest han som arbetar med den. Han poängterar 

att det är viktigt att förmedla, men att arbetsmiljöplanen inte är ett bra medel att göra 

det med.  

 

12. Hur ser inställningen till arbetsmiljöarbete ut överlag på arbetsplatsen? 

"Så länge det är rimliga krav är alla med på arbetsmiljöarbetet. Men när det är fokus 
på vissa saker skapas irritation. Det är lätt att komma utifrån med pekpinne och gå in 
på detalj i arbetsutföranden och arbete, vilket kan försvåra för dem som jobbar med 
det varje dag. Det kan tyckas fånigt att man kommer ut och fokuserar på vissa grejer 
för allt beror av vart man är i projektet”, berättar R1. För företagen är det en press 
utifrån att följa vissa arbetsmiljöregler. Det blir en försäkringsfråga om en skada 
uppstår. För att ha möjlighet att nyttja försäkringen måste rätt utrustning ha använts, 
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så den aspekten finns också menar R1. "Jag tror de flesta vill att allt ska fungera, 
problemet är ju ofta 'jag ska bara'. Då är olyckorna framme”, säger R2. Det är det där 
”jag ska bara” som leder fram till provisoriska lösningar. R2 menar att alla är medvetna 
om riskerna som finns, men sen tar man risker ändå. R2 har fått uppfattningen om att 
polackerna som är på byggarbetsplatserna överlag tar fler risker. Han tror inte att de 
har samma regler med sig hemifrån som finns här.  

R3 berättar att det har varit stressigt under i stort sätt hela byggtiden och att tyvärr 
inte arbetsmiljöarbetet kunnat efterlevas så som man skulle önska. Det är på grund av 
stress, kollision mellan olika entreprenörer och så vidare som har gjort arbetet svårt. 
Han anser att alla vill ha en fin och säker arbetsmiljö men att det ibland är svårt att få 
till, inställningen har dock blivit bättre under projektets gång. R4 hade vid 
intervjutillfället ännu inte varit ute på något projekt på Veidekke. Han säger dock att 
det överlag är mycket stort fokus på arbetsmiljö, arbetet har stegrat. Numer tolererar 
man inte en del grejer som man gjorde tidigare vilket R4 tycker är väldigt bra. Han 
menar dock att det den ekonomiska biten inte är att förglömma. Det kostar väldigt 
mycket att ha en bra och säker arbetsmiljö, tyvärr glöms den aspekten ofta bort i 
företagen. Han menar att företagen uppenbarligen inte vill att någon ska skada sig, 
men han menar att helst ska inte arbetet med arbetsmiljö kosta någonting vilket det 
gör. Företagen vill att man ska sträva högt, men att det begränsas av att det inte finns 
tillräckligt med pengar. Yrkesarbetarna i sig tycker R4 absolut är med på tänket om en 
bra arbetsmiljö. Han poängterar att det ofta är yrkesarbetarna själva som vill, men att 
det finns många som är slarviga. Överlag har dock yrkesarbetarna blivit mer 
involverade, de bryr sig mer än innan menar R4 utifrån sina tidigare erfarenheter. "Idag 
tänker man till lite mer faktiskt. Det är bra!"  
 

13. Känner du till vilka arbetsmiljöbrister som kan leda till sanktionsavgift? Vad 

innebär sanktionsavgiften? 

R1 berättar om Veidekkes interna system för böter men nämner ingenting om de 
sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket kan kräva. Enligt R1 står det i 
arbetsplatsrutinerna att man får en varning och vid ett andra tillfälle en böter vad 
gäller det interna systemet. När en sådan bot tillfaller en underentreprenör är det 
underentreprenören själv som får bestämma om det är yrkesarbetaren som misskött 
sig eller företaget som får betala boten. R1 menar att det är svårt att veta när en sådan 
bot ska delas ut. Han menar att man måste kunna tolka situationen och inte bara vara 
som en maskin, samtidigt gäller det att inte släppa för mycket på reglerna för då slarvas 
det mer. Det är en balansgång. R3 berättar också om de interna böterna på samma sätt 
som R1, han säger att de ofta får hota om de egna kraven. Att Arbetsmiljöverket har 
sanktionsavgifter visste R3 ingenting om. R2 berättar att det är många saker som kan 
leda till sanktionsavgift. Han menar att i princip allt kan leda till avgift, men speciellt för 
risker vid fall är avgifterna mycket höga säger han. Han har sagt till alla 
underentreprenörer att Arbetsmiljöverkets avgift hamnar på dem om det är dem som 
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gör fel. Det är viktigt att de är med på vad som gäller också. R2 fortsätter med att 
berätta att de i hans projekt inte har fått någon sanktionsavgift, men samtidigt säger 
han att han inte skulle bli förvånad om de skulle få en avgift om Arbetsmiljöverket kom 
för en kontroll. R2 tycker att sanktionsavgifterna är bra då de sätter press på ordningen 
på arbetsplatsen. Det sker mycket allvarliga skador i branschen och han menar att det 
jobbar de mycket med för att förhindra. R4 uttrycker att han vet vad det innebär med 
sanktionsavgifter. Det kan exempelvis vara om en ställning inte uppförts eller används 
på rätt sätt. Han påpekar också att avgiften baseras på hur många anställda företaget 
har. Arbetsmiljöverkets aktuella sanktionsavgifter finns i bilaga 1. 
 

14. Idag talas det mycket om levande arbetsmiljöplaner. Vad innebär en levande 

arbetsmiljöplan för dig? Tycker du att er arbetsmiljöplan kan klassas som 

"levande"?  

R1 berättar att för honom innebär en levande arbetsmiljöplan att så fort nya risker 

dyker upp att de ska föras in i planen. För att försöka hålla den levande jobbar R1 med 

arbetsmiljöplanen i samband med arbetsberedningarna. På så sätt tycker han att han 

håller den levande. R2 svarar kort "att man reviderar den." Han säger dock att 

arbetsmiljöplanen i projektet har haft långt mellan revideringarna och att den skulle 

kunna bli mer levande. Målet är att den ska vara levande. R3 säger sig inte riktigt veta 

vad en levande arbetsmiljöplan är, men att han tolkar det som att man reviderar den 

efter hand. R4 förklarar en levande arbetsmiljöplan som: "Ja det är egentligen att man 

går in och gör de här förändringarna, att man går in och jobbar med riskerna, 

förmedlar till alla. Om det har hänt en ny grej som vi behöver ta upp med alla 

hantverkare, vad det nu är. Vi har en ny UE här, nu har det kommit in en ny risk som de 

anser är viktig, den kanske berör alla. De är där på samma arbete, och då behöver alla 

veta det. Det är väl ett levande dokument kan man tycka, om man kan få med det. 

Oftast är det inte så tyvärr."  

15. Kan du se att arbetsmiljöplanen kan ha en större roll i det dagliga arbetet? 

Hur?  

R1 säger att de i hans projekt har sagt att de ska prata om de största riskerna varje 

morgon eller i alla fall varje vecka, på det sättet arbetar man med arbetsmiljö-planen, 

den får en stor roll på det sättet. R1 säger att arbetsmiljöplanen för honom finns med i 

bakhuvudet hela tiden. Men han kan inte be yrkesarbetarna att läsa den varje vecka. 

"Det går inte, det blir bara fånigt" säger han.  R2 tycker att han lägger ganska stor vikt 

vid arbetsmiljöplanen som det är, den kommer in via arbetsberedningarna. R3 tycker 

inte att han i sitt projekt behöver arbeta så mycket mer med den än vad som görs i 

dagsläget. Han menar att alla får läsa igenom arbetsmiljöplanen innan de får börja 

arbeta och att den kommer in i arbetsberedningarna. R4 säger: "Jag vet inte. Jag tror 

mer man skulle ha det synligt för alla. Ett bättre visuellt verktyg som alla kan jobba 
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med. För nu är det i pappersform i en pärm i min bokhylla eller någon annanstans. Det 

är ingen som rör det. Så mer en visuell grej så man får upp det. Även om den hänger på 

anslagstavlan, så är det en rejäl bibba. Det är ingen som står och läser där. Nu tar vi ju 

upp riskerna och allting sådant på möten. Men visuellt så är det bättre om det kommer 

upp. Det behöver ju inte vara hela planen, men ta upp en stor A3a, risker, vad det finns. 

Man kan nog jobba bättre på det viset, då får man ut budskapet bättre tror jag. Så 

kanske jag själv ska göra!"  

16. Lägger du så mycket tid som du vill på arbetsmiljörelaterade arbetsuppgifter? 

Om nej, varför inte?     

R2 berättar att han lägger ner så mycket tid som han har råd att lägga, men känslan är 
att det skulle behövas mer. Exempelvis säger han att han skulle vilja bli bättre på att 
revidera. Det har med resurser att göra hur mycket tid som går att lägga. "Men det är 

lite galet, resursbrist ska ju inte drabba arbetsmiljön" säger R2.  R3 känner inte att han 
lägger så mycket tid som han skulle vilja, det finns helt enkelt inte tid till det. Han 
berättar att han tillsammans med företagets HMS-ledare lade upp en bra struktur på 
arbetsmiljöplanen från början vilket har underlättat mycket då han känner att han inte 
har behövt arbeta så mycket med den under projektets gång. Från de erfarenheter som 
R4 har sedan tidigare projekt känner han inte att han arbetar med 
arbetsmiljörelaterade frågor tillräckligt mycket. Han känner att han som platschef 
behöver vara med ute på byggarbetsplatsen mer, framförallt på grund av det ansvar 
man har som platschef och BAS-U. Allt kommer tillbaka till ekonomi och resurser. Han 
menar dock att företagen är mer involverade i arbetsmiljöarbete idag och nu är det 
lättare att lägga tid på arbetsmiljö då det är en prioriterad fråga.  
 
R4 säger att arbetsmiljö egentligen ligger före allt annat. Men företagen satsar olika 
mycket och han menar att en del tänker "Äh vi klarar oss nog", och kanske inte tar in 
alla medel som behövs. Han berättar att det kostar för företaget när någon är hemma 
skadad, men säger att det tankesättet inte är övervägande för det inte händer 
tillräckligt ofta. Han anser att det exempelvis inte händer tillräckligt mycket fallolyckor 
för att det ska bli en stor del i ekonomin att ta hänsyn till. Problemet kommer när 
anbud ska lämnas in. Han menar att Veidekke kanske egentligen skulle vilja lägga på en 
extra miljon på anbudet för att verkligen kunna arbeta som man vill med arbetsmiljön, 
men det går inte för då kanske projektet tillfaller någon annan. Han menar att det alltid 
är någon som lägger ett lägre anbud som inte bryr sig om arbetsmiljön i samma 
utsträckning. Sammanfattningsvis säger R4 att det är just ekonomin som avgör hur bra 
arbetsmiljön på byggarbetsplatsen blir. 
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 HMS-ledare, Respondent- R5 svar 
1. Vilka riktlinjer finns på Veidekke vad gäller arbetsmiljöplanen?  

R5 berättar att på Veidekke ska alla interna medarbetare gå en fyra timmar lång 

grundläggande arbetsmiljöutbildning. Under utbildningen gås bland annat 

arbetsmiljöplanens grunder igenom. Man pratar om de särskilda riskerna, 

organisationen och vilka skyddsregler som måste finnas. Man går igenom hur man ska 

arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

2. Finns det något sagt om hur arbetsmiljöplanen ska uppdateras?   

Platschefen får en betydligt mer utökad utbildning kring hur man hanterar 

arbetsmiljöplanen säger R5. Sveriges byggindustrier har tagit fram en utbildning om 

bättre arbetsmiljö. I den utbildningen finns ett helt kapitel om just hur man behandlar 

arbetsmiljöplanen och då också om hur den ska leva med i hela projektet och att man 

uppdaterar den vid projekteringsförändringar och andra saker som kan förändra 

förutsättningarna i projektet. Respondenten förtydligar att om en UE 

(underentreprenör) byts ut ska en ny riskbedömning tas in, då det är ett 

arbetsgivaransvar. Det kan vara så att man jobbar på olika sätt och använder andra 

verktyg som kan innebära risker för personal och omgivning.  

3. Ska arbetarna läsa igenom själva arbetsmiljöplanen innan de får börja 

arbeta?  

R5 berättar att vid uppstartandet av ett nytt projekt ska alla som ska arbeta på 

byggarbetsplatsen få en beskrivning vad projektet handlar om, bland annat vilka 

särskilda risker som finns och var mer information om dessa finns att tillgå. Både 

arbetsplatsrutiner och arbetsmiljöplan ska alla som ska arbeta på platsen ta del av, det 

gäller både interna yrkesarbetare och underentreprenörer. De skriver sedan under att 

de har tagit del av informationen från planen och rutinerna.  Alla ska ha läst 

arbetsmiljöplanen. Arbetsmiljöplanen finns sedan tillgänglig för alla tillsammans med 

alla andra rutiner på anslagstavlan säger R5.  

4. Förväntar ni er att yrkesarbetarna tittar i arbetsmiljöplanen? 

R5 svarar tydligt att man inte förväntar sig att yrkesarbetarna själva ska titta i 

arbetsmiljöplanen. R5 menar att den är till för de som vill fördjupa sig i 

riskbedömningen på arbetsplatsen. För att yrkesarbetarna ska ta del av riskerna måste 

den kommuniceras. Respondenten menar fortsatt att det är mycket information som 

yrkesarbetarna förväntas ta del av men att de kanske är mottagliga för 5% av den 

informationen. Även om man skulle vilja komprimera informationen till att endast 

kommunicera den som är mest nödvändigt, går det inte, för det skulle innebära att 

bryta mot lagen. Det gäller att gå igenom allt.  
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5. Vad tycker du om arbetsmiljöplanen? 

Respondenten tycker att dokumentet är en bra grund utifrån vilken man kan skapa en 

bra struktur. Respondenten menar att det är ett dokument vilket man kan luta sig 

tillbaka mot men att det är viktigt att i arbetet ha praktiska rutiner och en 

dokumentation som kan fungera som ett stöd.  Dokumentet kan utgöra en vägledare 

när någonting händer. Det är framförallt viktigt att kommunicera arbetsmiljöplanen 

menar R5 eftersom yrkesarbetarna är praktiskt fungerande människor. De vill ha 

beskrivningar om hur de ska arbeta muntligt. Det är till exempel smidigt att arbeta in 

riskbedömningen vid hanteringen av hela produkten. Respondenten menar att man 

jobbar mycket med att få in risktänket på veckomötena, men ännu har man inte nått så 

långt som man skulle vilja. Vid de arbetsplatser där man bedriver morgonmöten ska 

istället risktänket ligga där. 

6. Hur fungerar det med arbetsberedningar? Hur förmedlas risker? 

Vid samtliga moment där det finns risker ska en arbetsberedning genomföras. Exempel 

på risker är ekonomiska risker, arbeten med känsliga material eller risk för 

arbetsmiljön. Vid arbetsberedningar går man igenom de 13 särskilda riskerna. Syftet 

med arbetsberedningen, menar R5, är att man ska föra dialog med 

underentreprenören om vad som ska ske härnäst. Det finns mallar för hur 

arbetsberedningen ska genomföras. Idag ska man gå igenom samtliga av de 13 

särskilda riskerna. Därtill är det viktigt att få in riskerna i veckomötena påpekar R5, det 

sker oftast inte i dagsläget. Oftast kanske det är tre yrkeskategorier som berörs av en 

arbetsberedning. Men det är vid veckomötena alla är med, och igenom det forumet 

kan alla nås av vilka risker som gäller på byggarbetsplatsen. Hela arbetsplatsen ska 

känna till vad som pågår och vilka risker som finns.  

7. Skulle du vilja att BAS-U hade mer tid till arbetsmiljö, exempelvis genom att 

man endast har rollen som BAS-U? 

Det finns både för- och nackdelar med att separera rollen som BAS-U. Idag finns två 

roller på byggarbetsplatsen, lagbas och skyddsombud vilka båda är förtroendemäns 

roller. Lagbasen jobbar med att ackorden ska fungera bra och att processen fortskrider 

smidigt. Respondenten menar att det skulle uppstå konflikter med risken att det blir för 

mycket fokus på processen och för lite fokus på skyddet om dessa två roller var en och 

samma person. Liknande gäller BAS-U och platschefen. Platschefen ska driva 

produktion och arbetsmiljöarbete. Samtidigt ska BAS-U enligt lag vara en drivande part 

i arbetet och en person som sätter samman olika aktörer. Därför är det svårt att 

separera rollerna, eftersom BAS-U ska vara insatt i processen. I vissa mycket stora 

projekt väljer man dock att separera BAS-U från platschefsrollen. Respondenten tror 

att man skulle vinna mycket i att förstärka arbetsmiljöfrågor vid veckomöten och 

arbetsberedningar. Vidare menar respondenten att platschefen behöver support, så att 
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hen inte känner sig ensam i sin roll eftersom de har mycket att ta hänsyn till i sitt 

arbete. R5 menar också att det blir ännu mer att hålla koll på när Veidekke driver krav 

på det personliga skyddet längre såsom att alla ska ha skyddshandskar och glasögon på 

sig. Det är viktigt att alla som kommer till bygget betraktar vad som händer där och för 

vidare synpunkter om förbättringsåtgärder till platschefen. Respondenten menar att 

det är ett linjeansvar och att många har utbildning i arbetsmiljö och borde ta på sig mer 

praktiska uppgifter.  

 Arbetsmiljökonsult, Respondent- R6 svar 
1.  Tycker du det är tydligt uppdelat vem som har vilket ansvar vad gäller 

arbetsmiljöplanen?  

R6 menar att lagtexten är tydlig, men att arbetssättet man valt i Sverige inte är rätt väg 

att gå för att nå en bättre arbetsmiljö. R6 poängterar att under hela 

projekteringsskedet kan en person med rollen som BAS-P gå igenom skedet utan att 

producera ett enda arbetsmiljödokument. Därefter går beställaren/byggherren ut och 

upphandlar en totalentreprenör i tron att allt ansvar skrivs över. R6 påpekar vidare att 

det bara är i Sverige man arbetar så och att LOU (Lagen om offentlig upphandling) även 

problematiserar ansvaret. Ett tydligt föredöme R6 tar upp är hur BAS-rollen ser ut i 

Danmark. Där tillsätts en BAS av beställaren som agerar utifrån beställarens direktiv 

under hela projektet. På så sätt fångas även upphandlingsfasen upp som ofta missas i 

Sverige.  Vidare beskriver han att svenska kommuner, vilka vill göra rätt för sig, ofta gör 

allt enligt AML innan upphandlingsskedet. Efter upphandling väljer ofta entreprenören 

bort kommunens förarbete och jobbar istället utefter sina generella dokument, detta 

på grund av vana. Därtill kontrollerar aldrig beställaren om de specifika dokumenten 

och reglerna följts.  

R6 poängterar att det alltid finns kvar ett kontrollansvar hos beställaren, men att man 

sällan vågar använda det i Sverige.  

2. Vilka är det som ska ta del av arbetsmiljöplanen? 

Alla på arbetsplatsen ska ta del av arbetsmiljöplanen. R6 lyfter fram problematiken 

med brist i hur man introducerar arbetsmiljöplanen när det uppkommer flera led av 

underentreprenörer i en entreprenad. Arbetsmiljöplanen når inte så långt ned i kedjan. 

Därtill försvåras kommunikationen om underentreprenören är från ett annat EU-land.  

3. Innebär det att du tycker att det är själva dokumentet man ska ta del av? 

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare får 

information om risker och faror i sitt arbete berättar R6. Ett sätt att förmedla risker kan 

vara genom någon form av introduktion i arbetet. Dessutom menar R6 att 

beställarens/byggherrens jämställdhetspolicy borde vara med i arbetsmiljöplanen. 

Beställarorganisationens policydokument borde implementeras även på 
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byggarbetsplatser som beställaren egentligen styr eftersom det skulle kunna förenkla 

arbetsmiljöarbetet.  

4. Vilket är syftet med arbetsmiljöplanen? 

"Att alla kommer hem hela efter dagens slut." 

5. Ser du att arbetsmiljöplanen generellt fyller sin önskade funktion idag på 

byggarbetsplatser? 

R6 menar att den inte alltid fyller funktionen "... om entreprenören bara uppfyller det 

som står skrivet i lagen, då kan de inte bli straffade. Hänger AMP på väggen blir jag 

inte straffad". Däremot fortsätter R6 att om användaren förstått att arbetsmiljöplanen 

är ett användbart verktyg, då är det världens bästa verktyg.  

R6 beskriver vidare hur ÄTOR (ÄTA- Ändrings-, Tilläggs- eller Avgående arbete) kan 

uppkomma av brister i arbetsmiljöplan och bristande planering i arbetsmiljöarbetet, då 

många ÄTOR beror på att företagen inte följer svensk lag såsom när väntetid 

uppkommer för att upprätta avspärrningar.  

R6 fortsätter beskriva problematiken som kan kopplas till utbildning inom arbetsmiljö. 

Arkitekten är ofta BAS-P men har ingen arbetsmiljöutbildning. Lagstiftningen säger 

dock att straff kan utfärdas om inte arbetsmiljölagen följs. Om då inte BAS-P har den 

utbildning som krävs blir det alltså ett systemfel hela vägen menar R6.  

6. Vad tycker du själv om arbetsmiljöplanen? 

R6 ser att det är viktigt att anpassa arbetsmiljöplanen efter sin verksamhet. Många 

använder AMP-Guiden alltför lättvindigt. R6 anser dock att AMP-Guiden 15 är okej, 

men att riskbedömningarna borde anpassas mer efter de som utför arbetena, det vill 

säga såväl svetsaren som rörläggaren och elektrikern med flera. Det är alltid viktigt att 

man tänker till före. R6 fortsätter att poängtera vikten i att kunna utföra en 

riskbedömning ute på plats på bygget och att yrkesarbetarna förstår varför 

arbetsmiljöarbetet är så viktigt.  

Större företag kallar den typen av möte för arbetsberedning, ett problem är att 

arbetsberedningen oftast bara består av två yngre arbetsledare som sätter sig 

tillsammans och skriver en IKEA-beskrivning på ett jobb. Det är bättre om de som utför 

arbetet involveras menar R6.  

Arbetsmiljöplanen baseras på riskbedömning. R6 anser att riskbedömningen ska ske i 

tre steg. I projekteringen görs en riskinventering, då tittar man på riskerna i företaget. 

Men det är även viktigt att göra en riskbedömning på marknivå vilket maximalt ska ta 

30 sekunder. R6 betonar att arbetsledarens intresse är av stor vikt. Arbetsledaren ska 
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kunna gå ut till exempelvis svetsaren och fråga vad hen gör, vad i hens arbete som kan 

gå fel, och hur det förhindras. R6 betonar att det är då arbetsmiljöarbetet fungerar. 

7. Vad anser du om uppdaterandet av arbetsmiljöplanen? 

R6 menar först att det är ett frågetecken om uppdateringen av arbetsmiljöplanen ens 

görs. R6 säger att APD-planen är ett bra verktyg och att man inte ska vara rädd att 

stryka i arbetsmiljöplanen. Man behöver inte skriva om arbetsmiljöplanen utan det 

gäller att man stryker det som inte är aktuellt. Enkla metoder är att göra en skiss på 

situationsplanen till vilken man skriver datum och lägger samman med AMP:en. R6 

betonar att en AMP inte måste se ut som på AMP-Guiden - " det står inte i lagen". Utan 

en arbetsorder med ordning och skyddsregler och en riskplan är en AMP. R6 fortsätter 

att AMP inte anpassas efter nivån. R6 säger att APD-planen kan vara det viktigaste 

instrumentet för just BAS-U. APD-planen är ett styrningsverktyg som ansvarig 

arbetsledare, montör för entreprenör med flera gemensamt kan diskutera på 

byggmöte. R6 beskriver att man jobbar så överallt i världen förutom i Sverige.  

8. Hur ofta uppdateras arbetsmiljöplanen generellt och vad uppdateras? 

R6 påpekar att många projekt inte uppdateras. R6 har sett ettåriga projekt där AMP 
inte uppdaterats, samtidigt menar han att det beror på hur BAS rollerna hanteras. En 
generell uppfattning är att, vid LOU när billigaste entreprenören väljs, finns inte 
ekonomin till att hantera arbetsmiljö vilket leder till att arbetsmiljöplanen inte 
uppdateras.  
 

Fortsättningsvis menar respondenten att om allt fler beställare döms för 
arbetsmiljöbrott kommer arbetsmiljön styras mer i framtiden. Idag behöver BAS-U bara 
8 timmars utbildning. Arbetsmiljöverket vill egentligen att de ska ha 48 timmars 
utbildning, men det finns inte idag. Därtill kan en BAS ha gått utbildning innan 2009 
men efter 2009 har nästan alla föreskrifter på byggsidan ändrats flertalet gånger fram 
till 2014. Det finns inte något krav på uppdatering av utbildning säger R6. 
 

9. Idag talas det mycket om levande arbetsmiljöplaner. Vad innebär en levande 

arbetsmiljöplan för dig? Tycker du att det är något man ska jobba mot att 

ha? 

"Jag ser arbetsmiljöplanen som ett levande dokument, det ska vara något som 
genomsyrar en organisation. Alltså, det måste vara med hela vägen, utan det är ett 
tankesätt. Jag måste inte ha papper på allt men jag måste alltid ha tänkt efter före 
innan jag gör något. Så levande tycker jag att den ska vara. Men det betyder inte att 
texten behövs uppdateras varje dag." 

 

Respondenten framhäver ett arbetssätt som är populärt internationellt. Arbetssättet 
kallas Toolbox och innebär att risker (eller annan information) förmedlas under ett kort 
möte, ca 10 min, på arbetsplatsen. Då går till exempel arbetsledaren igenom vad som 
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hänt förra veckan, om det skett några tillbud och olyckor, och vad som händer den 
aktuella veckan. På så sätt når man ut med information genom ett forum. Om man 
samtidigt har tillgång till en deltagarlista kan man visa att man utbildat arbetstagarna i 
vissa områden.  
 

10. Hur ser inställningen till arbetsmiljöarbete ut överlag på arbetsplatsen? 

Det ser otroligt olika ut menar R6. Respondentens uppfattning är att så snart man 
kommer över tröskeln och arbetstagarna inte längre tror att han som inhyrd 
arbetsmiljökonsult är en polis som ska sätta dit folk, då är han en tillgång. Det är viktigt 
att personen ser att han har ett genuint intresse i dem. Efter att man kommit förbi det 
ser inte respondenten arbetsmiljö alls som ett problem för verksamheten. Det når man 
genom att vara närvarande och visa intresse. Genom att ställa intresserade frågor och 
visa intresse genomför man en riskanalys på plats. Att påpeka är att beställaren inte 
har samma intressekonflikt gällande tid som entreprenören.  
 

11. Är det stor skillnad mellan stora och små företag? 

R6 menar att det är stor skillnad mellan små och stora företag. Respondenten talar om 
tre grupper. Småföretag, mellanföretag och storföretag. Småföretag vilka ofta är 
underentreprenör till någon annan har oftast inte någon koll på arbetsmiljö. R6 
fortsätter att beskriva mellanskiktet med 20- 100 anställda, där ett problem som kan 
identifieras är rädslan att göra fel. Mellanskiktet ser krav om arbetsmiljö men vet inte 
hur de ska göra. "Men du kan inte göra fel om du gör något, gör du ingenting har du 
gjort fel" säger R6. Gällande de största företagen menar respondenten att trots 
konsekvent arbete med arbetsmiljö finns ett problem i att man inte räknar på hela 
projektet när det kommer till statistik.  Företagen ser bara sina egna anställda i 
statistiken. "Tittar man på de stora byggena idag och går ut på deras byggarbetsplats, 
hur många är egentligen deras egna byggnadsarbetare? De är UE de går inte in i 
statistiken. Används utländsk arbetskraft i Sverige och de slår ihjäl sig registreras de 
inte i Sverige." R6 belyser även entreprenadformen som en viktig aspekt i 
arbetsmiljöfrågan. "Idag läser ni om samordnade totalentreprenader, parallella 
totalentreprenader vilket är jättepopulärt. På varandra följande totalentreprenader. 
Men hur samordnas arbetsmiljön här?" Vidare är det problematiskt att platschefen ska 
ha allt ansvar fortsätter R6. Arbetsmiljön hade förbättrats genom att ha BAS som en 
kvalitetsansvarig som fristående i projektet men ledd av beställaren.  
 

12. Vad tycker du om arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter? 

"Sanktionsavgifter ja, jag tror tyvärr att de behövs. Det är inte förrän man känner att 
det kan kosta som det händer någonting, konsekvenser. Det delades ut ungefär 150 
stycken förra året, oftast för fallskydd." Respondenten återger reflektioner kring 
fallskydd och menar att han efter alla år i branschen endast sällan ser en rullställning 
som är korrekt byggd. Generella missar är att inte ha tre skyddsräcken vid arbeten över 
två meter. En vanlig miss för rullställning är att den inte har någon fotlist.  
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13. Vad tycker du om de 13 särskilda riskerna i arbetsmiljöplanen? 

Respondenten menar att riskerna borde anpassas mer efter 2000-talet. R6 säger att en 
aktiv beställare alltid kan lägga till fler risker men att man inte vågar, man vågar inte 
ställa de kraven på en entreprenör. Projekt som respondenten arbetat med, där 
beställaren ställt krav på specifika risker redan i kraven och ramavtalen vid 
upphandlingen, har visat att sådana insatser kan ge stora positiva utslag i arbetsmiljön. 
Kortfattat ser respondenten att riskerna bör uppdateras. Varför just de 13 riskerna har 
valts är enligt respondentens egen uppfattning kärnkraftverken. Om man ser till 
kärnkraftverken finns alla risker med där säger R6. Där finns risk för fall, drunkning, 
slutna utrymmen, trafiken, övertryck, strålning med mera.  
 

14. Skulle någon annan risk vara definierad här tycker du? Eller bytas ut? 

"Egentligen tänker jag på det här med tredje man. Om jag renoverar en skola, har jag 
med tredje person, finns där barn? Har jag med mig backledare?". R6 fortsätter att 
berätta att han inte ser det som fel att ha de 13 riskerna i botten. Det är istället viktigt 
att alltid se till det aktuella fallet och se vilka risker som finns i just det egna projektet. 
Vilka risker som finns och hur stora riskerna är. R6 menar dock att man måste ha en 
bredare syn på de 13 riskerna. Exempelvis kan arbete i kassun jämföras med arbete i 
brunn och krypgrund.  
 

15. Hur fungerar det med projektanpassning? 

Det är viktigt att våga ta ställning i en projektledningsgrupp menar respondenten. Det 
saknas i Sverige. R6 berättar att det inte finns några krav på BAS-P idag förutom att 
rollen ska komma in tidigt i projektet. Respondenten poängterar att det hade varit 
bättre om personen arbetat sig upp i ledet. Till exempel att BAS-P på ett vägprojekt ska 
ha varit BAS-U på ett vägprojekt tidigare. Det är viktigt att se verkligheten menar 
respondenten. Det tillvägagångssättet används internationellt. "Har man jobbat hela 
vägen kan man se faran tydligare". Respondenten menar att man arbetar på motsatt 
sätt i Sverige. Oftast är det någon som inte varit ute i produktion som ska undersöka 
och plocka in risker från andra. Vidare är det viktigt att alla som är med i 
riskbedömningen är medvetna om arbetsmiljön. "Det finns faktiskt en stor skrift på 
Arbetsmiljöverkets hemsida som säger, vad jag ska tänka på som projektör, den tror jag 
inte man tar med sig som man ska." 

 

16. Hur tycker du hanteringen av de 13 riskerna generellt fungerar i 

arbetsmiljöplanen? 

"Det är både och, där det fungerar, fungerar det jättebra. Men egentligen det som 

fungerar, det är det att jag kommunicerar riskerna, på båda hållen. Att jag säger att vi 

har risken när vi gör det här, när vi gräver det här hålet kan det rasa, man går ut och 

pratar med den som gräver hålet. Att vi har medverkan hela vägen, än en gång, det är 

det som står i arbetsmiljölagen, att vi ska samverka." Respondenten talar fortsatt om 

vikten att ställa krav för att kommunikationen ska fungera. Exempel som återges är att 
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man ställer krav på språk som ska kommuniceras. Att minst en i varje arbetslag ska 

kunna kommunicera på språket. R6 berättar att han ofta hör om att en 

underentreprenör tas in, där ingen talar svenska. Då kan man undra varför ingen ställt 

krav på kommunikation.  

4.3 Enkäter 
Enkätundersökning genomfördes med yrkesarbetare på tre av Veidekkes projekt i mars 

2016 i Malmöområdet. Undersökningen genomfördes i två fall i samband med 

yrkesarbetarnas förmiddagsrast. Författarna var med vid dessa tillfällen vilket kan ha 

bidragit till en god svarsfrekvens. Endast ett fåtal tackade nej till att medverka. I det 

ena fallet medverkade inte de ca sex polska underentreprenörer som hade rast. I det 

andra projektet fyllde två polska underentreprenörer som hade en del kunskaper i det 

svenska språket i enkäterna. De använde sig av en online ordbok för att översätta de 

ord de inte förstod. Det går inte att urskilja dessa två enkäter från de andra enkäterna. 

Det går inte att garantera att de har förstått frågorna på samma sätt som de som har 

goda kunskaper i svenska.  I det tredje projektet som besöktes för 

enkätundersökningen lämnades ett antal enkäter till platschefen som i sin tur 

distribuerade dem till yrkesarbetarna. Författarna var inte på plats vid tillfället då 

enkäterna ifylldes och kan inte garantera att de genomfördes individuellt. Enkäten tog 

drygt tio minuter att fylla i och svar lämnades av de flesta på alla frågor.  

Det var totalt 41 stycken yrkesarbetare som svarade på enkäten.  

Svaren är uppdelade efter om de var anställda i projekten som Veidekkes interna 

yrkesarbetare eller om de var anställda via en underentreprenör, externa 

yrkesarbetare. 12 stycken angav att de arbetade för Veidekke medan 29 angav att de 

arbetade för en underentreprenör.    

En del frågor har valts att inte inkluderas i resultatet. Det beror på frågornas 

utformning har lett till att svaren inte blivit riktigt så som det var tänkt eller att 

frågorna känns irrelevanta för arbetet. 

I bilaga 5 finns enkätens alla frågor och svar. 

 Enkäter- resultat 

 Säkerhet på arbetsplatsen 

För att kunna trivas på sitt arbete är det ytterst viktigt att kunna känna sig säker. 

Frågan om yrkesarbetarna känner sig säker på sin arbetsplats ställdes. Figur 22 visar 

fördelningen på denna fråga. Vad gäller majoriteten så svarar både de interna och de 

externa arbetarna att de "oftast" känner sig säkra. Det är dock mer än en tredjedel av 
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alla externa arbetare som uttrycker att de endast "ibland" känner sig säkra. Det är en 

betydligt högre andel av dem som "alltid" känner sig säkra som är interna.  

 

Figur 22. Svarsfördelning från enkätfråga: Känner du dig säker på din arbetsplats? 

 Arbetsmiljöplanen 

Figur 23 visar att majoriteten av yrkesarbetarna, både de interna och de externa vet 

vad en arbetsmiljöplan är för något.  Det framgår dock att det är ett antal som inte vet 

vad det är för något. Med tanke på platschefernas svar om att alla ska ta del av 

arbetsmiljöplanen kan det ifrågasättas varför så pass många inte vet vad det är för 

något.   

 

Figur 23. Svarsfördelning från enkätfråga: Vet du vad en arbetsmiljöplan är? 

De som angav att de visste vad en arbetsmiljöplan är (totalt 34 av 41 respondenter 

varav 24 underentreprenörer och 10 interna yrkesarbetare) fick svara på frågan om de 

vet var på byggarbetsplatsen som arbetsmiljöplanen finns. Det visade sig att 13 procent 

av underentreprenörerna och 10 procent av de interna yrkesarbetarna inte visste var 

den fanns. Att de inte vet var den sitter bidrar till svaret på följande fråga. Figur 24 

visar svarsfördelningen på frågan om respondenterna (34 av totalt 41) på egen hand 

tittar i arbetsmiljöplanen. Det går att utläsa att en klar majoritet inte på egen hand 

tittar i arbetsmiljöplanen.  Tre av de fyra tillfrågade platscheferna berättade om att de 
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inte tror att yrkesarbetarna tittar något nämnvärt i arbetsmiljöplanen. Deras 

uppfattning kan tyckas stämma bra överens med enkätens respondenters svar. Av dem 

som faktiskt tittar i arbetsmiljöplanen är det en klar majoritet som är Veidekkes egna 

yrkesarbetare. Av de som tittar i arbetsmiljöplanen var det två som angav när det görs. 

Det ena svaret löd När man går förbi, medan den andra respondenten svarade Idag.  

 

Figur 24. Svarsfördelning från enkätfråga: Tittar du själv i arbetsmiljöplanen? 

I figur 25 anges några av de svar som angavs på frågan om vad syftet med 

arbetsmiljöplanen är. Svaren går alla inom samma tema vilket tyder på att 

respondenterna har en uppfattning om vad syftet med planen är.  

 

Figur 25. Urval av svar från enkätfråga: Vad är syftet med arbetsmiljöplanen? 
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 Arbetsmiljöarbetets organisation 

I arbetsmiljöplanen finns ett avsnitt om hur arbetsmiljöarbetet organiseras. Här står 

nämnt vilka personer som är ansvarig för ett specifikt område och vilka personer som 

har speciella kompetenser. Det ställdes fem frågor till alla 41 respondenter i enkäten 

om dessa personer. Frågorna löd som nedan: 

 Känner du till vem som är brandskyddsansvarig på arbetsplatsen? 

 Känner du till vem som är tillståndsansvarig för heta arbeten? 

 Känner du till vem som är kontaktperson för beredskap och utrymning vid 

händelse av olycka eller tillbud? 

 Känner du till vem som är första- hjälpen utbildad på arbetsplatsen? 

 Känner du till vem som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

 

På alla frågor utom den sista saknades en respondents svar. I figur 26 visas hur många 

underentreprenörer och interna yrkesarbetare som kände till respektive post i 

frågorna. Andelen som svarade nej visas inte i figuren. Frågan om hur man får reda på 

vem som är ansvarig för de olika posterna ställdes. Vanligast visade sig vara att 

informationen förmedlas via platschef eller arbetsledare. Några svarade också att 

information kan hämtas via arbetsmiljöplanen eller från kollegor.  
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Figur 26. Svarsfördelning från enkätfrågor om vetskap om ansvar för olika poster 

 Risker, regler och arbetsmiljöarbete överlag  

Arbetsmiljöverket har satt upp ett antal regler och lagar som måste följas. Förutom 

dessa har Veidekke egna förhållningsregler som ska följas. Frågan om yrkesarbetarna 

brutit mot några arbetsmiljöregler på företaget ställdes. I figur 27 visas 

svarsfördelningen. De som svarade att de brutit mot regler ombads att ange vilka 

regler det gällde. Ett urval av dessa svar visas i figur 28. 
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Figur 27. Svarsfördelning från enkätfråga: Har du brutit mot arbetsmiljöregler på företaget? 

 

Figur 28. Urval av svar från enkätfråga: Har du brutit mot några arbetsmiljöregler? 
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identifierade i arbetsmiljöplanen.  I arbetsmiljöplanen ska man minst ta hänsyn till de 

13 arbetena med särskild risk, utöver det ska man i varje projekt tänka igenom om där 

finns ytterligare risker som ska definieras i arbetsmiljöplanen. Vilka risker som 

respondenterna tänker att de känner till går inte att definiera. Figur 29 visar 

svarsfördelningen. Vad som står klart är att alla respondenter har en uppfattning om 
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vilken risk som de ser som allvarligast i sitt arbete. Det klart vanligaste svaret var fall. I 

figur 30 anges ett urval av risker som yrkesarbetarna ser som allvarligast i sitt arbete.  

 

Figur 29. Svarsfördelning från enkätfråga: Känner du till samtliga risker som är identifierade i just det här 
projektet? 

 

Figur 30. Urval av svar från enkätfråga: Vilken är den allvarligaste risken i ditt arbete? 
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Men gå runt i djup lera och ibland stora stenar bryr sig ingen om. Bara man är rätt 

klädd är viktigast. Tar ingen hänsyn till vad man säger. Han menar att han tycker att 

ledningen kommer med en del direktiv och regler som man måste följa men att när han 

som yrkesarbetare påpekar vad han tycker om andra saker som har med arbetsmiljön 

att göra att de inte bryr sig. Ur figuren går att utläsa att yrkesarbetarna har olika åsikter 

om vad de tycker om arbetsmiljöarbete. En del tycker att det är väldigt bra medan 

andra påpekar att det är rörigt och att sunt förnuft räcker.  

 

Figur 31. Svarsfördelning från enkätfråga: Är hänsyn till arbetsmiljörisker en viktig del av ditt arbete? 

 

Figur 32. Urval av svar från enkätfråga: Vad tycker du om arbetsmiljöarbete? 
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4.4 Dokumentanalys - Arbetsmiljöplaner 
Från de tre projekt som besöktes erhölls en arbetsmiljöplan från vart och ett av 

byggarbetsplatserna. Två av arbetsmiljöplanerna är upprättade i början av 2015 och är 

utformade efter AMP Guidens mall från 2009. Den tredje arbetsmiljöplanen 

upprättades i november 2015 och har därför kunnat upprättas med hjälp av AMP 

Guidens mall från 2015. Det är relativt stor skillnad på utförandet mellan den tidigare 

och senaste versionen.  

Gällande övertagandet av arbetsmiljöplanen kan i samtliga arbetsmiljöplaner utläsas 

att övertagande skett från den utsedda BAS-P. Det går inte att se hur anpassning av 

arbetsmiljöplanen gjorts till arbetsplatsen av BAS-U. Det eftersom inte 

arbetsmiljöplanen från BAS-P studerats i examensarbetet.  

R1 som har upprättat arbetsmiljöplanen med mallen från 2015 sa att han hade som 

mål att endast ha de risker som är aktuella för tillfället i arbetsmiljöplanen och 

uppdatera den allt eftersom riskerna förändras.  R1s projekt hade vid tillfället för 

intervjun och erhållandet av arbetsmiljöplanen inte varit igång mer än några månader. 

I R1s dokument finns det inte ifyllt att några revideringar gjorts av BAS-U, det samma 

gäller för en av de andra arbetsmiljöplanerna. Det var bara en av tre som gjort en 

revidering och fyllt i revideringen i avsatt fält, vad som ändrats eller tillkommit går dock 

inte att utläsa för det fallet. I den arbetsmiljöplan som reviderats står att det är mer än 

10 månader mellan övertagandet från BAS-P och den revidering som gjorts. De övriga 

två projekten hade vid tillfället för erhållandet av arbetsmiljöplanerna inte varit igång 

så länge.  

 Arbetsmiljöorganisation 
Arbetsmiljöorganisationen som är det första benet är i alla tre dokument väl ifyllt, dock 

är det bara i ett av projekten som BAS-U angett vem som är skyddsombud. I det fallet 

har ett samordnande skyddsombud utsetts, vilket innebär att personen inte är 

stationerad på byggarbetsplatsen.  

I arbetsmiljöplanen med utgångspunkt från mallen från 2015 finns angivet 

kontaktpersoner till alla entreprenörer som är verksamma på byggarbetsplatsen. Den 

informationen finns inte i övriga två.  

I alla tre dokument finns en innehållsförteckning om vad som ingår i arbetsmiljöplanen, 

det kan konstateras att ingen av dem stämmer fullt ut.  

 Ordnings och skyddsregler 
Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen, arbetsmiljöplanens andra ben, är i 

planen med mallen från 2015 mer utförligt framförd. Här finns även information om 
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bland annat ergonomi, psykosocial arbetsmiljö och sanktionsavgifter vilket inte finns i 

de två övriga arbetsmiljöplanerna. I den senare versionen finns dock ingen information 

om förhandsanmälan som fanns i den tidigare.  

 Risker 
Riskerna är arbetsmiljöplanens tredje ben. Kapitlet inleds med en risköversikt. Här står 

de 13 riskerna uppradade och här ska ett kryss sättas om de förekommer eller inte på 

arbetsplatsen. Det finns också plats att lägga till ytterligare risker som kan finnas på 

arbetsplatsen. Här är det en av arbetsmiljöplanerna som har ett extra arbete, utöver de 

13 särskilda riskerna angivet, "Arbete med travers i Prefabfabrik". I samma projekt visar 

det sig även finnas ytterligare en tillagd risk som inte nämns i risköversikten.  Risken 

som är tillagd är "Åtgärder vid arbete med höga ljudnivåer".  

De risker som är identifierade i projekten förklaras efter risköversikten mer ingående 

för varje risk. Utformningen av presentationen för de aktuella riskerna skiljer sig en del 

mellan de olika mallversionerna. Skillnader beror förutom på mallen även på vem som 

har uppfört arbetsmiljöplanen. Den senare versionen är dock överlag mer uppdelad 

och strukturerad mer i punktform.  

Risken, 1. Åtgärder mot risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller 

mer jämförs då den identifierats för samtliga projekt. För version 2015 anges vilka 

företag som berörs av risken. Vidare anges vid vilka arbeten som risken kan 

uppkomma. I arbetsmiljöplanen har tre stycken arbetsformer identifierats där risken är 

aktuell.  Under dessa har åtgärder för riskerna angetts för vardera arbetsform. Därefter 

redogörs vilka skyddsanordningar som ska användas för att undvika risken. Dessa 

framhävs tydligt i en gulmarkerad ruta. I detta fall har fallskyddsräcken, ställningar, 

arbetsplattformar och arbetskorgar samt skyddsnät valts ut. Dessutom redovisas vad 

som gäller när personlig fallskyddsutrustning ska användas. Därefter utreds 

arbetsformen "Arbete från stege". Tre alternativ kan här kryssas i för att förtydliga den 

princip som ska gälla. I detta fall gäller att "Arbete från stege utan personlig 

fallskyddsutrustning är tillåten, dock endast för enstaka arbeten som tar mindre än 15 

minuter..." Dessutom utreds arbetsformen "Schakt och öppningar". I ett fält redovisas 

vad som gäller angående avspärrningar och i nästkommande fält vald skyddsanordning. 

I detta fall har BAS bockat i att koner och flaggspel ska sättas upp utefter schaktkant, 

samt att minst 2 m skyddsavstånd gäller om personligt fallskyddsutrustning inte 

används.  

För versionerna från 2009 för risken, 1. Åtgärder vid arbete med risk för fall har det i 

båda projekten angetts vid vilken byggvecka risken är aktuell och vilka entreprenörer 

som utför specifika arbeten där risken förekommer. Dessutom har tänkbar skada av 

risken redovisats. 
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I rutan "Åtgärder" har BAS för de två projekten valt att forma avsnitten olika. R2 

redovisar rubrikerna "Produktionsmetoder och material", "Integrering av 

skyddsanordningar", "Arbete – metoder och utrustning", samt "Information och 

upplysningar". Under rubriken "Arbete – metoder och utrustning" syns att information 

saknas om vilken och när personlig fallskyddsutrustning ska användas. Information som 

här tas upp är bland annat beräkning av vikter och lyftpunkter, plats för elementens 

mottagning (hänvisas till APD-plan), vad som gäller vid leveranser och lyft samt 

information om hur tunga lyft kan undvikas. Informationen är kort och koncis förutom 

under rubrik "Information och upplysningar" där tyngdpunkten av information finns 

och är skriven i löpande text.  

R3 redovisar rubrikerna "Förundersökningar", "Konstruktiva överväganden och 

åtgärder" samt "Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete". Exempel på 

information som tas upp vid dessa rubriker är hantering av transporter vilket visas på 

APD-planen, frekvens för kontroll av lyftanordning, hur kommunikation ska ske mellan 

kranförare och signalman, när säkerhetszon ska upprättas, frekvens för kontroll av 

tornkran, samt kontroll av utbildning "Säkra lyft". Informationen är här kort och koncis 

och uppradad i punktform under vardera rubrik.  
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5 Diskussion och analys 
I följande kapitel sammanförs litteraturstudie med resultatet från fallstudien till ett 

diskussionsavsnitt. Diskussion förs över fyra områden. Först förs diskussion över 

information som samlats in genom intervjuer och därefter följer ett likadant avsnitt för 

enkäterna. Sedan följer diskussion om arbetsmiljöplaner och slutligen en allmän 

diskussion.  

5.1 Intervjuer 

 Övertagandet av arbetsmiljöplanen 
En BAS-P utses av byggherren för att ha hand om arbetsmiljöfrågor i planering och 

projektering av ett byggnads- eller anläggningsprojekt. I bakgrunden finns dock 

byggherrens ansvar för arbetsmiljöfrågor kvar som ett backup-ansvar. En av BAS-P:s 

viktigaste uppgifter är att upprätta en arbetsmiljöplan som också ska vara anpassad till 

projektet (AML 4 kap. 8§). BAS-U ska sedan se till att den anpassas ytterligare om ny 

information tillkommer.  

 

Alla fyra BAS-U som intervjuades var överens om att överlämningen från BAS-P till BAS-

U inte gått till så som det i teorin är tänkt. Två av dem hade upprättat sina projekts 

arbetsmiljöplaner på egen hand, det visar på att det i verkligheten inte går till på 

samma sätt som det i arbetsmiljölagen står skrivet. En anledning till detta tror en av 

respondenterna vara att BAS-P inte har tillräckligt med erfarenhet samt att det finns 

oklarheter i vad BAS-P egentligen har för ansvar. Den tillfrågade arbetsmiljökonsulten 

berättar om att han har sett fall där BAS-P gått igenom projekteringsskedet utan att 

producera något arbetsmiljödokument alls. I andra fall, exempelvis ofta när det gäller 

kommuner som vill göra rätt för sig, gör de allt enligt arbetsmiljölagen innan 

upphandlingsskedet. Han säger dock att entreprenörerna sedan frekvent väljer att 

bortse från detta och arbetar utefter sina generella dokument, på grund av vana. Även 

om beställaren har ett kontrollansvar och har stor möjlighet till att påverka 

arbetsmiljön utnyttjas det sällan i Sverige.  

 

Arbetsmiljökonsulten menar att man i Sverige måste bli bättre på att ta ställning i en 

projektledningsgrupp. Han menar att det idag inte finns några egentliga krav på BAS-P 

förutom att hen ska vara tidigt involverad i projektet. Ett sätt att få rollen som BAS-P 

att fungera bättre tror respondenten vara om den som agerar som BAS-P har varit ute i 

liknande projekt som BAS-U. Idag saknar BAS-P ofta erfarenhet. Ett annat sätt vore att 

ha en BAS-roll som agerar utifrån beställarens direktiv under hela projektet tycker 

respondenten, som påpekar att detta sätt fungerar mycket bra i Danmark.  
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 Arbetsmiljöplanen i det dagliga arbetet  
Utifrån intervjusvaren från de fyra BAS-U framkommer att arbetsmiljöplanens 

användande varierar på arbetsplatserna. En gemensam nämnare är 

arbetsberedningarna som sker vid nya arbetsmoment. Vid dessa möten kommuniceras 

arbetsmiljöplanen och aktuella risker till yrkesarbetarna i samband med genomgång av 

kommande arbetsmoment. Frekvensen av arbetsberedningarna är varierande vid olika 

byggarbetsplatser. HMS-ledaren förtydligar att det finns en mall att tillgå när 

arbetsberedningar genomförs och att man alltid ska gå igenom de 13 särskilda riskerna 

när beredningarna görs.   

Syftet med arbetsberedningar beskrivs av Sveriges Byggindustrier (2012) som att 

planera och förbereda för olika moment på byggarbetsplatsen och att förmedla 

aktuella risker i olika arbetsmoment. Genom att personal engageras i 

arbetsberedningen skapas en ”lärande organisation” där kunskap tas tillvara från olika 

parter inom organisationen.  

Arbetsmiljöplanen och arbetsplatsrutiner (ett dokument som också speglar innehållet i 

arbetsmiljöplanen) är centrala dokument vid introduktion av arbetstagare på 

arbetsplatsen. En av de tillfrågade BAS-U berättar att när ID06 används ska 

arbetstagaren alltid läsa igenom de två dokumenten innan hen kan registreras i 

personalliggaren.  

Samtliga byggarbetsmiljösamordnare anser att det mest är tjänstemännen som 

använder arbetsmiljöplanen. Dokumentet ska finnas tillgänglig för samtliga 

arbetstagare, vilket den är via en informationstavla i fikarummet. 

Byggarbetsmiljösamordnarna menar dock att dokumentet är för byråkratiskt framförd 

och därav inte intresserar yrkesarbetarna. En BAS förtydligar att arbetsmiljöplanen och 

riskerna måste kommuniceras på ett mer lättförståeligt sätt. HMS-ledaren säger att det 

inte förväntas att yrkesarbetarna tittar i arbetsmiljöplanen mer än vid introduktionen 

till arbetsplatsen.  Alla ska ta del av arbetsmiljöplanen innan arbete påbörjas och det 

lämnas en signatur på att detta är gjort.  

För att arbetsmiljöplanen ska uppfylla sitt syfte är det viktigt att dess innehåll når 

yrkesarbetarna och inte stannar hos tjänstemännen.  Arbetsberedningar är ett sätt att 

nå ut direkt till arbetstagarna. Risken här är dock att arbetsberedningarna sker för 

sällan.  

Arbetsmiljökonsulten som intervjuats ser att arbetstagare inte alltid involveras i 

arbetsberedningar, utan att arbetsledarna skriver ”IKEA-beskrivningar” av arbetena 

inne i boden istället.  Arbetsmiljökonsulten föreslår istället korta veckomöten där 
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arbetstagarna involveras i arbetsmiljöarbetet, genom toolbox-format. Viktigast är att 

yrkesarbetarna förstår att arbetsmiljöarbetet sker för deras skull.  

HMS-ledaren är också inne på vikten att kommunicera riskerna mer frekvent än vad 

som i dagsläget kanske görs. HMS-ledaren arbetar för att få in arbetet med 

riskkommunicering på ett naturligt sätt på byggarbetsplatserna. Ett sätt detta skulle 

kunna göras är vid veckomöten, här anser hon det önskvärt att man diskuterar 

kommande veckas risker alla arbetare tillsammans. 

 Uppdaterandet av arbetsmiljöplanen i produktion 
Samtliga byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen hade vid intervjutillfället 

endast reviderat/uppdaterat arbetsmiljöplanen någon enstaka gång. En BAS, som var i 

startskedet av projektet hade som mål att endast ha aktuella risker i arbetsmiljöplanen 

vilket leder till fler revideringar och kräver kontinuerlig genomgång av planen. Målet i 

detta fall är även att lyfta in tankar som tas upp under arbetsberedningarna till 

arbetsmiljöplanen. Övriga BAS-U har sammanställt samtliga risker för projektet innan 

arbetsplatsen etableras eller verksamhetsanpassat den i startskedet och uppdaterar 

planen senare vid behov. Uppdateringarna i dessa fall utgör oftast information till 

kontaktpersoner. En BAS menar att arbetsmiljöplanen i sig inte brukar uppdateras utan 

att det är andra dokument som är knutna till den som uppdateras såsom anhöriglistor 

och bevis för arbeten med mera.  

I den utbildning som platscheferna får om arbetsmiljöplanen från Sveriges 

Byggindustrier talar man om hur arbetsmiljöplanen ska leva med i hela projektet och 

hur man ska uppdatera den enligt HMS-ledaren. Alla BAS-U har därmed kunskap om 

hur man bör använda arbetsmiljöplanen och hur den ska uppdateras.  

Bas-U utgör en funktion under produktionsskedet som ska se till att arbetsmiljöplanen 

finns tillgänglig på arbetsplatsen. Tillgängligheten beskrivs enligt AMP-Guiden (2016 d) 

som en förutsättning för att arbetstagarna ska kunna ta del av planen och för att 

behövliga justeringar och anpassningar i dokumentet ska kunna göras allt eftersom 

arbetet fortskrider. BAS-U har vidare till uppgift att samordna aktuella risker för 

samtliga entreprenörer på byggarbetsplatsen.  

Byggarbetsmiljösamornarna menar att arbetet med riskerna naturligt kommer in vid 

arbetsberedningar, skyddsrond och MI-möte. Vidare beskriver en BAS att 

yrkesarbetarna säkrar upp för egen säkerhet ute på bygget och att allt som sker på 

byggarbetsplatsen inte når tjänstemännen för dokumentation. Därmed är det svårt att 

fånga in allt. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en central arbetsmetod för att uppnå god 

arbetsmiljö och förebyggande av ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket har tagit fram 
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föreskrifter där SAM beskrivs som arbetsgivarens arbete med undersökande, 

genomförande och uppföljning av verksamheten. Arbetetsättet illustreras som ett hjul 

då arbetet utgör en kontinuerlig process där aktiviteterna är återkommande. En viktig 

del av det systematiska arbetet utgörs av riskhantering där riskerna kontinuerligt ska 

kontrolleras av arbetsgivaren i samråd med arbetstagarna.  

Det är viktigt att riskbedömning sker kontinuerligt på arbetsplatsen och att riskerna 

samt dess åtgärder kommuniceras. Man kan här skilja på om arbetsmiljöplanen aktivt 

valts för att utgöra ett dokument i det systematiska arbetet eller om den endast ska 

spegla en generell bild av arbetsplatsen. De två grupperna som urskiljs i fallstudien är 

den förstnämnde BAS-U som arbetar med arbetsmiljöplanen systematiskt, samt 

resterande byggarbetsmiljösamordnare som enligt egen utsago arbetar med riskerna 

framförallt i arbetsberedningar och genom andra arbetsuppgifter.  

Arbetsmiljökonsulten menar att det i AML redogörs att arbetsgivaren ska se till att 

arbetstagaren får information om risker och faror i sitt arbete. Konsulten förtydligar att 

förmedling av detta till exempel kan ske genom introduktion till arbetet. Konsulten 

poängterar även vikten i att kunna genomföra en riskbedömning ute på plats på bygget 

så att yrkesarbetarna förstår varför arbetsmiljöarbetet är viktigt.  

 Underentreprenörernas roll i arbetsmiljöplanen  
Underentreprenörer som arbetar på en byggarbetsplats ska tillsammans med övriga på 

arbetsplatsen arbeta för att skapa goda skyddsförhållanden, det står i arbetsmiljölagen 

(AML 3 kap. 7§). Underentreprenören måste alltid följa byggarbetsmiljösamordnarens 

anvisningar, bland annat ska underentreprenörens riskbedömning över sina arbeten 

lämnas till BAS. Deras riskbedömning ska inarbetas i arbetsplatsens arbetsmiljöplan. 

Detta ska göras innan underentreprenören påbörjar sina arbeten på arbetsplatsen.  

Alla de fyra byggarbetsmiljösamordnare för utförande som intervjuats är medvetna om 

underentreprenörernas upplysningsskyldighet om deras risker. Vad som kan 

konstateras är att det ibland inte följer den plan som är tänkt. En av respondenterna 

vittnar om att han ofta upprepade gånger får uppmana underentreprenörerna om att 

inkomma med sina risker. En annan säger att det inte är alltid att riskerna inkommer 

innan arbetet påbörjas. En tredje respondent försöker att ha möte med 

underentreprenörerna för att diskutera deras risker innan arbetet påbörjas.  

En situation som ibland inträffar är att en underentreprenör behöver bytas ut. Då ska 

den nya underentreprenören inkomma med sina risker. Det konstateras av en av 

respondenterna att detta inte alltid sker då det är högst troligt att de har samma risker 

som den tidigare entreprenören. Bortser man från det faktum att de ska utföra samma 

arbete som den tidigare entreprenören så är den nya entreprenören liksom alla andra 
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entreprenörer skyldig att lämna riskbedömning. Arbetsmiljölagen bryts om inte detta 

görs. HMS-ledaren förtydligar att om en UE byts ut ska en ny riskbedömning alltid tas 

in, då det är ett arbetsgivaransvar. Det kan dessutom vara så att underentreprenörerna 

jobbar på olika sätt med processer och använder olika verktyg som kan innebära risker 

för personal och omgivning. 

De tillfrågade BAS-U berättar alla att det är respektive underentreprenörs ansvar att 

kommunicera arbetsmiljöplanen till sina yrkesarbetare. Detta är något som anges när 

avtal tecknas mellan entreprenör och underentreprenör förtydligar en av 

respondenterna. Underentreprenören har ett arbetsgivaransvar för sina arbetstagare, 

arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för olycksfall eller ohälsa.  

Ett problem som kan uppstå är när yrkesarbetarna inte talar svenska och eventuellt 

inte heller engelska. Alla på arbetsplatsen måste få den information som behövs, det 

gäller även dem som inte kan språket. Ett sätt är att underentreprenörens arbetsledare 

kan svenska, vilket var fallet för de två projekt som hade utländsk arbetskraft. 

Arbetsmiljökonsulten trycker på att man måste våga ställa krav. Man kan exempelvis 

ställa krav på att en i varje arbetslag ska kunna kommunicera på språket, om det så är 

engelska eller svenska kanske inte spelar så stor roll. Han ifrågasätter hur det går till 

när underentreprenörer tas in där kommunikation i stort sätt är omöjlig. Alla som 

vistas på en arbetsplats måste få information om bland annat arbetsmiljö, de ska också 

kunna kommunicera om saker och ting inte är som de ska.  

 Åsikter om arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbete  
Gällande arbetsmiljöplanen återges delade meningar om dess nytta av 

byggarbetsmiljösamordnarna. En BAS menar att vikten ligger i hur arbetsmiljöplanens 

innehåll kommuniceras, inte i dess exakta utformning. En annan menar att den är bra 

för att hålla koll på nya direktiv som tillkommit under åren. Samtidigt som en tredje 

menar att den är ett måste och att om man använder sig av den, att den säkert är 

nyttig. Han tillägger att den tyvärr inte används så mycket. Arbetsmiljökonsulten pekar 

också på att arbetsmiljöplanen kan vara världens bästa verktyg om användaren själv 

förstår dess värde. HMS-ledaren talar om att dokumentet kan ge en bra grund för att 

kunna skapa en bra struktur. Arbetsmiljöplanen ska utgöra en vägledare om någonting 

händer. Det viktigaste med planen är att den kommuniceras. 

Byggarbetsmiljösamordnarnas uppfattning om inställningen till arbetsmiljö på 

arbetsplatsen är att arbetsmiljöarbetet är välkomnat så länge kraven är rimliga. Flera 

samordnare instämmer vidare i problematiken att olyckor inträffar på grund av ”jag ska 

bara”- tänket vilket leder till provisoriska lösningar och olyckor. En av samordnarna 

menar att arbetsmiljöarbetet även kostar mycket. Han menar att företagen inte vill att 
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någon ska skada sig, men de vill heller inte att arbetsmiljö-arbetet ska kosta något. 

Arbetsmiljökonsulten anser här att om krav ställs på entreprenör och 

underentreprenör om arbetsmiljö, kan ÄTA-arbeten som uppkommer när företagen 

bryter mot AML undvikas, på så sätt kan man undvika stora extrakostnader och 

förseningar i entreprenaden. Arbetsmiljökonsulten menar även att inställning till 

arbetsmiljö ser mycket olika ut. Men ett kännetecken är att så snart arbetstagarna lär 

sig se arbetsmiljöarbetet som en tillgång så är arbetsmiljöarbetet uppskattat. För att 

uppnå detta är det viktigt att vara närvarande och visa intresse menar konsulten.  

När det kommer till vilken tid som läggs på arbetsmiljöarbete menar samtliga 

byggarbetsmiljösamordnare att de inte lägger så mycket tid som de skulle vilja. Men 

samtliga anser att de lägger den tid de har råd med. Klart är att ekonomi och resurser 

slutligen spelar roll i hur bra arbetsmiljön blir.  

För att nå en fullgod arbetsmiljö enligt systematiskt arbetsmiljöarbete är det viktigt att 

arbetet sker kontinuerligt och konsekvent. Risker ska kontinuerligt kontrolleras av 

arbetsgivaren i samråd med arbetstagarna enligt Prevent (2010). Om resurser inte finns 

att tillgå för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns risk att arbetsmiljöarbetet och 

att farliga risker på byggarbetsplatsen faller mellan stolarna. Till exempel visar Domino 

teorin att om barriärer i arbetsmiljöarbetet är bristande, kan faror kopplade till arbetet 

mynna ut i en arbetsolycka genom en kedjereaktion.  

Arbetsmiljökonsulten påpekar bristen inom utbildning till BAS-U. Idag behöver BAS-U 

bara åtta timmars utbildning samtidigt som arbetsmiljöverket önskar att utbildningen i 

alla fall vore 48 timmar. Men en sådan utbildning finns inte idag. Därtill finns inget krav 

på BAS-U att uppdatera sin utbildning även om regelverken förnyas och förändras. 

Förutom låga utbildningskrav ska ofta platschefen anta rollen som BAS-U parallellt med 

många andra ansvarsområden vilket ofta orsakar brister i arbetsmiljöarbetet. 

Konsulten menar att det ligger ett systemfel i att lagkrav ställs på BAS-U om inte 

arbetsmiljöregler följs, samtidigt som utbildningskraven är ringa.  Därtill finns inga krav 

för arbetsmiljöutbildning för BAS-P som AML även ställer krav på.  

HMS-ledaren menar att det finns både för- och nackdelar med att separera BAS-U 

rollen. Framförallt är det svårt eftersom BAS-U även, enligt lag, ska utgöra en part som 

är insatt och drivande i processen. För att förbättra platschefens roll menar HMS-

ledaren att platschefen behöver support med praktiska uppgifter från andra personer. 

Alla som kommer till arbetsplatsen borde betrakta vad som händer på arbetsplatsen 

och föra vidare synpunkter till platschefen menar hon. Många har utbildning i 

arbetsmiljö och kan och borde därmed ta på sig mer praktiska uppgifter. Arbetsmiljö är 

ett linjeansvar.  
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 Sanktionsavgifternas betydelse för arbetsmiljöarbetet  
Den 1 juli 2014 blev ett antal arbetsmiljöregler belagda med sanktionsavgift, se bilaga 

1. Syftet med sanktionsavgifterna är att minska överträdelsen av Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. Alla respondenterna visste inte om att det finns sanktionsavgifter, då detta 

är något som kan drabba företaget hårt om inte föreskrifter följs kan det anses 

allvarligt att inte alla BAS-U har vetskap om detta. En av respondenterna uttryckte att 

det är bra med sanktionsavgifter då det sätter press på att ha en bra arbetsplats. 

Utifrån de intervjuer som genomfördes med BAS kan konstateras att ingen av 

respondenterna verkade ha full koll på vilka regler som är straffsanktionerade även om 

en uttryckte större kunskap. Arbetsmiljökonsulten uttryckte att han tyvärr tror att 

avgifterna är bra. Han menar att det först är när man faktiskt känner att det kostar som 

någonting verkligen görs.  

 

5.2 Enkäter 

 Trygghet på arbetsplatsen 
Enkätundersökningen visade på att majoriteten av yrkesarbetarna oftast känner sig 

säkra på sin arbetsplats, både när det kommer till de interna och de externa 

arbetstagarna. En anledning till att de flesta yrkesarbetarna för det mesta känner sig 

trygga på arbetsplatsen kan vara den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala 

arbetsmiljön beskrivs enligt Allwood och Thylefors (1997) som samspelsförhållandet 

mellan individ och miljö. Den närmsta arbetsgruppen är väldigt viktig för att de 

psykiska och sociala behoven man har som människa ska tillfredsställas. Att inte alla 

känner sig säkra på arbetsplatsen kan ha med stress att göra. Det är viktigt att arbeta 

mot en stressfri miljö för att arbetsplatsen ska fungera så bra som möjligt.   

 Arbetsmiljöplanen  
Enligt undersökningen var det inte alla yrkesarbetare som kände till vad en 

arbetsmiljöplan är.  Då det egentliga syftet med arbetsmiljöplanen är att minimera 

riskerna för tillbud och olyckor samt förebygga ohälsa för byggnads- och 

underhållspersonalen, är det viktigt för yrkesarbetarna att veta vad en arbetsmiljöplan 

är. I arbetsmiljölagen står det att arbetsmiljöplanen ska finnas tillgänglig för alla på 

arbetsplatsen, det står också att arbetstagaren ska var upplyst om de risker som finns i 

arbetet. Det visade sig att av dem som hade kunskap om vad arbetsmiljöplanen är för 

något var det endast en minoritet av yrkesarbetarna som själva tittade i 

arbetsmiljöplanen. I arbetsmiljölagen eller i andra föreskrifter från Arbetsmiljöverket 

står det inte att yrkesarbetarna själva måste läsa arbetsmiljöplanen. De ska dock ta del 

av informationen som finns där. På Veidekke används arbetsberedningar, genom dem 

kan risker förmedlas om de används på ett lämpligt sätt.   
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På arbetsplatsen ska det i de allra flesta fall finnas ett skyddsombud. Det var inte alla 

yrkesarbetare som visste vem som var skyddsombud på sin arbetsplats. Som 

arbetstagare har man ansvar för att verka för en god arbetsmiljö, om någonting är 

bristfälligt ska skyddsombud eller arbetsgivare kontaktas. En förutsättning för att 

kunna kontakta skyddsombudet är att man vet vem denne person är. Utifrån 

enkäterna står det också klart att det är många som saknar vetskap om andra viktiga 

nyckelroller i arbetsmiljöorganisationen på arbetsplatsen. 

 Regler och risker 
Frågan om yrkesarbetarna brutit mot arbetsmiljöregler på företaget ställdes där nästan 

hälften av UE uppgav att de faktiskt brutit mot arbetsmiljöregler. För de interna 

medarbetarna var siffran lägre, där en tredjedel uppgav att de brutit mot 

arbetsmiljöreglerna. Regler som uppgavs brutits var till exempel att ej återställa 

ställningar, arbeten utförda utan skydd, bristfällig skyddsutrustning med mera. 

Frekvensen av hur ofta man bryter mot arbetsmiljöregler framkommer inte av studien.  

I arbetsmiljölagen klargörs att arbetstagaren är skyldig att medverka i arbetet mot en 

bättre arbetsmiljö. Frågan är här varför man faktiskt väljer att bryta mot 

arbetsmiljöreglerna och om arbetstagarna är medvetna om skyldigheten?  

Mroszczyk (2015) beskriver byggarbetsplatsen som en arbetsplats där fler dödsfall sker 

jämtemot andra branscher. Därtill beskriver Heinrich triangel att bakom en stor olycka 

ligger 30 mindre olyckor och 300 tillbud. Detta talar för att många incidenter sker på 

arbetsplatserna. Klarlagt är även att om en olycka inträffar beror detta på brister i det 

förebyggande skyddet där tillbud kan bottna i tre källor. Människa, teknik och 

organisation är de tre källorna till olyckor som redovisas av Prevent (2010). Till dessa 

områden hör kunskap om psykosocial arbetsmiljö och hur den fysiska arbetsmiljön ser 

ut. Att arbetstagaren arbetar osäkert kan bero på stress, det är visat att stressade 

situationer påverkar kvalitén i beslutsfattandet.  

Mroszczyk (2015) beskriver byggarbetsplatsen som en arbetsplats där stora 

förändringar kan ske under en kort tid, vilket påverkar arbetssituation och möjligheten 

att skapa en säker arbetszon. Stora förändringar under kort tid kan leda till stress i 

arbetet. Vidare påverkas människor av gruppens dynamik. Människor tar efter andra 

personer. Detta talar för att om arbetstagarna ser andra bryta mot arbetsmiljöregler 

kan det tolkas som okej att även själv tillfälligt bryta mot dessa. Allwood & Thylefors 

(1997) förtydligar även att den lilla gruppen är viktigast för den psykosociala 

arbetsmiljön. I gruppen påverkar människorna varandra ömsesidigt. För att få 

arbetstagarna att följa arbetsmiljöreglerna är det viktigt att det finns en ledare, såsom 

arbetsledare, vilken har mest makt och utgör en normsändare till arbetsgrupperna. 

Med detta kan tolkas att det är av vikt att till exempel arbetsledare är närvarande i 
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gruppen och tydligt sänder ut de regler som gäller på arbetsplatsen. Utöver detta är 

det förebyggande arbetet mot olyckor viktigt såsom utbildning av arbetstagarna samt 

att arbetsförhållanden är sunda med avseende på stress med mera.  

 Arbetsmiljöarbete 
Yrkesarbetarna fick fyra frågor kopplade till arbetsmiljöarbetet för riskerna. Känner du 

till samtliga risker som är identifierade i just det här projektet? Vilken är den 

allvarligaste risken i ditt arbete? Är hänsyn till arbetsmiljörisker en viktig del av ditt 

arbete? Vad tycker du om arbetsmiljöarbete? 

På frågan om samtliga risker är identifierade i projektet besvarade en knapp majoritet 

av både interna och externa arbetstagare att de inte kände till samtliga risker i 

projektet. Frågan avsåg de 13 särskilda riskerna och det är inte säkert att 

yrkesarbetarna kopplade riskerna till just dessa 13. Drygt 40 % av bägge grupper menar 

att de känner till riskerna. Svar på följdfrågan vilken risk som yrkesarbetaren såg som 

den allvarligaste risken i arbetet varierade. Återkommande svar var fallrisk, men också 

bullerrisk, skärsår, påkörningsrisk, lyftarbeten, damm, fallande föremål, klämskada, 

skärsår och kranlyft. Svaren kan kopplas till statistiken över vilka olycksformer som 

inträffar på byggarbetsplatser i Sverige.  

Samuelson (2015) redovisar olycksorsaken fall av person från höjd och genom 

snubbling som den sammanlagt största risken med 24 % av samtliga olyckor som 

inträffar. Skärsår kan kopplas till området förlorad kontroll över handverktyg och 

redskap vilken är den näst mest förekommande olycksorsaken. Därefter följer 

kroppsrörelse med fysisk överbelastning och ras, fall och bristning av material. De 

vanligaste olycksorsakerna togs därmed upp av yrkesarbetarna. 

Den enda arbetsskadan som togs upp var buller som efter belastningsskada är den 

mest övervägande arbetsskadan i branschen.  

På frågan om hänsyn till arbetsmiljörisker är en viktig del av arbetet svarade en 

majoritet av både interna och externa arbetstagare ja. På följdfrågan vad de tycker om 

arbetsmiljöarbetet är det klart att de ser arbetet som positivt. Dock påpekar vissa att 

arbetet är rörigt och kan förbättras.  

Arbetsmiljöverket anger att det är arbetstagarnas skyldighet att medverka i att en god 

arbetsmiljö erhålls. Varje företag ska vidare oavsett storlek ha format en 

arbetsmiljöpolicy om det finns personal anställd i företaget beskriver Prevent (2016 c). 

Arbetsmiljöpolicyn ska visa vad företaget vill uppnå.  

Enligt systematiskt arbetsmiljöarbete är en grundläggande faktor att arbetstagarna 

utgör en del av riskbedömningen och att den görs i samråd med arbetstagarna. Att 
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yrkesarbetarna på en byggarbetsplats är insatta i risker och det förebyggande arbete 

som finns på arbetsplatsen kan ses som ett kvitto på brister i det systematiska arbetet. 

Vidare är det av stor vikt att det finns ett skyddsombud och att arbetstagarna känner 

till vem som utgör skyddsombud. Det är en förutsättning för att yrkesarbetarnas 

synpunkter på arbetsmiljön ska kunna tas in.  

5.3 Arbetsmiljöplaner 
I AFS 1999:3 står det beskrivet att en arbetsmiljöplan alltid ska innehålla de regler som 

ska tillämpas på arbetsplatsen, en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska 

organiseras och vilka av de 13 arbetena med särskild risk som är aktuella. I 

arbetsmiljöplanen ska det också beaktas om annan verksamhet pågår samtidigt på 

arbetsplatsen. Mer av innehållet än så finns det inte några direkta direktiv om i 

föreskrifter. Det malldokument som AMP Guiden tagit fram är ett förslag på hur 

utformningen av arbetsmiljöplanen kan göras. De tre arbetsmiljöplaner som 

analyserades är alla utformade efter AMP Guidens mall. I många fall är det bra med en 

mall, men det gäller att minnas att den får utformas på andra sätt och att det går bra 

att lägga till eller ta bort saker. Det är viktigt att komma ihåg vad syftet med 

arbetsmiljöplanen är, att minimera riskerna för tillbud och olyckor för byggnads- och 

underhållspersonalen och att den även ska förebygga ohälsa. Syftet måste hela tiden 

vara i åtanke för att arbetsmiljöplanen ska fylla sin funktion.  

Med insatser går det att förebygga risker och skapa bättre arbetsvillkor. 

Påverkansmöjligheten i ett projekt är som störst precis i början av ett projekt och 

minskar sedan allt eftersom ett projekt fortskrider. Detta gäller även för 

arbetsmiljöarbete. Desto tidigare i ett projekt man tar hänsyn till arbetsmiljö desto mer 

kan man åstadkomma till en så låg kostnad som möjligt. Längre in i ett projekt kostar 

det mer att komma med förändringar och tillägg. Detta stämmer för upprättandet av 

arbetsmiljöplanen, ju tidigare en bra plan upprättas i projekteringsskedet desto mer 

nytta kan den göra. I ett tidigt skede kan krav ställas och därför bör man fokusera på 

att utforma kompletta arbetsmiljöplaner i så stor utsträckning som möjligt i 

projekteringen.  

5.4 Allmänt  

 Syftet med arbetsmiljöplan  
AMP-Guiden har format en mall för att förenkla arbetet med arbetsmiljöplanen. Detta 

innebär inte att arbetsmiljöplanen exakt måste se ut så.  Arbetsmiljökonsulten pekade 

tydligt på att arbetsmiljöplanen, enligt lag, inte måste se ut som den gör i AMP-Guiden. 

Arbetsmiljökonsulten betonade att det viktiga är att arbetsmiljöplanen anpassas efter 

verksamheten.  



112 
 
 

När byggarbetsmiljösamordnarna intervjuades instämde tre av respondenterna att alla 

på arbetsplatsen ska ta del av arbetsmiljöplan. En av byggarbetsmiljösamordnarna 

menade dock att arbetsmiljöplanen inte direkt riktas mot yrkesarbetarna utan att det 

snarare är tjänstemännen som arbetar med den. Arbetsmiljökonsulten och HMS-

ledaren ansåg att alla på arbetsplatsen ska ta del av arbetsmiljöplanen. Konsulten 

förtydligade även att det finns problem med introduktion av arbetsmiljöplanen till 

underentreprenörer, speciellt vid förekomst av många led av UE.  

När yrkesarbetarna tillfrågades om de kände till vad arbetsmiljöplanen är besvarade en 

övervägande majoritet av både interna och externa arbetstagare att de kände till den. 

Drygt 15 % från bägge grupper uppgav samtidigt att de inte visste vad en 

arbetsmiljöplan är. Vid enkäten uppmanades yrkesarbetarna även svara på vad de såg 

som syftet med arbetsmiljöplanen. Samtliga svar kunde härröras till området att skapa 

en säkrare arbetsplats, detta tyder därmed på att de känner till det grundläggande 

målet med arbetsmiljöplanen. Dock tydliggjorde inte någon yrkesarbetare konkret 

fokusområdet om hantering av risker på arbetsplatsen.  

Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskhantering är kontinuerligt arbete i 

samråd med arbetstagarna grundpelaren. Därmed är det viktigt att 

riskhanteringsplanen nås av yrkesarbetarna. På frågan om yrkesarbetarna själva tittar i 

arbetsmiljöplanen var det tydligt att arbetstagarna själva inte nyttjar arbetsmiljöplanen 

och tittar i den. Därmed är det viktigt att riskerna förmedlas aktivt på annat håll. 

Samtliga byggarbetsmiljösamordnare instämde även vid intervjuerna att 

arbetsmiljöplanen är riktad mot tjänstemännen och inte yrkesarbetarna. Därtill trodde 

de inte att yrkesarbetarna tittade i arbetsmiljöplanen och om de gjorde det, att det var 

sällan. Därmed är resultatet om det låga användandet från enkäten inte förvånande.  

Byggarbetsmiljösamordnarna menade att de istället tar upp riskerna via andra forum 

och möten såsom vid arbetsberedningarna. Frekvensen av arbetsberedningar kunde 

inte tydliggöras genom intervjuerna. Arbetsberedningar genomförs när det ska utföras 

nya arbetsmoment på arbetsplatsen och beror därav på projektets utseende. Sveriges 

byggindustrier (2012) beskriver arbetsberedningen som ett effektivt tillfälle där risker i 

arbetsmoment kan förmedlas. För störst nytta beskriver Sverige byggindustrier (2012) 

att det är viktigt att personal involveras i beredningen. Här menar arbetsmiljökonsulten 

är att arbetstagarna i verkligheten generellt inte involveras i beredningarna utan att 

mötena blir för formella och att arbetsledarna istället skriver manualer för hur 

arbetena ska utföras.  

 Tidsbrist 
De fyra BAS-U som intervjuades var även anställda som platschefer. Rollen som BAS-U 

blir som en biroll i det stora ansvaret i rollen som platschef innebär. Platschefen måste 
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inte vara BAS-U, men det är en vanlig indelning på svenska arbetsplatser. De fyra BAS-U 

var alla eniga om att de inte lägger så mycket tid på arbetsmiljörelaterade frågor som 

de skulle önska, tiden räcker inte till. Att BAS-U inte har tid att göra allt de skulle vilja 

får följder i projektet. Som nämnt tidigare var det en del av yrkesarbetarna som bryter 

mot arbetsmiljöregler på arbetsplatsen. Det kan troligtvis knytas både till att BAS-U 

inte har tillräckligt med tid att spendera med yrkesarbetarna samtidigt som 

yrkesarbetarna själva arbetar under tidspress. Det är arbetsgivarens skyldighet att 

förebygga stress enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån (2016 a). 

Tillräckligt med resurser måste finnas för att ett bra arbete ska kunna genomföras. 

Företagen i stort måste vara normsändare och se till att alla arbetstagare, både de med 

mycket och lite ansvar har en bra arbetsmiljö. Något som också är viktigt är att se till 

att alla medarbetare förstår varför arbetsmiljöarbete är så viktigt. Alla måste arbeta för 

en god arbetsmiljö.  

 Underentreprenörernas roll  
På en byggarbetsplats företräder platschefen ansvarig arbetsgivare för arbetstagarna i 

det aktuella företaget enligt Arbetsmiljöupplysningen (2016 a). På samma sätt har 

arbetsledarna för respektive aktuell underentreprenörer ansvar för sina arbetstagare. 

BAS-U har samordningsansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen och ska bland 

annat se till att alla entreprenörer inkommer med sina risker. Enligt de tillfrågade BAS-

U händer det ofta att de är tvungna att fråga efter UE:s riskbedömningar. Enligt BAS-U 

är den viktigaste delen i arbetet att se till riskerna gås igenom mellan alla parter, både 

mellan underentreprenörens arbetsledare och BAS-U men också se till att 

informationen når alla yrkesarbetare. Underentreprenörernas arbetsledare har ett 

ansvar att se till att informera sina yrkesarbetare. UE ska också följa det som 

byggarbetsmiljösamordnaren säger. Det är också viktigt att alla samarbetar för att 

uppnå en trygg arbetsplats. Uppkommer exempelvis fler risker i arbetet än de som 

finns noterade i arbetsmiljöplanen ska dessa meddelas till BAS-U så att de kan föras in. 

Det är allas ansvar att bidra till en säker arbetsplats.  

Hos många av underentreprenörerna saknades vetskap om olika ansvarsroller på 

arbetsplatsen, det var fler UE än interna procentuellt som saknade denna information. 

Ur säkerhetssynpunkt kan det upplevas otryggt att det exempelvis bara var ca 17 % av 

UE som visste vem som var första- hjälpen utbildad på arbetsplatsen. Både vad gäller 

UE och de interna arbetstagarna på fallföretaget behöver kunskap om de olika 

ansvarsposterna bli bättre för att skapa en säkrare arbetsplats. Här måste BAS-U träda 

in och informera.  
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6 Slutsats  
I följande kapitel presenteras svar på de ställda frågeställningarna. Det presenteras 

även rekommendationer om vilka fortsatta studier som kan vara relevanta att 

genomföra inom ämnet.  

6.1 Svar på frågeställningar 
1. Vad är en arbetsmiljöplan? 

En arbetsmiljöplan är ett dokument som ska upprättas vid byggnads- och 

anläggningsarbeten. Den upprättas ur huvudsyfte att minska tillbud och olycksrisker för 

byggnads- och underhållspersonalen. Syftet är även att förebygga ohälsa i samband 

med arbetena. Arbetssättet baseras på att i tidiga skeden undersöka och analysera 

vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur de ska utföras för att bena ut de risker 

och problem som kan uppstå vid arbetena.  

Det finns föreskrifter som tydliggör exakt när och hur arbetsmiljöplanen ska upprättas. 

Ingående delar i arbetsmiljöplanen är de regler som ska tillämpas på arbetsplatsen, 

vilka risker som finns samt en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 

Därtill ska det alltid finnas en beskrivning av förebyggande åtgärder när någon av de 13 

särskilda riskerna är aktuell på arbetsplatsen.  

Arbetsmiljöplanen ska under genomförandeskedet finnas tillgänglig på arbetsplatsen 

och kontinuerligt anpassas till verksamheten genom uppdatering.  

2. Hur används arbetsmiljöplanen i produktionen? 

Arbetsmiljöplanen finns under produktionen tillgänglig på en tavla i yrkesarbetarnas 

fikarum hos fallföretaget. På alla byggarbetsplatser ska den finnas tillgänglig för 

arbetstagarna. Genom studien har det tydligt visats att det framförallt är 

tjänstemännen som använder arbetsmiljöplanen och att yrkesarbetarna sällan själva 

använder den. Yrkesarbetarna ska dock på fallföretaget läsa igenom arbetsmiljöplanen 

en gång innan de kommer ut på arbetsplatsen och skriva under att de tagit del av 

informationen.  

Fallföretaget använder en arbetsmiljöplan som baseras på AMP-Guidens mall. 

Arbetsmiljöplanen fungerar som ett samlingsdokument för de risker som är aktuella vid 

projektet. Huvudsakligen har BAS identifierat risker utifrån de 13 särskilda riskerna och 

i vissa fall har andra ytterligare risker lagts till.  

Under genomförandeskedet ska arbetsmiljöplanens samtliga delar uppdateras och 

revideras vid behov. Oftast är det kontaktuppgifterna som korrigeras. 
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Byggarbetsmiljösamordnarna önskar att de hade mer tid att arbeta med 

arbetsmiljöplanen.  

Kommunikation av riskerna till yrkesarbetarna sker enligt byggarbetsmiljö-

samordnarna främst genom möten där arbetsberedningar kommuniceras och 

skyddsronder.  

3. Kan arbetet med arbetsmiljöplanen i produktionen förbättras? 

Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller användandet av arbetsmiljöplanen för 

fallföretaget.  

a) Uppdatera arbetsmiljöplan och kommunicera riskerna 

Arbetsmiljöplanen i sig är ett dokument som måste finnas på de allra flesta 

arbetsplatser, men för att den ska få en verklig mening måste dess innehåll hållas 

uppdaterat och kommuniceras till alla inblandade. Utifrån fallstudien kan det 

konstateras att arbetsmiljöplanen inte uppdateras särskilt ofta. Att få in planen mer i 

det dagliga arbetet skulle troligtvis bidra till att arbetsmiljöplanen som verktyg kan 

utnyttjas bättre. Genom att se till att arbetsmiljöplanen alltid hålls uppdaterad vad 

gäller aktuella risker, regler och organisation och att den förmedlas så kan målet med 

arbetsmiljöplanen uppnås.  

Arbetsmiljöplanens tyngdpunkt ligger i att kommunicera de risker som finns på 

arbetsplatsen. För att detta ska lyckas måste fallföretaget våga projektanpassa 

arbetsmiljöplanen mer. Utöver de 13 särskilda riskerna som hänsyn ska tas till kan egna 

projektspecifika risker läggas till. Detta är något som man inte verkar göra i någon 

större utsträckning. Förutom att fler risker införs i planen måste de kommuniceras till 

alla yrkesarbetare. I dagsläget görs detta framförallt vid genomgång av 

arbetsberedningar som görs vid nya större moment. Ett sätt att förmedla risker är att 

hålla korta informativa möten, detta kan göras ute där arbetena genomförs. På så sätt 

kan yrkesarbetarna vara delaktiga och själva vara med och prata kring de risker som 

finns i deras arbete. Ett annat sätt är att förmedla riskerna vid de redan existerande 

veckomötena och eventuella morgonmöten.  

b) Anpassa arbetsmiljöplan till yrkesarbetarna 

I dagsläget är arbetsmiljöplanen inte anpassad efter yrkesarbetarna utan är framförallt 

ett redskap för tjänstemännen. Om man vill ha som mål att yrkesarbetarna ska läsa 

arbetsmiljöplanen måste den utformas på ett annat sätt. Även om inte 

arbetsmiljöplanen i sig ändras skulle man kunna utforma komplement till den i form av 

framförallt bilder som yrkesarbetarna på ett enkelt sätt kan ta till sig.  
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c) Samordnad BAS under hela projektskedet 

En annan väg att utveckla arbetet med arbetsmiljöplanen och arbetsmiljö i stort är att 

entreprenadföretaget i samarbete med byggherren ser till att en person är med som 

BAS genom hela skedet. Personen ska agera först som BAS-P och sedan som BAS-U. 

Personen ska alltså ha som huvudsyfte i sitt arbete att arbeta med arbetsmiljö. Genom 

att en person medverkar i hela processen kommer en och samma arbetsmiljöplan 

finnas med och uppdateras genom hela skedet. Det kommer inte bli någon helt ny 

version efter upphandling. Detta sätt fungerar endast i totalentreprenader. I andra fall 

är ett sätt att byggherren bistår med en BAS under hela skedet för att alltid ha ett 

helhetsperspektiv.  

d) Kravställning på hantering av arbetsmiljöplan vid upphandling 

Ett annat sätt att lägga fokus på arbetsmiljöplanen är att i upphandlingen ställa krav på 

vilka risker som ska hanteras i produktion. Därtill kan krav ställas på att 

arbetsmiljöplanen som framtagits i planerings och projekteringsskedet faktiskt i ett 

senare skede utvecklas av entreprenören inför genomförandefasen. Därmed kan man 

fånga upp verksamhetsanpassningen till byggarbetsplatsen. Viktigt är även då att 

beställaren följer upp kraven som ställts i upphandlingen. 

e) Stötta platschefen på plats 

Utvecklingspotential finns även i hanteringen av arbetsmiljöplanen i produktion. 

Platscheferna menar ofta att de inte har tid att arbeta med arbetsmiljöfrågor så mycket 

som de vill. Just på fallföretaget kan konstateras att många personer är utbildade inom 

arbetsmiljö. Därför kan mer vikt läggas till att stötta platschefen i det praktiska arbetet 

genom att ge instruktion till att alla tjänstemän som kommer till byggarbetsplatsen att 

betrakta vad som händer där. De kan sedan informera platschefen om vad som kan 

förbättras på byggarbetsplatsen.  

6.2 Rekommendationer för vidare studier 
Arbetsmiljö är ett växande och viktigt område för att skapa trygga arbetsplatser. 

Författarna ser att det finns behov av ytterligare studier om arbetsmiljöplaner och 

kommunikation av risker på byggarbetsplatser. Författarna har efter studien fått 

uppfattningen att arbetsmiljöplanen kan fungera som ett mycket bra verktyg i arbetet 

för minskade antal olyckor och tillbud på byggarbetsplatser. En förutsättning är att mer 

resurser läggs på arbetet med hanteringen av arbetsmiljöplanen.  

För att få större inblick i hur arbetsmiljöarbetet ser ut i verkligheten kan det vara bra 

att göra liknande studier vid andra företag eller analysera flera företag i en studie. 

Fokus kan även läggas på området som inte berördes i detta examensarbete, 

anläggningsarbeten.  



117 
 
 

Ytterligare fördjupning är att begränsa studien endast till hur risker kommuniceras på 

byggföretaget. Med detta menas mer fokus på arbetsberedningar och andra möten där 

byggarbetsmiljösamordnarna menar att riskerna direkt förmedlas till yrkesarbetarna.  

Därtill kan studier genomföras där fokus är att tillfråga fler yrkesarbetare hur 

användandet av arbetsmiljöplanen fungerar. Detta kan till exempel ske genom 

elektroniska enkäter för eventuell större svarsradie och svarsfrekvens, i vilka frågorna 

tydligt kopplas till arbetsmiljöplanens användande och hur yrkesarbetaren i praktiken 

informeras om risker i sitt arbete.  

Studien har visat att det finns ett glapp för arbetsmiljöarbetet mellan planerings- och 

projekteringsskedet samt genomförandeskedet. För att undersöka detta kan en studie 

göras över hur arbetet med upprättandet och övertagandet av arbetsmiljöplan 

fungerar vid olika entreprenadformer.  
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Bilaga 1- Sanktionsavgifter 
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Bilaga 2- AMP Guidens mall över arbetsmiljöplan från 2015
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De följande 12 riskerna behandlas på liknande sätt. 

  



142 
 
 

Bilaga 3- Intervjutillfällen 

Respondent 1 - Intervju 2016-03-09 kl. 10.00-10.40 

Respondent 2 - Intervju 2016-03-23 kl. 08.00-08.30 

Respondent 3 - Intervju 2016-03-24 kl. 09.30-10.00 

Respondent 4 - Intervju 2016-03-31 kl. 09.30-10.15 

Respondent 5 - Intervju 2016-04-28 kl. 14.15-14.55 

Respondent 6 - Intervju 2016-04-15 kl. 10.00-11.15 
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Bilaga 4- Intervju med BAS-U 

Bakgrund: Befattning, utbildning, antal år inom befattning/bransch 
   
Allmänt om byggarbetsplatsen    
1. Hur många arbetar på byggarbetsplatsen?    
2. Hur många/(hur stor andel) UE arbetar på bygget?    
 
Övertagande och produktion    
3. Hur går övertagandet av AMP till mellan BAS-P och BAS-U? (Ex genomgång, kontroll 
och komplettering?)    
4. (Har du själv upprättat AMP?)    
5. Hur används arbetsmiljöplanen under produktionen?    
    a. Hur ofta används arbetsmiljöplanen?   
    b. Vem använder den mest?     
    c. Hur ofta uppdateras arbetsmiljöplanen? Vad uppdateras?    

d. Hur når man ut med arbetsmiljöplanen till yrkesarbetarna? (hur fungerar det     
med dem som inte talar svenska? Vad kan göras bättre?)  
e. Hur hanteras UE: s risker i arbetsmiljöplanen? Vad händer vid byte av UE  
(uppdateras riskerna)? Hur samlas information om risker in?  

6. Vilka är det som ska ta del av arbetsmiljöplanen?    
7. Hur informeras UE om arbetsmiljöplanen? (ex, möten osv + utländsk UE?)     
8. Reviderar du alltid AMP efter överlämnande från BAS-P? Om inte, har du stött på 
några problem längre fram?  
9. Vad innebär det enligt dig att göra en revidering i AMP? Ge ex. (Hur noteras 
revideringarna så de syns)     
10. Känner du till vilka arbetsmiljöbrister som kan leda till sanktionsavgift? Vad innebär 
sanktionsavgiften?   
 
Personliga åsikter om AMP och arbetsmiljöarbete    
11. Vad tycker du om arbetsmiljöplanen? (d.v.s., syfte, utformning och användandet av 
den, ev önskemål om ändringar)    
12. Hur ser inställningen till arbetsmiljöarbete ut överlag på arbetsplatsen?  (Skillnader 
i olika grupper)     
 
Extra frågor    
1.  Idag talas det mycket om levande arbetsmiljöplaner? Vad innebär en levande 
arbetsmiljöplan för dig? Tycker du att er AMP kan klassas som "levande"?     
2. Lägger du så mycket tid som du vill på arbetsmiljörelaterade arbetsuppgifter? Om 
nej, varför inte?    
3. Kan du se att arbetsmiljöplanen skulle ha en större roll i det dagliga arbetet? Hur?   
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Bilaga 5 – Enkät- Arbetsmiljöarbete på Veidekke 
 
Alla Veidekke- yrkesarbetares svar anges inom parantes i kryssfrågorna  
 

ENKÄT - ARBETSMILJÖARBETE PÅ VEIDEKKE 
 
Enkäten är anonym, var ärlig när du svarar! 
Svara så gott du kan på alla frågor.  
 

Vilken är din koppling till VEIDEKKE? (Markera med kryss) 

UE, 29 st 

Veidekke-yrkesarbetare, (12 st)  
 

  

Allmänt arbetsmiljöarbete.   
 

1.Vad tycker du om Veidekkes arbete med arbetsmiljö? (Markera med kryss) 
 

Mycket dåligt Dåligt Okej Bra Mycket bra 

2 (0) 3 (3) 19 (3) 5 (6) 0 (0) 

 
2.Känner du dig säker på din arbetsplats? (Markera med kryss) 
 

Aldrig Ganska sällan Ibland Oftast Alltid 

0 (0) 3 (1) 10 (1) 15 (8) 1 (2) 

  

Arbetsmiljöplan (AMP)    
 

3.Vet du vad en arbetsmiljöplan är? (Markera med kryss) 

Ja Nej 

24 (10) 5 (2) 

 
Om Ja fortsätt på fråga 4 om nej gå till fråga 8. 

 
 
 

4.Vet du var arbetsmiljöplanen finns på byggarbetsplatsen? (Markera med kryss) 

Ja Nej 

20 (9) 3 (1) 
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5.Vad är syftet med arbetsmiljöplanen?  
Nedan anges ett urval av svar: 

Säkerheten på byggarbetsplatsen. En bättre miljö. Information. Så att man kan komma 

hem hel. Förebygga skador och dålig hälsa. Att få en så säker arbetsplats som möjligt. 

 
6.Tittar du själv i AMP? (Markera med kryss) 

Ja Nej 

2 (3) 19 (7) 
 

3 UE utan svar 
 

Om Ja, när? 
(endast två angav svar på detta) 

När man går förbi. Idag 

7.Hur förmedlas AMP till er yrkesarbetare? (Markera med två eller fler kryss och 
eventuell kommentar) 

Vem förmedlar AMP? När förmedlas AMP? 
 

Plats-
chef 

Arbets- 
ledare 

Annan 
person 
(vem?) 

Introduktions- 
möte 

Veckomöten Övriga 
möten 

Annat 
sätt 

(Vad?) 

17 
(7) 

6 
(5) 

2 
(0) 

8 
(5) 

5 
(1) 

2 
(0) 

2 
(1) 

 

Vid etablering. På anslagstavlan. HMS-utbildning 

 
Organisation  
 

8.Känner du till vem som är brandskyddsansvarig på arbetsplatsen? (Markera med 
kryss) 

Ja Nej 

9 (3) 19 (9) 

1 UE utan svar 
  

9.Känner du till vem som är tillståndsansvarig för heta arbeten? (Markera med kryss) 

Ja Nej 

10 (7) 18 (5) 

1 UE utan svar 
 
 



148 
 
 

10.Känner du till vem som är kontaktperson för beredskap och utrymning vid händelse 
av olycka eller tillbud? (Markera med kryss) 

Ja Nej 

11 (8) 17 (4) 

1 UE utan svar 
 

11.Känner du till vem som är första-hjälpen utbildad på arbetsplatsen?  
(Markera med kryss) 

Ja Nej 

5 (6) 23 (6) 

1 UE utan svar 
 
12.Vet du vem som är skyddsombud på arbetsplatsen? (Markera med kryss) 
 

 

 

 
13.Hur får du reda på vem som är ansvarig för respektive post i fråga 8-12?  
(Markera med ett eller flera kryss och eventuell kommentar) 
 

Platschef Arbetsledare AMP Kollegor Annat sätt 
Vad? 

18 
(11) 

14 
(6) 

3 
(3) 

4 
(5) 

0 
(0) 

 1 UE utan svar 
 

Regler   

14.Hur förmedlas regler för arbetsplatsen till er arbetstagare? (Markera med ett eller 
flera kryss och eventuell kommentar) 
 

Plats- 
chef 

Arbets- 
ledare 

Annan 
(vem?) 

Introduktions- 
möte 

Vecko- 
möten 

Övriga 
möten 

Annat sätt 
(Vad?) 

21 
(11) 

17 
(9) 

0 
(0) 

8 
(5) 

3 
(6) 

 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 UE utan svar 
 
15.Har du brutit mot arbetsmiljöregler på företaget? (Markera med kryss och eventuell 
kommentar) 
 

Ja Nej 

20 (12) 9 (0) 
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Ja Nej 

14 (4) 13 (8) 

2 UE utan svar 
 
 

Om Ja, hur? 
Utfört arbeten utan skydd. Ej återställt ställning. Det har varit den enda lösningen. HMS 

följs inte. Bristfällig skyddsutrustning. Kapat betong utan vatten 

 
16.I vilken utsträckning tycker du att dina kollegor följer arbetsmiljöreglerna på 
arbetsplatsen?  
 

Nedan anges ett urval av svar: 

Vi gör vårt bästa, men allt kan bli bättre. Dåligt, utländska gästarbetare är ofta inte så 

insatta i arbetsmiljöarbetet. Följer dem så gott det går, ibland funkar det inte tyvärr. 

Lika bra som jag. Mycket dåligt. Sådär. Bra. Mycket bra 

  
Risker   

 
17.Hur förmedlas risker som finns i arbetet till er arbetstagare? (Markera med ett eller 
flera kryss och eventuell kommentar) 
 

Plats-
chef 

Arbets-
ledare 

Annan 
(vem?) 

Introduktions- 
möte 

Vecko-
möten 

Övriga 
möten 

Annat sätt 
(Vad?) 

13 
(8) 

15 
(9) 

1 
(1) 

 

5 
(3) 

3 
(6) 

1 
(1) 

2 
(2) 

1 UE och 1 intern utan svar 

Förmedlas ej. Skyddsrondsprotokoll. Arbetsbeskrivningar. HMS- info från företaget 

 
18.Känner du till samtliga risker som är identifierade i just det här projektet? (Markera 
med kryss) 

Ja Nej 

11 (5) 17 (7) 

1 UE utan svar 
 
19.Vilken risk ser du som allvarligast i ditt arbete?  

Nedan anges ett urval av svar: 
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Fall (klart vanligaste svaret). Kranlyft. Klämskada. Fallande saker. Damm. Lyftarbeten. 

Påkörningsrisk. Skärsår. Buller 

 

20.Är hänsyn till arbetsmiljörisker en viktig del av ditt arbete? (Markera med kryss) 

Ja Nej 

18 (9) 6 (3) 

2 UE varken ja eller nej 
2 UE utan svar 

  

ÖPPEN FRÅGA:  
 

21.Vad tycker du om arbetsmiljöarbete?  
 

Nedan anges ett urval av svar: 
Ganska rörigt. Bra. Behövs. Mycket bra. Säkert bra om alla vet vad det handlar om. 

Jättebra, fortsätt med det! Det är på frammarsch och utveckla ständigt. Allt kan bli 

bättre. Sunt förnuft räcker.  

Ofta tjat om hjälm mm. Men gå runt i djup lera och ibland stora stenar bryr sig ingen 

om. Bara man är rätt klädd är viktigast. Tar ingen hänsyn till vad man säger.  
 

Tack för ditt deltagande! 

Camilla och Frida 

 


