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Abstract 

The construction industry is in third place concerning the number of yearly accidents and in second 

place concerning accidents with deadly outcomes in Sweden according to statistics (Arbetsmiljöverket 

2017a). This is an issue that Skanska, NCC, PEAB, Sveriges Byggindustrier and Byggnads is 

determined to work on to improve. A work procedure to identify and address safety risks during the 

planning- and projection phase of a construction project has been developed with support from SBUF 

(Holm, Lidgren, Montecinos 2013). The work procedure is designed to first identify the safety risks 

that is present for the current project with the help from a checklist. Then if the risks can’t be 

eliminated in the projection phase the risk will be highlighted on the construction drawings. A problem 

that was discovered during the implementation of the work procedure in a construction project was 

that too many and not relevant risks was highlighted on the construction drawings. The purpose of 

this report is to produce underlying instructions to the planners of the construction project so that 

they can make use of the work procedure in the most appropriate manner. This report is written by 

students from Högskolan I Halmstad in co-operation with Skanska Teknik in Gothenburg. This report 

is limited to new office and housing construction projects. 

To produce a result, we have conducted two comprehensive interviews as well as surveys answered by 

production managers. These interviews and surveys led to the conclusion that for the work procedure 

to succeed it’s important to have a good composition in the group that will work together with the 

checklist and the identification of safety risks. The group is recommended to be composed of planners, 

project managers, safety representatives and if possible experienced workers. Another important aspect 

to make the work procedure successful is to make the checklist reflect the conditions of the 

construction projects that are being processed. Two construction project is almost never the same 

conditions which doesn’t lend itself well to making a work procedure that handles all different cases 

of projects. The results also reveal that construction engineers and planners lack knowledge and 

education concerning work environment on construction sites. The results we have produced will also 

help planners of construction projects that will use this specific work procedure to know which of the 

safety risks are relevant to be highlighted on the construction drawings. We have also proposed some 

areas that needs more researched to make the work procedure more complete. 

Keywords: work procedure, work environment, K1, safety risks.  



Sammanfattning 

Byggbranschen ligger på tredje plats i statistiken över mest olyckor per år och på andra plats gällande 

olyckor med dödlig utgång i Sverige (Arbetsmiljöverket 2017a). Detta är något som Skanska, NCC, 

PEAB, Sveriges Byggindustrier och Byggnads anser måste förbättras. Ett arbetssätt för att identifiera 

och projektera bort risker under projekteringen av ett byggprojekt togs fram i samarbete med SBUF 

(Holm, Lidgren, Montecinos 2013).  

Arbetssättet går ut på att identifiera säkerhetsrisker med hjälp av en checklista, för att sedan markera 

ut identifierade risker på arbetsritningarna. Ett problem som upptäcktes när arbetssättet 

implementerades i projekt var att det var oväsentliga och för många risker som markerades ut på 

ritningarna. Syftet med rapporten är att ta fram ett underlag till projektörer så de kan använda 

arbetssättet på bästa sätt. Rapporten skrivs på Högskolan i Halmstad i samarbete med Skanska Teknik 

i Göteborg. Rapporten är avgränsad mot nybyggnation av kontor och bostäder.  

För att få fram resultatet har det genomförts två omfattande intervjuer samt enkäter med 

produktionschefer. Dessa intervjuer och enkäter resulterade i slutsatsen att det är viktigt att ha en bra 

sammansättning på gruppen som ska arbeta med checklistan samt att identifiera säkerhetsriskerna. Det 

är bra om gruppen har en samansättning på både projektörer, projektledare och 

skyddsombud/yrkesarbetare för att komplettera varandra. Det visade sig också att det var viktigt att 

göra checklistan projektspecifik. Inget byggprojekt är det andra likt och därför behöver checklistan 

riktas mot just det projekt som ska genomföras. Det framkommer även i resultaten att projektörer 

behöver mer utbildning gällande arbetsmiljö och arbetet i byggproduktionen ute på byggarbetsplatsen. 

Resultaten kommer att kunna underlätta för projektörer att kunna veta vilka risker som ska sättas 

ut/inte sättas ut på ritningar. Det har även uppkommit fler områden att undersöka djupare för att få 

ett ännu mer komplett arbetssätt.  

Nyckelord: arbetssättet K1, arbetsmiljö, säkerhetsrisker, säkerhetsprojektering.  
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Skador och olyckor är något som byggbranschen är överrepresenterade i, när jämförelse görs med 

andra branscher (Arbetsmiljöverket 2017b). Byggbranschen ligger på tredje plats i mest olyckor per år 

och på andra plats gällande olyckor med dödlig utgång (Arbetsmiljöverket 2017a). Att försöka att 

eliminera alla dessa olyckor och skador är ett gemensamt intresse hos alla byggföretag samt 

organisationer inom bygg.  

I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) finns de regler som en arbetsgivare och andra skyddsansvariga är 

skyldiga att följa för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö (SFS 2007:913). Det är Arbetsmiljöverket som är den myndighet som har fått uppdraget 

från regeringen och riksdagen att se till så att de lagar som finns om arbetsmiljö och arbetstider följs 

av alla företag och organisationer som är verksamma i Sverige. 

Skanska, NCC, PEAB, Sveriges byggindustrier och Byggnads har gemensamt gått ihop, med Skanska 

som projektledare och med stöd ifrån SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) att ta fram 

ett arbetssätt för att minska säkerhetsriskerna på byggarbetsplatsen (Holm, Lidgren, Montecinos 2013). 

Ett arbetssätt som ska uppmärksamma säkerhetsrisker redan under projekteringsfasen av ett 

byggprojekt, som ska resultera i en säkerhetsritning för byggprojektet.   

Arbetssättet K1 går ut på att projektera bort risker som har identifierats via en checklista. Risker som 

uppmärksammas och som inte går att projektera bort från checklistan markeras ut på ritningen med 

en varningstriangel och en siffra. Varningstriangeln med tillhörande siffra placeras ut på ritningen där 

risken kommer vara och siffran är beskriven under ”hänvisningar” på ritningens översta högra hörn. 

På så sätt när ritningarna lämnas över till projektledarna finns alla säkerhetsrisker utmarkerade på 

ritningen och säkerhetsåtgärder kan planeras i ett tidigt skede i projektet.   

1.2 Problembeskrivning  
Ett problem med K1 under implementering i projekt var att projektörer hade svårt att veta vilka risker 

som skulle sättas ut på ritningen. Det blev lätt att alla risker som identifierades sattes ut på ritningarna, 

även de mest uppenbara riskerna. Projektledarna som hade fått ut dessa ritningar upplevde att det var 

varningstrianglar överallt och att fokus på de viktigaste riskerna försvann i mängden.  

Anledningen till att projektörerna satte ut alla riskerna på ritningen var att de ofta saknade erfarenhet 

ute i produktionen och på så vis saknade kunskapen för vilka risker som är väsentliga att sätta ut. 

Kopplingen och kommunikationen behövde på något vis förbättras mellan projektörer och 

projektledare. Problemet med att försöka förbättra det på ett enkelt vis är att projektörer och 

projektledare ofta sätts in i olika skeden i byggprocessen. Projektörernas arbete är i många fall redan 

klart när projektledarna sätts in i processen.  
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1.3 Syfte & Mål 
Syftet med rapporten är att skapa ett underlag för projektörer som kommer att arbeta i projekt där 

arbetssättet K1 används. Underlaget ska hjälpa projektören att på ett enkelt och effektivt sätt kunna 

projektera byggnaden så att säkerheten blir så god som möjligt under produktionen. 

Målet med rapporten är att få en uppfattning om vilka säkerhetsrisker som är relevanta eller inte att 

markera ut på ritningar samt att identifiera säkerhetsrisker som produktionschefer anser att projektörer 

borde vara mer uppmärksamma på under projekteringsskedet. 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss till nyproduktion av flerbostadsprojekt och kontor. Vi kommer inte ta 

hänsyn till några ekonomiska perspektiv.  
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2. Metod 
För att kunna uppnå vårt syfte har vi börjat med en litteraturstudie (Ejvegård 2009). I vår 

litteratursökning har vi letat upp och analyserat arbetsskadestatistik, läst artiklar om arbetsmiljö på 

byggarbetsplatsen och läst tidigare rapporter om arbetssättet K1. Detta behövdes så att vi kunde få en 

djupare förståelse om arbetsskador och olyckor, så att vi ska kunna förstå bakgrunden till arbetssättet 

K1 och varför arbetssättet behövs och behöver utvecklas. 

För att kunna besvara vår problemställning har vi använt oss av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer samt en enkätundersökning. Enkätundersökningen bestod av öppna 

frågor med svar i fri text (Widén 2017). Kvalitativ metod var den metod som passade bäst till vårt 

arbete, eftersom vi behövde få fram tidigare erfarenheter och tankar med arbetssättet K1 och 

arbetsplatsrisker i allmänhet. 

För att uppnå vårt mål och få underlaget till projektörer baserad på produktionschefernas åsikter har 

vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med erfarna produktionschefer. Intervjuns fokus var på 

vilka risker som var väsentliga att markera ut på ritningar eller inte, men vi har också diskuterat andra 

aspekter av arbetssättet som kunde vara relevanta för vårt arbete. 

Vi förberedde våra intervjudeltagare med ett informationsmejl om vilka vi är, vad vårt examensarbete 

handlar om, vad vårt mål med examensarbetet är och kort vad vi vill få ut av intervjun innan vi utför 

den. 

Efter att vi hade bearbetat svaren vi har fått ifrån de respondenterna som har erfarenheter ifrån 

arbetssättet kunde vi formulera enkäten och skickade ut den till andra produktionschefer som inte har 

arbetat med K1. Via enkätundersökningen fick vi produktionschefer uppfattningar om återkommande 

risker och hur de kunde behandlas av projektörer samt vilka risker som de anser kunde vara väsentliga 

att markera ut på ritningar eller inte. 

Eftersom arbetssättet K1 inte har använts i så stor utsträckning ännu (två projekt) kunde vi endast 

uppnå två stycken omfattande intervjuer med personer som har koppling till arbetssättet. När vi hade 

fått mer förståelse och information av deras erfarenheter kunde vi gå vidare och intervjua personer 

som inte hade någon koppling till arbetssättet för att få ett bredare utfall på våra intervjuer. Dessa 

intervjuer gjorde vi i form av enkäter som skickades ut via mejl. Vi skickade ut tio enkäter och fick svar 

på sex stycken. 
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3. Arbetssättet K1 
Det har skrivits två SBUF-rapporter om arbetssättet K1. Den första är ”K1- en ritning för ökad 

säkerhet på arbetsplatsen” skriven av Holm, Lidgren och Montecinos 2013, den andra rapporten är 

”K1- en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen, fortsättning” skriven av Holm och Lidgren 2014. 

Dessa två rapporter har utvecklat och förändrat arbetssättet. Nedan finns dessa rapporter 

sammanfattade. Det finns också en sammanställning av en workshop, som vi var delaktiga i, som var 

en uppstart till den tredje SBUF-rapporten som skrivs parallellt med detta examensarbete.  

3.1 Tidigare rapporter om arbetssättet K1 

Syftet med de tidigare rapporterna som har skrivits om arbetssättet K1 är att öka säkerheten för 

yrkesarbetare och tjänstemän. Målet i den första rapporten har varit att först ta fram en säkerhetsritning 

som identifierar säkerhetsrisker som sedan resulterar i ett projektspecifikt arbetssätt (Holm, Lindgren, 

Montecinos 2013). I den andra rapporten var syftet och metoden att förbättra den säkerhetsritning 

och checklista som hade tagits fram i den första rapporten (Holm, Lindgren 2014). 

Båda rapporterna är grundade på intervjuer och utvärderingar av en referensgrupp för varje rapport. 

Referensgruppen består av olika personer från olika företag som har koppling på ett eller annat sätt till 

arbetsmiljö och förbättring av arbetsmiljö.  

I den första rapporten togs det fram rutiner för genomförande av K1 i projekteringen, hur 

projektörerna ska gå tillväga för att använda arbetssättet på rätt sätt. I denna rapport går de igenom 

samtliga skedena i projekteringen (tidigt skede, systemhandlingsskede och bygghandlingsskede) för att 

projektörerna ska veta hur de ska gå tillväga under varje skede i projekteringen (Holm, Lidgren, 

Montecinos 2013). I den första rapporten har också den första checklistan tagits fram, se bild 1. 

Checklistan i den första rapporten är mer som en punktlista med punkter över olika huvudrubriker 

(säkra arbetsmetoder, stabilitet i monteringsskedet, stomme och fasader m.m.) med tillhörande 

underrubriker under varje huvudrubrik (Holm, Lindgren, Montecinos 2013).  

 

Bild 1. Ett utklipp från den första checklistan som togs fram, en punktlista med tillhörande underrubriker. (K1- en ritning för ökad 

säkerhet på arbetsplatsen 2013) 
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I den första rapporten säkerhetsgranskas tre olika byggprojekt på olika sätt. I rapporten kommer man 

fram till att utbildning är viktigt (Holm, Lidgren, Montecinos 2013). Man har sett att 

produktionspersonal (yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer) har bra utbildning gällande 

arbetsmiljö medan projekteringspersonalen ofta saknar utbildning och kunskap i arbetsmiljöarbete 

(Holm, Lidgren, Montecinos 2013). Detta måste förbättras för att få en helhetssyn på utvecklingen av 

arbetsmiljön.  

Den andra rapporten inleds med en utvärdering av den första rapporten. I utvärderingen har ett antal 

personer ur referensgruppen fått ett antal frågor att besvara för att ta reda på hur de olika företagen 

jobbar med arbetsmiljö idag och hur de bäst tror att arbetssättet K1 kan implementeras i projekt. I 

rapport nummer två utvecklas punktlistan till en checklista (Holm, Lidgren 2014). Bild 2 visar hur 

resultatet av checklistan blev efter den andra SBUF-rapporten. Fler rubriker och underrubriker har 

lagts till och kolumner med olika rubriker som kan fyllas i för att göra checklistan projektspecifik. I 

denna checklista går det att fylla i ifall risken är aktuell eller inte, lägga till en kommentar för att 

förtydliga eller lägga till en hänvisning som förklarar risken mer (Holm, Lidgren 2014).   

 

Bild 2. Utdrag från checklistan från den andra SBUF-rapporten. (K1- en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen 2014) 

Det är denna version av checklista som används som grund och det är den som vi utgår ifrån när vi 

pratar om checklista i vår rapport. I den andra rapporten kommer de fram till att arbetsmiljö är en 

viktig fråga hos alla företag men att delen säkerhetsprojektering i den här omfattningen är något helt 

nytt för alla (Holm, Lidgren 2014). Många av projektörerna känner sig osäkra med den nya 

projekteringsdelen eftersom de sällan har kunskap om vilka olyckor och risker som finns ute på en 

arbetsplats. De tror att BAS-P har en betydande roll här, att denne person ska driva arbetsmiljöfrågor 

och förespråka säkerhetsprojektering. De har även kommit fram till att kommunikationen mellan 

projektörer och produktionspersonal måste förbättras för bästa resultat och de tror att det krävs en 

implementering av arbetssättet K1 i flera projekt för att få det att fungera optimalt (Holm, Lidgren 

2014) 
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3.2 Workshop 1 

Den 29 september 2016 medverkade vi på en workshop i Göteborg vars syfte var att diskutera 

erfarenheter och en vision för arbetssättet Säkerhetsprojektering K1. Medverkande var representanter 

ifrån Skanska, Byggnads, NCC, PEAB, och Sveriges Byggindustrier. Fokusområdena i workshopen 

var användning av arbetssättet, implementering i projekt och även hur arbetssättet kan nyttjas med 

andra discipliner och underentreprenörer. Inför workshopen hade det skickats ut ett dokument med 

förberedande frågor som deltagarna skulle svara på. Frågorna fungerade även som en avstämning på 

vilka företag som hade försökt implementera arbetssättet. Det kom också in svar på de förberedande 

frågorna ifrån ett företag som inte hade en representant medverkande på workshopen. 

Efter workshopen skickades det ut en sammanställning av diskussionerna under workshopen samt 

företagens svar på frågorna som hade skickats ut innan workshopen. Följande är inte den fullständiga 

sammanställningen utan endast de punkterna som berör vårt syfte med examensarbetet. Svaren är både 

ifrån diskussionerna som genomfördes på workshopen samt ifrån svaren på de förberedande frågorna 

som skickades ut innan workshopen. 

Vilken nytta kan ni se med K1 för er respektive organisation och byggbranschen i stort? 

 Hjälpmedel i form av checklista är bra då erfarenhet från produktionen i många fall saknas hos 

projektörer. 

 För produktionspersonal med kort erfarenhet kan det vara bra med markerade risker på 

handling då de har svårare att göra riskbedömningar. 

 Bra dokumentation av risker som förekommer i projekten. Kontaktyta för överbryggning av 

kunskap mellan projektörer och produktion. Projektörer hinner se fler projekt och kan också 

bidra med att sprida kunskap och lärdomar i fler projekt. 

 Lättare om hela branschen följer samma arbetssätt. En branschstandard skulle innebära en 

kompetenshöjning i branschen. 

Hur kan vi använda arbetssättet för att göra mest nytta? Hur kan vi sprida arbetssätt & erfarenheter i 

branschen? 

 Viktigt att utveckla checklistan och hjälpmedlen. De mer diffusa punkterna som t.ex. 

belastningsskador och luftkvalitet etc., behövs också tas upp i checklistorna.  

 I pilotprojekt blev det alldeles för mycket risker, och för uppenbara risker markerades ut. Ett 

utav företagen har valt ut sex riskområden med risker som inte är direkt uppenbara för 

produktion så att det inte drunknar i mängden information. 

 Branschgemensamt är väsentligt. Då kan vi täcka olika typer av entreprenadformer och projekt. 

Vilka hinder har ni stött på vid implementering i projekt och hur kan vi undvika dem? 

 Svårt att hitta rätt tidpunkt för K1 i projekten. 

 Produktionsledningen har svårt att avsätta tid i tidigt skede eftersom de har pågående projekt. 

 Projektörer saknar kompetens för att upptäcka risker. 

                                                 
1 Hela detta stycke är samlat material från ”Workshop Säkerhetsprojektering K1” 2016-09-29. 
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 Det är svårt för projektörer att avgöra vilken nivå på risker som ska markeras samt på vilka 

handlingar. 

 Projekten har svårt att se ekonomisk fördel med K1. 

 Kunskap om arbetssätt K1 saknas och därför används det inte. 

 Fokusera på att använda checklistan för att projektera bort säkerhetsrisker. Sedan är det viktigt 

att fokusera på de risker som är viktigast/det som är svårt att se. Man får inte drunkna i 

varningstrianglar. 

 Fokus på att bygga bra team i projekteringen. Projektörer saknar produktionserfarenhet och 

arbetsmiljökunskap. BAS-P utbildningarna skulle behöva utvecklas för att kompetensen ska 

komma in. Höja status för arbetsmiljö.  

 Bostadsproduktion ofta mer strömlinjeformat, enklare att lösa.  

 Kostnaden för skador är ”dold”, det är svårt för projekten att se vad det kostar i pengar och 

lidande. 

Vilken typ av risker bör särskilt märkas ut på handling? Bör det göras på befintlig handling t.ex. på 

arkitektritning eller konstruktionsritning eller en särskild säkerhetshandling? 

 Fokusera på risker som inte direkt upptäckbara för produktionen t.ex: 

o Geotekniska risker, släntstabilitet, spont etc. 

o Belastning under byggskede. Hur mycket får man lasta på bjälklag? Gipsbuntar, 

saxliftar etc. 

o Tillfälliga konstruktioner. Hur sätter vi form, provisorisk stagning etc.  

o Montageplaner inkl. lyftanvisningar (Prefabmontage, glaspartier, balkonger etc.). 

o Om- och tillbyggnader (turordning för rivning, avväxlingar etc.). 

o Specifika säkerhetsanordningar (infästning sele, lösning för skyddsräcke – utöver 

standardlösning).¨ 

o Kanske även fokusera på brandrisker eller tredje man.  

 Helst inte uppfinna ny handling – skulle det gå att lägga på befintliga handlingar för respektive 

disciplin? Det behöver hänga ihop om det ska användas. Bygghandlingar i pappersform räcker 

inte till och ytterligare ritning riskerar hamna på hyllan. Kan man lägga i 3D-modellen som ett 

extra lager? Kan man lägga det i 4D? Arbete i tidiga skeden får utföras på annat format då 3D 

oftast saknas. 

 Koppla risker till lösning, standard, stöddokument etc.  

 Hur får man ut risk vid montage på ritning? Det är arbetssättet som är problemet, eftersom 

montaget är risken! Vissa risker kanske inte ska in till handling utan till arbetssätt. 
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4. Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö innefattar allt som har med klimatet på en arbetsplats att göra. Det finns både fysisk och 

psykisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön innefattar sådant som lokaler man vistas i, maskiner och 

fordon som används, ergonomi och tunga lyft. Psykisk arbetsmiljö innefattar hur man mår socialt på 

arbetsplatsen, bl.a. mobbning, diskriminering, stress och hälsa (Sundström, Svensson, Jonsson 2007). 

Vår rapport och i arbetssättet K1 innefattas i största del av fysisk arbetsmiljö eftersom det är 

arbetsplatsolyckorna man vill minska genom checklistan och säkerhetsritningen.  

4.1 Arbetsmiljöverket, aktuella lagar och förordningar 

Det finns lagar och regler som måste följas och ta hänsyn till vid upprättandet och utförandet av ett 

byggprojekt. Nedan beskrivs några av dessa.  

4.1.1 Arbetsmiljölagen (AML) 

I Arbetsmiljölagen(SFS 1977:1160) finns de regler som en arbetsgivare och andra skyddsansvariga är 

skyldiga att följa för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö. Det är Arbetsmiljöverket som är den myndighet som har fått uppdraget från regeringen 

och riksdagen att se till så att de lagar som finns om arbetsmiljö och arbetstider följs av alla företag och 

organisationer som är verksamma i Sverige. Två paragrafer kan ses som en slags grundstomme till 

Arbetsmiljölagen (Nilsson 2017), 2 kap. 1 § säger att ”Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till 

arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” samt 2 kap. 2 § ”Arbetet skall planläggas och 

anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö” (SFS 1977:1160). 

4.1.2 Arbetsmiljöförordningen och Plan- och bygglagen (PBL) 

Som ett komplement till Arbetsmiljölagen finns Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166), där de 

skyldigheter som finns att anmäla arbetsskador och tillbud till Arbetsmiljöverket behandlas.  

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) innehåller särskilda bestämmelser om konstruktion och 

utformning av byggnader, den innehåller även föreskrifter om detaljplaner och bygglov.  

4.1.3 Arbetsmiljöverkets författarsamling (AFS) 

Arbetsmiljöverkets författningssamling består av föreskrifter för olika branscher med mer 

specificerade regler och råd för att uppnå en god arbetsmiljö. Det är huvudsakligen föreskrifterna för 

byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) som tillämpas inom byggbranschen. I dessa föreskrifter 

finns förutsättningar för när en arbetsmiljöplan krävs och hur en sådan ska se ut och vad den ska 

innehålla. En arbetsmiljöplan krävs när antingen något av de 13 arbetena som listas i 12 a § andra 

stycket C behöver utföras eller när arbetet är av en sådan omfattning så att en förhandsanmälan ska 

lämnas till Arbetsmiljöverket. Förhandsanmälan ska lämnas, innan arbetena påbörjas, om arbetet 

beräknas pågå under längre tid än 30 dagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts 

samtidigt eller på vilket det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500. En arbetsmiljöplan ska 

alltid innehålla de regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen samt en beskrivning för hur 

arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete 12a § finns det en lista på 13 

arbeten. När dessa arbeten är aktuella ska det finnas en beskrivning av förebyggande åtgärder om dem 
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i arbetsmiljöplanen. En beskrivning av de särskilda åtgärder som ska vidtas under byggskedet för att 

arbetsmiljön ska kunna uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter samt de andra 

föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket meddelat med stöd av 

arbetsmiljöförordningen och som är tillämpliga på arbetet. 

Dessa 13 arbeten är: 

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. 

Enligt 12 b § måste även byggarbetsmiljösamordnaden utarbeta dokumentation som beskriver 

objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts, allt i den omfattning som 

är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning 

av objektet. (AFS 2008:16). Det är byggherrens ansvar att förvara den så länge som objektet består och 

om objektet överlåts ska dokumentationen överlämnas till den nya innehavaren (AFS 2008:16). 

4.1.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

De regler som SAM omfattas av återfinns i AFS 2001:1. Föreskrifterna om systematiskt 

arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa (AFS 2001:1).  

I AFS 2001:1 konstateras det att det är helt nödvändigt att arbetstagaren får klart för sig vilka risker 

som finns med de egna arbetsuppgifterna och vad som skall göras för att undvika ohälsa och olycksfall. 

Det är också väsentligt att känna till andra risker som arbetstagaren kan komma i kontakt med i arbetet. 

Det är särskilt viktigt att arbetstagaren har grundliga kunskaper om riskerna vid arbete på de platser 

som den egna arbetsgivaren inte kan bestämma över, till exempel vid arbete där flera arbetsgivare 

driver verksamhet och vid distansarbete.  
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4.1.5 Sanktionsavgifter 
En sanktionsavgift fungerar som ett straff för en arbetsgivare som inte följer de föreskrifter eller regler 

som Arbetsmiljöverket har satt upp för gällande arbete. Enligt bestämmelser i AFS 1999:3 kan utöver 

arbetsgivare, i vissa fall byggherren, BAS-P eller BAS-U bli skyldiga att betala en sanktionsavgift. 

Sanktionsavgifter ersatte den 1 juli 2014 många straffbelagda överträdelser, detta för att hanteringen 

av dessa incidenter skulle gå snabbare och inblanda färre myndigheter samt att påföljderna blir bara 

administrativa avgifter istället för böter eller fängelse (Arbetsmiljöverket 2014). 

En sanktionsavgift utdelas efter att en inspektör ifrån Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion 

och baseras på hur denna har uppfattat arbetsmiljön, inspektören ska meddela bristen till arbetsgivaren 

och meddela att den ska åtgärdas. Några avgifter är så kallade fasta avgifter. Det framgår av 

paragraftexten hur mycket som ska betalas och den fasta avgiften är lika för alla. I de flesta fall är dock 

sanktionsavgiften differentierad, vilket innebär att arbetsgivare med många anställda får betala mer än 

små arbetsgivare med färre anställda (Arbetsmiljöverket 2017c). 

4.2 Ansvariga gällande arbetsmiljö  

Genom en byggprocess, från projektering och planering till utförandet av projektet finns det många 

olika personer, juridiska personer och förbund som har ett arbetsmiljöansvar. Följande finns några av 

dem beskrivna.  

4.2.1 Arbetsgivaren 

Arbetsgivaren i ett företag har huvudansvaret för arbetsmiljön för sina anställda. Det är alltså 

arbetsgivaren, enligt krav från arbetsmiljölagen, som är ansvarig för att alla arbetstagare mår bra både 

fysisk och psykiskt på arbetsplatsen och förebygga arbetsskador som kan uppkomma på arbetsplatsen 

(Iseskog 2010). Är det ett stort företag kan arbetsgivaren delegera ner ansvaret till sina undersittande 

chefer, men han kan aldrig delegera ner huvudansvaret över arbetsmiljön. Så skulle något inträffa är 

det alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret. I arbetsgivarens uppgifter gällande arbetsmiljön finns 

det tre områden som måste beaktas (Sundström, Svensson, Jonsson 2007). Dessa tre områden är: 

 Planering. Arbetsgivaren måste ta fram en arbetsmiljömiljöpolicy. Denna policy ska visa vad 

arbetsgivaren och företaget vill nå med sitt arbetsmiljöarbete.  Arbetsgivaren måste ta fram en 

handlingsplan för hur arbetsmiljön på en arbetsplats ska förbättras.  

 Genomförande. I genomförandet måste arbetsgivaren ta fram en handlingsplan över hur 

arbetsmiljön ska förbättras. Även risker som kan uppkomma ska identifieras och kartläggas.  

 Uppföljning. Ifall det uppkommer några arbetsskador ska dessa sammanställas och utredas. 

Även de rutiner (handlingsplanerna och kartläggningarna) ska kontrolleras för att se om de 

fungerar eller inte.  

Ofta är arbetsgivaren en juridisk person och kan inte straffas utan bara dömas till skadestånd. Däremot 

ifall en arbetsplatsolycka skulle inträffa måste ansvaret för händelsen läggas på fysisk person (Iseskog 

2010).  
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4.2.2 Arbetstagaren 

Arbetstagaren är skyldig att följa alla lagar och föreskrifter som finns samt att använda den 

skyddsutrustning och skyddsanordning som föreskrivits. Han är även skyldig att följa reglerna som 

finns på arbetsplatsen som arbetsgivaren har upprättat (Iseskog 2010). Ofta står detta med i 

arbetstagarens anställningsavtal. Skulle arbetstagaren bryta mot något av detta kan han bli uppsagd eller 

omplacerad. Att bryta mot reglerna kan t.ex. vara att inte använda sig av den 

skyddsutrustning/skyddsanordning som föreskrivits vid ett visst arbete eller att ta bort en uppställd 

skyddsanordning för t.ex. fallrisk, utan giltigt skäl (Khajebahri 2011). Arbetstagaren är också skyldig 

att delta i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen för att skapa en bra arbetsmiljö (Iseskog 2010). 

4.2.3 Byggherre 

En byggherre kallas den person som låter utföra ett bygg- eller anläggningsprojekt (Nordstrand 2008). 

När en byggherre har låtit sig utföra ett bygg- eller anläggningsprojekt utgår alltid arbetsmiljöansvaret 

från denne person genom hela byggprocessen. Byggherre får dock lämna över ansvaret skriftligt till en 

byggarbetsmiljösamordnare, en BAS, ifall byggherren känner att han inte har tillräckligt med kunskap 

inom området (Fornstedt 2010). Vad en BAS innebär finns beskrivet under rubriken 

byggarbetsmiljösamordnare. Byggherren eller arbetsmiljösamordnaren är skyldig att följa alla lagar och 

regler som finns gällande arbetsmiljö och han ska se till att arbetsmiljön beaktas i ett tidigt skede så att 

samtliga projektörer kan projektera för en god arbetsmiljö (Khajebahri 2011). 

4.2.4 Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) 

En byggarbetsmiljösamordnare är en person som har blivit utsedd av byggherren att ta över ansvaret 

för arbetsmiljön. Det kan finnas max två byggarbetsmiljösamordnare under ett byggprojekt. En BAS-

P som har ansvaret för arbetsmiljön under planering och projektering av byggprojektet och en BAS-U 

som är ansvarig för arbetsmiljön under utförandet av byggprojektet (Fornstedt 2013). BAS-P’s ansvar 

under projekteringen och planeringen av byggprojektet är att samordna alla projektörer gällande 

arbetsmiljö. BAS-P är ofta den person som upprättar arbetsmiljöplanen för byggprojektet. Vad en 

arbetsmiljöplan innebär finns beskrivet under rubriken 4.1.3 Arbetsmiljöverket författarsamling. BAS-

U’s uppgifter under utförandet av byggprojektet är att samordna alla aktörer på byggarbetsplatsen 

gällande arbetsmiljö. BAS-U verkställer och arbetar med arbetsmiljöplanen som BAS-P har tagit fram 

under projekteringen (Fornstedt 2013). 

Både BAS-P och BAS-U kan vara en juridisk person men då måste byggherren utse en fysisk person 

som handläggare. (AFS 1999:3, 11 §, 13 §) 

4.2.5 Skyddsombud 

Skyddsombud ska finnas på en arbetsplats där det finns fem eller fler anställda eller om de anställda 

kräver det (SFS 1977:1160 6 § 2). Ett skyddsombud är en person som är fackligt förtroendevald som 

har sin största uppgift att företräda samtliga anställdas rättigheter gällande arbetsmiljö- och 

säkerhetsfrågor (Iseskog 2010). 

Skyddsombudets arbetsuppgifter på en byggarbetsplats inkluderar många olika moment. 

Skyddsombudet har rätt till att tillsammans med platsledning planera rutiner för arbetsplatsens 

arbetsmiljö (Sunström, Svensson, Jonsson 2007). Skyddsombudet kan delta i skyddsronder där man 
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går runt hela byggarbetsplatsen och identifierar risker som påträffas, skyddsombudet ska därefter 

komma med förlag på lösningar hur dessa risker ska åtgärdas och förhindras i framtiden (Khajebahri 

2011). Skyddsombud har rätt att delta vid utredning av arbetsplatsolyckor och risker. Dessutom har 

skyddsombudet alltid rätt att hindra ett arbete som anses vara farligt för någons liv eller hälsa (SFS 

1977:1160 6 § 7). Skulle ett arbete stoppas kommer arbetsmiljöinspektörer från arbetsmiljöverket ut 

till byggarbetsplatsen för att avgöra ifall stoppet var skäligt eller inte (Sunström, Svensson, Jonsson 

2007). 

4.2.6 Skyddskommitté  
Ett företag måste upprätta en skyddskommitté ifall företagets anställda uppnår över 50 anställda 

(Sunström, Svensson, Jonsson 2007). En skyddskommitté är uppbyggd av flera olika personer på en 

arbetsplats. Det ska vara representanter från både arbetsgivarsidan och arbetstagarna och det ska alltid 

vara minst ett skyddsombud med i skyddskommittén (SFS 2007:913). Skyddskommittén ska beakta 

hur företaget arbetar med arbetsmiljö samt delta i företaget planering av arbetsmiljöarbete. 

Skyddskommitténs ska arbeta med bl.a. företagshälsovård, utbildning gällande arbetsmiljöfrågor och 

arbetsanpassning och rehabilitering (Sunström, Svensson, Jonsson 2007). 

4.3 Arbetsskador inom byggbranschen  
Byggbranschen är, som vi tidigare nämnt, en av de mest riskfyllda branscherna att arbeta inom. Det är 

inte ovanligt att det sker arbetsplatsolyckor ute på byggarbetsplatsen som leder till arbetsskador, 

arbetsplatssjukdomar och ibland olyckligtvis även dödsfall. Byggbranschen är en tung bransch att 

arbeta inom, där det ofta innefattar arbeten som tunga lyft och oergonomiska arbetsställningar som 

kan leda till muskel- och ledvärk. Något som också präglar byggbranschen är att byggtiderna hela tiden 

pressas. Alla arbetsmoment ska göras snabbare och snabbare vilket leder att man ibland kan ta 

ogenomtänkta och riskfyllda beslut som kan leda till förödande konsekvenser (Arbetsmiljöverket 

2017b). 

Definitionen av en arbetsskada eller arbetssjukdom innebär att den skadade/sjuka personen är 

sjukskriven från sin arbetsplats i minst en dag på grund av orsakad skada/sjukdom. Det är alltså dessa 

skador och sjukdomar som innefattas av arbetsmiljöverkets statistik (Samuelson 2016).  

4.3.1 Arbetsplatsolyckor 2010-2017 
Byggbranschen ligger på tredje plats gällande flest arbetsskador per år och bransch (Arbetsmiljöverket 

2017a). Byggbranschen står för 11 % av alla arbetsplatsolyckor som sker under ett år. Det finns många 

olika orsaker till arbetsplatsolyckor. På Arbetsmiljöverkets hemsida under fliken arbetsskadestatistik 

finns samtliga arbetsskador som har rapporterats in till Arbetsmiljöverket, se bild 3.  
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Alla arbetsskador som har rapporterats in har delats in i nio olika kategorier. Det finns två kategorier 

som är överrepresenterade gentemot de andra kategorierna. Den största orsaken till 

arbetsplatsolyckorna är kategorin ”fordonskollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller 

djur”. Den kategorin står för 39 % av alla arbetsolyckor som sker. Den andra överrepresenterade 

kategorin är ”fall av person” som står för 24 % av alla arbetsplatsolyckor som sker.  

4.3.2 Arbetsplatsolyckor 2015 
Bild 4 visar en mer detaljerad fördelning över kategorierna av arbetsplatsolyckor 2015. Kategorierna 

som handlar om förlorad kontroll av olika redskap, maskiner eller föremål utgör tillsammans 42 % av 

alla arbetsplatsolyckor som sker. Orsaken till olyckorna i dessa kategorier utgör sådant som innefattar 

en tjänsteman eller yrkesarbetares dagliga säkerhetsrutiner för att inte olyckan ska inträffa 

(Arbetsmiljöverket 2017a). T.ex. använda utsatt säkerhetsutrustning och skyddsanordningar, inte 

lämna maskiner utan uppsikt som behöver ses efter, eller att verktyget/maskinen ska vara ergonomiskt 

anpassat för att verktyget/maskinen ska kunna användas på bästa sätt (Fornstedt 2013).   

 

Bild 4. Kategorier av arbetsplatsolyckor 2015. (Arbetsskador inom byggindustrin 2015) 

Bild 3. Statistik över anmälda arbetsskador inom byggbranschen 2010- maj 2017. (Arbetsskadestatistik, Arbetsmiljöverket 2017) 
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4.3.3 Dödsolyckor inom byggbranschen  
Under åren 1994 till 2015 inträffade 162 dödsfall inom byggbranschen. Bild 5 visar årsfördelningen av 

alla dödsolyckor som skett under den perioden. Den senast samanställda statistiken är från 2015 där 

det var fyra personer som omkom inom byggsektorn, fem dödsolyckor ifall man räknar in en 

sidoentreprenör som arbetade som målare (Samuelson 2016). Orsaken till dessa olyckor i korthet var: 

 Hjullastförare blev klämd under en lastmaskin.  

 Byggarbetare föll med rasande byggnadsställning. 

 Anläggningsarbetare blev begravd under rasmassor. 

 Bergsprängare i exposition av sprängmedel.   

 Målare föll från fjärde våningen vid målning.  

 

Bild 5. Årsfördelning av dödsolyckor. (Arbetsskador inom byggindustrin 2015) 

Internationellt sett ligger ändå Sverige lågt när det gäller arbetsplatsolyckor. Siffror från EU:s 

statistikbyrå Eurostat visar att olycksfrekvensen per 100 000 sysselsatta i EU15-länderna 2014 var 1927 

olycksfall utan dödlig utgång medan i Sverige så var motsvarande siffra 745 olyckor. För dödsolyckor 

var det 2,08 per 100 000 sysselsatta i EU15 och 1,26 i Sverige (AFA Försäkring 2017).  

4.4 Teori om att förhindra arbetsplatsolyckor 
Enligt (Pinto, Nunes, Ribeiro 2011) så är det vanligt att checklistor används vid riskbedömningar inom 

byggindustrin. De påpekar dock att en tydlig brist med dessa är osäkerheten i den information som 

genereras och att de måste kombineras med andra lösningar för att ge ett omfattande 

säkerhetsunderlag. 

Det är inte en ny ide att fokusera på riskbedömningar i de tidigare stadierna så som planering och 

projektering av byggprojekt för att minska risken för olyckor. Begreppet ”Prevention through Design” 

infördes i USA på 1990-talet och utgör ett åtgärdsprogram där säkerhet, hälsa och miljö upprättas 

redan i planering- och projekteringsfasen (Manuele 2008). För att en sådan arbetsgång ska fungera och 
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ge resultat måste alla olika parter inklusive ingenjörer, konstruktörer och arkitekter ta ett större ansvar 

samt känna till och följa de regelverk och säkerhetsbestämmelser som finns (Toole, Gambatese 2002)  

Tre forskare från Glasgow Caledonian University har undersökt designers och planerares synvinkel på 

arbetssäkerhetsfrågor och menar på att många som är aktiva i planeringsskedet av byggprojekt saknar 

insikt och förståelse för många säkerhetsfrågor (Morrow, Cameron, Hare 2015). Ett annat problem 

kan vara att ansvariga parter inom byggindustrin tenderar att förlita sig på tidigare erfarenheter när de 

bedömer risker vilket kan leda till subjektiva bedömningar (Fung, Tam, Lo, Lu 2010).   

En intervjustudie genomfördes på yrkesarbetare verksamma i Hong Kong som har varit med om 

arbetsolyckor. Studien utfördes på både lokal och importerad arbetskraft. Syftet med undersökningen 

var att fastställa vad som var den bakomliggande faktorn till varför arbetaren utförde arbetet på ett sätt 

som innebar en risk för deras egen och i några av fallen andras säkerhet. Studien indikerade att de 

största orsakerna till att arbetarna genomförde sitt arbete på ett osäkert sätt var brist på kunskap om 

säkerhet, arbetaren ville framstå som ”tuff”, påtryckningar beroende på tidsbrist och arbetsledning, 

arbetskollegornas inställning till säkerhet och även i vissa specifika fall brist på den organisatoriska 

nivån samt ekonomiska och psykologiska faktorer. Studien pekar på att det effektivaste sättet utifrån 

yrkesarbetarens åsikt att öka säkerhetsmedvetenheten och viljan att arbeta på ett säkert sätt bland 

yrkesarbetarna var att de som sitter i ledningen visar intresse för säkerhetsfrågor samt att det genomförs 

möten i form av workshops där arbetare från olika nivåer är delaktiga (Choudhry, Fang 2008). 

En svensk studie som innefattade intervjuer med 5 skyddsombud och 19 arbetsledare genomfördes på 

ett svenskt byggprojekt 2009, studien genomfördes fenomenografiskt (Törner, Pousette 2009). En 

fenomenografisk studie är en slags kvalitativ forskningsmetod som syftar till att beskriva olika 

människors uppfattningar av fenomen som uppstår. Resultat av en sådan studie blir ett 

fenomenografiskt utfallsrum som beskriver de olika uppfattningarna och relationerna mellan dem som 

kan uppstå av det undersökta fenomenet (Larsson 1986). Studiens syfte var att beskriva de viktigaste 

komponenterna i hur man lyckas få en arbetsplats med hög säkerhetsstandard med hjälp av 

erfarenheter ifrån både erfarna arbetsledare med bakgrund som yrkesarbetare samt ifrån skyddsombud 

som har flera års erfarenhet från att överse säkerheten på arbetsplatser. 

Studien identifierade fyra stycken huvudkategorier som förutsättningar till en hög 

arbetssäkerhetsstandard. Dessa fyra var följande; Projektets karaktär och vilket slags arbete som ska 

utföras, det sätter gränserna för vilka säkerhetsrisker som kan uppkomma och det förarbete man kan 

göra för att förhindra att de uppkommer. Den andra är organisatoriska och strukturella förutsättningar, 

dessa omständigheter påverkar planeringen, vilka roller olika personer har, vilka rutiner som genomförs 

och vilka resurser som finns att tillgå för att förebygga att säkerhetsrisker uppstår. Den tredje är 

arbetsplatsens och företagets gemensamma värderingar, normer och uppförande gällande 

säkerhetstänk. Detta innefattar även hur villiga arbetarna är på att samarbeta och interagera med 

varandra över gränser mellan avdelningar och olika företag. Sista kategorin är den individuella 

kompetensen och attityden vilket även innefattar kunskapen, förmågan och erfarenheten gällande 

säkerhetsrisker (Törner, Pousette 2009). Detta stöds av en rapport som skrevs av Magnus Stenberg. 

Rapporten är också en intervjustudie genomförd i Sverige (Stenberg 2016). Den undersökningens 
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slutsats är att det är ett komplext problem att försöka förstå vad som är de bakomliggande orsakerna 

till allvarliga arbetsolyckor men att de områden som särskilt bör beaktas är; personfaktorer, 

säkerhetskultur, stress och säkerhetsdesign. 

Kategorin som behandlar organisatoriska och strukturella förutsättningarna är den som behandlar 

planerings- och projekteringsfasen. Där utvecklas det som är viktigt gällande planering- och 

projekteringsfasen och de menar på att det är nödvändigt att ha ett genomarbetat arbetssätt och rutiner 

för att identifiera säkerhetsrisker och hur man tilldelar personal olika roller för att förbättra arbetet 

kring säkerheten (Hudson 2007). Dock så måste ett sådant arbetssätt kompletteras med andra 

tillämpningar som anpassar föreskrifterna till just det arbetet som ska utföras. Har man ett arbetssätt 

som sägs innefatta allt utan anpassningar så riskerar man att ett sådant system blir för komplext. Då 

kan själva systemet bli en säkerhetsrisk genom att det läggs för stor tillit på ett system som behandlar 

säkerhetsrisker för något så avancerat och varierande som en byggarbetsplats. De menar också på att 

även i standardiserade arbetsmoment så finns det en risk om arbetare förväntar sig att alla 

säkerhetsrisker ska vara bortprojekterade eller att det förväntas finnas förbestämda åtgärder ifall en 

risk skulle uppstå, ett sådant system skulle innebära att det blir allvarligare olyckor och andra 

komplikationer om ett problem uppstår. (Loukopoulou 2008). Även om ett tillsynes komplett 

systematiserat arbetssätt används så är en vital del av en nyttig säkerhetskultur att ifrågasätta det och 

aldrig lita på det till 100 procent (Hale 2000). En hög standard på säkerhetsrutinerna ger även alla 

medarbetare och samarbetspartners indikationer på att ledningen sätter ett högt värde på säkerheten 

vilket bidrar till ett bättre säkerhetsklimat överlag (Törner, Pousette 2009). 

En svensk studie genomförd 2008 pekar på att yrkesarbetarens inställning till säkerhetstänk inte var 

beroende av hur nöjd han/hon var med sin anställning på företaget eller hur motiverad denna var på 

att utföra sitt arbete. Artikeln föreslår att det är en slags motivation som driver karriärstänket och en 

annan som driver säkerhetstänket. Författarna menar också på att det bästa sättet för att minska den 

påverkan som den mänskliga faktorn har på antalet arbetsolyckor är att fokusera på att yrkesarbetaren 

är väl informerad om säkerhetsrisker. Dessutom försöka motivera dem till att tänka säkert och att det 

psykologiska klimatet på arbetsplatsen är positivt inställt till säkerhetstänk (Larsson, Pousette, Törner 

2008). 

Flera olika IT- och datorbaserade tekniker och program håller på att utvecklas för att kunna motverka 

och förutse olyckor på arbetsplatser. Genom att visualisera vanliga arbetsprocesser på en 

byggarbetsplats i 3D-miljö har man lyckats identifiera fler risker än tidigare jämfört med traditionella 

metoder. I ett pilotförsök så konstaterades det att fem av sex risker som identifierades hade varit svåra 

att upptäcka utan stöd från programmet (Chun, Li, Skitmore 2012). 

I maj 2017 gav Arbetsmiljöverket ut en kunskapssammanställning där syftet var att redovisa 

internationell forskning som belyser områdena riskfaktorer och riskprevention i byggbranschen 

(Berglund, Johansson, Johansson, Nygren, Rask, Samuelson, Stenberg 2017). Studien baserades på 401 

artiklar som hämtades ifrån byggindustrin i Europa, Kanada, USA, Australien och Japan. Det drogs 

många slutsatser på olika delar av byggbranschen men de gällande projektering och förebyggande 

säkerhetsarbete var att det behövs tydligare regler vad gäller rollfördelning och uppgifter för byggherre, 
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byggarbetsmiljösamordnare och projektörer. De tyckte även att projektörer bör ha ett utvidgat ansvar 

samt att byggherrens ”back-up”-ansvar gentemot byggarbetsmiljösamordnarna behöver förtydligas. 

Många forskare i de artiklarna som studerades var eniga om att yrken som är involverade i de tidiga 

planerings- och designfaserna måste ta ett större ansvar för säkerheten på byggarbetsplatsen. De risker 

som finns kan minskas genom att föra hälso- och säkerhetsaspekten tidigt i projektet. Det måste 

uppmärksammas tydligare att konstruktörer och arkitekter måste tänka på säkerheten under själva 

byggprocessen och inte bara på slutanvändarens säkerhet (Berglund, Johansson, Johansson, Nygren, 

Rask, Samuelson, Stenberg 2017). 

4.5 Pågående insatser  

I en artikel publicerad av Byggindustrin (Bennewitz 2016) intervjuas Pierre Gustafson som är 

arbetsmiljöinspektör och projektledare för en satsning som Arbetsmiljöverket genomför under åren 

2015-2017 som går ut på att inspektera arbetsmiljöproblem på de stora byggföretagen i Sverige 

(Arbetsmiljöverket 2016). I artikeln så presenteras resultatet av projektets första år där fokus låg på 

Sveriges sex största byggföretag; Peab, Skanska, NCC, Veidekke, JM och Strabag. Det genomfördes 

cirka 30 besök per företag under året. Gustafsson berättar att det var mycket brister ute på 

byggarbetsplatserna och att de har fått lämna ganska omfattande kravlistor till alla sex företagen. Den 

allvarligaste bristen som upptäcktes på samtliga företag är att uppgiftsfördelningen har brustit när det 

gäller ansvaret för arbetsmiljön. Ansvaret fördelas ner till platschefer ifrån central nivå, sedan fördelas 

det vidare ner till arbetsledare som ofta varken har kunskap, utbildning, tid eller befogenhet att ta 

ansvar för arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2016).  

En teori är att det beror på att platschefernas roll har förändrats successivt de senaste 10-15 åren och 

att arbetsledarna har fått den roll som platscheferna hade tidigare säger Gustafsson. Detta leder till 

sämre arbetsförhållanden för arbetsledarna som i större utsträckning drabbas av stress idag. Detta ska 

motverkas genom att Arbetsmiljöverket har ställt krav på att de ska fördela arbetsmiljöarbetet 

skriftligen samt se över kunskapsnivån hos arbetsledarna. Även om det fanns många brister i de stora 

företagens byggarbete så berättar Gustafsson att de presterar bättre än de mindre företagen i 

byggbranschen (Bennewitz 2016). 

Den 27 mars 2017 startades ett nytt initiativ som kallas för ”Håll nollan”. Bakom detta står den 

nystartade organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Organisationen skapades för 

att sätta stopp för den allvarliga situationen som är antalet skador i byggbranschen. I organisationen är 

för tillfället 13 av Sveriges största arbetsgivare inom byggbranschen medlemmar. VD för 

organisationen är Skanska Sveriges tidigare arbetsmiljöchef Ulrika Dolietis. ”Genom att samla de 

största bolagen i detta unika initiativ kan vi börja dela och sprida erfarenheter, kunskap och effektiva 

metoder med varandra, för att så snabbt som möjligt få bukt med detta allvarliga problem” säger 

Dolietis. Det som gör denna satsning unik är att medlemmarna representerar alla de olika faser som 

finns i ett byggprojekt. Att skapa gemensamma arbetssätt och standarder är en av de tydliga 

målsättningarna med den nya organisationen. En annan är att få med arbetsmiljö och säkerhet som en 

parameter i anbudsprocessen (Sveriges Byggindustrier 2017).  
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5. Intervju- och enkätsvar 
Vi har genomfört två stycken omfattande intervjuer med produktionschefer med erfarenhet av 

arbetssättet K1 samt sex stycken enkäter med produktionschefer som inte har erfarenhet av 

arbetssättet.  

5.1 Intervjuer 

5.1.1 Brf. Västersol 2 

Brf Västersol var ett byggprojekt där det byggdes fyra lägenhetshus med totalt 62 lägenheter. 

Flerbostadshusen byggdes i Göteborg och byggnationen startade 2015 och stod klart 17 månader 

senare. Brf Västersol var det projekt som arbetssättet K1 först implementerades i. Det var i detta 

projekt som bl.a. problemen med överflödiga och oväsentliga varningstrianglar upptäcktes. Intervjun 

gjordes med en projektledare från projektet Brf Västersol.  

Innan byggstarten för projektet Brf Västersol genomfördes 2-3 möten för att gå igenom byggprojektet 

i tanken och försöka identifiera alla risker. I detta möte deltog projektörer, projektledare och 

skyddsombud. Detta var en bra sammansättning av grupp eftersom alla hade olika erfarenheter och 

arbetsuppgifter genom projektets gång. Det var extra positivt att ha med ett skyddsombud som hade 

både erfarenhet och utbildningar gällande arbetsmiljö vilket inte projektörer eller projektledare har i 

samma utsträckning. En viktig nyckelfaktor är att bjuda in rätt personer till mötena för 

riskidentifieringen och framtagningen av checklistan under projekteringen. Det är viktigt att ha ett bra 

team. Det är också viktigt att göra projektspecifika checklistor, det går inte att ha en generell lista som 

fungerar att implementera på alla olika sorters projekt eftersom alla projekt är olika.  

I intervjun kom det fram att samtliga trianglar som fanns med på Brf Västersols ritningar upplevdes 

som överflödiga. Alla varningstrianglar som var utmarkerade på ritningarna var risker som var 

uppenbara. Exempel på sådana risker var fall från takkant, fall från balkongkant och övertäckning av 

hisschakt. Det ansågs att man inte skulle lägga så stor vikt på symbolerna (varningstrianglarna) utan 

lägga mer fokus och tid på den bakomliggande checklistan. Det ansågs också att det var bra att även 

bjuda in skyddsombud och inte bara platsledning och projektörer när riskidentifieringen till checklistan 

skulle göras. Erfarna skyddsombud och yrkesarbetare har ofta mycket erfarenhet och kan ha bra input 

som kan vara väsentligt att tillföra till checklistan och vara användbart till identifieringen av risker. Det 

ansågs också att eftersom bostadsprojekt ofta är repetitionsmässigt, speciellt nybyggnation, känns 

arbetssättet onödigt att använda här. Många risker som finns på ett bostadsprojekt finns också med i 

andra bostadsprojekt och således vet man redan av erfarenhetsåterföring vilka risker som kommer att 

finnas. Det räcker att använda väl genomförda arbetsberedningar för att undvika de risker som 

kommer att uppkomma. Arbetssättet skulle passa bättre vid mer komplexa projekt, såsom sjukhus, 

kontor, renoveringar och när tredje man är inblandad.  

Eftersom Arbetsmiljöverket redan har krav på att alla byggprojekt måste följa checklistan för 

projekteringsansvar, uppfattas det som att göra checklistan från arbetssättet K1 som dubbelarbete. 

                                                 
2 Hela kapitlet 5.1.1 Brf Västersol är en sammanfattning av en intervju som gjordes 2017-03-14 med Lisa Darvik 

från Skanska. 



21 

 

Dessutom deltar vanligtvis inte något skyddsombud vid genomgång av Arbetsmiljöverkets checklista 

för projekteringsansvar, utan genomförs av projektörer/BAS- P. Checklistan som tas fram vid 

arbetssättet K1 är dock mer djupgående och detaljerad än vad Arbetsmiljöverkets checklista är. Någon 

slags samordning mellan arbetssättet K1s checklista och Arbetsmiljöverkets checklista hade varit bra.  

Något som inte tas upp i checklistan i arbetssättet K1 just nu är logistik. Det innebär hur material till 

arbetsplatsen ska lossas eller hur materialet ska transporteras in i byggnaden, till exempel otympliga 

och tunga gipsbuntar och fönster. Logistik är ett moment som involverar många säkerhetsrisker och 

som det borde tas hänsyn till i arbetssättet. 

En av de största riskerna på en byggarbetsplats är att det är oordning. Det är något som måste 

förbättras. Det ansågs att ifall det är stökigt och är allmänt oordning på en byggarbetsplats sänks 

uppmärksamheten gällande arbetsmiljö och man bryr sig mindre om sin egen och andras säkerhet.  

Att självklara risker var nämnda i checklistan var inte ett problem. Det skapar en tankeprocess för att 

kunna identifiera fler risker. Det är när de självklara riskerna markeras ut på ritningen som det blir 

problem.  

Bild 6 visar ett utklipp ifrån checklistan som användes under projektet Brf Västersol. Det är samma 

checklista som togs fram under den andra SBUF-rapporten. Riskerna beskrivs i den första kolumnen 

och i den andra kolumnen kan ansvarig person skrivas i. Nästa två kolumner handlar om risken är 

aktuell eller inte och femte kolumnen kan kommentarer om risken skrivas in. I den sista kolumnen 

“hänvisning” kan det skrivas in direktlänkar till respektive företags egna föreskrifter som är direkt 

kopplade till företagens datorsystem.  

Bild 6. Checklista från Brf Västersol. (K1- en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen). 
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Bild 7 visar de allmänna riskerna i detta byggprojekt. Detta är även samma allmänna risker som togs 

fram under den första SBUF-rapporten. Bild 8 visar de hänvisningar som är specifika för projektet Brf 

Västersol och är direkt kopplade till varningstrianglarna på ritningarna. Bild 9 är ett utklipp ifrån 

ritningarna från projektet. Det visar ett exempel på hur det kan se ut när ritningarna är markerade med 

varningstrianglar.  

 

 

  

Bild 7. Allmänna risker i Brf Västersol. (Arkitektritning Brf 

västersol 2013) 

Bild 8.  Specifika hänvisningar för Brf Västersol. 

(Arkitektritning Brf Västersol)  
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Bild 9.  Varningstrianglar exempel (Arkitektritning Brf Västersol) 

5.1.2 Tändstickan 3 3 
Tändstickan 3 är ett projekt som är en del av ett större projekt som genomförs i Göteborg. Tändstickan 

3 är ett projekt där det byggs ett kontorshus och projektet är ett av de senaste projekten som 

arbetssättet K1 har implementerats i.  

I detta projekt genomfördes en arbetsmiljöworkshop innan uppstarten av projektet samt att det 

genomfördes regelbundna arbetsmiljömöten. 

I detta projekt var man nöjd med antalet varningstrianglar på ritningarna. Det fanns inga överflödiga 

varningstrianglar och det var inga varningstrianglar som saknades på ritningarna. Här ansåg man istället 

att checklistan behöver uppdateras och skäras ner. Det var många kvalitetspunkter i checklistan som 

inte handlade om arbetsmiljö.  

Något som uppmärksammades i uppförandet av checklistan till Tändstickan 3 var att försöka göra 

checklistan mer projektspecifik, att man ska kunna ”klicka bort” en hel flik i checklistan, en flik som 

inte har med just det specifika projektet att göra t.ex. att man ska kunna klicka bort fliken som handlar 

om sprängarbete om byggprojektet inte involverar det arbetsmomentet.  

Inför implementeringen i detta projekt hade arbetssättet K1 utvecklats en del. Fler kolumner hade lagts 

till. Annars är checklistan uppbyggd på samma vis som i projektet Brf Västersol och checklistan från 

den andra SBUF-rapporten. Bild 10 visar hur checklistan såg ut under detta projekt. Här har kolumnen 

om vem som är ansvarig utvecklats. Istället för att skriva in vem som är ansvarig har fem nya kolumner 

skapats. De kolumner som har lagts till handlar om vem som är ansvarig för risken, om risken ska 

hanteras av K, hanteras av KP/prefab och/eller hanteras av produktion. Även en kolumn med risk 

åtgärdad under projektering och risk markerad på ritning. Tanken är här att samtidigt som checklistan 

                                                 
3 Hela kapitlet 5.1.2 Tändstickan 3 är en sammanfattning av en intervju som gjordes 2017-03-08 med Magnus 

Robertsson och Mattias Berglin från Skanska.  



24 

 

gås igenom kryssas en eller flera av de sista fem kolumnerna i för att göra det tydligt om vem som är 

ansvarig och om risken är markerad på ritning eller inte.  

 

Bild 10. Checklista från Tändstickan 3. (K1- en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen, fortsättning 2014) 

I detta projekt användes även varningstrianglarna på ett annat sätt än vad som användes i Brf Västersol. 

Varningstrianglarna markerades ut sammansatta med flera varningstrianglar tillsammans samt en 

gemensam textbeskrivning för de sammansatta trianglarna. Detta gjordes för att fånga upp flera risker 

vid samma arbetsområde, se bild 11 och 12. Även de allmänna förklarningarna för riskerna hade 

uppdaterats. Fler rubriker och varningstrianglar hade lagts till samt att några rubriker och förklaringar 

hade ändrats, se bild 13.  

  

Bild 11. Exempel varningstrianglar Tändstickan 3. (Arkitektritning Tändstickan 3) 
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Bild 12. Exempel varningstrianglar på ritning. (Arkitektritning Tändstickan 3) 

 

Bild 13.  Generell gruppering av risker. (Arkitektritning Tändstickan 3) 
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5.2 Enkätsvar  
Liknande svar har sammanslagits. Svaren är direkt hämtade från respondenternas enkätsvar och är 

endast korrekturändrat.  

Fråga 1: Finns det återkommande risker som du anser att konstruktörer borde ha projekterat bort?  

Svar: 

 Arbete på höjd. Sätt in ingjutningshylsor i underkant balkong för livlinor 

 Arbetsplattformar i trapphus och hisschakt under stomresning  

 Fästen för skyddsräcke i färdiga bjälklagselement  

 Ingjutningshylsor för hängbryggor (Combisafe takfot) 

 Provisorisk byggström ritas in på el-ritning för att undvika kablar liggande på fel ställe 

(ingjutning i valv ect, kablar ligger på golvet i trapphus och genom dörrar)  

 Där det krävs arbetsgångar (d.v.s. i vilken ordning saker sker) vid t.ex. vid ombyggnader kan 

dess bli bättre. Ibland är det jättebra, ibland är de teoretiska och går tyvärr inte att bygga efter 

i praktiken och ibland är de tyvärr så dåliga så de varken går att bygga efter i teorin eller 

praktiken. 

 På industrihallar vill jag ha med fästen för provisorisk fallskydd på smidespelarna, det skulle 

vara bra att ha på smidesritningar så det kommer med i smidesköpet. 

 Öppna schakt och lösningar kring det. 

 Montage av trappor och val av trappor. 

 Val av taklutningar, takmaterial, fasadmaterial, fönsterstorlekar även med avseende på 

arbetsbelastning och tillträde till byggnadens delar under byggtid. 

 Byggnadshöjder kopplat till närliggande områden 

 Placering av hjälpmedel ska få tillräckligt utrymme (till exempel kranplacering och 

förberedelser för det) 

 Val av material och utrustning och montering av dem. 

Fråga 2: Finns det återkommande risker som inte går att projektera bort som du anser hade varit 

nyttigt att bli påmind om på ritning? 

Svar:  

Alla typer av risker kopplat till arbeten med särskild risk enligt AFS. Till exempel arbete på höjd, arbete 

med schakter arbete med tunga lyft, arbete nära högspänningsledningar, arbete med risk för drunkning, 

arbete under mark (tunnlar/brunnar), arbete med sprängning, arbete nära trafik, arbete med rivning. 

Skall man ha med riskerna på ritningen skall alla risker med. Antingen allt eller inget, annars är det svårt 

att lita på ritningen. Om hälften är med, skapar den en falsk trygghet som gör att min inte funderar på 

de risker som är glömda.  Det finns få konstruktörer som är såpass duktiga vad det gäller produktion, 

så jag tror att konstruktörerna får med alla risker. Jag tror det är bättre att konstruktörerna konstruerar 

och är duktiga på det, och vi i produktionen driver byggprojekt och är duktiga på det.  
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Fråga 3: Finns det återkommande risker som inte går att projektera bort som du anser hade varit 

överflödigt att bli påmind om på ritning? 

Svar:  

Tillträde balkong kan bli en punkt som blir för återkommande i ett bostadsprojekt för att ge kraft vid 

ständig påminnelse.  

Har märkt under lång tid att det medvetet projekteras ur arbetsmiljöhänsyn dåliga lösningar främst vad 

gäller höjder, arbete ovan axelhöjd och svåråtkomliga ställen på byggnaden.   

För fallrisker och andra risker som alltid är aktuella vid byggnationer av flerbostadshus så som skydd 

på uppstickande armeringsjärn, provisorisk el, byggnadsställningar, kranar/lyftanordningar ect. De 

som ska använda bygghandlingarna borde få avgöra vad som ska vara med på ritningen.  
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6. Resultatanalys 
Genom både intervjuerna och svaren från enkäterna samt vår litteraturstudie har vi kommit fram till 

följande underlag till projektörer att beakta innan ett projekt med arbetssättet K1 startas. 

6.1 Underlag projektörer  

Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till följande underlag till projektörer:  

 Väljer man bort en kategori som inte ska markeras ut på ritningarna måste alla inblandade vara 

medvetna om att det beslutet har tagits för att inte skapa onödiga missförstånd. Detta dels 

utifrån intervjun med Robertsson och Berglin från Tändstickan 3, där de ansåg att checklistan 

ibland kunde bli för omfattande och att det hade kunnat vara bra att ta bort kategorier, och 

dels ifrån ett enkätsvar som menade på att ifall risker ska markeras på ritning ska samtliga risker 

markeras ut för att inte skapa förvirring.  

 Den utvecklade checklistan som användes vid Tändstickan 3 är att föredra framför den som 

användes vid Brf Västersol, det gör det mycket lättare att få en överblick över vem som är 

ansvarig för vad. 

 Följande kategorier uppkom ofta som överflödiga att markera ut; Fallrisk, fallskydd vid 

balkong- och takkant, övertäckning av hisschakt och gropar och snubbelrisk. Detta var risker 

som uppfattades som överflödiga utifrån intervjun med Darvik, samt enkätsvaren från våra 

respondenter från fråga 3.  

 Försök att ha kommunikation med de som ska bruka bygghandlingarna så att deras personliga 

åsikter om vilka risker som markeras ut på ritningarna beaktas. Detta för att produktionsledarna 

som ska använda ritningarna i produktionen lär känna projektet på ett bra sätt i ett tidigt skede 

och kan då hantera riskerna i produktionen på ett bra sätt. Detta från enkätsvaren från 

respondenterna från fråga 3.  

 Gå igenom hela checklistan vid möten där representanter ifrån projektörerna, projektledarna, 

arbetsmiljösamordnare och skyddsombud är med. Alla representanter från olika 

yrkeskategorier har olika erfarenheter och kunskaper, och kan således bidra till identifieringen 

av risker i projektet på olika sätt och ta lärdom av varandra. Detta från både intervjun med 

Darvik från Brf Västersol och intervjun med Robertsson och Berglin från Tändstickan 3. 

 Försöka att ha en arbetsmiljöworkshop innan projektet startar med deltagare från alla 

yrkeskategorier och branscher. För att få alla inblandade i projektet med på banan och få alla 

att vilja sträva mot samma säkerhetsmål, måste alla få information och det skulle de få med en 

gemensam uppstartsworkshop med inriktning på arbetsmiljö. Detta dels från intervjun med 

Robertsson och Berglin från Tändstickan 3. På det projektet genomfördes en 

arbetsmiljöworkshop innan projektet startade som uppfattades som lyckad. Dels även från 

Choudhry och Fang. Deras studie visade att yrkesarbetarna blev mer motiverade att arbeta 

säkert ifall det genomfördes möten och workshops med inriktning på arbetsmiljö. 

 Gruppera ihop risker som ska markeras ut på ritningar så som i Tändstickan 3, detta gör att 

man kan använda olika kombinationer av risker så åtgärderna kan definieras mer specifikt. 
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 För att projektörer ska kunna hantera arbetssättet på bästa sätt behöver erfarenheten inom 

produktionen förbättras. Detta ifrån den första SBUF-rapporten (Holm, Lidgren, Montecinos 

2013) där det diskuteras att projektörer saknar erfarenhet inom produktion. 
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

Överlag så är vi nöjda med våra metodval för att genomföra detta arbete. Det vi hade velat göra 

annorlunda är hur vi la upp planeringen. Istället för att börja med litteraturstudier och fördjupa oss i 

lagar, föreskrifter och statistik och sedan gå vidare till intervjuer och enkätundersökningen hade vi velat 

inleda direkt med de två stora intervjuerna. Detta för att den insikt vi fick ifrån produktionschefer som 

var involverade i arbetssättet hade varit en bra grund för att sedan veta hur vi skulle fortsätta jobba 

med litteraturstudier och följande undersökningar. Eftersom det tog längre tid än väntat innan vi fick 

kontaktuppgifter till de personer som vi ville genomföra intervjuer med, var det tyvärr inte möjligt att 

genomföra dessa tidigare än vi gjorde. 

Det vi skulle kunna ha gjort annorlunda är att ha mer dialoger med konstruktörer och eventuellt 

genomföra en undersökning av konstruktörernas kompetens att identifiera säkerhetsrisker för att 

jämföra med svaren ifrån produktionscheferna. Vi hade velat att våra svar från intervjuerna kunde 

verifieras eller kommenteras av en konstruktör. 

Vi valde att genomföra de två stora intervjuerna muntligt. Den första intervjun genomfördes i 

Göteborg på respondenternas arbetsplats. På denna arbetsplats fick vi dessutom delta i 

arbetsplatsbesök ute på byggarbetsplatsen. Vi fick möjligheten att först se på ritningar inne på kontoret 

som var hanterade med arbetssättet K1, för att sedan gå ut på byggarbetsplatsen och se konkret hur 

några utav riskerna hade åtgärdats. Den andra intervjun genomfördes via videosamtal eftersom 

respondenten befann sig i USA. Båda intervjuerna genomfördes enligt den metod vi hade valt och det 

gav oss möjlighet att ställa följdfrågor som gjorde att vi fick bra förståelse och fördjupning av 

byggprojektens användning av arbetssättet.  

I enkäten som skickades ut till produktionscheferna sammanställdes de frågeställningar som vi ville ha 

svar på till tre frågor. Informationsbrevet innehöll en kort beskrivning av vårt syfte och 

problembeskrivning samt våra frågor. Eftersom vi hade såpass få möjliga respondenter och ett ämne 

som gynnas av kvalitativa svar valde vi att få svaren i text. Vår svarsfrekvens hamnade på 60 % (6/10). 

Vårt sätt att formulera enkäterna hade kunnat utvecklas för att öka möjligheten att få in fler svar från 

respondenterna. Genom att istället ha svarsalternativ och en ännu mer sammanfattad information om 

vårt syfte med undersökningen hade vi förmodligen kunnat få in fler svar. En alternativ utformning på 

enkäten hade kunnat vara kryssfrågor/förbestämda svar. Fördelen med det är att det inte är lika 

krävande för respondenterna. Nackdelen för oss är att det hade krävts mer tid på vår utformning och 

upplägg på enkäten, så att frågorna eller svaren inte skulle ge missvisningar i resultatet. Dessutom är 

det inte säkert att vi hade fått lika utförliga svar med en kryssenkät som vi fick med vår kvalitativa 

enkät. Ett annat sätt för att få in fler svar hade varit att skicka ut enkäter till fler möjliga respondenter. 

Vi var förmodligen för snäva i våra begränsningar i vilka slags respondenter vi ville ha svar ifrån. De 

vi valde att skicka ut enkäterna till var produktionschefer inom Skanska. Detta för att 

produktionschefer har insikt i både projekterings- och produktionsfasen och vi ville ha svar utifrån 

synvinklar från båda faserna. En fördel med att vi gjorde så hårda begränsningar var att vi visste att 

alla respondenter hade tillräckliga kunskaper och erfarenheter om byggbranschen. 
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Det finns många vetenskapliga artiklar som tar upp säkerhet och olyckor gällande både allmänt och 

specifikt för byggbranschen. I vår litteraturstudie var det svårt att veta hur och om vi skulle avgränsa 

oss till bara artiklar efter ett visst årtal eller att vi bara skulle använda eller utesluta artiklar ifrån ett visst 

geografiskt område. Den äldsta vetenskapliga artikeln vi har använt oss utav är ifrån år 2000 vilket vi 

anser inte är för gammalt. Vi valde att inte utesluta några områden ur vår litteratursökning eftersom vi 

ville få så brett utfall som möjligt. Trots det uteslöts artiklar manuellt då ämnet de behandlade och 

vilket land de var ifrån gjorde att de inte kändes relevanta. På samma sätt prioriterade vi artiklar som 

direkt berörde Sverige eller hade svenska författare eftersom det kändes som att chansen skulle vara 

större att resultaten ifrån dessa skulle vara relevanta för den svenska byggbranschen och vårt arbete. 

Rapporterna ifrån SBUF var den första litteratur som vi studerade och det är den som har gjort så att 

vi har kunnat förstå historien och tanken bakom arbetssättet. 

Workshopen var ett startskott för det här examensarbetet. Det var genom workshopen som vi blev 

intresserade av arbetsmiljö och detta arbetssätt och de eventuella problem och frågeställningar som 

fanns att genomföra ett examensarbete på. På workshopen såg vi även intresset som fanns ifrån de 

olika byggföretagen och organisationerna. Samtliga företag och organisationer ansåg att det fanns en 

anledning till att ett nytt sätt att arbeta med säkerhetsprojektering behövdes i den svenska 

byggbranschen. Sammanställningen av svaren på frågorna som diskuterades på workshopen var en bra 

grund att bygga arbetet på. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet är inte fullt tillförlitligt eftersom vi har haft få intervjuer och skickat ut för få enkäter som vi 

har fått sämre svarsfrekvens än vi hoppats på. Att genomföra fler intervjuer med produktionschefer 

som har jobbat med arbetssättet K1 skulle varit svårt för oss eftersom arbetssättet inte har 

implementerats i fler projekt än de vi redan har studerat. Dock hade vi kunnat intervjua fler personer 

som har arbetat med arbetssättet som inte är produktionschefer, t.ex. projektörer, arbetsledare eller 

yrkesarbetare för att få ett bredare utfall av våra intervjuer.  

Att resultaten från de två intervjuerna inte är samstämmiga kan förklaras genom att projektörerna på 

de olika projekten har arbetat på olika sätt. Tändstickan 3 var ett bättre projekt och orsaken till det är 

att processen med checklistan och hur trianglarna hade markerats ut på ritningarna var mer 

genomtänkt. Man försökte lägga mycket tid på checklistan i Tändstickan 3 för att göra den så 

projektspecifik som möjligt och även tänka igenom noga vilka risker som var väsentliga att markera ut 

på ritningarna. Brf Västersol i sin tur följde checklistan från den andra SBUF-rapporten rätt av och 

anpassades inte särskilt mycket till projektet. Dock får man inte glömma att Brf Västersol var det första 

pilotprojektet som genomfördes med arbetssättet K1 och projektet Tändstickan 3 hade inte blivit ett 

så lyckat projekt utan pilotprojektet Brf Västersol.  

Vår litteraturstudie av vetenskapliga artiklar berörde många olika ämnen inom olycks- och 

säkerhetsaspekter inom byggbranschen. Vi försökte att ha fokus på hur förutsättningarna för 

säkerhetsarbete i projekterings- och planeringsfasen ser ut och vilken sorts kunskap som fanns om det 

arbetet sedan tidigare. Vi konstaterade att det fanns gott om kvalitativa artiklar angående ämnet. Vi 

lyckades inte hitta några kvantitativa studier som visar hur det har gått i tidigare försök att minska 
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olyckor och säkerhetsbrister genom säkerhetsprojektering och planering inom byggbranschen. 

Dessutom studerade vi även artiklar som inte direkt behandlade projekterings- och planeringsfasen för 

att försöka förstå andra bakomliggande orsaker till olyckor och andra aspekter av säkerhetsarbete inom 

byggbranschen. 

I vår litteraturstudie påvisas det att artiklar som överskådligt analyserar säkerhetsriskerna inom 

byggbranschen menar på att arbetet för att försöka hindra olyckor är komplext och att olyckor kan 

bero på många olika orsaker. Orsakerna kan variera från rena fysiska förutsättningar som design på 

objektet, till mentala egenskaper hos den enskilda individen. Eftersom orsakerna kan vara varierande 

måste även det förebyggande säkerhetsarbetet vara minst lika varierande. Det påvisas också ifrån 

många olika artiklar inklusive de intryck vi har fått ifrån enkätundersökningar och vårt deltagande på 

workshopen, att det läggs alldeles för lite fokus från alla inblandande i projekterings- och 

planeringsfasen på säkerhetsaspekterna. 

Det påvisas också att även om arbetssättet, för att förhindra säkerhetsrisker är genomtänkt, omfattande 

och modernt måste det kombineras med de särskilda omständigheterna för det enskilda projektet. Man 

ska naturligtvis aldrig lägga all sin tillit till ett arbetssätt, eftersom det lätt kan bli att man förbiser risker 

som har missats att tas upp i arbetssättet. Man måste också ta hänsyn till vilken utbildning och vilka 

kunskaper om de regelverk och säkerhetsbestämmelser som de olika inblandade parterna i planerings- 

och projekteringsfasen har, flera artiklar påvisar brister inom denna aspekt. Det påvisas också 

tendenser till att ansvariga parter inom byggindustrin visar ett ointresse för att utveckla sina arbetssätt 

och rutiner. 

Det påpekas också att även om ett arbetssätt för att motverka säkerhetsrisker har implementeras i de 

tidiga skedena av en byggprocess, och inte varit särskilt effektivt i en direkt bemärkelse, kan en sådan 

åtgärd ändå påverka säkerhetsklimatet på en byggarbetsplats positivt. Det visar för yrkesarbetarna att 

de ansvariga och högre uppsatta i byggprocessen värderar och försöker förbättra säkerheten. 

Arbetsmiljö är tveklöst ett hett ämne som diskuteras mycket just nu. Arbetsmiljöverket gick ut 5 maj 

med nya rapporter om allvarliga olyckor och dödfall inom byggsektorn och sa att något måste göras. 

Inom arbetsmiljö är det många parter som bär på olika ansvar. Trots att det finns lagar och regler som 

måste följas och det finns mycket planering i många olika skeden för att förhindra arbetsskador, sker 

det allvarliga arbetsplatsolyckor och dödsfall. Vi hoppas att arbetssättet K1 kan bli en bidragande faktor 

till att arbetsolyckor och dödsfall inom byggbranschen minskar. Skulle projektörerna välja att använda 

sig av arbetssättet K1 under projekteringen kan samtliga inblandade parter genom byggprojektet känna 

sig trygga med att alla har gjort vad man kunnat för att förhindra arbetsplatsolyckor så gott det går, 

enda från projekteringsstadiet till genomförandet av projektet. Byggherren kan känna sig säker att alla 

projektörer tar sitt arbetsmiljöansvar genom att de använder sig av arbetssättet. Projektörerna i sin tur 

kan känna sig säkra att riskerna som har uppmärksammats kommer att åtgärdas eftersom riskerna är 

utmarkerade på ritningarna och är således svåra att inte ta hänsyn till. Eftersom BAS-P och BAS-U har 

ett mycket stort ansvar gällande arbetsmiljön genom hela byggprocessen tror vi att ett arbetssätt som 

K1 kan ge dem mer stöd och underlätta deras arbete. Vi tror att arbetssättet K1 kan göra så att alla 

projektörer blir mer uppmärksamma på säkerhetsrisker. 
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Samtliga av alla kategorier av arbetsplatsolyckor inom byggbranschen hanteras under olika rubriker i 

checklistan från den andra SBUF-rapporten. Även fast förlorad kontroll av föremål, redskap eller 

maskiner är svårt att projektera bort och innefattar många olika risker uppmärksammas det ändå under 

rubriker i checklistan. Fallolyckor som utgör 23 % av arbetsplatsolyckorna hanteras också i checklistan, 

dels under rubriker ”säkra arbetsmetoder” och dels under rubriken ”risk för fall till lägre nivå”. 

Kroppsrörelse med och utan överbelastning är också en orsak som utgör en stor del av 

arbetsplatsolyckorna i byggbranschen, totalt 21 %. De riskerna hanteras under rubriken ”storlek och 

tyngd” i arbetssättet K1’s checklista. Det går att se tydligt att man har använt sig av Arbetsmiljöverkets 

författarsamlings 13 punkter över riskarbeten när checklistan i arbetssättet har tagits fram. 

Det vi har fått med oss av denna rapport är att folk inom byggbranschen är väldigt upptagna och man 

får räkna med att det kommer ta tid innan man få svar, att man ska räkna med att det tar längre tid än 

man först trott. Vi har trots allt fått en bra inblick i projekteringsprocessen samt i produktionen, hur 

arbetssättet K1 används vid de olika skedena. Vi har även lärt oss mycket om Arbetsmiljöverkets krav 

på arbetsmiljö. 

7.3 Framtida forskning 

För att gå vidare med detta tror vi att arbetssättet behöver implementeras i fler projekt och utvärderas 

noggrant för att få resultat som kan bidra till en bra utveckling av arbetssättet. Parallellt med vårt 

examensarbete har Skanska Teknik i Göteborg genomfört en tredje SBUF-rapport där bl.a. 

installatörernas projekteringsarbete med arbetssättet K1 har utvärderats. Eftersom den tredje SBUF-

rapporten har pågått parallellt med vårt examensarbete är det information som vi inte har kunnat 

använda i vår rapport.  

Eftersom arbetssättet K1 inte har implementerats eller använts i så många projekt ännu är 

utvecklingspotentialen stor. Det finns många områden som skulle kunna utvecklas och undersökas 

mer. Många utvecklingsområden kom upp redan under workshopen vi var på i september 2016 och vi 

valde att fokusera på de problem som stod närmast vår utbildning. Ett av de största problemen som 

vi har stött på, både via workshop och via våra intervjuer, är att det känns som dubbelarbete med 

checklistan från arbetssättet K1 och Arbetsmiljöverkets checklista som det är lag på att genomföra. Ett 

samarbete eller en inbjudan att involvera Arbetsmiljöverket hade varit intressant eftersom samtliga 

företag som har varit med och tagit fram arbetssättet vill ha det till en branschstandard att använda 

arbetssättet K1. Med tanke på det upplevs som dubbelarbete med Arbetsmiljöverket i nuläget har 

många projektörer svårt att se den ekonomiska fördelen med att använda arbetssättet. En intressant 

studie hade varit att ta fram konkreta siffror på vad en arbetsplatsolycka kostar i längden för att göra 

arbetssättet K1 av mer intresse. Kostanden för en arbetsplatsolycka är i dagsläget dold, det är ingen 

som riktigt vet vad det egentligen kostar ifall olyckan skulle vara framme.  

Eftersom vi endast har intervjuat personer från Skanska och bara utvärderat Skanskas sätt att 

implementera arbetssättet K1 i byggprojekt, finns det säkert massor av information och idéer att hämta 

från de andra företagen som också har varit med och tagit fram arbetssättet. En liknande studie som 

vi har gjort hade varit intressant att göra på ett annat/andra företag som är involverade i utvecklingen 
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av arbetssättet för att få fler infallsvinklar eftersom alla byggföretag jobbar med arbetsmiljö och 

säkerhet på olika sätt.  

Arbetssättet K1 har under senare tid testats att använda i 3D-projektering. En av artiklarna i vår 

litteraturstudie påvisar att det är vissa risker som är svåra att upptäcka utan ett 3D-program (Chun, Li, 

Skitmore 2012). I takt med att byggbranschen rörs sig mer mot BIM och 3D-projektering är detta 

något som hade varit intressant att göra en studie på med hänsyn till arbetssättet K1 och 

arbetsmiljörisker.  

Något som kom upp under vår andra intervju med projektledare från Brf Västersol var att något som 

inte tas upp i arbetssättet ännu är logistik. En undersökning hur man kan få in det i arbetssättet K1 

hade varit intressant eftersom det ofta är många lossningsmoment genom utförandet av ett 

byggprojekt.  
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8. Slutsats 
Utifrån våra punkter i avsnittet resultatanalys har vi kommit fram till att det är tre huvudpunkter som 

är viktigast att fokusera på för att uppnå vårt syfte.  

 Utbildning. Ofta har både arbetsledning och yrkesarbetare bra utbildning när det gäller 

arbetsmiljö. Utbildning gällande arbetsmiljö och säkerhet är något som projektörer saknar i 

allmänhet. Detta är något som vi tror måste ändras på för att få en helhetssyn på arbetsmiljö 

genom hela byggprocessen. Utbildningar gör så att man får upp ögonen och blir mer medveten, 

oavsett vad utbildningen gäller. Vi tror också att det hade varit bra med utbildningar gällande 

hur produktionen fungerar ute på byggarbetsplatsen, detta också för att öka förståelsen och 

insikten av en god och skadefri byggarbetsplats. 

 Rätt planeringsgrupp. En bra sammansättning av planeringsgrupp krävs när checklistan ska 

tas fram. Representanter från alla arbetskategorier genom en byggprocess behöver involveras, 

projektörer, projektledare och yrkesarbetare/skyddsombud. Detta för att samtliga personer har 

olika erfarenheter och utbildning och kan komplettera varandra på ett bra sett.  

 Projektspecificera checklistan. Det är viktigt att specificera checklistan till det specifika 

byggprojekt som ska byggas eftersom byggprojekt oftast inte är identiska även om det kan vara 

snarlikt. Att göra checklistan projektspecifik kräver tid och noggrann planering för att få med 

hela processen av byggprojektet. Att använda checklistan som användes i Tändstickan 3 är att 

föredra eftersom den är väl genomarbetad. Det är viktigt att tydligt markera ut vem som är 

ansvarig för respektive risk så inte risker försvinner i mängden.  

Detta är kriterier för att få ett genomarbetat arbetssätt. Utbildning, projektspecifik checklista och 

bra kommunikation mellan samtliga parter, projektörer, produktionsledare och 

yrkesarbetare/skyddsombud. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
Beskrivning av examensarbete samt intervjufrågor 

Vårt examensarbete handlar om hur vi skulle kunna utveckla arbetssättet K1. Arbetssättet är 

framtaget av Skanska Teknik i Göteborg i samarbete med bl.a. NCC, PEAB och Sveriges 

byggindustrier med stöd från SBUF. Kort sammanfattat går arbetssättet K1 ut på att projektera 

bort risker som identifieras via en checklista. Risker som uppmärksammas och som inte går att 

projektera bort är tänkt att markeras ut på ritningen med en varningstriangel. Varningstriangeln 

placeras på ritningen där risken kommer vara med en tillhörande siffra och på ett separat 

anvisningsblad beskrivs det vilka siffror som är vilka risker. På så sätt när ritningarna lämnas 

över till projektledarna finns alla säkerhetsrisker utmarkerade på ritningen och 

säkerhetsåtgärder kan planeras i ett tidigt skede i projektet och slippa paniklösningar. 

Referenser till SBUF-rapporterna om K1 finns längst ner i detta dokument. 

Målet med denna undersökning är att försöka identifiera vilka risker som är relevanta att ha 

med på arbetsritningar.  

Vi uppskattar om du kan svara på följande frågor så utförligt som möjligt och gärna med 

exempel utifrån din erfarenhet från olika byggprojekt. Observera att frågorna inte är angående 

om varningstrianglar på ritning är ett bra arbetssätt eller inte. Med återkommande risker menar 

vi sådana som är aktuella i majoriteten av projekt. 

1. Finns det återkommande risker som du anser att konstruktörer borde ha projekterat 

bort? 

2. Finns det återkommande risker som inte går att projektera bort som du anser hade varit 

nyttigt att bli påmind om på ritning? 

3. Finns det återkommande risker som inte går att projektera bort som du anser hade varit 

överflödigt att bli påmind om på ritning? 

 

K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen. SBUF-id: 12589 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/2f5df39c-e980-4f58-9169-

8319295486b5/FinalReport/SBUF%2012589%20Slutrapport%20K1%20En%20ritning%20f%C3%

B6r%20%C3%B6kad%20s%C3%A4kerhet%20p%C3%A5%20byggarbetsplatsen.pdf 

K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen, fortsättning. SBUF-id: 12765 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/9204a7b5-99d1-4c51-ad9d-

4b89dce04273/FinalReport/SBUF%2012765%20Slutrapport%20K1%20rapport_forts%C3%A4ttni

ng.pdf 
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