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Abstract 
Looking at a 10 year perspective, in average there has been one death a month in the Swedish 

construction industry. Many of the deaths is due to organizational flaws, examples of this 

could be inadequate survey of a workers experience or inadequate safety inspections. One 

study estimated that nearly 60% of Europe’s accidents in the construction industry were 

indirectly or directly due to organizational causes. 

In my project I wanted to analyze how a construction company managed their working 

environmental organization. The project is a case study of how a company handled the 

working environment organization in one of their construction projects. The construction 

project is carried out by construction company MTA bygg och anläggning. In this project I 

have focused on how MTA handles the planning of the working environment, monitoring of 

work environment, cooperation between working environment profiles and systematic 

working environment improvements. 

Through literature studies, internet studies and qualitative interviews I have looked into the 

factors that provide a good working environmental organization. To analyze the project I 

conducted interviews with some important people for the working environmental organization 

and by analyzing the document drawn up for MTA’s construction project. I wanted to find out 

how the company could improve its working organization and what could be learned from 

their organization. 
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Sammanfattning 
Ser man på ett tio års perspektiv, så har det i genomsnitt en person i månaden dött på den 

svenska byggbranschen. Många av dödsfallen beror på organisatoriska brister, det kan 

exempelvis vara att man gjort otillräcklig undersökning av arbetstagarens erfarenhet eller 

bristfälliga skyddsronder. I en studie uppskattades det att ungefär 60 % av Europas olyckor 

inom byggbranschen var direkt eller indirekt på grund av organisatoriska orsaker. 

I mitt projekt vill jag analysera hur ett byggföretag hanterar sin arbetsmiljöorganisation. 

Projektet är en fallstudie av hur företaget hanterade arbetsmiljöorganisationen i ett av 

byggprojekten. Vilket har genomförts av byggföretaget MTA Bygg och Anläggning. I 

projektet har jag begränsat arbetsmiljöorganisationen till roller inom 

arbetsmiljöorganisationen, förberedelser för arbetsmiljövänligt arbete samt systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Genom litteraturstudier, internetstudier och kvalitativa intervjuer har jag undersökt vilka 

faktorer som ger en bra arbetsmiljöorganisation. Jag genomförde intervjuer med inom 

arbetsmiljöorganisation samt studerade dokument för arbetsmiljön hos företaget för att kunna 

analysera byggprojektet. Jag ville ta reda på hur företaget kunde förbättra sig och vad man 

skulle kunna lära av byggföretaget. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Att ha en bra arbetsmiljöorganisation borde vara en mycket viktig prioritet för alla företag, 

detta gäller synnerligen för byggföretagen då det är dubbelt så många olyckor och 

arbetsrelaterade skador för byggarbetare som för genomsnittet i Sverige.
1
 En ideell 

arbetsmiljö är då ingen utsätts för olyckor eller får skador på grund av det arbete som utförs, 

detta är dock inte fallet i Sveriges byggindustri då den ligger mycket högt i antalet anmälda 

olyckor och dödsfall. Ser man på en tio års period har 111 personer omkommit på Sveriges 

byggarbetsplatser, i snitt är det en död i månaden.
2
 Därför är det mycket viktigt att 

byggbranschens arbetsmiljö förbättras. Denna slutsats har dock många dragit tidigare, det har 

lett till att ett stort antal studier har genomförts i syftet att granska arbetsmiljön i 

byggbranschen och vart det finns rum för förbättringar. Många rapporter pekar på att en stor 

del av olyckorna sker på grund av organisatoriska orsaker.
3
 En organisatorisk orsak för en 

olycka är då det är brister i ett företags organisation som har orsakat olyckan, T.ex. brister i 

arbetsmiljöplanen eller om man förbisett en risk i planeringen av momentet. 

”Mycket av dödsolyckorna orsakas mer eller mindre på grund av organisatoriska skäl. Dessa 

orsaker är antingen direkta eller bakomliggande orsaker. Organisatoriska orsaker står 

nämligen för nästan 60 % av olyckorna. Det är främst brister i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och arbetsgivarens kontroll av arbetstagarens kompetens.” 

2000‐talets byggindustri, 2012, Dogan 

Det innebär att 60 % av alla olyckor i Europeiska byggbranschen är beroende av hur väl 

byggföretagen har organiserat sitt arbete. Det innebär att ett genomsnitts byggföretag i Europa 

kan minska 60 % av alla olyckor om den organisation som påverkar arbetsmiljön, d.v.s. 

arbetsmiljöorganisationen, är tillräckligt noggrann. 

 1.2. Syfte 

Syftet med min rapport är att studera och utvärdera ett entreprenadföretags 

arbetsmiljöorganisation, för att kunna peka ut förbättringsmöjligheter i 

arbetsmiljöorganisationen. Jag vill även framhäva aspekter i företaget som skulle kunna vara 

värda att implementera i andra entreprenadföretag, för att förbättra arbetsmiljöarbetet hos 

dessa. 

1.3. Genomförande 
Projektet kan bäst beskrivas som en beskrivande studie av hur ett av Sveriges byggföretag 

hantera sin arbetsmiljöorganisation. Arbetet har fokus på byggarbetsmiljösamordnings 

ansvarig för utförandets(BAS-U) roll i arbetsmiljöorganisationen.  

Detta ämne studerades genom att jag fördjupade mig i ämnet arbetsmiljö. Fördjupningen 

skedde genom en litteraturstudie och internetstudie. Sedan studerade jag ett projekt från ett 

entreprenadföretag med totalentreprenad genom kvalitativa intervjuer med personer som hade 

en position som är relevant till byggbranschens eller entreprenadföretagets arbetsmiljöarbete. 

                                                           
1
 http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course72/template.htm (17/02-13) 

2
 Säkrare byggarbetsplatser, 2012, Andersson & Vikard 

3
 2000‐talets byggindustri, 2012, Dogan 

http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course72/template.htm


7 
 

Jag har även analyserat de dokument som är relevanta till arbetsmiljöorganisationen hos 

företaget. 

1.3.1. Litteraturstudie 
I min litteratur undersökning har jag fokuserat på att fördjupa mig i rapporter och böcker om 

arbetsmiljö i byggindustrin. Litteraturstudien är främst grundad på material från rapporter 

gjorda på Högskolan i Halmstad och arbetsmiljöverket men även utomstående rapporter och 

böcker. 

1.3.2. Internetstudie 
De hemsidor som jag valt att använda mig av i min fördjupning har jag bedömt som pålitliga 

och relevanta till arbetsmiljö inom byggföretagen. Alla hemsidorna bedrivs av seriösa företag 

eller organisationer. 

1.3.3. Projektstudie 

Jag kontaktade entreprenadföretaget MTA Bygg och Anläggning i syftet att ha ett samarbete. 

Samarbetet genomfördes genom att jag genomförde en studie av hur de hanterade 

arbetsmiljöorganisationen i företaget samt i ett av deras pågående projekt. Jag fick 

kontaktperson, en Produktionsledare Johan Bergendorff, och tillsammans bestämde vi att jag 

skulle fördjupa mig i ett av projekten som han ledde, vid namn Göinge bil. 

Studien genomfördes genom utvalda samt kvalitativa intervjuer rörande projektets och 

företagets arbetsmiljöorganisation. Dokumenten valdes ut efter fördjupning av vad som är 

relevant för att bedriva en bra arbetsmiljöorganisation i ett företag. Många av dokumenten 

saknades på grund av projektets ringa storlek. I dessa fall valde jag att studera den mall som 

man utgick ifrån då man skulle upprätta dokumentet i stället. I projekten är även vissa 

dokument specifika för ett visst skede av produktionen(T.ex. stomresning eller 

grundläggning).  

Dokument som studerats: 

 Skydds- och miljörond (färdig produkt, projekt specifik, skedesspecifik)  

 Checklista arbetsberedning (mall, ej projekt specifik) 

 Utredning tillbud och olycka (färdig produkt, ej projektspecifik) 

 Arbetsplatsdispositionsplan (färdig produkt, projekt specifik, ej skedesspecifik) 

 Riskbedömning (färdig produkt, projekt specifik, skedesspecifik) 

 Skyddsorganisation (färdig produkt, projekt specifik, skedesspecifik) 

 Arbetsmiljöplan samt arbetsplatsinformation (färdig produkt, projektspecifik, ej 

skedesspecifik) 

1.3.4. Intervjuer 
Personer som har en position relevant till byggbranschens eller entreprenadföretagets 

arbetsmiljöarbete är personer som kan påverka eller ansvara för mycket inom byggbranschens 

arbetsmiljöarbete. I min studie har jag valt att genomföra fem intervjuer med varierande 

längd, syfte och innehåll. 

Intervju med Johan Bergendorff(BAS-U och Projekteringsledare på Göinge bil) i syfte att:  

 Komma överens om ett projekt att arbeta med 

 Få tillgång till önskade dokument 

 Planering inför kommande intervjuer  

 Få generell information om företaget samt projektet. 
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Intervju med Johan Bergendorff(BAS-U och Projekteringsledare på Göinge bil) i syfte att:  

 Diskutera BAS-U roll i arbetsmiljöorganisationen i MTA och Göinge bil 

 Intervjua och diskutera kring de analyserade dokumenten 

 Ta reda på hur man som BAS-U samarbetar med de andra arbetsmiljöaktörerna 

i projektet och inom företaget 

 Fördjupa mig i företagets arbetsmiljöorganisation. 

Intervju med Jörgen Conradsson (Arbetsmiljöinspektör för Arbetsmiljöverket) i syfte att:  

 Diskutera hur en bra arbetsmiljöorganisation på ett företag bör se ut 

 Få en andra åsikt på min bedömning av analyserade dokument  

 Hur de olika arbetsmiljöaktörerna bör samarbeta för att uppnå en bra 

arbetsmiljö. 

 Diskutera problem i byggbranschen 

Intervju med Johan Bergendorff(BAS-U och Projekteringsledare på Göinge bil) i syfte att:  

 Fördjupa mig i företagets arbetsmiljö arbete i projekteringsstadiet 

 Vad man gör i mån för att förbättra arbetsmiljön i projektet i 

projekteringsstadiet 

 Fördjupa mig om Johan Bergendorffs roll i projekteringen  

 Fördjupning i hur BAS för planering och projektering samarbete med andra 

arbetsmiljö aktörer ser ut i MTA. 

Intervju med Johan Detterberg (Skyddsombud på MTA) i syfte att:  

 Få en andra åsikt på hur väl BAS-U sköter arbetsmiljöarbetet 

 Fördjupa mig i skyddsombudets roll  

 Fördjupa mig i hur skyddsombuds samarbete med de andra 

arbetsmiljöaktörerna ser ut. 

1.4. Begränsningar 
Studien fokuserar endast på ett företag och ett av deras projekt, eftersom jag vill få en djupare 

förståelse i företagets arbetsmiljöorganisation än jag hade fått om jag fokuserat på ett flertal 

företag och projekt. 

I rapporten har jag även tagit upp arbetsmiljöfaror. Jag tog upp arbetsmiljöfaror eftersom jag 

ansåg att det dels är nödvändigt för både mig själv och målgruppen att känna till för att kunna 

göra en rättvis bedömning av ett företags arbetsmiljöorganisation. Jag har dock inte gjort 

någon djupare utvärdering av arbetsmiljöfarorna eftersom studien skulle fokusera på ämnet 

arbetsmiljöorganisation. 

Jag har bedömt att avgränsa ämnet arbetsmiljöorganisation till roller i 

arbetsmiljöorganisationen, förberedelser för arbetsmiljövänligt arbete och systematiskt 

arbetsmiljöarbete lämpligt för en studie med den här tidbegränsningen. Dessa har jag i sin tur 

avgränsat till: 

Roller i arbetsmiljöorganisationen: 

 Byggherren och uppdragstagaren 

 Arbetsgivare 

 Byggarbetsmiljösamordningsansvarig 
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 Skyddsombud/arbetsmiljöombud 

 Arbetsmiljöverket 

 Skyddskommitté/miljöråd/miljökommitté  

 Arbetstagaren 

 Företagshälsovården 

Förberedelser för arbetsmiljövänligt arbete: 

 Projektering och planering 

 Arbetsmiljöplan 

 Riskbedömning/riskanalys 

 Arbetsberedning 

Systematisk arbetsmiljö: 

 Skyddsronder 

 Utbildning 

 Utrustning 

 Uppföljning 
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2. Arbetsmiljöfaror 

2.1. Olyckor 
En olycka är en händelse som sker plötsligt och orsakar en skada. Det brukar vara väldigt 

tydligt då en olycka har inträffat. Ofta är det relativt lätt att se vad i momentet som orsakade 

skadan. 

2.1.1. Brand 

Årligen dör i Sverige ungefär 100 personer om året på grund av brand, dock sker de flesta av 

dessa i bostäder.
4
 Det betyder dock inte att risken inte finns på arbetsplatser, över 100 bränder 

sker på arbetsplatser i Sverige och kostnaderna för dessa uppgår i mellan 2 000000 till 

3 000000 kronor årligen.
5
 På Byggarbetsplatser är de vanligaste orsakerna till brand tekniska 

fel, heta arbeten, värmeöverföring och anlagda bränder.
6
  

Det är en arbetsgivares uppgift att skydda sina anställda ifrån brand.
7
 Det gör man bäst genom 

att vara förbered, T.ex. så måste man om det gäller en större arbetsplats eller en arbetsplats 

med särskilda risker planerar för utrymning.
8
 Som arbetsgivare ska du även se till att det finns 

utrustning för brandsläckning och utbilda personal hur dessa ska användas.
9
 Använder 

företaget brandfarliga varor så måste minst en på företaget ha grundkunskaper om 

brandfarliga varor.
10

 Man skall även känna till vilka särskilda risker varan innebär och hur 

dessa åtgärdas.
11

 

El är inblandad i ungefär en femtedel av alla bränder.
12

 Ofta är det överbelastning eller elfel 

som skapat branden.
13

 I felaktiga anläggningar, t.ex. vid dålig kontakt, kan det uppkomma en 

ljusbåge med mycket hög temperatur, vilken kan orsaka brand.
14

 Därför är det viktigt att se till 

att alla elektroniska anordningarna fungerar. 

Heta arbeten svarar för många av bränderna i byggbranschen.
15

 Heta arbeten är verksamhet 

som orsakar upphettning, heta ytor eller gnistor.
16

 Heta arbeten inkluderar svetsning, skärning, 

lödning, torkning, läggning av takskikt och bearbetning med snabbgående verktyg.
17

 För att 

förhindra att heta arbeten utvecklas till brand har försäkringsbolagen och Svenska 

Brandskyddsföreningen utvecklat säkerhetsregler för heta arbeten.
18

 För att få utföra heta 

arbeten så ska den ansvariga för heta arbeten ska ha särskild utbildning, det ska finnas strikta 

säkerhetsrutiner och god ordning på arbetsplatsen.
19

 Det är inte lag på att man ska följa dessa 

                                                           
4
 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sune Sundström m.fl. 

5
 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sune Sundström m.fl. 

6
 Arbetsmiljö och säkerhet, 2012, Apelquist & Johannesson 

7
 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/ (11/04-13) 

8
 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/ (11/04-13) 

9
 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/ (11/04-13) 

10
 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/ (11/04-13) 

11
 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/ (11/04-13) 

12
 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sune Sundström m.fl. 

13
 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sune Sundström m.fl. 

14
 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sune Sundström m.fl. 

15
 Arbetsmiljö och säkerhet, 2012, Apelquist & Johannesson 

16
 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sune Sundström m.fl. 

17
 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sune Sundström m.fl. 

18
 Arbetsmiljö och säkerhet, 2012, Apelquist & Johannesson 

19
 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sune Sundström m.fl. 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Amnen/
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direktiv men gör man inte det riskerar man att inte få ut fullt försäkringsbelopp från 

försäkringsbolaget.
20

  

2.1.2. Hanteringsskador 
Hanteringsskador är då man skadar sig vid hanteringen av något, inklusive förlorad kontroll över 

maskin, fordon eller föremål. Tillsammans stod alla hanteringsskador för 43 % av alla olyckor år 

2010,
21

 se figur.  

Olyckor i byggbranschen 2010 

 

Figur 1 Källa: Säkrare byggarbetsplatser, 2012, Andersson och Vikard 

Olyckor med förlorad kontroll över handverktyg kan t.ex. vara att man sågat sig i handen eller att 

verktyget tappas under användningen. För att undvika dessa typer av olyckor är det mycket viktigt 

att verktyget är ergonomiskt anpassade samt att man använder den nödvändig skyddsutrustning 

för hanteringen av verktyget. 

För att motverka förlorad kontroll över fordon och maskiner är det viktigt att den som har i 

uppgiften att säkra fordonet verkligen har kontroll över detta. I vissa situationer har man inte 

möjlighet att lämna fordonet för att t.ex. gå till toaletten, då det inte är säkert att lämna fordonet 

utan uppsikt. Det är även viktigt att man utför alla nödvändiga förebyggande åtgärder, t.ex. vid 

schaktning så att ett fordon inte rasar ner i schakten. 

Vid hantering av material är det framför allt viktigt att man arbetar utan stress och tar den tid som 

behövs och har en tydlig kommunikation,22 T.ex. då ett prefabricerat element skall lyftas på plats, 

så att inte någon blir klämd. 

                                                           
20
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21
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2.1.3. Ras, fall och bristning av material 

Ras, fall och bristning av material är då man tappar verktyg eller material från högre höjd och 

detta träffar någon.
23

 Detta kan motverkas genom förebyggande åtgärder. Vid arbete på 

höghöjd så kan man fästa en lina vid verktyget eller använda verktyg med död mans grepp. 

2.1.4. Fallolyckor 

Fallolyckor står för ungefär var tionde arbetsolycka i svenska byggbranschen.
24

 Mellan 2005 

och 2010 rapporterades det 964 olyckor på grund av fall, 8 av dessa var dödsfall.
25

 Enligt 

arbetsmiljöverket är man tvungen att ha förebyggande skyddsåtgärder mot fall vid en 

nivåskillnad på två meter eller högre, men även vid lägre än två meter då det finns vatten 

under arbetsplatsen eller uppstickande armering.
26

 Med förebyggande skyddsåtgärder så 

menas främst den utrustning som används för att förhindra fall, så som personlig 

fallskyddsanordning, skyddsräcken, arbetskorgar, ställningar, skyddsnät eller 

arbetsplattformar. De skyddsåtgärder som utförs ska redovisas i byggarbetsplatsens 

arbetsmiljöplan.
27

  

De vanligaste orsakerna till att fallolyckor är bristande arbetsledning, överbelastning, felaktigt 

byggda ställningar samt att arbetaren inte använder tillgänglig skyddsutrustning.
28

 Vanligast 

är att individen bortser ifrån den tillgänglig skyddsutrustning,
29

 denna orsak har i sig många 

bakomliggande orsaker såsom attityd, bristfällig utbildning eller stress. En annan stor källa till 

fallolyckorna är överbelastning
30

, som att man bär på ett tungt objekt på en högre höjd, och 

halkat.  

En annan stor risk är fall genom otillräckligt täckt hål eller en yta med dålig bärighet.
31

 För att 

undvika att någon faller genom en yta med dålig bärighet är det mycket viktigt att områden 

med dålig bärighet spärras av, såvida det inte är helt uppenbart.
32

 Måste arbete ske där krävs 

att man vidtar speciella skyddsåtgärder för säkert arbete.
33

 Hål som utgör en risk måste alltid 

täckas över ordentligt med stadigt material så fallrisken elimineras. 

Felaktigt byggda ställningar är också en stor risk, då dessa ska agera både som fallskydd och 

arbetsplattform åt arbetstagarna. Vanliga brister i ställningsbygget är förankring av 

ställningar, ej kompletta skyddsräcken, avsaknad av fotlist, otillräcklig diagonal stagning 

m.m.
34

 För att undvika fel är det mycket viktigt att den som bygger ställningen har relevant 

utbildningen.
35

 

Överlag används den personliga skyddsutrustningen, som hjälm och skyddsglasögon, av 

arbetstagarna som. Men då arbetaren väl befinner sig på taket är det fler som förbiser den 

personliga säkerhetsutrustningen.
36

 Orsaken till det här kan vara att arbetaren tycker 
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utrustningen är hindrande i arbetsmomentet eller har bristfällig utbildning om riskerna. Detta 

sker trots att arbetstagarna har fått information om de föreskrifter som gäller på 

byggarbetsplatsen . Det är arbetsgivarens uppgift att se till att dennes arbetstagare följer 

föreskrifterna. Om arbetstagaren inte följer föreskrifterna trots påtryckningar finns 

möjligheten att stänga av denne från arbetet.
37

  

Fallolyckor kan även förebyggas i projekteringsstadiet, då man planerar byggnadens 

konstruktion. T.ex. genom att man sätter fästen för säkerhetsanordningar i de prefabricerade 

elementen som skall användas på högre höjder och på så vis underlättar för arbetstagarna att 

fästa säkerhetsanordningarna. 

2.1.5. Farliga ämnen 

Ett ämne anses vara farligt då det vid hantering föreligger risk för ohälsa eller olycksfall. Ofta 

är de kemiska ämnen inte skadliga förens det tas upp i blodet.
38

 Väl i blodet sprids det och 

skadar känsliga organ. Det finns även frätande ämnen. Dessa är alltid farliga, det räcker med 

hudkontakt.
39

 Det finns över 100000 skadliga kemiska produkter i omlopp,
40

 därför är det 

viktigt att man känner till dessa. Produkter med farliga ämnen är märkta med symboler på 

förpackningen.
41

 Det ska även stå på etiketten och säkerhetsbladet som medföljer produkten 

vilka farliga ämnen som finns i produkten, vilka risker som finns och hur man skyddar sig.
42

  

Leverantören har ansvar att ange vilka farliga ämnen som förekommer i produkten.
43

 En 

riskbedömning skall göras innan man börjar arbeta med produkten. I riskbedömningen ska stå 

vilken arbetsmetod som ska användas, vilken utrustning som ska användas, vart arbetet ska 

utföras, vilka skyddsåtgärder som ska tas, vad som skall göras i en krissituation samt en lista 

på vilka ämnen som ska användas.
44

 De skyddsåtgärder man ska använda sig av måste 

dokumenteras.
45

 Dokumentet skall arbetstagarna som skall jobba med produkten ha tillgång 

till.
46

 Som tidigare nämnt så måste det även finnas rutiner för nödsituationer, alla måste känna 

till vad som ska göras i en nödsituation.
47

 

Det är lagkrav på att man ska i första hand reducera riskerna med farliga ämnen genom att 

byta ut dessa till produkter som kan hanteras säkert.
48

 Vid hantering av vissa ämnen måste 

arbetsgivaren ordna med medicinska kontroller till arbetstagarna som kommit i kontakt med 

produkten.
49

 Detta är obligatoriskt vid hantering av härdplast, bly, kadmium, asbest och 

kvarts.
50
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Arbetstagaren har huvudansvaret för de farliga ämnen som hanteras. Arbetstagarna har 

ansvaret att följa säkerhetsföreskrifterna, slå larm vid fel samt att hjälpa till i 

arbetsmiljöarbetet.
51

 

2.2. Ohälsa 
Ohälsa har ofta till skillnad från olyckor byggts upp under en längre tid och är svårare att se 

direkt orsak till, speciellt om man inte känner till symptomen för ohälsor som är vanligt 

förekommande i byggbranschen. 

2.2.1. Vibrationsskador 

Vibrationsskador kan vara skador som orsakats av handhållna vibrerande verktyg eller 

helkroppsvibrationsskador som ofta är orsakade av vibrerande fordon eller plattformar. 

Vibrationsskador som orsakats av handhållna vibrerande verktyg kan orsaka att man tappar 

känseln i händerna, trötthetskänslor i armen, handhållna verktyg kan även ge permanenta 

skador i muskler nerver och blodkärl.
52

 Ett typsikt symptom av skada från vibrerande verktyg 

är ”vita fingrar” eftersom blodkärlen i fingrarna skadats vilket ger den drabbade mycket bleka 

fingrar.
53

 Vibrerande verktyg kan vara slående, roterande och oscillerande handmaskiner och 

verktyg. Helkroppsvibrationsskador ger ofta besvär med rygg, nacke eller påverkan av syn- 

och balansorgan.
54

  

För att minska risken för vibrationsskador kan den som utsätts för risken ändra arbetstakt, 

arbetsteknik eller arbetsställning i arbetet.
55

 Som arbetsgivare kan man planera så att samma 

person inte gör arbetet under en allt för lång period, genom så kallad arbetsrotation. 

Arbetsgivaren kan även investera i vibrationsdämpande utrustning, maskiner eller utrustning 

med låg vibration, samt minska vibrationen i verktygen genom att underhålla befintliga 

maskiner då slitna maskiner ofta orsakar mer vibrationer än väl underhållna
56

 alternativt välja 

konstruktionsmetoder som kräver färre arbetsmoment med risk för vibrationsskador.
57

 

2.2.2. Buller 

Buller kan specificeras som allt oönskat ljud.
58

 Mycket buller kan förhindra eller försvåra 

samtal vilket kan leda till att man missar viktiga detaljer i ett samtal eller viktiga 

ljudsignaler.
59

 Är en sådan ljudsignal en varningssignal kan det få mycket allvarliga 

konsekvenser, framförallt farligt då man arbetar i en trafikerad miljö. 

Buller kan även orsaka tillfälliga eller permanenta skador på hörseln. Ju starkare ett ljud är 

desto kortare tid behövs för att skada ska uppstå.
60

 Till en början kan ljudet orsaka lock för 

örat, nedsatt hörsel eller tinnitus. Ofta så återhämtar sig hörseln såvida man inte utsätts för nya 

starka ljud.
61

 Utsätts man för starka ljud igen kan det hända att örat inte återhämtar sig och det 

finns det risk för kronisk hörselnedsättning hos den drabbade.
62

 

                                                           
51

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Kemiska-risker/ (11/04-13) 
52

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Vibrationer/ (11/04-13) 
53

 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Liber, Sune Sundström m.fl. 
54

 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Liber, Sune Sundström m.fl. 
55

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Vibrationer/ (11/04-13) 
56

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Vibrationer/ (11/04-13) 
57

 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Liber, Sune Sundström m.fl. 
58

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Buller/ (11/04-13) 
59

 http://www.av.se/teman/buller/risker/ (24/04-13) 
60

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Buller/ (11/04-13) 
61

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Buller/ (11/04-13) 
62

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Buller/ (11/04-13) 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Kemiska-risker/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Vibrationer/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Vibrationer/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Vibrationer/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Buller/
http://www.av.se/teman/buller/risker/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Buller/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Buller/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Buller/


15 
 

En arbetstagare som i sitt yrke utsätts för hörselskadliga ljudnivåer ska erbjudas 

hörselundersökningar, det bör ske med lämpliga intervall.
63

 Vill man skydda sig mot buller, 

kan man minska bullret från dess källa, skärma av eller isolera ljudet eller byta ut högljuda 

arbetsmetoder.
64

 

2.2.3. Belastning & förslitningsskador 

Var tredje skada i byggbranschen är en belastningsskada. Det är mycket utbrett bland målare, 

betongarbetare, plåtslagare och murare att man har problem med belastningsskador.
65

 Även 

byggarbetare har en tung och belastande bransch. Det är viktigt att undvika, i mån av 

belastningar, enstaka höga belastningar, upprepade måttliga belastningar, statiskt 

muskelarbete, ensidig belastning och mycket låga belastningar.
66

 Mycket låga belastningar 

innebär att man är mycket inaktiv, att man har ett stillasittande övervakningsarbete. T.ex. 

bland byggarbetare är det dock ingen större fara då man ofta har ett väldigt fysiskt aktiv 

arbete.
67

 De övriga formerna av riskabla belastningar är dock aktuella för byggarbetare. Det är 

viktigt att kroppen får möjlighet att återhämta sig efter att den har ansträngts, det tar tid 

speciellt om ansträngningen pågått en längre tid. För att minska skadliga belastningar kan 

man använda sig av utrustning som minskar belastningen, t.ex. utrustning för transport av 

tungt byggmaterial.
68

 

Ensidiga belastningar är en konsekvens av ensidigt arbete. Om man har en större 

byggarbetsplats kan det lätt förekomma ensidigt arbete. Det är då viktigt att tänka på 

arbetsvariation. På mindre byggarbetsplatser med korta byggtider brukar det inte vara lika stor 

risk för ensidiga belastningar, då det finns mindre mängd av jobb som skulle kunna komma 

att bli ensidiga. 

Ett problem utöver överbelastning är hur vi belastas. En belastning i sig behöver inte vara 

negativ då vi som tidigare nämnt mår dåligt av för lite belastning. Det är ofta en fråga om hur 

vi belastas. En felbelastning kan ske genom dålig lyftteknik, dålig utrustning, felaktigt 

utformade arbetsplatser m.m.
69

 Det är mycket viktigt att de maskiner, utrustning och verktyg 

som skall användas är ergonomiskt utformade för att minimera belastningsskadorna.
70

 Olika 

människor har olika fysiska förutsättningar, det är viktigt att man tänker på att olika personer 

har olika kroppsliga förutsättningar p.g.a. längd, vikt etc. och där av anpassa arbetsplatsen så 

att ingen av dem utsätts för felbelastning i onödan.
71

 

Arbetsmiljöupplysningen anser att väldigt mycket av belastningsbesvären som förekommer 

skulle kunna minskas om alla faktiskt följde de arbetsmiljöregler och lösningar som redan 

finns tillgängliga.
72

 Men även om alla lagar efterföljs och all utrustning och maskiner som 

redan finns används, förekommer det ändå många ansträngande arbetsmoment och hantering 
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av otympliga verktyg.
73

 Det är inte alltid man kan undvika svåra arbetsställningar så för att 

förebygga eventuella skadorna är det viktigt att ha variation och omväxling i arbete.
74

  

I en hel del av de arbetsmoment som utförs utsätts man för ensidiga, obekväma eller lite 

utrymme för variation, vilken är dåligt för arbetstagarna.
75

 Dock kan man undvika dessa 

moment helt och hållet, eftersom väldigt mycket av arbetsmiljön kan påverkas i 

projekteringsstadiet.
76

 Man kan bl.a. undvika krypgrunder så att arbetstagarna inte utsätts för 

dessa trånga utrymmen med dålig arbetsmiljö eller genom val av lämpliga byggprodukter 

undvika stora byggskivor som också ger dålig belastning på arbetstagaren. Ett företag kan 

även förebygga skador genom medicinska kontroller om de känner att det är motiverat att 

göra så.
77

 Genom medicinska kontroller kan man upptäcka tidiga tecken brister som finns i 

arbetsmiljön och förbättra dessa innan besvären blir kroniska.
78

 

2.3. Generella orsaker 
Generella orsaker är något som påverkar alla eller många arbetsmiljöfaror, generellt sett ökar 

orsakerna risken att olyckor sker på arbetsplatsen. 

2.3.1. Stress 

I byggbranschen måste man försöka i möjligaste mån undvika förseningar. Vid förseningar får 

arbetstagarna få stor tidspress att fullfölja momenten i tid. Då är det lätt att man börjar 

prioritera att hinna klart i tid, före att göra momentet säkert.
79

  

Det är omöjligt att planera så pass väl att stress aldrig kommer att inträffa, men att ha en 

utförlig planering och vara informerad om kommande händelser hjälper till att minska 

stressen.
80

 Det är mindre stressande om man informerar att det kommer att förekomma en 

tidspressad vecka en månad innan den stressfyllda veckan än om man informerar om detta 

samma vecka. Det hjälper även till att minska stress om man har inflytande över sitt eget 

arbete, har stöd från omgivning samt är erfaren av det arbete man utför.
81

 

2.3.2. Företags storlek 
Inom byggbranschen är det vanligare med olyckor i mindre företag, med cirka 1-15 anställda, 

och lägre risk i större företag, med cirka 150+ anställda.
82

 Detta har bland annat 

uppmärksammats hos arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har valt att utföra inspektioner på 

mindre byggföretag oftare än hos stora företag, eftersom det är vanligare med olyckor på de 

mindre.
83

 På tabell 1 syns en tydlig trend på hur olyckorna är fördelade.  
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Tabell 1 Visar olika hur många olyckor, anställda samt olyckor som skett per 1000 anställda för diverse företag år 

2010 

 

Källa: Säkrare arbetsmiljö på byggarbetsplatser, 2011, Khajebahri 

Det är en stor differens mellan den minst olycksdrabbade och den högst olycksdrabbade i 

tabellen, på företaget ”Pålsson, sirkka liisa” är det 1666, 5 gånger så vanligt att en olycka sker 

per anställd än på företaget ”PEAB Sverige AB”. När det gäller företag med så få anställda 

som företaget Pålsson kan det förstås röra sig om otur. Tabell 1 kan till viss del vara 

missvisande då den endast tagit med ett fåtal företag, dock så kvarstår faktum att det är 

vanligare med olyckor i mindre företagen.
84

  

Vad som skiljer stora företag från små är överlag, att de har kompetens, ekonomi och resurser 

att kunna upptäcka och åtgärda säkerhetsrisker på arbetsplatsen.
85

 På större företag använder 

man sig ofta av specialister på arbetsmiljö, detta fungerar inte riktigt lika bra på mindre 

arbetsplatser,
86

 där brukar ansvaret i slutändan hamna hos en person, oftast BAS-U.
87

 BAS-U 

kan dock inte vara expert inom alla områden men förväntas ändå att förutse olika problem, 

vilket kan orsaka en del brister.
88

  

Större företag har, som tidigare nämnts, mer resurser för att kunna arbeta med arbetsmiljö. 

Där är det mer utbrett med skyddsombud, skyddsronder och utbildningar.
89

 Det är även 

vanligt att större företag har bättre systematiskt arbetsmiljöarbete, t.ex. hos Skanska, NCC och 

Peab anslås säkerhetsinformation i arbetsbodarna varje vecka utförs skyddsronder på 

byggarbetsplatsen för att identifiera säkerhetsrisker.
90

  

Emellertid finns oseriösa företag som medvetet utsätter sina arbetare för otillåtna risker för att 

minska kostnaderna.
91

 Det kan vara att företaget medvetet bortser från att använda ställning 

och istället använder sig av mindre säkra anordningar så som stegar. Denna typ av attityd 

gentemot säkerhetsanordningar och risker är mer vanlig ibland mindre företag.
92
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Det är viktigt att ett företag, redan i projekteringsstadiet av ett bygge, beaktar arbetsmiljön 

och vad som kan göras för att förbättra denna.
93

 Det är betydigt vanligare i större 

investeringar, att man redan i projekteringsstadiet åtgärdar arbetsmiljörisker än i mindre 

projekt såsom småhus.
94

 En stor anledning till olyckor är just brister planering och 

projektering. Enligt Europa Direktiv står det för mer än hälften av olyckorna i Europa.
95

 

Eftersom det är vanligt att större företag jobbar oftare med större projekt och mindre företag 

med mindre projekt så kan det vara en del av anledningen till att det är vanligare med olyckor 

i mindre företag. 

2.3.3. Bristning i ledarskapet 

En mycket stor del av arbetsmiljön är direkt beroende av hur väl BAS-U utför sitt arbete. 

BAS-U skall planera arbetsmomenten, utföra skyddsronder, göra riskbedömningar m.m. Är 

denne inte kapabel att utföra alla arbetsuppgifter som krävs för en tillfredsställande 

arbetsmiljö kommer det att gå ut över arbetstagarna. Har inte en tillräckligt utförlig 

riskbedömning gjorts kan en risk som inte beaktats sedan orsakat en olycka eftersom denna 

inte kunnat förebyggas då ingen kände till den. Det är därför viktigt att BAS-U har den 

utbildning och erfarenhet som behövs för att kunna bedriva en tillfredsställande arbetsmiljö.  

 

2.3.4. Belysning 

På vinterhalvåret då det kan bli väldigt mörkt under arbetet, utgör en dåligt belyst arbetsplats 

risk att man dels ser sämre och lätt kan snubbla eller råka ut för annan olycka på grund av 

detta. Man påverkas även mentalt av att jobba på en mörklagd arbetsplats,
96

 vilket ökar 

risken.
97

 

2.3.5. Beteende och arbetarkultur 
Många olyckor och arbetsskador uppkommer trots att man haft tillräckligt med preventiva 

åtgärder för att utföra ett säkert arbete.
98

 En förklaring till det är förhållningssättet till arbetet. 

Ett av de vanligaste är att ”det händer inte mig”.
 99

 Ofta tror man att olyckor bara händer vissa 

personer - och andra. Ett annat förhållningssätt är att man ”ska bara…” och negligerar att 

använda skyddsutrustning eller skyddsmoment för att spara tid. Vilket ofta beror på att man är 

stressad och försöker spara tid.
100

 

Att bli van vid faran, är också en orsak.
101

 Arbetar man dagligen på hög höjd utan olyckor 

underskattar man till slut risken för fall. Man har vant sig vid faran och bortser från risker 

eller kan bli okoncentrerad. Det räcker att man är okoncentrerad en sekund för att en olycka 

ska ske. Det kan handla om att äldre arbetare aldrig behövt använda hjälm under sina 20 år i 

branschen och aldrig råkat ut för några olyckor och därför inte ser nyttan med att börja 

använda det nu. Om man däremot är ny på arbetsplatsen har man troligen inga problem med 

att använda hjälm. 
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3. Arbetsmiljöorganisation 

3.1. Roller i arbetsmiljöorganisationen 
I arbetsmiljöorganisationen finns ett antal intressanta aktörer, de i arbetsmiljöorganisationen 

fyller olika roller som varierar mycket från varandra. Vad samtliga har gemensamt är att de 

har stor betydande inverkan på byggarbetsplatsens arbetsmiljö. 

3.1.1. Byggherren och uppdragstagaren 

Byggherren är den som låter utföra ett bygg- eller anläggningsarbete. Arbetsmiljöansvaret 

utgår alltid ifrån byggherren.
102

 Byggherren kan i sin tur anlita andra personer att utföra ett 

arbete, den som får jobbet är skyldig att följa de regler som gäller i dennes ansvarsområde.
103

 

T.ex. om en arkitekt anlitas är denne skyldig att följa de lagar som gäller när denne ritar 

byggnaden för byggherren.  

Byggherren ansvarar för att projektets alla aktörer samordnas på ett arbetsmiljövänligt sätt.
104

 

Denne kan överlåta sitt arbetsmiljöansvar till en uppdragstagare,
105

 som då ska ansvara för 

planering och projektering och/eller utförandet av projektet. En byggherre kan högst ha två 

uppdragstagare; en för planering och projektering, en för utförande. Men en uppdragstagare 

kan även ha ansvar för båda. Förutsättningen för att det skall gå att utföra är att 

uppdragstagaren självständigt svarar för planering och projektering och utförandet av 

projektet, så det går endast att ge uppdragstagaren ansvar för båda områdena om arbetet sker i 

ett samlat uppdrag.
106

  

Ett av byggherrens, eller utsedde uppdragstagarens, viktigaste ansvar är att utse en 

byggarbetsmiljösamordnare, BAS, för planering och projektering och en för utförandet av 

projektet.
107

 En BAS har i uppgift att samordna alla parter i planering och projektering 

och/eller utförandet. Arbetsmiljölagen tillåter att byggherren utse sig själv till BAS. Men även 

då byggherren utser en BAS innebär det inte att hen är fri ifrån ansvar. Man kan säga att 

byggherren har en sorts ”backup - ansvar” för BAS: ens uppgifter och ansvar.
108

 T.ex. så 

ansvarar både byggherren och projektören för att arbetsmiljön beaktas redan i 

projekteringsstadiet.
109

  

Byggherren ansvarar i projekteringsstadiet att upprätta följande dokument: föranmälan, 

dokumentation och arbetsmiljöplan. Det är viktigt att denne under byggskedet kontrollerar att 

arbetsmiljöplanen sköts, följs och blir rätt anpassad. En sådan kontroll kan integreras i den 

kontrollplan som måste upprättas enl. PBL.
110
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3.1.2. Arbetsgivare 

En arbetsgivare ur juridisk mening är antingen en fysisk eller juridisk person med en eller fler 

anställda.
111

 En juridisk person kan vara handelsbolag, aktiebolag, förening, stiftelse, 

kommun, landsting m.fl.
112

 Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för 

arbetstagarnas säkerhet, det finns dock andra ansvar som arbetsgivaren inte kan påverka. 

Arbetsmiljöverket uttrycker det såhär: 

”Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar för 

de egna arbetstagarna gäller alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar till exempel för den 

som utför projekteringen, för den som tillverkat en maskin som används i arbetet eller för den som är 

byggarbetsmiljösamordnare.” http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/ (31/01-13) 

En arbetsgivare måste bedriva internkontroll av företagets arbetsmiljö. Internkontroll innebär 

främst att man måste ta fram en arbetsmiljöpolicy, en organisation för arbetsmiljön samt 

handlingsplaner och rutiner för arbetsmiljöfrågor.
113

 Arbetsgivaren måste även varje år göra 

en sammanställning av inträffade olycksfall och tillbud.
114

 Ett tillbud är en olyckshändelse där 

ingen skadades. Ett viktigt ansvar som arbetsgivaren har är att se till att arbetstagarna har rätt 

kompetens och förstår de instruktioner som behövs för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. 

Arbetsgivaren ska även försäkra sig om att arbetstagaren kan:  

 de regler som har betydelse för arbetsmiljön 

 vilka fysiska och sociala förhållande som innebär risk  

 åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall 

 de arbetsförhållande som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö
115

 

Arbetsgivaren skall bedriva sitt arbetsmiljöarbete utifrån de föreskrifter so finns.
116

 

Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder så att arbetstagaren inte utsätts för olycksfall eller 

ohälsa samt se till att maskiner, lokaler, utrustningar och anordningar underhålls så att 

olycksfallsrisken minimeras.
117

 Arbetsgivaren ska, om kompetensen i företaget inte är 

tillräcklig, för en god arbetsmiljö, arbetsanpassning eller rehabilitering anlita 

företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig utifrån.
118

 En arbetsgivare ska även 

regelbundet undersöka arbetsförhållanden och risker för att förebygga ohälsa och olyckor. 

Arbetsgivaren ska bedöma om förändringar som sker kommer att medföra risker för ohälsa 

eller olycksfall, vilket kan komma att behöva åtgärdas.
119

 

I större företag kan det vara svårt för arbetsgivaren att fullständig kontroll på och utföra det 

arbetsmiljöarbete som krävs. För att kunna erhålla en tillräckligt bra arbetsmiljö måste denne 

därför fördela sitt ansvar för att kontrollera organisationen på ett mer övergripande sätt.
120

 

Ofta fördelas ansvaret till chefer och arbetsledare. Det är mycket viktigt att personen som blev 

tilldelat ansvaret har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att utföra det arbetet korrekt. 

En arbetsgivare kan hyra in eller hyra ut personal. Hyr man ut sina anställda kan man inte 

bestämma över arbetsplatsen de anställda då jobbar på. Arbetsgivaren för den nya 
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arbetsplatsen är ansvarig för lokaler och maskiner som används. Arbetsgivaren som hyr ut är 

dock fortfarande skyldig att bedriva vissa arbetsmiljöinsatser; främst i form av långsiktiga 

arbetsmiljöåtgärder, som utbildning och rehabilitering.
121

 Eftersom arbetsgivaren som hyr ut 

inte kan bestämma över arbetstagarnas arbetsplats är det därför extra viktigt att arbetsgivaren 

planerar och följer upp arbetet, vid i val av arbetsplats och arbetsuppgifter. Är man 

egenföretagare d.v.s. man är sin egen anställde och är inhyrd av ett annan arbetsgivare så skall 

i princip samma bestämmelser följas som de andra inhyrda arbetstagarna på arbetsplatsen.
122

 

Hyr en arbetsgivare in personal så är denne skyldig att följa föreskrifterna om systematisk 

arbetsmiljö i den utsträckningen inhyrningen gäller. Det ansvaret är bl.a. att man skall 

undersöka de risker det utförda arbetet inkluderar, vilka åtgärder som bör vidtas för att få en 

tillfredsställande arbetsmiljö, arbetetsförhållande samt ge instruktioner till den inhyrda 

personalen.
123

 

3.1.3. Byggarbetsmiljösamordningsansvarig 

På en arbetsplats där flera företag är aktiva måste företagen samverka för att uppnå en god 

arbetsmiljö, vilket är byggherrens ansvar.
124

 En byggherre kan själv vara 

samordningsansvarig, dock har inte alltid kompetensen för detta, då kan hen skriftligt överlåta 

samordningsansvaret till en uppdragstagare eller person.
125

 Uppdragstagaren är då skyldig att 

utse en byggarbetsmiljösamordningsansvarig (BAS) för planering och projektering av 

byggnads och anläggningsarbete (BAS-P) samt en BAS för utförandet av arbetet (BAS-U). En 

BAS kan antingen vara en fysisk person eller en juridisk person D.V.S. ett företag.
126

 Liksom 

byggherren har uppdragstagaren möjligheten att utse sig själv till BAS-P och/eller BAS-U.
127

 

BAS-U och BAS-P måste ha tillräklig erfarenhet, kompetens och utbildning för att kunna 

utföra sitt arbete. Arbetet som skall utföras av de samordningsansvariga beskrivs i AFS 

1999:3 och ändringar till och med 2008:16.  

BAS-U är en relativt ny term, BAS-U har motsvarade arbetsuppgifter som en platschef hade 

tidigare. BAS-U:s främsta ansvar är att samordna alla företag på arbetsplatsen som hen 

ansvarar för. BAS-U har ett stort arbetsmiljöansvar då denna ska ansvara för 

skyddsanordningar, personutrymmen, samordnade tidsplaner, att inte för många arbeten sker 

på samma plats, att alla företagen följer arbetsmiljöreglerna för byggarbetsplatsen, informera 

alla om arbetsmiljöplanen(AMP)
128

 samt se till så att alla på arbetsplatsen följer AMP.
129

 

BAS-U ansvarar även för att uppdatera arbetsmiljöplanen om så behövs. Detta kan bli 

nödvändigt beroende på hur arbetet fortskrider, till exempel att lägga till åtgärder för arbeten 

med särskild risk. BAS-U ansvarar även för viss projektering, i och med att inte allt är möjligt 

att planera i detalj från projekteringsstadiet. BAS-U skall även tillsammans med 

arbetsledningen för detaljeringen utforma konkreta regler för arbetsmiljön på 

byggarbetsplatsen. Med konkreta regler menas regler som är unika för företaget eller 

arbetsplatsen till skillnad från generella regler som påverkar alla byggarbetsplatser.
130
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BAS-P:s främsta ansvar är att samordna projekteringen från arbetsmiljösynpunkt.
131

 BAS-P 

upprättar oftast arbetsmiljöplanen, vilket är ett mycket viktigt dokument för arbetsmiljön. Läs 

mer om BAS-P:s ansvar i ”4.1.1. Planering och projektering”. 

3.1.4. Skyddsombud/arbetsmiljöombud 

Ett skyddsombud kan väljas genom att den fackliga organisationen som arbetsgivaren har 

kollektivavtal med utser ett skyddsombud, detta utses för tre år.
132

 Om företaget inte har ett 

kollektiv avtal så kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud, enligt 

arbetsmiljöförordningen, 10§. Det vanligaste är via den fackliga organisationen. 

Skyddsombudet är en fackförtroendeman som skall företräda sina arbetskamrater i frågor om 

arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Skyddsombudets uppgifter inkluderar:  

 Planering av rutiner tillsammans med platschefen eller arbetsledaren för företagets 

arbetsmiljöarbete. 
133

 

 Inspektion av skyddsanordningar, säkerhetssystem och skyddsutrustning 

 Delta vid utredning av olycksfall och arbetsolyckor
134

 

 Föreslå åtgärder och förändringar inom sitt skyddsområde
135

 

 Skyddsombudet måste även delta i de skyddsronder som sker inom det egna 

skyddsområdet
136

 

För att Skyddsombudet skall kunna utföra sitt jobb ordentligt har denne tilldelats diverse 

befogenheter: Befogenhet att ta del av handlingar som rör förhållandet i arbetsmiljön, delta 

vid planeringen av nya lokaler samt vid förändringar av lokaler samt få nödvändig utbildning. 
137

Skyddsombudet kan kräva åtgärder av arbetsgivaren för att få en tillfredsställande 

arbetsmiljö.
138

 T.ex. om skyddsombudet anser att arbetsgivaren inte följer arbetstidslagen. Är 

skyddsombudet inte är nöjd eller inte uppnår förändring från arbetsgivaren, vänder hen sig till 

arbetsmiljöverket för fortsatt utredning.  

Skyddsombudet har även rätt att vid omedelbar eller allvarlig fara för en arbetares liv att 

beordra arbetsstopp, enligt AML, 6 kap, 7§. Därefter inväntar man att arbetsmiljöverket tar 

ställning i frågan och skickar ut en inspektör, vilken avgör om stoppet var befogat. Det är 

mycket viktigt att skyddsombudet och arbetsgivaren är eniga om arbetsmiljön för att företaget 

ska få en optimal arbetsmiljö. Andersson och Vikard säger så här i sin rapport om säkrare 

byggarbetsplatser:  
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”Vad som bör förtydligas är dock att det är arbetsgivaren som har den fulla makten i 

företaget. Det räcker med vetskapen om att risken för att bli omplacerad finns om 

skyddsombudet är för påstridig för att det ska kännas som ett hot mot honom. Känner man sig 

hotad i sin anställning är det uppenbart att man inte sköter sina arbetsuppgifter på ett lika 

tillfredställande sätt. Det är därför viktigt att alla inom organisationen drar åt samma håll, 

att man samverkar, vad det gäller arbetsmiljö för att skyddsombudets roll ska fylla sin 

funktion.” 

 - Säkrare byggarbetsplatser,  2012,  Andersson & Vikard  

Enligt AML kap 6. 2-7§ ska ett eller fler skyddsombud utses om minst 5 arbetare regelbundet 

sysselsätts på arbetsplatsen. Det kan dock behövas fler än ett skyddsombud, speciellt om det 

är ett stort eller innefattar många riskabla arbeten. Då det finns fler än ett skyddsombud så 

skall skyddsombuden utse ett huvudskyddsombud. Denne har i uppdrag att samordna de andra 

skyddsombuden. 

Behöver en arbetsplats stöd med arbetsmiljöarbetet kan ett lokalt skyddsombud träda in, 

såvida det inte finns en skyddskommitté.
139

 Ofta är det på arbetsplatser, som saknar ett eget 

skyddsombud, som det regionala skyddsombudet tillträder, men kan även tillträda om det 

redan finns skyddsombud. Det är främst på mindre företag som de regionala skyddsombuden 

verkar.
140

 Ett regionalt skyddsombuds uppgift är främst att hjälpa till med arbetsmiljön, de har 

även i uppgift att medverka för att utse ett lokalt skyddsombud, stötta det lokala 

skyddsombudet om ett sådant finns, samt hjälpa till med utbildningen av det lokala 

skyddsombudet och arbetsledaren.
141

 

3.1.5. Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket (AV) bildades 2001 då Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick 

ihop för att bilda en myndighet.
142

 Denna nya myndighets uppdrag blev då att se till att 

arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs.
143

 Deras mål är att minska risker för ohälsa och 

olycksfall som förekommer i arbetslivet samt att förbättra arbetsmiljön generellt d.v.s. fysisk-, 

psykisk- och socialarbetsmiljö samt arbetsorganisationer.
144

 Dessa mål eftersträvas genom att 

AV ansvarar för: 

 Projekt och kampanjer som berör särskilda problem eller branscher
145

 

 Statistik gällande arbetsmiljö i Sverige
146

 

 Kontrollera att arbetsmiljölagen efterföljs på arbetsplatser
147

 

 Det sistnämnda görs främst genom att inspektörer från AV besöker arbetsplatserna och 

kontrollerar att lagar och föreskrifter som finns efterföljs. Detta syftar även till att stärka 

arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker.
148
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Inför en inspektion sker föranmälan till företaget som skall inspekteras via telefonsamtal eller 

brev.
149

 På mindre företag är nästan alla inspektioner oanmälda, medan det är vanligare att 

inspektionen anmäls, då det gäller större företag.
150

 Då informeras även företaget vad det 

innebär att inspekteras samt var de kan hitta information om inspektionen,
151

 som t.ex. hur de 

ska förbereda sig för inspektionen. 

Vid inspektionen påpekar inspektören brister som förekommer inom verksamheten samt 

förklarar risker och lagar som gäller.
152

 Inspektioner på byggarbetsplatser brukar även 

innehålla genomgång av arbetsmiljöplanen, samtal med samordningsansvarig och 

skyddsombud.
153

 En inspektion ger även tillfälle till diskussion mellan arbetsgivare, 

skyddsombud och inspektör angående arbetsmiljön vilket ofta är till stor nytta. I praktiken blir 

en inspektion en instruktiv demonstration av arbetsplatsens åtgärdsbehov,
154

 tanken är att 

inspektionsbesöket ska resultera i att arbetsgivaren får en fördjupad förståelse i vad som krävs 

för att förebygga olyckor och ohälsa, vilket enligt AV oftast sker.
155

 

Efter slutförd inspektion skickas ett skriftligt inspektionsmeddelande ut. I detta beskrivs 

brister som måste åtgärdas.
156

 Till dessa lämnas vanligen ut hänvisningar om var information 

kan sökas för att man kan ta reda på mer om säkerhetsrisker, vilket kan hjälpa 

arbetsgivaren.
157

 Normalt begär AV att man, efter en viss tid, gör en skriftlig återkoppling av 

åtgärdsarbetet.
158

 Om inte arbetsgivaren åtgärdat de påtalade problemen, riskerar 

arbetsgivaren antingen ett förläggande eller ett förbud av en viss del av arbetsgivarens 

verksamhet.
159

 Det förekommer även att vite måste betalas.
160

 Följer arbetsgivaren inte 

förbudet eller förläggandet riskerar hen böter eller t.o.m. fängelse.
161

 

3.1.6. Skyddskommitté/miljöråd/miljökommitté  

En skyddskommitté är en samrådsorganisation med representanter för arbetstagarna.
162

 I det 

samrådet ska det finnas personer från både arbetsgivaresidan och arbetstagarsidan.
163

 Bland 

dessa representanter måste det finnas ett eller fler skyddsombud invalda.
164

 Vanligen väljs 

representanterna av den fackliga organisationen, om en sådan inte finns får arbetstagarna utse 

egna representanter. 
165
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I många företag kallas skyddskommitté även för miljöråd eller miljökommitté.
166

 Enligt AML 

kap. 6.8 § skall en sådan upprättas om arbetsplatsen regelbundet sysselsätter 50 eller mer 

arbetstagare, vilket inkluderar både företrädare för arbetsgivare och arbetstagare.
167

 

Skyddskommittén ska komma överens om hur arbetsmiljön ska se ut samt arbeta med att 

skapa en tillfredsställande arbetsmiljö.
168

 Detta sker främst genom diskussioner och planering 

av arbetsmiljöfrågor. Kommittén skall även följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar på 

arbetsplatsen.
169

 En skyddskommitté bör träffas minst var 3:e månad för att kunna utföra sina 

uppgifter till fullo. 
170

 

Exempel på diskussions ämnen i skyddskommittén kan vara företagsvård, användning av 

farliga ämnen, arbetsmiljöutbildningar eller arbetsanpassning.
171

 En skyddskommitté är dock 

inte alltid enig, vilket kan leda till att majoritetsbeslut blir nödvändig.
172

 En ledamot i 

skyddskommittén har då uppgiften att vidarebefordra frågan till arbetsmiljöverket, så kan de 

uttala sig om frågan.
173

 

3.1.7. Arbetstagaren 

Arbetstagaren är den som kommer att utsättas för den absoluta majoriteten av riskerna på 

arbetsplatsen. För att minimera olycksrisker måste en arbetstagare följa de regler och 

föreskrifter som gäller på arbetsplatsen.
174

 Detta innebär att hen bland annat ska slå larm om 

fel upptäcks i säkerhetsanordningar,
175

 medverka i arbetsmiljöarbetet och använda befintliga 

och rekommenderade skyddsanordning och skyddsutrustning för ett säkert arbete.
176

 I 

arbetstagarens anställningsavtal har avtalats att arbetstagaren ska följa de regler som finns på 

arbetsplatserna. Bryter arbetstagaren mot det, t.ex. säkerhetsföreskrifterna, så riskerar 

arbetstagaren omplacering eller uppsägning.
177

 Att bryta mot säkerhetsföreskrifterna kan t.ex. 

vara att avlägsning skyddsanordning vilket ledde till vållade annans död. 

En arbetstagare kan delta i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete genom att rapportera in de risker, 

tillbud, sjukdom och olycksfall som förekommer på arbetsplatsen. En arbetstagare kan även 

lämna synpunkter på arbetet eller föreslå åtgärder till riskfyllda moment. Arbetstagarna kan 

även välja skyddsombud som ska verka på arbetsplatsen om företaget inte har något avtal med 

en fackförening.
178

 

3.1.8. Företagshälsovården 

Företagshälsovården har i uppgift att vara ett komplement till företagets eget 

arbetsmiljöarbete och hjälpa till med att minska eller ta bort arbetsmiljörisker.
179
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Företagshälsovården ska anlitas av arbetsgivaren om denne inte har tillräckligt med 

kompetens eller tid att utföra det arbetsmiljöarbete som krävs.
180

 

Företagshälsovården ska kunna identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, 

organisation, produktivitet och hälsa. 
181

 För att kunna göra det behöver de flera 

arbetsmiljöspecialister, bl.a. specialister inom arbetsmiljöorganisation, yrkeshygien, 

beteendevetenskap, medicin, rehabilitering, ergonomi eller teknik.
182

 Denna breda kompetens 

gör att företaget inte behöver vända sig till flera ställen för råd och hjälp. Företagshälsovården 

bl.a. användas till att informera de anställda om arbetsmiljö eller ge förslag på arbetsmiljö 

åtgärder inom företaget.
183

 

Företagshälsovården kan antingen köpas in eller vara en egen enhet i företaget,
184

 men det är 

väldigt viktigt att företagshälsovården är partneutral. 
185

 Speciellt då företagshälsovården kan 

ha viktiga uppgifter med att utföra läkarundersökningar eller arbetsanpassning och 

rehabilitering. Ett oseriös företagares högsta prioritet är inte alltid arbetsmiljö, vilket då skulle 

kunna ha en negativ inverkan på arbetsmiljön.
186

 Företagsvården kan även hjälpa till med 

andra arbetsmiljöarbeten såsom undersökningar, riskbedömningar, upprättning av rutiner,
187

 

eller ge föreläsningar gällande t.ex. nya bestämmelser i branschen. 

3.2. Förberedelser för arbetsmiljövänligt arbete 
Förberedelser för ett arbetsmiljövänligt arbete innebär att man planerar inför de arbeten som 

ska utföras på arbetsplatsen och genom denna planering förebygger riskerna i projektet. Det 

kan innebära att man inför regler på arbetsplatsen såsom att bära hjälm eftersom man i 

planeringen av projektet, bedömt att det fanns risk för fallande material. 

3.2.1. Projektering och planering 

I projekteringsfasen finns det stora möjligheter att påverka arbetsmiljön genom att ta hänsyn 

till valet av konstruktion, produktionsmetod eller material som ska användas. Görs rätt val ska 

riskerna kunna elimineras helt.
188

 För att åstadkomma detta krävs dock helt nya tankesätt och 

ofta förändring av de ursprungliga planerna för byggnaden.
189

 Eftersom man i projekteringen 

har så pass stort handlingsutrymme är det betydligt lättare att bygga goda 

arbetsmiljöförhållanden redan i projekteringsstadiet än att komplettera arbetsmiljön 

byggstadiet med t.ex. säkerhetsanordningar såsom ställningar m.m.
190

  

Man kan främja en god arbetsmiljö genom att integrera och förbereda de anordningar som 

kommer att användas i konstruktionen.
191

 För att förebygga fall hjälper om man i ett 

prefabricerat element redan från början har fästen för skyddsanordningar när elementet 

kommer ut till arbetsplatsen.
192

 Eller för att undvika farliga eller obekväma konstruktioner 

                                                           
180

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Vem-gor-vad/Foretagshalsovard/ (11/04-13) 
181

 Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, 2008, Arbetsmiljöverket 
182

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Vem-gor-vad/Foretagshalsovard/ (11/04-13) 
183

 http://www.av.se/fragorochsvar/323.aspx (11/04-13) 
184

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Vem-gor-vad/Foretagshalsovard/ (11/04-13) 
185

 Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, 2008, Arbetsmiljöverket 
186

 http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_543.pdf (11/04-13) 
187

 http://www.av.se/fragorochsvar/323.aspx (11/04-13) 
188

 http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=81 (25/02-13) 
189

 http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=81 (25/02-13) 
190

 http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=81 (25/02-13) 
191

 http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=81 (25/02-13) 
192

 http://www.av.se/teman/bygg/projekteringsansvar/viktiga/ (04/03-13) 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Vem-gor-vad/Foretagshalsovard/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Vem-gor-vad/Foretagshalsovard/
http://www.av.se/fragorochsvar/323.aspx
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Vem-gor-vad/Foretagshalsovard/
http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_543.pdf
http://www.av.se/fragorochsvar/323.aspx
http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=81
http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=81
http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=81
http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=81
http://www.av.se/teman/bygg/projekteringsansvar/viktiga/


27 
 

som exempelvis krypgrund vilket innebär obekväm arbetsställning för byggarbetaren.
193

 Man 

kan även undvika vanliga skadliga arbetsmiljösituationer, genom att helt enkelt utesluta 

arbeten som är dåliga ur arbetsmiljöperspektiv: stora eller tunga byggskivor, tunga murstenar, 

arbete över axelhöjd, håltagning eller bilningsarbete.
194

  

Det övergripande ansvaret för projekteringen och planeringen faller på byggherren.
195

 Dock 

kan hen lämna över projekterings- och planeringsansvaret till en Uppdragstagare eller en 

(BAS-P).
196

 Det innebär att entreprenören som ska utföra arbetet och de som skall projektera 

och planera arbetet är olika företag. Den ansvarige skall då utöver projekteringsansvaret 

upprätta vissa handlingar och dokument;
197

 som att upprätta och skicka in en föranmälan till 

Arbetsmiljöverket.
198

 

Om ett projekt ska jobba med att uppnå god arbetsmiljö redan i projekteringen så behöver 

byggherren styra mot det.
199

  Därför är det väldigt viktigt att projektörerna och BAS-P kan 

stödja byggherren i arbetsmiljöfrågor. För att kunna detta måste projektörerna och BAS-P ha 

utbildning och kunskaper i arbetsmiljö,
200

 enligt föreskrifterna måste en BAS-P ha utbildning, 

kompetens och erfarenhet för att kunna vara BAS-P.
201

 Utöver att samordna projekteringen 

och planeringen av projektet ur arbetsmiljösynpunkt så skall BAS-P även föreslå åtgärder i 

projektet som eliminerar eller minskar projektets risker, för byggherren.
202

  

Följande tre stycken är starkt baserade på arbetsmiljöverkets tema sida om 

projekteringsansvaret i byggprojekt, http://www.av.se/teman/bygg/projekteringsansvar/ (04/02-

13). Projektörer ska förutsäga vilka arbeten och arbetsmiljörisker de konstruktioner som 

kommer användas kommer att resultera i, det gäller främst för ”arbeten med särskild risk”. 

Dock kan inte alla arbeten projekteras förens då byggskedet väl har startat. I dessa fall skall 

BAS-P ange de förhållanden som är viktiga för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. BAS-P 

skall även ange förhållanden som är viktiga för BAS-U planering av momentet i AMP, 

eftersom det sedan är BAS-U som har uppgiften att under byggskedet anpassa AMP och 

färdigställa riskbedömningen av momentet. 

Som projektör bör man även beskriva eller genomföra nödvändiga förundersökningar 

eftersom det kan finnas anledning att utvidga förundersökningar utöver det normala, 

undersökningar som utförs normalt sätt är t.ex. geodetiska undersökningar. Man bör även 

beskriva de speciella typer av skyddsanordningar som kommer att användas; hur man ska 

använda skyddsnät eller vilken speciell utrustning som ska användas för en viss typ av 

kemikalier. En projektör som ska skapa en god arbetsmiljö bör i första hand ta konstruktiva 

överväganden krig val av konstruktionen, detta kan innebära vara produktionsmetod eller 

material som ska användas. Även översyn av integrering av skyddsanordningar i de 

konstruktioner som skall användas bör göras. Man bör även i sista hand förbereda momenten 

så att det sker säkra arbeten och transporter. 
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Det är även betydelsefullt i ett projekt som prioriterar arbetsmiljö att Projektörerna och BAS-

P har god kommunikation och arbetar tillsammans med entreprenören. Det är framförallt 

viktigt då man planerar åtgärderna mot riskerna, då det är entreprenören som skall utföra 

momentet. Denna typ av samarbete är framförallt vanlig och naturlig i projekt med 

totalentreprenader än i projekt med generalentreprenad. 

3.2.2. Arbetsmiljöplan 

En arbetsmiljöplan (AMP) är till för att man skall analysera och beskriva de arbetsuppgifter 

som kommer att utföras och hur de skall utföras när projektet kommer in i utförandeskedet, 

AMP tas främst fram under planeringsskedet. Det är byggherren och BAS-P ansvar att 

tillsammans ta fram den AMP skall användas under hela byggtiden.
203

 Det är BAS-U som 

ansvarar för att AMP revideras och att alla på arbetsplatsen är informerade om denna.
204

Det är 

krav på att nästan alla byggprojekt etablerar en AMP, med byggprojekt innefattas alla typer 

alla typer av byggarbetsplatser T.ex. bostadshus, industrier, vägar, broar tunnlar, rivning, 

ombyggnad eller underhåll.
205

 Mer specifikt så skall en arbetsmiljöplan upprättas om: 

 Arbetet pågår mer än 30 arbetsdagar och om mer än 20 personer är sysselsatta 

 Totalt antal persondagar överstiger 500 

 Ett arbete med särskild risk kommer att utföras
206

 

För arbeten med särskild risk så innefattas: 

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

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

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

och säkerhet eller som enligt Arbetsmiljöverkets (före detta Arbetarskyddsstyrelsen) 

föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll.  

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

kontrollerat område eller skyddat område skall inrättas enligt 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMFS 2008:51) om kategoriindelning av arbetstagare 

och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning.  

 Arbete i närheten av högspänningsledningar.  

 Arbete som medför drunkningsrisk.  

 Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.  

 Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.  

 Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.  

 Arbete vid vilket sprängämnen används.  

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

tunga formbyggnadselement ingår.  

 Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.  

 Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen 
207

 

Den absoluta majoriteten av alla byggprojekt behöver alltså en arbetsmiljöplan. Främst p.g.a. 

den första punkten i arbeten med särskild risk, arbete med risk för fall till lägre nivå där 
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nivåskillnaden är två meter eller mer. Denna punkt innefattar de flesta byggarbetsplatser. 

Alltså de få byggprojekt som kan undvika kravet på AMP är de mycket små projekten. 

En AMP skall tas fram före själva byggandet startat och skall innehålla främst 

riskbedömningar av farliga arbeten, planerade åtgärder, regler som skall tillämpas på 

byggarbetsplatsen samt hur byggarbetsplatsens arbetsmiljöarbete ska organiseras.
208

 Det är 

projektörernas ansvar att ta fram riskbedömning och planering av åtgärder, detta speciellt vid 

arbeten med särskild risk. Det kan även vara viktigt att en dispositionsplan (ADP-plan) tas 

fram till projektet.
209

 En ADP-plan innehåller arbetsplatsens utformning, d.v.s. var en kran 

skall placeras eller var de bodar som kommer finnas på byggarbetsplatsen skall stå m.m. Det 

är viktigt att tänka på att alla ska kunna ta sig fram och att inget kommer vara i vägen för t.ex. 

grävskopor och liknande. En väldigt trång arbetsplats kan vara riskabel, speciellt då tunga 

maskiner ska in på området. 

Entreprenören följer sedan AMP under utförandeskedet, om AMP upprättats korrekt så skall 

entreprenören kunna tillämpa AMP under riskfyllda jobb och följa de skyddsåtgärder som 

föreslagits. Ibland är det dock inte möjligt att göra en detaljerad förberedelse i 

projekteringsskedet. Eftersom man inte alltid kan förutsäga alla nödvändiga detaljer i 

projekteringsskedet. Entreprenören blir då tvungen att utföra viss projektering, främst genom 

att lämna kompletterande uppgifter till BAS-U.
 210

 Dessa uppgifter kan t.ex. vara kemiska 

produkter som används eller håltagningar som utförs. Det är BAS-U som ansvarar för att 

AMP uppdateras under utförandeskedet.  

De regler som gäller för AMP bestäms av Arbetarskyddsstyrelsen. De regler som gäller för 

AMP är främst i AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 och är straff sanktionerade i föreskriften.
211

 

Huvudansvar för att en AMP tas fram ligger på byggherren
212

. Dock kan byggherren skriftligt 

överlåta ansvaret till en uppdragstagare, uppdragstagaren har då självständigt ansvaret för 

projektering och planering eller utförande.
213

 Den ansvarige skall sedan utse en BAS-P samt 

en BAS-U. En BAS-P utformar normalt sett AMP medans BAS-U hanterar AMP under 

utförandeskedet. Detta innebär främst att uppdatera AMP under utförandeskedet, vilket även 

innebär att BAS-U skall försäkra sig om att AMP blir rätt anpassad. Detta sker genom en 

kontrollplan, om en kontrollplan inte har tagits fram kan det medföra böter.
214

 

AMP skall sändas till AV. Om AV finner allvarliga brister i AMP, som kan medföra ohälsa, 

har de befogenhet att överföra uppdraget att ansvara för AMP tillbaka till byggherren, om 

denna tidigare överlåtit ansvaret till en uppdragstagare. Detta kan hända om AMP inte 

uppfyller de minimikrav som ställs. För att få reda på dessa gör man bäst i att följa AMP-

guiden (www.ampguiden.net). 

3.2.3. Riskbedömning/riskanalys 

En riskanalys är en bedömning av riskerna på arbetsplatsen. Dess syfte är att identifiera de 

risker som arbetstagarna kommer att utsättas för på arbetsplatsen. Riskbedömningen skall 

                                                           
208

 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sundström 
209

 Säkrare byggarbetsplatser, 2012, Andersson & Vikard 
210

 Arbetsmiljöregler, 2013, Sveriges byggindustrier 
211

 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sundström 
212

 Arbetsmiljö för byggare, 2007, Sundström 
213

 http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=201 (07/02-13) 
214

 AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 

http://www.ampguiden.net/
http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=201


30 
 

sedan ligga till grund för de förebyggande åtgärder som eventuellt ska vidtas för att minska 

dessa risker.
215

 I AFS 2001:1 8§ står det: 

”8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna 

för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.  

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför 

risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker 

som finns och om de är allvarliga eller inte.” 

Det är alltså obligatoriskt för alla arbetsgivare att dokumentera samtliga risker, men även att 

dela in dem i allvarliga och icke allvarliga olycksrisker. Det samma gäller även om det sker 

ändringar i en verksamhet som medför risker. En sådan ändring kan vara nya lokaler.
216

  

En riskbedömning kan ske skriftligt. Den skriftliga riskbedömningen är till för de risker som 

upptäcks då man utför regelbundna undersökningar samt vid planering av ändringar av 

verksamheten enligt AFS 2001:1 10§. Det är viktigt att man även skriver upp de risker som 

åtgärdades direkt under den regelbundna undersökningen då de kan vara givande till nästa 

undersökning och riskbedömning.
217

 Om en eller flera risker inte åtgärdats direkt är man 

skyldig att planera åtgärder för att minska dessa. Åtgärderna ska genomföras så snart som 

möjligt i form av en så kallad handlingsplan.
218

 En handlingsplan ska innehålla vilka åtgärder 

som ska vara genomförda, när de ska vara genomförda och vem som ansvarar för detta.
219

 

Då ett företag har kemiska -, brand - eller explosionsrisker är det oftast nödvändigt att 

använda sig av särskilda metoder för att utföra riskanalysen.
220

 Bästa sättet att upptäcka 

säkerhetsrisker är att bedöma den systematiskt genom skyddsrond eller 

probleminventering.
221

 Hur ofta sådana bör ske beror på hur stor risk som finns i 

verksamheten.
222

  

3.2.4. Arbetsberedning 

En arbetsberedning är en sorts detaljerad planering för kritiska moment i byggprocessen. Ett 

kritiskt moment är då det finns risk för allvarliga konsekvenser beträffande ekonomi, tidsplan 

eller hälsa.
223

 Arbetsberedning är en mycket detaljerad typ av planering där man försöker att 

inte lämna någon aspekt i momentet åt slumpen. Man gör en arbetsberedning för att analysera 

enskilda aktiviteter i ett moment och dokumenterar vad som ska göras, hur det ska göras, 

vilka material som ska användas samt vilken utrustning och hjälpmedel som behövs.
224

 För att 

kunna följa arbetsberedningens upplägg brukar man använda sig av en checklista.
225
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3.3. Systematisk arbetsmiljö 
Systematiskt arbetsmiljöarbete är förebyggande åtgärder som görs kontinuerligt inom ett 

företag eller arbetsplats för att förebygga risker. Det kan ske genom att företaget kontinuerligt 

utbildar sina anställda i arbetsmiljö eller att man informerar arbetsplatsens arbetsmiljöplan 

varje gång man har någon ny på arbetsplatsen.   

3.3.1. Skyddsronder 

En skyddsrond är då man antingen har ett möte och diskuterar arbetsplatsen och företagets 

arbetsmiljö eller gör en inspektion av arbetsplatsen efter potentiella risker.
226

 Syftet med 

skyddsronder är att identifiera, dokumentera och så småningom åtgärda de risker som 

upptäcks i skyddsronderna.
227

 Skyddsronderna måste alltid dokumenteras, även om det gäller 

mindre företag, och ska ske regelbundna mellanrum.
228

 I lagen står det inte hur ofta en 

skyddsrond ska utföras, bara att det ska ske regelbundet.
229

 Det är framförallt viktigt i 

byggnadsindustrin att man inte underlåter att besiktiga arbetsplatsen eftersom det är en 

bransch som ständigt genomgår snabba och riskabla förändringar. Då en byggarbetsplats är 

som aktivast bör man utföra en skyddsrond i veckan ungefär medans då byggarbetsplatsen är 

mindre aktiv ska det räcka med var tredje vecka.
230

 

Då man inspekterar en arbetsplats underlättar det om man använder sig av skyddsprotokoll 

eller checklista för de att notera risker som finns.
231

 Protokollet eller listan anpassas efter olika 

riskområden, verksamheter och utrustningar.
232

 Detta är framförallt användbart i 

byggnadsindustrin då där förekommer så många olika riskabla moment vid olika tider av 

produktionen. 

Om man under en skyddsrond upptäcker en potentiell risk ska denna antecknas även om det är 

skilda meningar i gruppen om den utgör risk eller ej.
233

 Sedan en handlingsplan upprättas för 

det upptäckta problemet. En handlingsplan skall ange hur problemet ska lösas, vem som 

ansvarar för lösningen och när detta skall vara klart. Det är viktigt att man tar upp både 

förebyggande och avhjälpande åtgärder.
234

 Finns en allvarlig brist så måste denna åtgärdas 

omedelbart.
235

 Det är bra att även anteckna potentiella risker även om dessa kunnat åtgärdas 

direkt då även detta hjälper i identifikationen av de risker som finns på arbetsplatsen.
236

  

Det är arbetsgivaren som ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen och att säkerhetsbrister 

åtgärdas.
237

 Det är dock vanligtvis de som arbetsgivaren har utsett som skyddsansvariga för 

arbetsplatsen som utför skyddsronden. I byggbranschen innebär detta 

byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet,
238

 skyddsombudet och berörda arbetstagare.
239
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Det är nödvändigt att ta med de två sistnämnda eftersom de bidrar till en bättre 

problemlösning genom sin erfarenhet av arbetet som inspekteras.
240

 

3.3.2. Utbildning 

Att utbilda sin personal är en mycket viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Framförallt den arbetsledande personalen, såsom arbetsledare eller BAS. Ska man leda ett 

arbete utan att ha relevant utbildning om vilka risker som finns i branschen, är det väldigt 

svårt att förutse att arbeta säkert och att risker förebyggs. Arbetsmiljölagen säger att 

personalen ska ges den utbildning de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, 

skyddsombud ska ha den utbildning som denne behöver för att kunna utföra sitt arbete.
241

 För 

att man som skyddsombud ska kunna utföra sitt arbete ordentligt krävs egentligen ytterligare 

utbildning än många skyddsombud får i dagens läge.
242

  

Det är framför allt vanligt att man i mindre företag slarvar med att utbilda personalen.
243

 Det 

finns till och med företag som inte gör detta alls
244

 eftersom man förlorar tid då en person i 

företaget är frånvarande.
245

 Även mindre företag får ofta komplexa jobb, såsom rivning, trots 

att de egentligen inte har tillräcklig utbildning för att utföra ett sådant jobb säkert.
246

 I 

rivningsfall behöver t.ex. BAS-U ha utbildning för hur man ska riva bärande konstruktioner 

m.m. 

Som BAS ska man kort sagt ha den utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för det 

arbete som ska utföras ska kunna utföras på ett säkert sätt. Främst innebär detta kunskaper om 

arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och 

Arbetsmiljöverket, sedan måste man även ha specialutbildningar beroende på den bransch 

man arbetar med. Det kan t.ex. innebära ellagen eller fartygssäkerhetslagen.
247

 

3.3.3. Utrustning 

Arbetsgivaren måste tillhandahålla den utrustning som behövs för att bedriva ett säkert arbete, 

T.ex. fallskydd på arbete vid hög höjd eller personlig skyddsutrustning såsom arbetsskor med 

stålhätta. Det är även bra om företaget använder sig av hjälpmedel som underlättar arbeten 

med dålig arbetsmiljö, som vibrationsdämpande handskar. 

Det är viktigt att man som företag håller sig uppdaterad i utvecklingen av verktyg och 

utrustning inom branschen,
248

 då det hela tiden kommer nya och arbetsmiljövänligare verktyg. 

t.ex. finns nu mycket arbetsmiljövänlig utrustning för att sätta undertak, som utförs av 

specialiserade underentreprenörer, vilket tidigare har varit dåligt ur arbetsmiljöperspektiv.
249

  

Det är även viktigt att man inspekterar den utrustning man har med jämna mellanrum, en 

trasig ställning kan innebära livsfara för alla som använder den.  
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3.4. Uppföljning 
Enl. AFS ska arbetsgivaren, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, varje år, tätare 

om nödvändigt, följa upp om någon större förändring, allvarlig tillbud eller olycka inträffat. 

Syftet med uppföljningen är att man ska undersöka om arbetsmiljöarbetet har bedrivits enligt 

de föreskrifter som finns. Om så inte är fallet skall detta åtgärdas.  

Uppföljning är bra att utföra även i syfte av förbättring. Det kan innebära att man följer upp 

hur väl en arbetsmetod fungerade i ett projekt. Har det inte fungerat bra vet man att man skall 

jobba med att förbättra eller ersätta arbetsmetoden. 

3.4.1. Undersökningar 

I ett företag kan det vara värdefullt att intervjua sin personal för att få en uppfattning om 

trivsel i arbetet eller om det finns synpunkter på företagets arbetsmiljöorganisation. Detta kan 

ske genom exempelvis enkätundersökningar eller personliga. Oftast ger personliga intervjuer 

mer djup i resonemanget kring någons åsikt angående företaget men tar å andra sidan längre 

tid än en enkätundersökning. Inom byggbranschen flyttas man ofta runt mycket på olika 

arbetsplatser och det kan vara problematiskt att utföra en enkätundersökning som inkluderar 

samtliga arbetstagare.
250

 

3.4.2. Tillbud och olycksfalls rapportering 

Enligt AFS 2008:15 en händelse som orsakat ohälsa samt resulterat i ett allvarligt tillbud eller 

olycka rapporteras till Arbetsmiljöverket. Händelsen skall även utredas av arbetsgivaren så att 

man kan förebygga risken att händelsen inträffar igen. Tillbud innebär en oönskad händelse 

som hade kunnat leda till olycka eller ohälsa, det behöver inte nödvändigtvis betyda att en 

person var i fara.
251

 Det kan t.ex. vara att brand uppstod på arbetsplatsen då ingen var 

närvarande. 

Ofta beror olyckan, ohälsan eller tillbudet på en brist i företagets arbetsmiljöarbete. Det 

föreligger utredningsskyldighet om det finns ett samband mellan det som har hänt och 

förhållanden i arbetet,
252

 men det är bra att även utreda tillbud som inte är särskilt allvarliga, 

då dessa även bidrar till arbetsmiljön. Utredningen skall omfatta instruktioner, rutiner, 

uppgiftsfördelning, granskning av ritningar, iakttagelser på arbetsplatsen samt intervjuer.
253

 

Utredningen skall gå så djupt som möjligt och ha fokus på händelsens förhållande istället för 

skulden. Vad man sedan fann i utredningen skall rapporteras och åtgärdas.
254

 Kan en åtgärd 

inte genomföras med en gång så skall denna föras in i en skriftlig handlingsplan, i denna skall 

det anges när och vem som skall genomföra åtgärden.
255

 

 4. Om MTA 
MTA startade sin verksamhet 2010 då MTA:s tre delägare lämnade NCC på eget initiativ för 

att starta MTA, det första projektet var 69 nya lägenheter på Gråmunken i centrala Halmstad. 

MTA har som affärside att fokusera på långsiktiga relationer med kunder, medarbetare och 

leverantörer
256

 samt att prioritera kvalitet genom att bygga miljövänligt, arbetsmiljövänligt, 
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resurssnålt och i tid.
257

 Enligt intervjuad BAS-U, föredrar MTA att jobba med 

totalentreprenad i sina projekt då de vill vara med och påverka från början till slut i projekten. 

Idag har MTA Ca 100 anställda på företaget
258

 samt ett fastighetsbolag. Det största projekt 

MTA utfört är Gråmunken och de minsta projekt MTA kan tänka sig utföra är villor till 

kunder man har haft god kontakt med.  

MTA:s organisation 

 

Figur 1 Källa: http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=2 (26/02-13) 

MTA har idag byggt upp sitt verksamhetssystem enligt SS-EN-ISO9001 och ISO14001.
259

 De 

har även tecknat avtal med Sveriges byggindustrier att införa POVEL som ledningssystem 

och jobbar fortfarande med att upprätta POVEL i företaget.
260

 MTA har som målsättning att 

POVEL- diplomeringen från Sveriges byggindustrier ska kunna ske 2014.
261

 MTA har jobbat 

med att applicera POVEL till företaget sedan februari 2012. Vad som återstår att göra i detta 

arbete, är att sy ihop alla mallar och dokument och man har som mål att påbörja detta det efter 

semestern 2013. 

I och med POVEL har företaget satsat mycket på standardisering och projektspecifikation i 

sina moment. Ofta arbetar man annars utifrån en vag mall med riktlinjer och checklistor på 

                                                           
257

 http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=1 (05/05-13) 
258

 http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=5 (05/05-13) 
259

 http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=4 (05/05-13) 
260

 http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=4 (05/05-13) 
261

 http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=4 (05/05-13) 

http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=1
http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=5
http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=4
http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=4
http://www.mtabygg.se/omoss.asp?sida=4


35 
 

vad som ska inkluderas i momenten vilka anpassas det till projektet man jobbar med. Man har 

även arbetat med att ta bort dokument och moment som är onödiga, enligt intervjuad BAS-U 

så ska allt i POVEL ha ett syfte. 

4.1 Göinge bil 
Projektet som jag tilldelats av MTA heter Göinge bil och är en nybyggnation av en 

lastbilsverkstad i Markaryd där MTA är uppdragstagare och Göinge Bil AB är byggherre. 

Projektet pågick från mars 2012 till våren 2013 och är färdiginspekterat och kunden anser sig 

vara nöjd med arbetet.
262

 

Projektet har använt sig av totalentreprenad vilket betyder att både projektets BAS-U och 

BAS-P är anställda på MTA. Projektets BAS-U hade en väldigt central roll i projektet, då var 

den enda arbetsledaren på byggarbetsplatsen samt projekteringsledare i projekteringsstadiet. 

Enligt intervjuad BAS-U för projektet var han även den som var drivande i projekteringen. 

Projektet fick en oanmäld inspektion ifrån arbetsmiljöverket men endast ett fel hittades i 

arbetsmiljöarbetet och kommenterades på företagets riskbedömning. Felet i fråga var en grop i 

grundläggningen som man inte hade täckt över ordentligt. Intervjuad BAS-U ansåg att det 

handlade om hemmablindhet, då ingen vistades i det område där gropen var lokaliserad och 

man helt enkelt glömt denna. 

5. MTA:s arbetsmiljöorganisation 

5.1. Roller i arbetsmiljön 

5.1.1. BAS-U 

På MTA så har BAS-U en relativt unik position då denne ofta är med i projekteringsstadiet 

som projekteringsledare. Normalt sett har man som BAS-U ingen eller väldigt lite kontakt 

med projektörerna och BAS-P, men då BAS-U är med och arbetar i projekteringsstadiet kan 

man föra diskussioner med dessa. vanligtvis är det BAS-P som upprättar arbetsmiljöplanen till 

projektet, varpå BAS-U får göra nödvändiga kompletteringar, men på Göinge bil så var det 

BAS-U som skrev arbetsmiljöplanen. Detta gör att man bland annat kan upprätta egen 

riskbedömning samt egna säkerhets och skyddsregler vilket är en fördel då det är BAS-U som 

ska jobba med det senare. 

Två gånger i månaden har MTA platschefsmöte. På detta möte tar man upp det som hänt 

sedan förra mötet, vad som eventuellt gått fel i projekt m.m. Har ett tillbud skett tas det upp 

och diskuteras. I diskussionerna brukar man ha stark fokus på åtgärder som skall göras till de 

diskuterade problemen. Protokollet från mötet medlas till arbetstagarna, sedan brukar varje 

BAS-U gå igenom protokollet för arbetstagarna på sin byggarbetsplats. Syftet med 

genomgången är att man ska kunna diskutera och ge djupare förståelse av vad som 

diskuterades på mötet än om det bara hade läst protokollet på egen hand. Dessa möten ger 

även möjligheten att sprida viktig information och erfarenheter ifrån projektet ut till BAS-U i 

organisationen.  

5.1.2. BAS-P 

BAS-U och BAS-P har ett visst samarbete även i de fall då BAS-U inte är 

projekteringsledare, som på Göinge bil, eftersom man arbetar i samma hus, berättar BAS-U i 
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intervjun, så länge det handlar om en totalentreprenad. BAS-U och BAS-P kan även ha 

kontakt genom erfarenhetsrapportering till projektörerna, vilket innebär att man rapporterar 

vad som inte fungerat i projektet. Erfarenhetsrapportering fungera dock inte alltid väl, enligt 

BAS-U är att en konstruktion återkommer även efter en erfarenhetsrapportering om felet. I ett 

projekt som Göinge bil får BAS-P en väldigt liten roll då BAS-U nästan helt fyllt dennes roll i 

projektet. 

5.1.3. Skyddsombud 

Enligt intervjuat skyddsombud och BAS-U fyller skyddsombudet en mycket stor roll i företag 

som inte prioriterar arbetsmiljö och en liten roll i företag som har ett bra arbetsmiljöarbete. 

Enligt intervjuade BAS-U och skyddsombud fyller skyddsombudet en relativt liten roll på 

MTA då de har ett bra arbetsmiljöarbete. Normalt sett rapporterar man in risker och brister till 

Arbetsmiljöverket. Intervjuat skyddsombud säger dock att han aldrig har behövt göra det på 

MTA. Som skyddsombud är man med i vissa moment såsom skyddsronder på arbetsplatser 

och i tillbud och olycksrapportering. Skyddsombudet skall även kunna påverka inköp av nya 

verktyg, enligt intervjuat skyddsombud, något denne säger sig att han inte behövt göra då 

MTA köper in bra tillräckligt verktyg. 

Göinge bil hade tidigare ett skyddsombud, men denne slutade dock och därefter har inte 

Göinge bil haft något skyddsombud. Detta är inte absolut nödvändigt eftersom de haft mindre 

än fem arbetare på arbetsplatsen, vilket är då det blir lagkrav på skyddsombud. Enligt 

intervjuade BAS-U och skyddsombudet har skyddsombuden väldigt små roller inom MTA då 

de enligt dem är en så pass bra arbetsmiljö. Skyddsombudets ringa roll i kombination med att 

det var färre än fem arbetare på projektet sade att det inte var något större behov av 

skyddsombud. Vad man främst går miste om som BAS-U är att man inte längre har någon, 

med goda säkerhetskunskaper som är insatt i arbetsplatsen, att diskutera moment och idéer 

med. 

5.1.4. Arbetsmiljöverket 

MTA bjuder alltid in Arbetsmiljöverket till nystartade projekt, med det är sällan de har 

möjlighet att komma ut då de har stor arbetsbelastning. Då Arbetsmiljöverket kommer går 

man igenom hur projekt är tänkt att genomföras. Ofta går man igenom arbetsmiljöplanen, 

inspekterar arbetsplatsen (om någon sådan finns) eller diskuterar moment och arbetslösningar 

som kommer att utföras under projektet.  

5.1. 5. Skyddskommitté 

MTA har ingen skyddskommitté då ingen av deras arbetsplatser inte innefattar 50 eller fler 

arbetstagare. MTA har däremot möten där arbetsmiljön på företaget diskuteras som t.ex. 

platschefsmöten, vilket nämndes tidigare. 

5.1. 6. Arbetstagaren 

Arbetstagarna har möjlighet att påverka arbetsmiljöorganisationen genom att diskutera och ge 

råd då man går igenom arbetsmiljöplanen. Intervjuade BAS-U tycker dock att det kan vara 

svårt att komma fram till vad de vill rent konkret i dessa genomgångar. I övrigt kan 

arbetstagarna delta i arbetsmiljön genom att vara aktiva i skyddsronderna, rapportera risker 

och föreslå åtgärder. Intervjuat skyddsombud upplever att man inte har något större problem 

med attityden gentemot arbetsmiljö på bygget, enligt honom beror det till stor del på att man 

har ett bra stöd i arbetsmiljön, högre upp i organisationen. 

5.1. 7. Företagshälsovården 

MTA har visst samarbete med företagsvården, samarbetet går främst ut på att arbetstagarna 

kan göra medicinska kontroller, fysiktest och rådgivning gällande kost, träning osv. vart annat 
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år. Dessa är helt frivilliga och sker utanför arbetstid, det är mycket bra att man erbjuder 

läkarundersökning till de anställda. Utöver detta använder man inte företagsvården nämnvärt.  

5. 2. Förebyggande åtgärder 

5.2.1. Projektering och planering 

I mån av systematiskt arbetsmiljöarbete på projekteringsstadiet är det främst projektörerna 

som ska lämna in egenkontroll och arbetsmiljörisker på sitt insatta område. På större och mer 

komplexa projekt har man arbetsmiljömöten i projekteringsstadiet, detta var inte fallet på 

Göinge bil då det är ett mindre projekt. 

I Göinge bil projektet agerade BAS-U även projektledare, en stor fördel med det upplägget är 

att BAS-U blir insatt i projektet redan innan det är dags att bygga samt att BAS-U kan komma 

med egna lösningar på konstruktioner, enligt intervjuad BAS-U.  

Beträffande förundersökningar har Göinge bil inte gjort några djupare studier utöver t.ex. 

diskussion med grannar till projektet, detaljplanering och geodetiskundersökning.  

MTA har gjort många smarta konstruktionslösningar som underlättade arbetsmiljöarbetet på 

Göinge bil. Man hade bl.a. på prefabricerade pelare, fäst en invändig gänghylsa som sedan på 

markhöjd gängade in stolpar, sedan restes pelarna och fäste räckena i stolparna. På så vis så 

var skyddsräcken uppförda innan arbetet på tak påbörjades. Efteråt så kunde man bara kapa av 

gänghylsorna. På så sätt undvek man timmars av riskabelt takarbete. Man har även valt att 

använda sig av hålbjälklag istället för platsgjutet då man behöver göra färre tunga arbeten, 

som t.ex. att valva. Man hade också hyrt in en UE som hade mycket bra och 

arbetsmiljövänliga lösningar för att sätta takplåt. Intervjuad BAS-U säger även att man har 

som mål att försöka undvika farliga kemiska ämnen så gott det går, genom att byta ut och 

ändra metoder till sådana med färre farliga kemiska ämnen. 

Man var dock missnöjd med en lyftgrop som man beställt utrustning till och vars metod inte 

blev särskilt arbetsmiljövänligt. Man var inte heller nöjd med metoden man blev tvungen att 

använda i samband med bjälklaget.  

För närvarande använder inte MTA något konkret system för uppföljning. Man 

erfarenhetsrapporterar på platschefmötet som sker varannan vecka, där man går igenom vad 

som varit problem i projektet. Har ett moment gått fel eller varit problematiskt så diskuterar 

man och följer upp vad som gick fel. I och med POVEL har MTA planerat att utöka 

uppföljningsarbetet av de projekt som MTA själva projekterat i form av dokument och 

avslutningsmöten till projekten.  

5.2.2. Arbetsmiljöplan  

Göinge bils arbetsmiljöplan är relativt standard för MTA med en del objektspecifik 

information och egna ordning och skyddsregler. MTA vill ha objektanpassade 

arbetsmiljöplaner. Då en arbetsmiljö skapas börjar man jobba med en mall som man bygger 

på successivt under projekteringstiden, vilket ger en mycket objektspecifik arbetsmiljöplan. 

BAS-U brukar gå igenom arbetsmiljöplanen med arbetstagarna, sedan får de kryssa i att de 

deltagit och läst igenom arbetsmiljöplanen. Detta ger möjlighet att få åsikter samt möjlighet 

att diskutera arbetsmiljöplanen. 

Göinge bil var ett så pass litet projekt att det inte behövts någon uppdatering av 

arbetsplatsdispositionsplanen. Arbetsplatsen var även så pass rymlig att man inte behövde 
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göra någon djupare planering av ytan. I större och mer komplexa projekt så uppdaterar man 

arbetsdispositionsplanen. 

5.2.3. Riskbedömning 

Riskbedömningen MTA använder är en checklista där man först bedömer om vissa kategorier 

av risker föreligger eller inte. Finns en viss kategori av risk på projektet skall man ange vilka 

risker som inkluderas i den kategorin av risk, om riskerna är sannolika, om riskernas 

konsekvenser är allvarligt samt hur man åtgärdar de olika riskerna. Majoriteten av 

riskkategorierna är ”arbeten med särskild risk” samt några övriga som noteras för att de är 

värda att tänka på och ta hänsyn då man planerar projektet. På Göinge bil hade man punkterna 

”Åtgärder för god ergonomi”, ”Åtgärder för god psyko- social miljö” samt ”Övrigt, Personlig 

skyddsutrustning, Första hjälpen”. 

Bedömningen av om en risk är sannolik eller inte samt om konsekvensen är allvarlig var 

något som intervjuade inspektör kommenterade. Han ansåg att det inte var relevant, när risken 

var osannolik eller om konsekvensen inte var allvarlig då den fortfarande måste åtgärdas och 

förebyggas. Enligt intervjuad BAS-U så var det en gång Arbetsmiljöverket som ville att man 

skulle göra en sådan bedömning av riskerna för att kunna rangordna vilka risker som man 

skulle fokusera på och därmed försöka bygga bort. Intervjuat BAS-U sa även att det skulle 

kunna uppmuntra till att man ignorerade en risk om den var osannolik eller hade lindrig 

konsekvens. I Göinge bils riskbedömning för grundläggning och markjobb är det endast ”risk 

för fall befintlig nivå” som inte har en allvarlig konsekvens eller är sannolikt att den inträffar. 

Denna har man listat åtgärder för, i därmed projektet Göinge bil ignorerat risker. 

Intervjuat skyddsombud och BAS-U ansåg att det även fanns fördelar i den här typen av 

bedömning. Det finns risker som är så osannolika och lindriga att de inte kvalificeras i 

riskbedömningen, en del av riskerna kan man inte åtgärda eller inte är värda att åtgärda, t.ex. 

att skära sig på papper. För dessa risker kan det vara värt att göra bedömningen hur sannolika 

och allvarliga riskerna är. Intervjuat skyddsombud ansåg även att det kunde vara värdefullt att 

känna till hur sannolika och allvarliga riskerna är då det ger en konkretare bild av momentets 

risker samt att det hjälper till att se riskernas samband. 

Man har även på MTA valt att göra en individuell riskbedömning för varje fas av byggandet. 

På Göinge bil delade man upp dokumentet i grundläggning, stomresning samt 

stomkomplettering. Då Arbetsmiljöverket gjorde sin inspektion på Göinge bil ansåg de att det 

hade varit bättre att använda sig av en samlad riskbedömning så att man inte kan sålla bort 

vad som är viktigt eller ej för arbetstagarna. Intervjuad BAS-U ansåg dock att om man har 

hela projektets riskbedömning i ett samlat dokument finns risk att tappar dokumentet fokus. 

Det kan t.ex. vara onödigt att känna till riskerna och åtgärderna som kommer finnas då man 

jobbar på taknivå då taket inte finns ännu. Man valde senare att kombinera de olika 

riskbedömningarna på Göinge bil till ett samlat dokument. Detta gjorde man dels för att 

Arbetsmiljöverket föredrog det samt att projektet var så pass litet att man bedömde att det 

trots allt inte skulle tappa fokus även om det inte längre var individuellt, hade projektet varit 

större och mer komplex så hade man behållit den uppdelade riskbedömningen. 

5.2.4. Arbetsberedning 

MTA använder sig av en sorts checklista för vad som ska inkluderas i en arbetsberedning. 

Checklistan är väldigt ospecifik då MTA vill att arbetsberedningen skall vara så 

projektspecifik som möjligt här den ska användas till arbetsmomentet. Dock håller man på att 

omarbeta arbetsberedningens struktur i samband med POVEL. 
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Då man gör en arbetsberedning till ett moment är BAS-U, arbetsledaren, leverantörer, 

underentreprenörer och yrkesarbetare involverade i processen. Efter att BAS-U har gått 

igenom momentet och konstruerat en arbetsberedning diskuteras beredningen och momentet 

med de som skall utföra arbetet, för att få feedback och ge möjlighet till diskussion. Ibland 

bjuder man även in leverantören till ett möte, tillsammans med de som skall utföra momentet. 

Det gjordes ingen arbetsberedning på Göinge bil då det var ett så pass litet och standard 

projekt att man inte ansåg det nödvändigt. 

5.2.5. Projektanpassning 

I många av MTA:s dokument har man valt att dela upp dokumenten i skeden på arbetet. 

Visserligen var detta något inspektören från arbetsmiljöverket anmärkte på i riskbedömningen 

då denne inspekterade Göinge bil. Arbetsmiljöverket menade att man inte kan sålla bort vad 

som är viktigt eller inte för arbetstagarna. Intervjuade BAS-U försvarade arbetssättet med att 

det minskar fokusen i dokumentet om man skulle ha alla riskbedömningarna för alla skeden i 

ett samlat dokument. I stora projekt blir det i så fall många sidor i dokumenten som inte är 

relevanta under större delen av arbetstiden. 

5.3. Systematisk arbetsmiljö 

5.3.1. Skyddsronder 

På MTA använder man sig av en checklista då man gör skyddsronder. Man har även valt att 

kombinera skyddsronden med miljöronden så att det blir ett kombinerat dokument, d.v.s. när 

skyddsronderna sker inspekteras både arbetsmiljö och miljö. I dokumentet står generella 

risker som ska inspekteras t.ex. ”Allmän ordning” eller ”ställningar”. Man har även valt att 

inkludera faror som är specifika till projektets olika skeden, det kan vilket innebära att man 

t.ex. skall kontrollera slänter då man jobbar med anläggningen på ett projekt.  

MTA har inte satt något specifikt intervall på hur ofta man skall utföra skyddsronder på 

projekten, utan detta varierar med hur komplex projektet är och hur många som vistas på 

projektet i det arbetsskedet. 

På Göinge bil brukar man även skriva upp fel som upptäcks i skyddsronden och som kan 

åtgärdas direkt. Intervjuade BAS-U anser att skyddsronden är ett hjälpmedel att förbättra 

arbetsmiljön och därför kan man gärna skriva upp sådana fel. Det är dock inte en standard i 

hela företaget utan det är individuellt för varje BAS-U, hur skyddsronden utförs. 

5.3.2. Utbildning 

Intervjuade BAS-U och skyddsombud är nöjda med den utbildningsnivå man har på MTA. 

Det är obligatoriskt för byggarbetarna att genomgå utbildningarna ”Ställningsbyggnad” - 9m, 

”Skylift och saxlift” och ”Heta arbeten”. Ska man jobba med anläggning måste man även ha 

”Säkerhet på väg” eller ”Hjälp på väg”. Majoriteten av byggarbetarna har även Första Hjälpen 

utbildning, vilket dock inte är en obligatorisk utbildning.  

5.3.3. Utrustning 

På MTA är det BAS-U som köper in de verktyg som hen anser behövs. Sedan tillhandahålls 

verktygen till arbetstagarna. Skyddsombuden har möjlighet att påverka valet av inköpta 

verktyg men enligt intervjuat skyddsombud behövs det sällan då de BAS-U han har jobbat 

med är bra på att välja arbetsmiljövänliga verktyg. Arbetstagarna är ansvariga för sina verktyg 

vilket, enligt intervjuad BAS-U, gör att man är noggrann och varsam om dessa T.ex. går 

klingskyddet sönder på en av maskinerna rapporterar man det. Man har i riskbedömningen 
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identifierat att man ska ha verktyg som underlättar belastning på arbetstagarna. Detta är 

därefter en prioriterad fråga på företaget. 

5.4. Uppföljning  
MTA har för närvarande inget konkret system för uppföljningen av projekt skall gå till. Detta 

har främst skett genom erfarenhetsrapportering och diskussion om det färdiga projektet på 

platschefsmötet.  

MTA har för närvarande ingen samlad statistik för de tillbud och olyckor som sker inom 

företaget. Det mesta av informationen om tillbuden och olyckorna finns däremot i 

platschefsmötesprotokollen. Dock så förs denna information inte in i något system eller 

databas för framtida användning. 

5.4.1. Undersökningar 

Intervjuad inspektör ansåg att en viktig del i uppföljning och arbetsmiljöarbetet var att varje år 

bedriva personliga intervjuer med de anställda för att ta reda på brister i arbetsmiljön. MTA 

gör just detta främst för att kunna diskutera fram och få en djupare förståelse av olika problem 

i företaget. Enkätundersökningar utförs inte i någon större utsträckning på MTA. Enligt 

intervjuad BAS-U föredras personliga intervjuer eftersom enkätundersökningar sällan ger 

någon djupare beskrivning av problemen.  

5.4.2. Tillbud och olycksfalls rapportering 

Då en olycka eller tillbud skett fyller skyddsombudet och arbetsmiljöansvariga, oftast BAS-U, 

i tillbudsrapporten tillsammans med den som råkat ut för olyckan eller tillbudet. Detta ger 

möjligheten att diskutera olyckan eller tillbudet, vara införstådd med det som ”står mellan 

raderna” i rapporten samt att säkerställa att inget saknas i rapporten.  

Platschefsmötet, som sker två gånger i månaden, tas de tillbud och olyckor som skett på de 

olika BAS-U:s arbetsplatser upp. Här redogörs vad som hände i tillbudet eller olyckan. Mötet 

har ofta en fokus på de åtgärder som vidtagits eller ska vidtas. Vanligtvis utförs mötet om 

fredag och på måndagen går platscheferna igenom mötets protokoll med arbetstagarna ute på 

arbetsplatserna. 

Även om man inte kunnat komma fram till någon underliggande orsak till olyckan eller 

tillbudet tas det ändå upp i platschefsmötet. Då kan man fortfarande diskutera händelsen och 

informera om vad som är värt att tänka på nästa gång någon skall planera det momentet. Det 

hjälper framför allt då det handlar om nyare moment då det fortfarande kan finnas risker man 

inte känner till.  

MTA har även valt att göra en egen tillbudsrapport, då de anser att Arbetsmiljöverkets, på 

cirka 4 sidor, inte är anpassad för byggbranschen utan är ett generellt dokument för alla 

branscher. MTA:s rapport skiljer sig ifrån Arbetsmiljöverkets egna främst genom att den är 

kortare (en sida). Detta ställer sig alla som jag tillfrågat positiva till eftersom det hjälper att 

öka mängden tillbudsrapporter som lämnas in. Det är vara ett problem att få in tillräckligt med 

tillbudsrapporter i byggbranschen. MTA har även valt att länka samman riskbedömningen 

med tillbud och olycksutredningen genom att använda sig av samma kategorier för olyckor. 

Man har dock mer utförliga rapporter då någon behövt sjukskrivas och försäkringskassan ska 

vara delaktig. 

MTA har tidigare inte fört någon statistik eller sammanställning på olyckor och tillbud i 

företaget, utan tillbuden och olyckorna har endast protokollförts i platschefmötena. Man ska 

emellertid börja med en sammanställd lista i samband med POVEL, då man kommer att länka 
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tillbud och olycksfallsstatistiken till samma kategorier som man använder i riskbedömningen 

samt vid tillbuds och olycksrapporteringen. 

6. Slutsats 

6.1. Aspekter att ta vara på 

6.1.1. BAS-U i projekteringen 

Genom att inkludera BAS-U i projekteringen så har MTA löst de problem angående dåligt 

med kommunikation mellan BAS-U och BAS-P. Detta leder till att man redan i ett tidigt 

skede kan diskutera vilka metoder och konstruktioner projektet kommer att ha emellan 

varandra. Till denna diskussion kan BAS-U bidra med sin stora praktiska erfarenhet av vad 

som fungerar bra och vad som inte funkar bra praktiskt sätt. Enligt intervjuade BAS-U ska det 

vara en relativt vanlig företeelse att ett fel eller brist förekommer i flera projekt trots att en 

erfarenhetsrapportering skett. Genom att BAS-U deltar i projekteringsstadiet kan denne 

påpeka felet som har repeterats och försäkra sig om att det inte förekommer i projektet denne 

arbetar med. Kriteriet för att en BAS-U ska medverka i projekteringsstadiet är att man 

använder sig av totalentreprenad i projektet, vilket inte alltid är möjligt. 

I MTA har man låtit BAS-U arbeta fram sin egen arbetsmiljöplan då de är med i 

projekteringsstadiet, istället för att BAS-P gör detta som är det traditionell. BAS-U kan då 

bygga upp arbetsmiljöorganisationen till projektet som hen anser är bra och effektivt. Det är 

en stor fördel då det faktiskt är BAS-U som kommer att använda sig mest av 

arbetsmiljöorganisationen. 

Genom att vara med i projekteringsstadiet, även om BAS-U inte har en ledande roll som 

projekteringsledare, blir BAS-U insatt i projektet. När BAS-U normalt sett ska påbörja ett 

projekt måste hen sätta in sig i projektet för att kunna utföra sitt arbete väl, om BAS-U redan 

är insatt i projektet så har man effektiviserat processen. 

6.1.2. Projektanpassning 

I MTA har man valt att använda väldigt mycket projektanpassning i sina 

arbetsmiljödokument. Det finns företag som gör motsatsen och använder sig av en och samma 

arbetsmiljöplan för alla projekten, fördelen med ett sådant arbetssätt är att det går väldigt fort 

att göra en arbetsmiljöplan. Ofta är dessa arbetsmiljöplaner väldigt tjocka, ospecifika och 

svåra att hitta viktig information eftersom de ska kunna täcka alla projekt entreprenören utför.  

Enligt intervjuad inspektören ska en bra arbetsmiljöplan vara tunn och ha en fokus på att 

motverka risker, Göinge bils arbetsmiljöplan uppfyller dessa kriterier väl. Anledningen till att 

man kan ha ett så pass tunt dokument och ändå kan ha ett bra innehåll beror på att 

dokumenten projektanpassas. MTA:s dokument har en väldigt tunn mall på vad som bör ingå 

i dokumentet sedan skräddarsys dokumenten för projektet, ofta delas även dokumenten in i 

skeden av projektet. Detta resulterar i tunna, målinriktade och effektiva dokument. 

Den skedesuppdelning man använder sig av på MTA var något som arbetsmiljöverket 

påpekade var en brist, i sin inspektion av Göinge bil, eftersom arbetsledningen inte ska kunna 

välja vilka risker som byggarbetarna ska känna till. Fördelen med arbetssättet är att det ökar 

fokusen i dokumentet då det är färre sidor än om man hade inkluderat alla skedens risker i ett 

enda dokument. Det mesta av informationen i ett samlat dokument fyller ingen funktion under 
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större delen av arbetstiden, exempelvis så har man ingen riktig nytta av att känna till att det 

finns risk för fall om nio månader. 

I min mening är det bättre att använda sig av en uppdelning av dokumenten, om man är 

tvunget att välja antingen eller. En kompromiss kan vara att man hänger upp de dokument 

som är i det aktuella skedet, på MTA hänger man upp relevanta dokument i bodarna, och 

håller de dokument som inte är i det aktuella skedet tillgängliga på arbetsplatsen, men inte 

upphängda. 

6.1.3. Tillbud och olycksrapport 

I MTA har man ersatt arbetsmiljöverkets tillbud och olycksrapport. Arbetsmiljöverkets 

rapport innehåller många instruktioner och många frågor för att man inte ska missa några 

detaljer för att kunna reda ut exakt vad som gått fel. I MTA:s rapport använder istället av 

minimalt med frågor istället handleds den drabbade av skyddsombudet och BAS-U för 

arbetsplatsen för att man ska få med allt som är av vikt. Med detta system menar intervjuad 

BAS-U att tillbudsdrabbade blir mer villiga att rapportera eftersom det går snabbare och är 

inte lika jobbigt för den drabbade att fylla i rapporten. MTA:s rapport är till skillnad ifrån 

Arbetsmiljöverkets specifik för byggbranschen, arbetsmiljöverkets rapport är anpassad för 

alla arbetsplatser och måste då ha väldigt breda och ospecifika frågor för att kunna täcka alla 

aspekter. Har man istället en rapport som är specifik för byggbranschen så kommer frågorna 

att vara mer givande och mer specifika. 

I MTA:s rapport använder man sig av 17 kategorier av olyckor, dessa kategorier är samma 

som i riskbedömningen. Att kategorisera olyckor kommer att hjälpa då MTA börjar föra 

statistik på deras olyckor. Det är även bra att man använder sig av samma kategorier 

konsekvent igenom alla dokumenten. 

MTA tar upp de olyckor och tillbud som skett i platschefsmötena. Även om man inte har 

kunnat identifiera en underliggande orsak till en olycka eller tillbud så tas det upp. Detta anser 

jag är mycket bra då detta hjälper att öka medvetenheten av olycksrisken i företaget. 

Framförallt i nyare moment där man kanske inte ens visste om olycksrisken innan. Även om 

man inte kan åtgärda risken så har man nytta av det eftersom man nu kan fråga sig om det 

momentet bör inkluderas i framtida projekt med den nu kända olycksrisken. 

6.1.4. Platschefmöte 

Möten så som platschefsmötet kan man se som hjärtat i ett bra arbetsmiljöarbete. I mötet går 

man igenom och diskuterar bl.a. problem som uppstår under de olika projektens gång. Genom 

att företaget tar sig tid att gå igenom t.ex. fel i sina projekt så har man lagt en grund för att 

företaget ska utvecklas i en positiv riktning. I ett sådant möte skulle egentligen alla aspekter 

av arbetsmiljöorganisationen kunna hanteras, eftersom det ger en mycket bra chans för MTA 

att vara självkritiska och förbättra bl.a. sin arbetsmiljöorganisation.  

MTA har inte använt sig av ett konkret system för uppföljning. Det mesta av 

uppföljningsarbetet har tagits upp på platschefsmötena. Jag anser att det är viktigt att man har 

möten så som platschefsmöten för att diskutera vad som fungerar bra och mindre bra i mån av 

uppföljning innan ett uppföljningssystem har skapats. Det är även viktigt att man kan ta upp 

brister i systemet efter systemet implementerats. Jag anser av denna anledning att denna typ 

av möten är en mycket viktig grund för att utveckla ett fungerande system i ett företag.  

6.1.5. Specificering av skyddsrond 

I MTA:s skydds- och miljöronder har man valt att inkludera projektspecifika faror för olika 

skeden, vid grundläggningsskedet har man t.ex. inkluderat att man skall inspektera de slänter 
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som finns på arbetsplatsen. Normalt sett så har man endast relativt generellt vad man skall 

kontrolleras i en skyddsrond, t.ex. fallskydd. MTA:s system att specificera viktiga faror för de 

olika skedena är ett sätt att se till att man gör en extra noga koll på de specifika farorna. Detta 

systemet är användbart, speciellt om anordningen som ska inspekteras är mycket viktig för ett 

säkert arbete. På Göinge bil t.ex. så har man inkluderad fallskydd i skyddsrondschecklistan, 

istället för att inkludera trapptorn, materialhiss och personhiss i fallskydd så har dessa fått 

egna punkter i checklistan eftersom man ansett att dessa är värda att göra närmare 

inspektioner på i skyddsronden.  

6.1.6. Riskbedömning 

I MTA:s riskbedömning har man valt att utöver ”arbeten med särskild risk” även inkludera ett 

antal övriga punkter. Dessa punkter har syftet att påminna om att man även ska ta dem i 

åtanke då projektet planeras samt då man går igenom riskbedömningen. Jag anser att detta 

system hjälper till att ge dessa punkter extra åtanke, vilket kan behövas då de punkterna är 

mycket viktiga för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta uppnås då BAS-U måste fylla i de 

åtgärder som tas för de olika punkterna och där av tar riskerna i åtanke.  

6.1.7. Arbetsberedning 

I MTA:s arbetsberedningar bjuder man in de BAS-U, arbetsledare, leverantörer, 

underentreprenörer och yrkesarbetare som är involverade i momentet som bereds. Syftet är att 

parterna ska ha möjlighet att diskutera de nödvändiga detaljerna av momentet, enligt 

intervjuad BAS-U sparar man in en hel del tid på detta viset. Det ger även möjligheten till de 

som ska utföra momentet(yrkesarbetaren och underentreprenörer) att fördjupa sig i sin 

framtida uppgift och diskutera med någon som är mycket insatt i arbetsmomentet. Detta anser 

jag kan hjälpa emot olyckor i komplexa och nya moment. 

6.2. Möjliga förbättringar 

6.2.1. Arbetsmiljöverket 

I MTA bjuder man in arbetsmiljöverket till alla sina projekt för att bl.a. gå igenom de 

konstruktions val man gjort eller riskfyllda moment. Intervjuad inspektör anser att det är helt 

ok att bjuda in Arbetsmiljöverket till sådant vid större och mer komplicerade projekt som t.ex. 

idrottshallar men att det egentligen är det inte inspektörernas uppgift att utföra sådant arbete. 

Det är för mycket att bjuda in arbetsmiljöverket till alla företagets projekt, det är visserligen 

bättre än att aldrig bjuda in Arbetsmiljöverket men hade alla byggföretag bjudit in 

arbetsmiljöverket till alla sina projekt så hade inspektörerna behövt spendera väldigt mycket 

tid på annat än inspektioner. Jag anser att det kan vara överflödigt att t.ex. bjuda in till ett 

projekt som Göinge bil där företaget själva tyckte projektet var väldigt standard, då projektet 

t.ex. inte använde sig av någon arbetsberedning. 

6.2.2. Företagshälsovården 

I MTA använder man företagsvården endast till fysik- och hälsotester samt kost- och 

träningsråd. Man kan använda företagsvården till mer, intervjuade inspektör ansåg att 

byggföretag borde använda företagshälsovården till att utföra enkät undersökningar eller 

bjuda in dem till att hålla i föreläsningar. Intervjuade BAS-U ansåg dock att 

enkätundersökningar inte var särskilt bra samt att man inte använde sig av dem i någon större 

utsträckning i MTA, men skulle man vilja utföra en enkätundersökning så rekommenderade 

intervjuad inspektör att det skedde då alla i företaget var samlade T.ex. under jullunchen. 
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Man kan bjuda in företagsvården till att föreläsa om saker så som nya föreskrifter i 

byggbranschen då man har alla samlade, även här t.ex. under jullunchen. Inom en snar framtid 

kommer det att komma nya ställningsföreskrifter, då skulle MTA kunna bjuda in 

företagsvården att hålla en föreläsning om vad de nya förändringarna innebär, hur man 

påverkas av dem osv. 

6.2.3. Första hjälpen 

På Göinge bils arbetsmiljöregler står det: ”Första hjälpen - utbildad personal ska finnas på 

arbetsplatsen”. Detta är något som man, enligt intervjuade BAS-U, har brustit med att 

kontrollera då exempelvis en mindre grupp arbetare lämnas ensamma på arbetsplatsen. Ofta 

fokuserar BAS-U för arbetsplatsen på att de personer eller gruppen som är på arbetsplatsen 

har alla nödvändiga utbildningar som krävs för de moment som skall utföras. Främst brister 

man med att kontrollera underentreprenörernas utbildning i detta, eftersom de flesta av MTA 

anställda har utbildning i förstahjälpen. Det är visserligen relativt sällan som det inte finns 

någon förstahjälpen utbildad på plats eftersom majoriteten av MTA:s anställda är första 

hjälpen utbildade, men det kan vara värt att inkludera i rutinerna för BAS-U. 

6.2.4. Skyddsronder 

Skyddsronderna är väl utförda då de inkluderar vad som behövs samt projektspecifika risker. 

Vad jag kunnat kommentera på var att MTA inte har någon standard för om man skall 

anteckna risker som åtgärdas med en gång i skyddsronden, detta är individuellt för varje BAS-

U i MTA. Även om en risk har åtgärdas direkt så är den bra att dokumentera för att kunna 

kartlägga arbetsmiljöfarorna på arbetsplatsen, det är även bra att uppmärksamma risken så den 

inte uppkommer igen. 

6.2.5. Uppföljning 

I MTA:s system för uppföljning av deras projekt finns rum för förbättring då, den här 

rapporten skevs hade inte MTA ett konkret system för uppföljningen. MTA var dock 

medvetna om den här bristen och har jobbat med att skapa ett konkret system för 

uppföljningen av deras egna projekt. Jag har dock inte fått någon närmare information kring 

det nya systemet. 

MTA har tidigare inte haft en samlad databas för tillbud och olycksstatistik på företaget, detta 

har gjort det svårt för företaget att se om de behöver bli bättre på att förebygga någon viss typ 

av risk. MTA ska börja med att föra statistik på tillbuden och olyckorna i företaget inom en 

snar framtid. Även här måste MTA varit medvetna om att det fanns rum för utveckling. Valet 

att kombinera tillbudsrapporteringen med samma riskkategorier som på riskbedömningen 

kommer även hjälpa mycket för att föra överskådlig statistik. 

6.2.6. Undersökningar 

Varje år genomför MTA personliga intervjuer med sina arbetstagare. Dock så utför man inga 

enkätundersökningar då man anser att dessa inte ger någon djupare information kring 

problemen. Enkätundersökningar har föredelen att den som svarar är anonym, det kan ibland 

ge ett ärligare svar än i en personlig intervju. T.ex. om en arbetstagare utsätts för mobbing så 

kan berörda vara motvillig att berätta att om det i en personlig intervju. Det kan då vara värt 

för företaget att veta att det förekommer mobbing på företaget även om informationen inte ger 

något större djup på problemet.  

6.3. Helhetsintryck 
Jag bedömer att MTA är mycket skickliga på arbetsmiljöarbete, i min mening är MTA ett bra 

exempel på hur en mycket bra arbetsmiljöorganisation kan se ut. Jag tror jag att MTA är så 
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pass bra på arbetsmiljö för att de har viljan att utveckla deras arbetsmiljö och är självkritiska 

av sitt eget arbete. En stor del i att vara självkritisk är att man är villig att ta sig tid att hantera 

och analysera problem som uppkommer. Det kan T.ex. vara genom platschefmöten där man 

diskuterar problem och erfarenheter eller att man avlägger tid till arbeten som den här 

rapporten. Företaget samlar även in arbetstagarnas åsikter om företagets arbete genom 

diskussioner under genomgånget av protokollet av platschefmötena samt genom personliga 

intervjuer, detta tror jag är värdefullt då de som är högre upp i organisationen får höra 

värdefulla åsikter om hur arbetet fungerar praktiskt T.ex. efter en förändring av ett dokument 

eller rutiner.  

Att man vill utvecklas och är självkritiska ser man t.ex. då företaget är medvetna om att man 

borde föra statistik på tillbud och olyckor och jobbar med att implementera det i 

arbetsmiljöorganisationen. Ett annat exempel på att man är villig att förändra sig är att man 

jobbar med att förbättra uppföljningsarbetet. De brister jag fann i MTA:s 

arbetsmiljöorganisation är i min åsikt finjusteringar av ett väl fungerande system. 

7. Diskussion 

7.1 Uppföljning  
Jag har fått intrycket av att man i byggbranschen behöver arbeta med hur man ska gå till väga 

för att genomföra en bra uppföljning av projekt och dokument. Frågor som är intressanta är 

bl.a. hur man skall gå till väga för att göra en bra uppföljning, vilka aspekter som är viktiga att 

följa upp samt hur man kan sprida det i företaget på ett effektivt och konstruktivt sett så att 

uppföljningsarbetet kan implementeras till något konstruktivt. Detta anser jag skulle kunna 

vara en givande framtida studie. 

7.2. Hantering av kemiska ämnen 
Intervjuad BAS-U uttryckte missnöje angående dokumentationshanteringen av kemiska 

ämnen. Vid hantering av kemiska ämnen skall man ha en varudeklaration på alla kemiska 

ämnen på arbetsplatsen. Det blir stora mängder papper som inte har någon direkt nytta för 

entreprenören, ett lims varudeklaration kan exempelvis vara på 12 sidor. Om en olycka sker 

kommer man inte att ha tid att kolla igenom en sådan mängd papper. Enligt intervjuade BAS-

U skulle man kunna minska mängden dokumentation om man nöjde sig med en enkel 

förteckning. 

Enligt intervjuad BAS-U råder det viss förvirring om kraven är på den mängden 

dokumentation är endast för hälsovåndliga produkter eller om det gäller alla kemiska 

produkter. I nu läget tar man på MTA med alla kemiska produkter då de inte vet säkert om det 

hade varit fel att endast ta med de hälsovåndliga produkterna. I Arbetsmiljöverkets texter 

använder man ibland uttrycken hälsovåndliga produkter, ibland skriver man endast kemiska 

produkter och ibland skrivs det även hälsovåndliga kemiska produkter enligt intervjuade 

BAS-U, denne anser att man borde bli tydligare i de texter som finns angående de kemiska 

produkterna. 

Ofta försöker man i byggföretagen att undvika hälsovåndliga produkter så mycket som 

möjligt, det finns dock hälsoändliga ämnen så som T.ex. diesel som man måste ha på 

arbetsplatsen, man bör fråga sig ”vart drar man gränsen?” anser intervjuad BAS-U. Ett lim 

kanske inte är hälsovändligt i den bemärkelsen så länge man inte får den i sig, men det finns 

lim som är hälsovåndliga eftersom de innehåller en specifik substans. Intervjuad BAS-U anser 
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att man borde ha en lista med farliga ämnen på arbetsplatsen, om en kemisk produkt då 

innehåller ett farligt ämne så ska det skrivas på en lista. Ett sådant upplägg på dokumentation 

av kemiska ämnen anser intervjuad BAS-U vara rimligt och hanterbart. 

Man skulle kunna ha nytta av klarare direktiv kring hanteringen av kemiska ämnen. 

Intervjuad BAS-U anser att det är väldigt mycket med t.ex. 12 sidor dokument då man ska 

använda en säck betong, eftersom denna är frätande. Intervjuad BAS-U menar att det borde 

räcka att ha ett Excel ark med symbolerna för de kemiska farorna, t.ex. frätande, som man 

sedan kryssa i vilka kemiska faror det uppfyller. Eventuellt hade man kunnat ha med en stapel 

för vad man gör då man fått ämnet i sig eller i en nödsituation, t.ex. om det räcker att dricka 

ett glas eller om man måste tillkalla läkare säger intervjuad BAS-U.  

En vidarestudie i dokumentation av kemiska ämnen anser jag kan vara ett givande ämne att 

studera. Ämnen som kan vara givande att studera kan vara om de krav som ställs på 

dokumentation är rimliga, om entreprenad företagen vet kraven på dokumentation av kemiska 

ämnen samt om de uppfyller de ställda kraven. 

7.3. Osund konkurens 
Många mindre företag har en oseriös inställning till arbetsmiljöarbete. Enligt intervjuad 

inspektör så ignoreras ofta säkerhetsrisker trots att man vet att det är farligt eller att man 

bryter emot lagar och förordningar. Ofta är anledningen till detta ekonomisk, om man 

spenderar mindre pengar och tid på arbetsmiljöarbete så kan man få fram en billigare produkt 

och en större vinst. Många byggherrar ska betala för projekten blir förstås glada för det 

billigare priset och kan ha överseende med säkerheten alternativt är man ovetande om att 

entreprenören bryter emot lagen. Detta skapar en osund konkurrens ibland entreprenörerna, 

framför allt bland de mindre företagen där den här typen av attityd gentemot arbetsmiljö är 

vanligare. 

Den osunda konkurrensen gör att många mindre företag med en seriös inställning till 

arbetsmiljö inte kan konkurera med de företag som ignorerar arbetsmiljö risker. Detta gör att 

företagen med seriös inställning får en mer begränsad marknad av byggherrar som värderar 

arbetsmiljö och känner till de lagkrav som finns angående arbetsmiljö. Ofta handlar den 

marknaden om större projekt som ofta större entreprenörer får. Jag anser att många mindre 

företag med en seriös inställning till arbetsmiljö kan sjunka ner till de oseriösa företagens 

inställning till arbetsmiljö för att kunna bli konkurrenskraftiga och bidrar då själva till 

problemet genom att själva ignorera arbetsmiljö och stänga ute seriösa företag. 

För att minska sådant beteende i byggföretagen så bör man anstränga sig för att tvinga företag 

som medvetet ignorerar arbetsmiljörisker att jobba med arbetsmiljö alternativt att man straffar 

dem oftare så de inte vågar jobba på det sättet. För att kunna straffa de oseriösa företagen 

oftare kan man använda sig av T.ex. mer inspektioner.  

För att tvinga företagen till att jobba mer med arbetsmiljö så föreslog intervjuad inspektör att 

man skulle utöka de krav på arbetsmiljödokumentation i förfrågningsunderlaget, detta var 

något även intervjuade BAS-U ställde sig positiv till. Detta skulle göra att de oseriösa 

företagen blir tvungna att arbeta med viss planering av arbetsmiljön och då minska den 

osunda konkurrensen. 

I rapporten ”Säkrare arbetsmiljö på byggarbetsplatser, 2011, Khajebahri” så föreslog man att 

om arbetsmiljöinspektörerna kunde bötfälla brister i arbetsmiljöarbetet direkt, likt poliser med 

fortkörningsböter, så fanns det potential till att det skulle minska mängden medvetna 

säkerhetsbrister i byggbranschen. Enligt intervjuad BAS-U så har man i vägverket haft det så 
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en längre tid. Dock så ska det ha bidragit till sämre stämning och osämja mellan 

entreprenörerna och inspektörerna, vilket i min mening skulle kunna leda till att man inte för 

en lika konstruktiv diskussion med inspektören som man skulle kunnat. Inverkan av hur 

vägverkets policy påverkat mängden risker och brister i anläggningsbranschen skulle vara en 

givande framtida studie. 
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