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Abstract 
It is very important to get the work environment into the daily work, not least in the 
construction industry. The purpose of this report is to identify how the process with work 
environment works. It will identify and clarify the problems that exist.  
 
In my work, I have studied how the NCC Östergötland is working with these issues. The 
focus of the report is on my interview and survey questions. My conclusion and 
discussion is therefore based on the answers I collected and compared. Questions that I 
have tried to answer are, of which cause accidents. 
 
One thing that I get to in my investigation, many interviews and questionnaires indicate, 
the importance of increased awareness by all.



  

Sammanfattning 
Begreppet arbetsmiljö är viktigt att få in i det dagliga arbetet, inte minst i byggbranschen. 
Det främsta verktyg som finns är det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet 
med denna rapport är att kartlägga hur arbetsmiljöarbetet i byggbranschen fungerar. Den 
ska peka ut och förtydliga de problem som finns.  
 
I mitt arbete har jag studerat hur NCC Östergötland arbetar med arbetsmiljöfrågor. Fokus 
i rapporten ligger på de intervju- och enkätfrågor som jag ställt upp och samlat in svar på. 
Min slutsats och diskussion bygger därför på de svar jag samlat ihop och jämfört. Frågor 
som jag har försökt svara på är bland annat, av vilken orsak olyckor inträffar.    
 
I min diskussion belyser jag bland annat svårigheten att efterleva arbetsmiljöregler. Jag 
försöker att genom mina undersökningar diskutera fram anledningarna till problemen, 
eller mer svaren till hur det kan fungera bättre. En sak som jag kommer fram till i min 
utredning är, det som många intervju- och enkätsvar pekar på, nämligen vikten av ökad 
medvetenhet hos alla.



  

Förord 
 
Detta är mitt avlutande examensarbete på min utbildning som högskoleingenjör inom 
byggnadsteknik. Arbetet har utförts i samarbete med NCC Östergötland, med placering i 
Norrköping. 
 
Tack till min handledare på NCC Per Sandberg , min examinator Mårten Johansson, Per 
Thörnblad arbetsmiljöingenjör NCC, alla vänliga som ställde upp på intervjuer eller 
svarade på frågeenkäter samt min draghjälp Karin Jesmin och Anders Wihag.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Då jag som student inte har någon praktisk erfarenhet av byggbranschen vill jag under 
mitt examensarbete försöka få så mycket insyn i denna som möjligt. Ett litet sidointresse 
som jag nämnde vid min första kontakt med företaget är ekonomi. Detta ledde till ett 
möte med regionens två inköpare. Mötet resulterade i att jag skulle få utföra mitt arbete 
på Hageby Centrum, en stor byggarbetsplats i Norrköping. Här fick jag vidare kontakt 
med entreprenadingenjör Per Sandberg. Tillsammans med Per kom jag fram till att 
undersöka hur arbetsmiljöarbetet fungerar på företaget. Per blev då en självklar 
handledare, då han har arbetsmiljön som huvuduppdrag på denna arbetsplats. Detta är 
både ett väldigt aktuellt ämne och ett bra ämne för att få den inblick jag vill ha i 
byggarbetsplatsens verksamhet. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att få grepp om hur man bedriver arbetsmiljöarbetet vid olika 
byggarbetsplatser. Jag vill undersöka vilka svårigheter som finns med attityder och 
rutiner kring egen policy och arbetsmiljöverkets krav. På detta sätt får jag inblick i 
komplikationerna och sysslorna kring byggarbetsplatsen, med fokus på arbetsmiljöfrågor. 
NCC kan med rapporten få mer klarhet i vad problemen innebär, och förhoppningsvis 
komma till rätta med svårigheterna. 

1.3 Frågeställning 
• Hur fungerar det dagliga arbetet med arbetsmiljö på NCC Östergötland? 
• Av vilken orsak händer olyckor? 
• Hur kan man få arbetet att bli mer intressant och på så sätt fungera bättre? 
• Hur kan man få yrkesarbetaren mer engagerad i arbetsmiljöarbetet? 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för mitt arbete är främst de personer som arbetar med arbetsmiljöutveckling 
på NCC. Personer med intresse för arbetsmiljöfrågor i allmänhet och då byggbranschen i 
synnerhet kan finna arbetet intressant. I övrigt så kan det ge studenter en inblick i viss 
problematik i branschen. 

1.5 Avgränsning 
Rapporten är begränsad kring de frågor som intervjuerna och enkäten svarar på .De krav 
som jag beskriver på olika parter är det som är specificerat för byggbranschen. Till dessa 
krav tillkommer det som i allmänhet gäller för arbetsgivare. Arbetet är inte uttömmande 
då arbetet endast omfattar tio veckors arbete.  

1.6 Metod och källor 
Under arbetets gång har jag medverkat och observerat det arbete som pågår kring 
arbetsmiljön, främst på Hageby Centrum en stor arbetsplats för NCC. Intervjuerna och 
enkäterna utgör basen för rapporten. De källor jag har valt att använda mig av i 
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bakgrundsteorin är till stor del styrande dokument för hur arbetsmiljöarbete ska fungera. 
De delar jag har valt att referera till är, förutom arbetsmiljö i allmänhet, den text som på 
något sätt berör de frågor och svar som framkommer i mina intervjuer och enkäter. Vid 
beskrivning av NCCs arbetsmiljöarbete har jag fått ta del av deras policys och andra 
styrande dokument och mallar.  

1.6.1 Metod för intervjuer och enkäter 
Samtliga intervjuade har fått svara på den enkät som yrkesarbetarna även får svara på. 
Vid de tio intervjuerna har samma frågeunderlag använts, detta för att kunna göra en så 
rättvis analys som möjligt. Mitt tillvägagångssätt för intervjuerna syftade till att få en 
diskussion kring arbetsmiljöarbetet. De fullständiga intervjuerna finns inspelade och en 
redovisning av svar på mitt frågeunderlag finns som bilagor till rapporten (bilaga 2-11). 
Enkätsvaren finns samlat bifogade uppdelat i tjänstemän och kollektivanställda (bilaga 12 
och 13).  

1.7 Metod- och källkritik 
Mina källor är relativt få till antalet och kommer mestadels från samma författare. 
Anledningen till detta är just min metod att ha intervju- och enkätresultaten som bas för 
min rapport, och styrande dokument som bakgrundsteori. En nackdel med att använda sig 
av enkäter är att vissa svar eller åsikter inte kommer fram på samma sätt som de skulle 
kunna göra på en intervju. Då jag till viss del jämför vad kollektivanställda respektive 
tjänstemän anser i vissa frågor blir det lite orättvisst i och med att de kollektivanställda 
endast svarat på enkäten. En annan sak som ska nämnas är att antalet tillfrågade skulle 
kunna vara fler för att få ett mera sanningsenligt resultat. 

1.8 Disposition 
Upplägget för rapporten är följande. Först får läsaren en inblick i vad som ingår i 
begreppet arbetsmiljö i allmänhet, och då byggbranschen i synnerhet. Fokus ligger på hur 
arbetsmiljöarbetet kan struktureras och vilket ansvar de olika parterna har. Efter 
bakgrundsteorin beskrivs den policy och det arbete kring arbetsmiljö som NCC själva har 
upprätthållit. 
 
Sedan följer resultatet av de intervju- och enkätsvar som jag samlat in. Svaren är här 
samlat redovisade och endast uppdelade i intervjusvar och enkätsvar. Alla intervjuer och 
sammanställning av enkäter finns med som bilagor (bilaga 2-13).  
 
Avslutningsvis kommer en diskussion om hur teorin förhåller sig till verkligheten. Fokus 
ligger på att ge svar på mina frågeställningar. Sist redovisas en sammanfattning av det jag 
kommer fram till i diskussionen i form av en rekommendation. 
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2 Arbetsmiljö i byggbranschen 
Begreppet arbetsmiljö är väldigt stort och ibland svårdefinierat. Då ämnet har blivit mer 
uppmärksammat med tiden är det också ett växande och relativt nytt ämne. Fram till 1977 
har man med arbetsmiljö menat de fysiska aspekterna på en arbetsplats, såsom att man 
inte ska riskera att bli skadad eller dödad på sin arbetsplats. I och med 
arbetsmiljölagstiftningen 1977 inräknas även den psykiska hälsan och välmående i 
begreppet.1 
 
Byggbranschen är en mycket skadedrabbad bransch. För att vara mer specifik den 
bransch som har mest dödsolyckor, tidigare näst mest efter skogs- och 
lantbruksbranschen.2 Pensionsåldern är ofrivilligt låg, och sjukskrivningstiderna inom 
branschen är ofta långa.3 Kostnader relaterade till arbetsmiljön kan vara svåra att 
identifiera. De man främst kommer att tänka på är bara toppen på ett isberg, se figur 1. 
 
Ett nära samarbete mellan ledning och yrkesarbetarnas representanter, skyddsombuden, 
är viktigt för ett hållbart arbetsmiljöarbete. Ett bra arbete med arbetsmiljö får vanligtvis 
andra positiva konsekvenser på både lång och kort sikt såsom:4 
• Minskad personalomsättning 
• Minskade sjukfrånvaro 
• Effektivare arbetsprocesser 
• Högre kvalitet 

 
Figur 1. Kostnadsberget.5  

                                                   
1 http://www.arbetsmiljo.com/ 2009-04-01  
2 http://www.av.se/dokument/statistik/dodsfall/2008/dodsfall_orsak-ngr_2006-2008.pdf  2009-05-13  
3 ”förebyggnade före byggande”. (2004)Arbetsmiljöverket  
4 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) Prevent s. 5 
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2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Grundprinciperna om systematiskt arbetsmiljöarbete är de samma som all annan styrning 
av verksamheten. Det handlar i detta fall om att arbetsgivaren måste undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten så att inte olycksfall eller ohälsa uppstår. Det 
behövs ett ledarskap i detta arbete så att alla medarbetare har ett gemensamt mål att 
sträva efter.6 
 
En arbetsmiljöpolicy ska finnas på företaget. Denna policy ska visa vad man vill uppnå 
med arbetsmiljöarbetet. Allmänna, konkreta och tydliga mål är vanligt förekommande i 
arbetsmiljöpolicyn, vilket även rekommenderas. 
 
För att kunna uppnå ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete krävs det goda kunskaper i hur 
den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Detta är en riktlinje för hur ansvarsuppgifterna 
ska fördelas på ett bra sätt. Alla medarbetare ska delta i arbetsmiljöarbetets rutiner precis 
som de deltar i övrig verksamhet. Detta kan till exempel vara underhåll av utrustning 
introduktion av nyanställda. Alla ska ha kunskap om risker och hur de förebyggs. 
Ledande personer ska ha särskild utbildning och kompetens. Uppföljning är väldigt 
viktigt för att se till att alla uppgifter är utposterade och att ansvarsfördelningen fungerar 
på ett tillfredställande sätt. 
 

2.1.1 Praktiskt arbetsmiljöarbete 
När alla uppgifter är fördelade, policyn är utstakad och rutiner framtagna är det hög tid att 
ta fram en struktur för det praktiska arbetsmiljöarbetet. Denna struktur behövs inte minst 
för att täcka upp de förändrade utgångspunkterna då verksamheten ständigt förändras av 
exempelvis nya kunskaper och erfarenheter. Huvudprincipen är att arbetsmiljöarbetet ska 
vara förebyggande och tillbud hanteras som underlag för detta. En bra arbetsgång för 
detta framgår av figur 2.7 

 
Figur 2. Stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.8 

                                                                                                                                                       
5 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 68 
6 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 70-84 
7 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 76 
8 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 76 
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Undersökning 
För att man ska kunna genomföra en bra undersökning bör man först ha bra svar på 
följande frågor: ”Var ska arbetsmiljön undersökas? Vad ska undersökas i den valda 
miljön? Vilket underlag behövs för undersökningen? Vilka ska vara med vid 

undersökningen? När ska arbetsmiljö undersökas?” 9 

Riskbedömning 
En riskbedömning bör svara på hur allvarlig risken är och om det krävs åtgärder och i så 
fall vilka. Åtgärder kan delas in i tekniska förändringar, organisatoriska och personlig 
utrustning. Vid beslutande om insättning av åtgärd bör man svara på följande frågor, i 
ordning: ”Går det att helt ta bort risken alternativt realisera möjligheterna? Kan man 

minimera risken alternativt maximera möjligheten?” 10 

Genomförande av åtgärder 
Då riskerna inte kan åtgärdas omedelbart ska en handlingsplan upprättas för den valda 
åtgärden. I handlingsplanen bör det framgå vem som är ansvarig, en beskrivning av 
åtgärden, vad målet med åtgärden är och när uppföljning och utvärdering ska ske. 11 

Uppföljning 
Oavsett om det är frågan om en omedelbar åtgärd eller en åtgärd enligt handlingsplan så 
ska en uppföljning ske. Uppföljningen har till syfte att kontrollera att målet med åtgärden 
uppnåtts och att risken eller problemet minimerats. Om uppföljningen säger att risken 
kvarstår eller att målet ej är uppnått tillfredställande, kan det räcka med en ny åtgärd. 
Men en helt ny tur i spiralen är inte ovanligt. 12 

2.2 Ansvariga parter för byggarbetsplatsen 
För att förebygga riskerna för skador och problemen kring arbetsmiljön finns det i 
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter ett uppställt ansvar för byggherre, 
projektör med flera. Uppgiftsfördelningen bör dokumenteras om företaget har tio stycken 
medarbetare eller fler13. Även en årlig sammanställning över ohälsa, olycksfall och 
tillbud bör göras. Om en chef upptäcker att arbetet kan innebära allvarlig fara för liv eller 
hälsa är det hans/hennes skyldighet att avbryta det arbetet.14 
 
Valet av system för bygget är något som i synnerhet påverkar arbetsmiljöarbetet. Med 
system menas val av byggnadstyp, transportsystem, avfallssystem, klimatsystem, 
städsystem, materialval etc. Om dessa val görs i ett tidigt skede av beställaren, kan många 
problem kringgås som annars kan uppstå om valen senareläggs till projektörerna.15 
 

                                                   
9 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 76 
10 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 76 
11 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 76 
12 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 76 
13 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 14 
14 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 23 
15 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 5 
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Beroende på entreprenadform så kan vissa uppgifter växla mellan beställaren och 
projektören. Syftet med de uppställda kraven är att tidigt förebygga att skador eller att 
oläglig arbetsmiljö uppstår.16  

2.2.1 Byggherren 
Redan i projekteringsstadiet bör man tänka igenom hur arbetsmiljöarbetet ska kunna hålla 
en hög nivå. Det är byggherren som har det övergripande ansvaret för denna projektering. 
Det betyder att han har till ansvar att ta in uppgifter från projektörerna.17 
 
Fram till årsskiftet 2008/2009 har det varit så att byggherrens juridiska ansvar för 
projekteringen, förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och dokumentation ligger kvar oavsett 
entreprenadform och kan heller inte överlåtas helt. Det byggherren har kunnat göra för att 
avlasta sig ansvaret, är att fördela uppgifter till exempelvis projektörerna i detta arbete. 
Med avlastning menas att någon annan kan göra jobbet men han/hon ska se till att det blir 
gjort. På gemensamt arbetsställe gick det även att överlåta ansvaret för samordning av 
åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på gemensamt arbetssälle.18  
 
Tidigare regler är fortfarande gällande med tillägg för projekt då 
• uppdragstagaren självständigt styr projektet (total- och generalentreprenad) 
eller 
• om det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. 
Vid dessa projektformer kan byggherren överlåta allt sitt ansvar till en uppdragstagare.19  
Nytt är också att byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planerings- och 
projekteringsarbetet, och en för utförandearbetet.20  
 
Det byggherren måste göra för att uppfylla sitt projekteringsansvar kan för enkelhets 
skull uppdelas i byggnadsprocessens olika nedanstående skeden. 

Projekteringsskedet 
I projekteringsskedet ska byggherren se till att förutsättningarna för en god arbetsmiljö 
skapas för byggarbetsplatsen och den färdiga byggnaden. Detta innebär att utformningen 
ska vara sådan att olämpliga fysiska belastningar kan undvikas. Valet av material 
inklusive smidiga leveranser är av stor betydelse. Installationer ska vara tillgängliga för 
arbete i lämpliga arbetsställningar.21 
 

Anbuds- och planeringsskedet 
I anbuds- och planeringsskedet är det viktigt att den som av byggherren utses till 
arbetsmiljöansvarig måste vara väl insatt och kunnig i både arbetsmiljöfrågor och 
byggnadsarbete. Kunnande i byggnadsarbete är främst tänkt för att förstå hur valen i 
                                                   
16 ”förebyggnade före byggande”. (2004) 
17 ”förebyggnade före byggande”. (2004) 
18 ”förebyggnade före byggande”. (2004), 
19 ”Ny Arbetsmiljölag Nya bygg- och Anläggningsföreskrifter”  (2009) s. 7 Arbetsmiljöverket 
20 ”Ny Arbetsmiljölag Nya bygg- och Anläggningsföreskrifter”  (2009) s. 4 
21 ”förebyggnade före byggande”. (2004) 
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projekteringen påverkar den kommande arbetsplatsens arbetsmiljö. För att få med 
arbetsmiljö som något viktigt i projekteringen är kunnande om både arbetsmiljö och 
byggande mycket viktigt, detsamma gäller för val av projektörer.22 
 
Det ansvar som ligger på projektörerna ska tydligt vara förmedlade av byggherren, likaså 
uppgifter om verksamheten, fastighetsdrift, byggande och vilka arbeten som kan förutses 
under byggnadens livslängd. Byggherren ska begära underlag för arbetsmiljöplan eller 
åtminstone se till att en sådan kan upprättas. Det är även hans uppdrag att se till att 
projekteringen samordnas, att uppföljning av arbetsmiljöplanen har tagits med i 
projekteringen och att tillvarata de erfarenheter som han får. Om arbetet är av en viss 
karaktär ska en förhandsanmälan skickas in till arbetsmiljöverket (se bilaga 123) då 
• arbetet beräknas pågå i mer än 30 dagar 
• 20 personer sysselsätts samtidigt vid något tillfälle under byggets gång 
eller 
• arbetet överstiger 500 persondagar.24 

Byggskedet 
En kopia av förhandsanmälan ska finnas väl synlig på byggarbetsplatsen, och uppdateras 
regelbundet vid behov.25 
 
Om det i byggnads- eller anläggningsarbetet ingår något riskfyllt arbetsmoment, se 2.3 
riskfyllt arbete, eller uppfyller något krav för förhandsanmälan26 ska en arbetsmiljöplan 
upprättas innan etablering sker. Arbetsmiljöplanen ska avse hela byggnads- och 
anläggningsarbetet och ska under arbetets gång användas och anpassas.27 En 
arbetsmiljöplan ska innehålla: 
• De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 
• En beskrivning för arbetsmiljöarbetets organisation. 
• En beskrivning och en åtgärdsbeskrivning av det eventuella riskfyllda arbetet, enligt 

2.3 riskfyllt arbete, som ska bedrivas på arbetsplatsen. 
• I planen ska man beakta om det är annan verksamhet som kommer att bedrivas 

samtidigt.28 
 
Byggherren ansvarar för att byggtider ska vara tilltagna för att kunna utföra arbetet utan 
risk för ohälsa eller olyckor. I övrigt så ska den som låter utföra arbetet se till att rätt 
dokumentation är gjord kring det riskfyllda arbetet. Om objektet överlåts så ska 
dokumentationen överlämnas till den nya innehavaren.29 

                                                   
22 ”förebyggnade före byggande”. (2004) 
23 AFS 1999:3 
24 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 14 
25 AFS 1999:3 7§ 
26 AFS 1999:3 8§ 
27 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 5 
28 AFS 1999:3 12a§ 
29 AFS 1999:3 9§ 
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2.2.2 Projektören 
Varje enskild projektör ska för sitt uppdrag se till att tillgodose en bra arbetsmiljö, och att 
en bra arbetsmiljö kan skapas. Inte bara för slutlig användning utan även under 
uppförandet. Liksom för beställaren är val av material, bra transportmöjligheter och att 
möjliggöra bra arbetsställningar bra exempel på vad som ska tillgodoses. Projektören har 
ett omvänt ansvar mot beställaren att begära in tillräckligt med underlag från 
beställaren.30 Som tidigare nämnts så har byggherren rätt att fördela, och ibland lämna 
över sitt ansvar för arbetsmiljöarbetet.31  
 
Tidigt i projektet och under projekteringens gång ska projektören samverka med övriga 
inblandade för att samordningen och arbetsmiljökraven uppnås. Under arbetets gång ska 
han/hon även undersöka arbetsmetoderna och materialvalens följder vad det gäller risker 
och även se till att komma med lösningar på dessa. Det är projektörens ansvar att de 
utsatta byggtiderna ska vara tilltagna för att arbetet kan ske i sådan takt och på sådant sätt 
att olyckor undviks.32 
 
Att göra en noggrann projektering innan själva byggskedet underlättar på många sätt 
arbetsmiljöarbetet. Onödiga transporter/omlastningsmoment och bilningsarbeten är 
exempel på problem som härstammar från bristfälligt projekteringsarbete. Detta är något 
som ofta kostar projektören onödiga pengar. Projekteringen ska redovisas till 
entreprenörerna vad det gäller de arbetsmetoder som förutsatts eller föreskrivits. 
Underrättelse om eventuella arbetsmiljöproblem som inte kunnat lösas vid projekteringen 
ska också redovisas. 33 

2.2.3 Byggarbetsmiljösamordnaren 
En byggarbetsmiljösamordnare, BAS, ska vara antingen 
• en fysisk person som har rätt utbildning och kompetens i ämnet 
• en fysisk person som har personal med rätt utbildning och kompetens i ämnet 
eller 
• en juridisk person som förfogar över rätt utbildad och kunnig/erfaren personal. 
Detta krävs för att byggarbetsmiljösamordnaren ska kunna utföra de uppgifter som 
åligger denne. Samtliga utbildningar och kompetenser ska kunna styrkas hos alla parter.34 
Den som får uppgifter av sin arbetsgivare som styrs av arbetsmiljölagen får även ett 
personligt straffansvar att stå upp till.35 

BAS-P 
Byggarbetsmiljösamordnaren med projekteringsansvar ska delta i planeringen och i 
ledningen av projekteringen. Han/hon har till uppgift att samordna den planering och 
projektering som avser arbetsmiljön. Detta arbete ska förebygga risker för ohälsa och 

                                                   
30 ”förebyggnade före byggande” (2004), s. 7 
31 ”Ny Arbetsmiljölag Nya bygg- och Anläggningsföreskrifter”  (2009) s. 7 
32 AFS 1999:3 5§ 
33 ”förebyggnade före byggande”. (2004), s. 7 
34 AFS 1999:3 6§ 
35 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 7 
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olycksfall, men också se till att utförandet av installationerna inte sammanfaller under 
byggskedet på ett riskfyllt sätt.36 

BAS-U 
Byggarbetsmiljösamordnaren med utförandeansvar ska också delta i planeringen för att 
se till att arbetsmetoder och arbetsutrustning väljs för att beakta arbetsmiljön.37 BAS-U 
ska se till att den arbetsmiljöplan som är upprättad ska finnas tillgänglig vid etablering 
och att uppdatera denna under arbetets fortskridande. En annan uppgift är att 
beskrivningar av arbetsmiljöarbetet och dokumentationer ska ses efter och uppdateras 
eller se till så att dessa uppdateras. Arbetsmiljösamordnaren ska se till att kontroll över 
teknisk utrustning är gjord och att arbetarna har rätt tillstånd. Om det inte finns någon 
företrädare för BAS-U på plats så ska det finnas uppgift om vart man kan vända sig. 
 
Kontrollen för att de verksamma entreprenörerna på arbetsplatsen följer de 
arbetsmiljöregler som finns och är tillämpbara ska BAS-U göra. Likaså ska han/hon se 
till att endast behöriga personer ges tillträde till arbetsstället.38 

2.2.4 Skyddsombudet 
Yrkesarbetarna representeras i frågorna som rör arbetsmiljön av skyddsombud. 
Skyddsombuden är själva yrkesarbetare och följer på så sätt det dagliga arbetet. 
Tillsättandet sker med hjälp av den fackliga organisationen eller om en sådan saknas 
direkt av medarbetarna. Den utsedde har rätt att ta ledigt från det dagliga arbetet för att 
utföra sitt uppdrag, rätt till ett eget utrymme på arbetsplatsen, få relevant utbildning och 
behålla de anställningsförmåner som han/hon hade innan uppdraget. Att bevaka och 
lyssna på sina arbetskamrater är skyddsombudets huvuduppgift. Ett skyddsombud har 
olikt från andra ansvariga inget personligt straffansvar.39  
 
De flesta åtgärder som skyddsombudet anser lämpliga ska utföras av närmaste 
arbetsledare. Skyddsombudet får endast avbryta arbete då omedelbar och allvarlig fara 
för liv och hälsa, eller arbete i strid mot förbud enligt Arbetsmiljöverket7. Förutom att 
spegla arbetarna ska skyddsombudet också 

• se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar 
• medverka vid planering, skyddsronder, upprättande av handlingsplaner 
• ta del av handlingar, beslut och ansökningar som på något sett berör det dagliga 

arbetet 
• bistå vid skadeanmälan.21 

 
Skyddsombudet ska ha ett nära samarbete med den fackliga verksamheten. Detta för att 
få upp eventuella brister på arbetsrutinerna till diskussion som ledningen inte uppfattar 
som viktiga40. Då det finns behov av flera skyddsombud ska en av dem utses till 
huvudskyddsombud. Dennes uppgift blir då att samordna övriga ombud och att företräda 
                                                   
36 AFS 1999:3 11§ 
37 AFS 1999:3 13§ 
38 ”Ny Arbetsmiljölag Nya bygg- och Anläggningsföreskrifter”  (2009) s. 15-16 
39 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 10 
40 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 15 
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dessa i en eventuell skyddskommitté. Ansvarsområdet för huvudskyddsombudet är hela 
företaget, och kan på grund av detta innebära en heltidstjänst beroende på företagets 
storlek.41 Den fackliga organisationen kan utse regionala skyddsombud för mindre 
företag som saknar skyddsombud, förutsatt att en medarbetare är medlem i den fackliga 
organisationen. Regionala skyddsombud kan också utses för företag med skyddsombud 
dock inte om det finns en skyddskommitté. Skyddskommitté ska finnas på arbetsställen 
med minst 50 arbetare, eller färre om medarbetarna kräver detta. I skyddskommittén ska 
det vara samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare i planering och 
uppföljningsarbetet kring arbetsmiljön. Minst en av ledamöterna ska vara skyddsombud 
och en ska om möjligt ha företagsledande ställning inom företaget. Skyddskommittén kan 
inte till någon del överta arbetsgivarens ansvar. 42 

2.2.5 Underentreprenören 
Den som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska lämna in uppgifter om de risker 
som arbetet kan innebära till byggarbetsmiljösamordnaren.43 Den som hyr ut personal har 
ansvar att bedöma om det finns risker för ohälsa eller olyckor för den tänkta 
verksamheten, och måste i så fall rapportera detta för att det ska åtgärdas. Uppföljningen 
efter att det utförda arbetet är lärorikt inför nästa konsultuppdrag.44  
 
En annan uppgift som alla verksamhetsbedrivare ska följa är att bidra till god ordning vad 
det gäller material, redskap, avfall och liknande. Städning ska ske regelbundet.45 

2.2.6 Medarbetaren 
Alla som är verksamma på byggarbetsplatsen ska följa ordnings- och skyddsreglerna 
samt delta aktivt i byggarbetsplatsens miljöarbete. Om en medarbetare bryter mot 
gällande regler, och en olycka uppstår på grund av just det, kan den enskilde arbetaren 
dömas till eget vållande.46 
 
Vad det gäller den personliga skyddsutrustningen kan man tycka att mycket är baserat på 
sunt förnuft, men det är även viktigt att ta del av de instruktioner eller order som ges om 
vad som är lämplig utrustning. En regel är att skyddshjälm med hakrem och skyddsskor 
med spiktrampskydd och skyddståhätta alltid ska användas. Undantaget till regeln säger, 
om det inte är uppenbart obehövligt.47 
 

2.3 Riskfyllt arbete 
Punktuppställningen i detta stycke är citerat från AFS 1999:3. Dessa punkter beskriver 
vad man i lagstiftning och regelverk menar med riskfyllt arbete. Rapporten syftar även till 
detta stycke för att förtydliga viss text.   

                                                   
41 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 19 
42 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 20 
43 AFS 1999:3 17§ 
44 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 30 
45 AFS 1999:3 18§ 
46 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 11 
47 AFS 1999:3 71§ 
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• 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 Arbetarskyddsstyrelsen eller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll. 

• Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket 
kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt Statens 
strålningsinstituts föreskrifter (SSI 1998:3) om kategoriindelningen av 
arbetstagare och arbetsställen vid verksamheten med joniserad 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 dykutrustning. 
• 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 där med passerande fordonstrafik. 
• Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.48 

2.4 Olycksstatistik 
Byggbranschen är som tidigare nämns en hårt utsatt arbetsplats med hög olycksstatistik 
jämfört med övriga branscher. År 2007 skedde det 3114 arbetsolyckor fördelade enligt 
diagrammet nedan. 

Förlorad kontroll över 
maskin; 6%

Förlorad kontroll över 
fordon, transportmedel; 

7%

Förlorad kontroll över 
handverktyg, redskap; 

18%

Förlorad kontroll över 
hanterat föremål; 11%

Fall av person från höjd; 
12%

Fall av person (ej från 
höjd); 10%

Kroppsrörelse utan 
fysisk överbelastning; 

3%

Kroppsrörelse med 
fysisk överbelastning; 

16%

Övrigt, oklart; 2%

El, brand, explosion; 2%

Läckage, utströmning 
Ras, fall bristning av 

material; 12%

 
Figur 3. Statistik arbetsskador i byggbranschen49 
                                                   
48 AFS 1999:3 5b§ 
49 Arbetsskador i byggverksamhet, (2007), BCA s.10 
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2.5 ID06 
ID06 är ett identifieringssystem, med särskild legitimation. Legitimationskorten fungerar 
även som nycklar till arbetsbodar och verktygsförråd. Ursprungligen är ID06 ett initiativ 
för bättre samverkan mellan entreprenörerna på byggarbetsplatsen. Bestämmelsen 
innebär bland annat att uppdragstagaren ska skriftligen anmäla de personer som har rätt 
att befinna sig hos uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren skall kunna redovisa 
närvaroförteckning för samtliga på arbetsplatsen.50 
Det har till uppgift att förhindra svart arbetskraft, ha kontroll på vem som är på 
byggarbetsplatsen vid en eventuell olycka och att så småningom registrera att rätt 
utbildning finns. Potentialen i ID06-arbetet är stor då detta på ett enkelt sätt kan se till att 
bara rätt utbildad personal får tillgång till arbete med krav på utbildning. 

2.6 Certifiering av arbetsmiljöarbetet 
Certifiering innebär att en oberoende part intygar att företaget uppfyller specificerade 
krav i standarder. Praktiskt innebär certifieringen att företaget besöks av en eller flera 
revisorer som går igenom dokument, intervjuar och granskar resultat. Det finns ingen 
internationell ISO-standard för ledningssystem för arbetsmiljö. Det finns en SIS-OHSAS-
standard, 18001:2007. Den innehåller krav på ständiga förbättringar till skillnad från AFS 
2001:1.51 
 
Arbetsmiljöarbetet behöver inte ses som något påtvingat och enkelspårigt arbete. I och 
med en miljö- och kvalitetscertifiering kan arbetet leda till många andra positiva effekter 
för företaget. Förändrade rutiner och arbetsformer kan öppna ögonen för nya möjligheter 
till effektivisering eller andra förbättringar.52 

                                                   
50 http://www.id06.se/Om_ID06.asp  2009-05-13 
51 ”Bättre arbetsmiljö” (2008) s. 83 
52 ”skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”, (2007) s. 8 
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3 Dokumenterat arbetsmiljöarbete på NCC 
Östergötland 

Det arbetsmiljöarbete som bedrivs på NCC följer de styrande dokument och lagar som 
finns. Dessa beskrivs i kapitel 2 i form av ansvar med mera. Företaget har dock egna 
policys och ramar för att hantera frågor kring arbetsmiljön. 

3.1 Företaget NCC 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag, med 21 000 
anställda år 2007. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av 
framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Då Företaget är verksamt 
inom många länder och i flera verksamheter uppdelas organisationen enligt 
organisationsschemat i figur 4 och 5. 
 

 
Figur 4. Organisationsschema NCC AB53 
 

 
Figur 5. Organisationsschema NCC Construction Sweden 54  

                                                   
53 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Organisation1/ 2009-05-05 
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NCC Östergötland, som den här rapporten tittar närmare på tillhör region syd. Region syd 
är i sin tur en del i NCC Construction Sweden, som delas upp enligt figur 5. 
Omsättningen för hela NCC år 2008 var 57 miljarder SEK och 25 miljarder av det stod 
NCC Construction Sweden för, som själva har 8500 anställda.55 

3.2 Policy och eget arbete 
NCC bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Företaget har utstuderade och tydliga 
regler om hur detta arbete ska bedrivas, som företaget beskriver som en förutsättning för 
att nå goda resultat.56 
 
I NCCs arbetsmiljöpolicy står det bland annat att företaget ska uppfattas som 
byggbranschens ledande företag när det gäller arbetsmiljö. Målet med deras 
arbetsmiljöarbete är att minska arbetsskador, motverka arbetsorsakad ohälsa och att alla 
medarbetare aktivt ska ta hänsyn till arbetsmiljön i deras dagliga arbete. Allt detta ska 
uppnås genom att ge medarbetarna delaktighet, mål och handlingsplaner ska spridas, 
riskfyllda arbeten ska kartläggas och utvärderas, lagar och andra krav efterlevs eller 
överträffas och att efterlevnaden av policyn ständigt ska utvärderas.57 
 
Utöver arbetsmiljöpolicyn har NCC andra policys som förstärker arbetsmiljön enligt 
förklaring nedan. 
• Rökpolicy: Ingen anställd i NCC koncernen ska mot sin vilja utsättas för tobaksrök.58 
• Alkohol- och drogpolicy: Anställd som är påverkad av alkohol eller andra droger ska 

eskorteras på ett säkert sätt från arbetsplatsen till hemmet. Den anställde ska vara 
beredd på att genomgå drogtester och vid behov motta aktiv behandling för 
drogavvänjning. Även besökare eller övrigt verksamma får inte vistas drogpåverkade 
på arbetsplatsen.59 

• Att lägga sig i är att bry sig om: Då droger och arbete inte hör ihop ska det anses som 
ansvarslöst att inte reagera. Närmaste chef ska ingripa och varje arbetare har en 
skyldighet att ta initiativ till ett agerande. Närmaste chef ska snarast möjligt även ha 
ett samtal om gällande regler och konsekvenser vid upprepning.60 

 
De olyckor som inträffar på NCC Östergötland dokumenteras.61 Statistiken som 
redovisas i figur 6 nedan kan jämföras med det som redovisas för hela landet i avsnitt 2.4. 
 
 
 
Tjänsteställe Antal Frånvarodagar Medelkostnad Antal olyckor / 

                                                                                                                                                       
54 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-i-Sverige/NCC-Construction/ 2009-05-05 
55 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-i-Sverige/NCC-Construction/Region-Syd/ 2009-05-09 
56 NCCs arbetsmiljöinstruktion December 2005 sid 6 
57 NCCs arbetsmiljöpolicy Solna oktober 2007 
58 NCCs rökpolicy Solna juli 2003 
59 NCCs alkohol- och drogpolicy Solna november 2007 
60 NCCs Arbetsmiljö grundkurs, kurskod 1938, policys 
61 Per Thörnblad NCC Muntligen 22/4 
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skadetillfällen i medeltal /skadetillfälle 1 milj. timmar 
Hus   
Skaraborg 

 
1 

 
6 

 
6833 

 
5,19 

Hus   
Jönköping 

 
4 

 
13,25 

 
10453,75 

 
15,55 

Anläggning 
Östergötland 

 
5 

 
9 

 
6693,8 

 
30,59 

Hus 
Östergötland 

 
1 

 
62 

 
21669 

 
6,73 

Anläggning 
Örebro 

 
2 

 
3 

 
2843 

 
8,58 

Hus        
Örebro 

 
2 

 
47,5 

 
19015,5 

 
8,18 

Hus Norra 
Södermanland 

 
2 

 
18,5 

 
10267,5 

 
15,34 

Norra 
Södermanland 

 
2 

 
6 

 
6833 

 
19,56 

Drift  underhåll 
vägar Öst 

 
1 

 
3 

 
2843 

 
5,63 

                             
Summa  

 
20 

 
15,95 

 
9227 

 
12,12 

Figur 6. Koncernstatistik from 2006-12-01 tom 2007-11-30 (Per Thörnblad) 

3.3 Arbetsmiljöingenjörer 
NCC har anställda arbetsmiljöingenjörer utspridda över de olika regionerna. 
Arbetsmiljöingenjörerna ska verka för att all verksamhet ska hålla en hög nivå när det 
gäller arbetsmiljöarbetet. De fungerar även som konsulter då det gäller frågor i ämnet 
arbetsmiljö. Deras råd och anvisningar ska följas då de sitter som högst utbildade och 
ansvariga för arbetsmiljön. 

3.4 Interna utbildningar 
NCCs grundkurs om arbetsmiljö ger behörighet och ansvar för de anställda. I denna 
utbildning uppmärksammas de aktuella lagar och förordningar och förklaras.62 Kursens 
syfte är i huvudsak följande: 
• Deltagarna skall lära sig att söka efter nödvändig fakta. 
• Skapa grund för att deltagarna skall kunna entusiasmera arbetskamraterna – för att 

tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö. 
Utbildningen ger alltså inte svar på detaljfrågor. 63 

                                                   
62 Arbetsmiljö grundkurs kurskod 1938 kursprogram 
63 Arbetsmiljö grundkurs kurskod 1938 syftet 
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4 Undersökning av NCCs arbetsmiljöarbete 

4.1 Studiebesök 
Under arbetets gång har jag medverkat och observerat det arbete som pågår kring 
arbetsmiljön, främst vid Hageby Centrum en då stor arbetsplats för NCC. Utifrån mitt 
perspektiv så känns arbetet systematiskt och organiserat. Det första jag fick vara med på 
var en inledande kurs om de gällande reglerna på arbetsplatsen. På den aktuella 
arbetsplatsen genomförs en skyddsrond en gång i veckan. På skyddsronden medverkade 
skyddsombud och en representant från varje underentreprenör. Före skyddsronden går 
man igenom de oklarheter och brister som finns i arbetsmiljön. De brister som upptäcktes 
vid ronden föregående vecka tas också upp på mötet för att kontrollera att de är 
åtgärdade. Varje månad hålls ett skyddskommittémöte som hålls av regionens 
arbetsmiljöingenjör. Här tas större frågor och oklarheter upp. Det kan exempelvis handla 
om hur man ska lösa vissa frågor som kan komma att uppstå senare under bygget. 
 
På Hageby Centrum använder sig NCC av entreprenadingenjör Per Sandberg, min 
handledare, som har arbetsmiljön som sitt huvuduppdrag.  
 
Jag har också gjort studiebesök på ett bygge där uppgiften var att bygga en järnvägsbro 
över en bilväg. Här hade man begränsat/spärrat av arbetsplatsen så pass mycket att man 
inte längre hade krav på sig att ha den särskilda utbildning som krävs för arbete kring 
järnväg. 

4.2 Intervjuresultat 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Det som de intervjuade var överens om var att de tycker att arbetsmiljöarbetet fungerar 
bättre och bättre. Frånsett en av de intervjuade tycker samtliga att arbetsmiljöarbetet 
fungerar i huvudsak bra. En platschef på avdelningen mark tycker att arbetsmiljöarbetet 
inte fungerar så bra som det borde. Kommentarer kring detta är att det underlättar med ett 
skyddsombud och en skyddsingenjör på heltid, som det är på större byggen. Enligt en av 
de intervjuade spelar inte byggets storlek roll, utan det är företagets storlek som är det 
avgörande. 
 
Tycker du att policy och arbetsmiljöregler följs på ett bra sätt? 
På frågan om de tycker att policy och arbetsmiljöregler följs på ett bra sätt, tyckte de 
flesta att det efterlevdes bra. Någon tycker att egna policys är överflödiga eftersom det 
finns ett regelverk som täcker upp de tunga bitarna. - ”Det finns ju en lagstiftning om 
arbetsmiljö så det behövs ju egentligen ingen policy.” (intervju med Jan Heyman, bilaga 
5) Om det är något som kan följas bättre så är det hjälmfrågan. Här slarvas det åt båda 
håll, både vad det gäller användandet av hjälmar samt hur de uppsatta efterföljderna 
verkställs. En annan sak det slarvas med är återförandet av avspärrningar när man flyttar 
på en sådan för att ta sig in på det avspärrade området.  
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
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Samtliga säger att de har fått utbildning i arbetsmiljö och att uppdateringar sker 
regelbundet. En intervjuad har dock inte hunnit få någon nyare utbildning i ämnet. Han är 
nyanställd och får förlita sig på den 20 år gamla utbildningen som var aktuell då han 
senast befann sig i branschen. Uppdatering av utbildning är något som styrs centralt. 
 
När görs en arbetsberedning? 
De intervjuade är relativt överens om när en arbetsberedning ska göras. Generellt sett så 
beskriver de det som så att en arbetsberedning ska göras då det är frågan om ett nytt 
arbete för dem som ska utföra det, med tillägg för att man gör muntliga arbetsberedningar 
varje dag då man har en ständig dialog med ”gubbarna”. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Det verkar inte vara något problem med att följa uppsatta arbetsberedningar. 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
Utförandet av riskbedömningar är något som de intervjuade arbetsledarna frånsäger sig, 
förutom arbetsledaren på byggservice, som säger sig ha övergripande kontroll. På 
verksamhetsområdet byggservice så är det ofta  frågan om små jobb så det ansvaret 
hamnar på den snickare som ska vara på platsen. Platscheferna svarar att det görs då man 
fått ett arbete och att det liknar arbetet kring att utföra arbetsberedningar. 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
De flesta svarar att de inte har haft behovet eller att de inte ens har tänkt tanken att det är 
något att ha synpunkter på. Några av de tillfrågade svarar med att de som platschefer har 
huvudansvaret så de kan själva välja vilka krav man kan ställa. 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Underentreprenörer sköter sig generellt sätt något sämre än NCCs egna arbetare. Någon 
tillägger att de är slarviga med att göra riskbedömningar eller att de knappt vet vad det är. 
En orsak till deras bristande arbete i frågan kan vara en resursfråga. En av de tillfrågade 
anser att det ibland kan vara oklart om underentreprenörernas underentreprenörer har rätt 
kompetens för att utföra sitt arbete. Ibland kan de räcka med en tillsägelse för att de ska 
rätta sig, medan det i andra fall kan vara ren nonchalans. 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Det vanligaste svaret på frågan varför olyckor uppstår var: mänskligt slarv, risktagningar, 
allmänna små farligheter på den utsatta arbetsplatsen och att ”man ska bara”. Några av de 
tillfrågade påpekade att det ibland kan vara för tidskrävande åtgärder för ett relativt litet 
arbete, att arbetsmiljöarbetet blir åsidosatt på grund av tidspress och att ”det där gör 
någon annan” eller ”det gör jag sen”. En av platscheferna tillade här att det alltid kommer 
att vara så att man går genvägar för att man inte kan få mertid för att upprätta arbetsmiljö. 
 
Varför bryts arbetsmiljöregler? 
Många av de tillfrågade svarade liknande på varför olyckor uppstår och varför 
arbetsmiljöregler bryts. De flesta tror på stress, nonchalans, lathet och i vissa fall 
okunskap i frågan om varför arbetsmiljöregler bryts. 
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Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
För att minska antalet olyckor var de tillfrågade relativt överens om att det gällde att 
informationen når ut till alla och tillräckligt ofta. De var även överens om att alla måste ta 
sitt eget ansvar. ”Arbetsmiljö är inget man får utan något man skapar. Alla måste ju vara 
med att delta aktivt i alla moment.”64. Några konkreta förslag på åtgärder var personliga 
böter, införa trestegsåtgärd vid brytande av arbetsmiljöregel (På den aktuella 
arbetsplatsen finns det en trestegsmetod då någon slarvar med hjälmbärandet: först en 
muntlig varning, sedan en skriftlig varning och sist avvisning från arbetsplatsen), införa 
robotar i produktionen (med viss skämtsamhet) och att skrämselpropaganda i samband 
med informationsutbildningarna kunde vara något. 
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
De flesta hänvisade till att det fanns någon checklista/mall att följa på frågan om vad som 
görs när en olycka inträffar. Vissa kunde innehållet mer än andra. 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Tyckandet kring ID06 var blandat, vissa såg det som onödigt andra att det bara var något 
för att ersätta nycklar. Men flertalet av de tillfrågade tyckte att det var en bra sak som var 
här för att stanna. Vad det är till för i dagsläget var det inte riktigt alla som visste. 
Konkreta förslag på hur ID06 kan underlätta arbetsmiljöarbetet var svåra att få fram. 
Några idéer var: inför stämplingstvång för att redovisa sin arbetstid, trestegsvarning 
enligt hjälmprincipen för att få folk att stämpla och inför snurrgrindar till arbetsplatsen 
för att det ska fungera fullt ut.  
  

4.3 Enkätresultat 
 
Fördelning över yrkesroll på de svarande 
Betongarbetare 12 st, snickare 26 st, murare 1 st, logistiker 1 st, diversearbetare 1 st,  
arbetsledare 4 st, platschefer 6 st, tjänstemän 4 st 
 
Antalet verksamma år i branschen 
Genomsnittstiden i branschen för de tillfrågade är cirka 23 år, detta speglar att det är en 
relativ erfaren och åldersstigen grupp. Endast ett fåtal har arbetat mindre än tio år medan 
det är många som har över fyrtio år i branschen. 
 
Har du varit inblandad i en arbetsmiljöolycka? 
Av de 54 svarande var det 16 stycken som hade varit med om en arbetsmiljöolycka. 
Enkäten visade också att det i de flesta fall inte hade brutits mot några arbetsmiljöregler. 
Desto fler svarade att olyckan kunde ha undvikits på ett eller annat sätt. Vid en av dessa 
16 stycken olyckor vidtogs det direkta åtgärder. 
 
Varför tror du att man bryter mot arbetsmiljöregler?  

                                                   
64 Intervju Med Per Holsten 2009-04-28 Bilaga 8 
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På frågan varför man bryter mot arbetsmiljöregler kunde man inte se någon direkt 
skillnad mellan vad kollektivanställda respektive tjänstemän tycker. Det fanns ingen 
begränsning i hur många av svarsalternativen som fick kryssas i. 
 

Okunskap

Stress

Ackord

Lathet

Anser regeln onödig

 
Figur 7. Svarsfördelning på frågan –Varför tror du att man bryter mot arbetsmiljöregler? 

 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Det var endast en tjänsteman som saknade utbildning i arbetsmiljö. Hela sju stycken 
kollektivanställda säger sig inte ha fått någon utbildning i arbetsmiljö (Ja 46 st, Nej 8 st). 

   
Tycker du att NCC har en tydlig policy när det gäller arbetsmiljö? 
De tillfrågade tyckte att NCC har en klart tydlig policy när det gäller arbetsmiljön. 
 
När blev du senast informerad om gällande arbetsmiljöregler? 
På frågan om när de senast hade blivit informerade om gällande arbetsmiljöregler var det 
vanligaste svaret att det hade skett detta år. Flertalet av de svarande uppgav de senaste 
dagarna som svar. Flera av dem som inte hade fått någon utbildning i arbetsmiljö svarade 
ändå att de hade fått information om gällande arbetsmiljöregler. 
 
Hur tycker du att arbetsmiljöregler efterlevs på NCC? 
Hur tycker du att underentreprenörer följer NCCs arbetsmiljöregler?  
På frågorna hur de tycker att arbetsmiljöarbetet efterlevs respektive följs av 
underentreprenörer kan man se en klar skillnad. De svarande är relativt överens om att 
NCC sköter arbetsmiljöarbetet bättre än underentreprenörerna. Svarsfördelningen kan 
uläsas i figur 8 nedan. 
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Figur 8. Svarsfördelning på frågan –Hur tycker du att underentreprenörer följer NCCs 
arbetsmiljöregler? 
 
 
Anser du dig delaktig i det dagliga arbetsmiljöarbetet?  
Frågan om de anser sig delaktiga i det dagliga arbetsmiljöarbetet så var svarsfördelningen 
mycket likartad vid jämförelse mellan tjänstemän och kollektivanställda. Tjänstemännen 
anser sig mer delaktiga om man bara tittar på platschefer och arbetsledare. 
 
Hur tycker du att arbetet med arbetsberedningar fungerar? 
Tjänstemännen är överens om att arbetet med arbetsberedningar fungerar bra, endast en 
tillfrågad svarar rakt nej på frågan. De kollektivanställda tycker generellt också att det 
fungerar bra men här är det fler som inte tycker att det fungerar bra (6 av 39 svarande att 
det fungerar dåligt). Det som kan bli bättre enligt de svarande är bland annat att de som 
faktiskt ska utföra jobbet bör få mer delaktighet och att det kan göras mer ofta. 
  
Deltar du i arbetsberedningar? 
Trots att det endast var 6 st av de kollektivanställda som tyckte att arbetet med 
arbetsberedningar fungerar dåligt så var det 13 st som svarade att de inte deltog i 
arbetsberedningar. Samtliga berörda tjänstemän svarade att de deltog i arbetsberedningar. 

  
Anser du att arbetsberedningarna efterlevs? 
Tjänstemännen gav ett högre betyg, jämfört med de kollektivanställda, på hur 
arbetsberedningar efterlevs. Svarsfördelningen på frågan kan ses i figur 9 nedan. 
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Figur 9. Svarsfördelning på frågan –Anser du att arbetsberedningar efterlevs? 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Varför olyckor uppstår verkar de tillfrågade vara relativt överens om. Förutom att det kan 
vara rena olyckshändelser var stress det vanligaste svaret. För de kollektivanställda var 
okunskap ett förekommande svar. Okunskap trodde tjänstemännen också att det kunde 
bero på, men även att chanstagande och slarv kan många gånger ligga bakom olyckorna. 
 
Vad anser du skulle kunna förhindra olyckorna? 
Båda parterna var överens om att information och utbildning skulle kunna förhindra 
arbetsmiljöolyckor. De kollektivanställda underströk vikten av att minska stressen, att 
arbetsberedningar skulle få ta mer tid samt att involvera alla inblandade. Tjänstemännen 
tryckte på att alla måste ta sitt ansvar. 
 
Hur skulle man kunna se till att reglerna efterlevs ännu bättre? 
Förslag på hur reglerna ska kunna efterlevas bättre var till stor del de samma som svaren 
till hur man ska kunna förhindra olyckor, nämligen mer information och utbildning. 
Några mer konkreta förslag på den här frågan var att införa hårdare krav och efterföljder 
samt att uppvisa bra exempel. Flest förslag kom från tjänstemännen trots att de är 
undertaliga i undersökningen. 

4.4 Diskussion 
Det som kan sägas om intervjuerna och enkäterna är att de svar jag fick under 
intervjuerna kan värderas lite högre. Detta i och med att dessa svar har förenats med 
motiveringar och följdfrågor, medan enkätsvaren kanske inte alltid är svar på frågan 
såsom jag tolkar den.  
 
Intervjusvaren visade bland annat att de intervjuade svarade i princip lika på frågan 
angående arbetsberedningar. Att fråga sig är ju vad var och en anser vara ett nytt jobb, på 
vilket sätt och hur utförligt denna arbetsberedning utförs. När de intervjuade svarade på 
frågan om de hade varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka svarade de flesta nej. Men i 
många fall kom det fram att de hade varit med i olyckor. Svårigheten här verkar vara 
begreppet arbetsmiljö. Två av de tillfrågade saknade svarsalternativ på frågan varför 
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olyckor uppstår/arbetsmiljöregler bryts. De ville svara, ska bara, respektive  pga 
prioriteringar. Jag ville egentligen ha svar på just varför man tänker så: ”jag ska bara” 
eller varför man prioriterar bort arbetsmiljöregler. Om de tillfrågade fick svara på den 
följdfrågan skulle nog svaren blivit lathet och anser regeln onödig respektive ackord och 
anser regeln onödig. 
 
Flera yrkesarbetare med cirka fyrtio år i branschen har enligt enkäten aldrig varit 
inblandad i en arbetsmiljöolycka. Detta kan jämföras med att yrkesarbetare med endast 
ett fåtal år i branschen svarar att de har varit inblandad i arbetsmiljöolyckor. Antingen så 
är det en dåligt formulerad fråga eller så är begreppet arbetsmiljö tvetydigt definierat. Då 
i stort alla svarade att de hade fått utbildning i arbetsmiljö antar jag det som sant. Men på 
frågan varför man bryter mot arbetsmiljöregler har ändå många svarat att de tror att det 
beror på okunskap. Förklaringen på detta kan vara att utbildningen inte är tillräcklig eller 
att man inte tar till sig den information som delges. De svarande kollektivanställda i 
denna undersökning var överens om att stress var en anledning till varför olyckor uppstår. 
Detta bör tas i beaktning. Är det så att arbetet är alldeles för stressigt eller är det så att 
arbetsplatsen är så pass farlig att lite stress får för stora konsekvenser? Även fast de flesta 
tyckte att arbetet med arbetsberedningar fungerade bra så var det fler som svarade att de 
inte deltog, och andra som svarade att fler borde delta. Det är nog mer fråga om 
personligheter, vissa vill vara involverade, andra vill mest sköta sitt. 
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5 Resultat 
Innan jag hade kommit igång med mitt arbete så trodde jag att attityderna i branschen var 
på ett visst sätt men under arbetets gång visade det sig att vissa saker var nästan tvärtom 
och framförallt att problematiken var mer komplex än vad jag någonsin kunnat tro. Min 
diskussion nedan visar mitt sätt att se på den problematik som framkommit i mitt arbete. 
Som avslutning vill jag sammanfatta vad jag anser är lämpligt i form av 
rekommendationer. 

5.1 Slutsatser och diskussion 
När jag började mitt arbete var mina hypoteser få och vaga. Att sätta sig in i vad ämnet 
innebar var en stor uppgift i sig. Närvaro vid möten och utbildningar samt att se 
arbetsplatsens organisation är lärorikt för att sätta sig in i problemet. Det har under 
arbetets gång klarnat mer vilka problemen är och vad de innebär. 
 
Vad som är märkligt med arbetsmiljön i allmänhet är att det inte finns lika stora och 
erkända certifieringar som det gör för kvalitet och miljöarbete. Arbetsmiljön är ju till viss 
del inblandad i dessa certifieringar men med mindre fokus. Arbetssystem i stil med ISO 
eller ID06 kanske skulle kunna hjälpa till mer att få det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och ansvarsfördelningen att fungera bättre. BAS-P, BAS-U och roller likt Per Sandbergs 
på Hageby Centrum är initiativ för att ge arbetsmiljön högre prioritet. Fler specialister 
som dessa behövs säkerligen för att höja den allmänna nivån. Risken kan vara att med en 
dålig inställning/attityd till arbetsmiljön, kan dessa tjänster kanske mer ses som att man 
själv slipper utföra sitt arbete än att man får hjälp. 
 
Vad det gäller NCCs arbetsmiljöarbete verkar alla vara nöjda med NCCs policy, eller 
som en intervjuad svarade ”det finns ju en lagstiftning om arbetsmiljö så det behövs ju 
egentligen ingen policy.” De flesta tycker att arbetsmiljöarbetet fungerar bra.  
 
Stress som orsak till olyckor är tydligt att många tycker samt att det är rena 
olyckshändelser. Frågan är ju då vad man kan göra åt det här är. Längre byggtider, som 
många av de kollektivanställda gav som svar, kan vara en lösning. Det måste ju även 
kunna göras något åt arbetsplatsens utformning. Som det står i ”manualen” för 
systematiskt arbetsmiljöarbete gäller det att fråga sig: ”Går det att helt ta bort risken 
alternativt realisera möjligheterna? Kan man minimera risken alternativt maximera 
möjligheten?” Gör man stegen undersökning, riskbedömning, genomförande av åtgärder 
och uppföljning på ett grundligt sätt om och om igen så bör det bli bättre. Lösningen med 
”sopgubbar” på arbetsplatsen som man har på Hageby Centrum minskar det problem som 
många uppger, nämligen skräp som ligger utspridd på arbetsplatsen som ingen vill 
kännas vid. Konkreta lösningar som jag fick som svar var bland annat 
skrämselpropaganda och böter. En av de tillfrågade svarade skämtsamt robotar. Jag tror 
att branschen är ganska långt ifrån att ha arbetande robotar på byggarbetsplatsen, men att 
utveckla vissa maskiner som idag kräver mänsklig styrning är inte uteslutet.  
 
Något som kom som en förvåning var att attityden kring arbetsmiljön kan vara dålig även 
hos tjänstemän. Ordet prioritering var svar på intervjufrågor som, varför man inte följer 
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arbetsmiljöregler. Svaret kan ju tolkas på olika sätt, men förhoppningsvis så är det inte så 
att man prioriterar att gå med ekonomiskt plus resultat före de anställdas säkerhet. En 
annan myt hos mig var att de äldre skulle ha svårare för de nya arbetssätten tillföljd av 
arbetsmiljöregler, så var det inte. Det verkade snarare vara de yngre arbetarna som var 
”problemet”. De är enligt många intervjuade mer benägna att ta risker och nonchalanta 
till reglerna. De äldre har varit med så pass länge att de vet vad som kan hända och har 
kanske till och med varit med om konsekvenserna. 
 
Då de tillfrågade tror på att utbildning för att regler ska efterlevas bättre bör man kanske 
se över den utbildning som finns idag. Att sätta en högre nivå på utbildningarna kan 
skrämma eller göra folk arga. Det kanske mer är upplägget på hur man utbildar. En 
praktiker kanske lär sig bättre av praktisk utbildning. Att anordna övningar där 
åskådarna/deltagarna får tänka igenom vad som kan hända och på det sättet tillämpa vad 
som tidigare sagts eller visats i utbildningen, kan vara en lösning. Att visa 
skrämselpropaganda, som en av de intervjuade nämnde, invävt i den övriga utbildningen 
är nog också något som kan få människor att tänka till och se allvaret i arbetet. Vad jag 
anser är viktigt att få fram på utbildningar av tjänstemän i arbetsmiljö är att bra planerad 
arbetsmiljö leder till (enligt kapitel 2) minskad personalomsättning, minskad 
sjukfrånvaro, effektivare arbetsprocesser och högre kvalitet. Kostnadsberget är också 
något som bör förklaras för att stärka arbetsmiljöns prioritering. För att få med 
arbetsmiljön i det dagliga arbetet bör det även beaktas att man tar hänsyn till och nämner 
den i övriga utbildningar. 
 
I frågan om de anställdas attityd till arbetsmiljöarbetet tror jag att mycket beror på val av 
skyddsombud för de kollektivanställda. Bra egenskaper hos ett skyddsombud är att de är 
entusiastiska i skyddskommitténs uppgifter och har förmågan att påverka andra. En fråga 
i enkäten var hur man tycker att arbetsmiljöregler efterlevs. Betyget på denna fråga blev 
en stark trea. Utan att dra för förhastade slutsatser så tror jag att detta kan spegla hur 
viktigt de tillfrågade tycker att arbetsmiljöarbetet är. Under mina intervjuer tyckte de 
flesta att arbetsmiljöarbetet fungerar bra på sin arbetsplats. Men då hur regler efterlevs 
som sagt medelmåttigt, är medelmåttigt bra kan man fråga sig. I mina svar framkom det 
att de tillfrågade ansåg att NCC lever upp till arbetsmiljöregler till högre grad än deras 
underentreprenörer. Varför då inte utnyttja denna tävlingsinstinkt i ämnet för att uppnå en 
högre nivå i det egna arbetet. Vad som kan bli fel här är ju att problematiken med vi och 
dem förstärks. Underentreprenörernas arbete ligger givetvis också under NCCs ansvar 
många gånger. 
 
Jag anser att det är viktigt att ytterligare påpeka att alla måste ta sitt ansvar. Och att ge de 
anställda en klapp på axeln när de gör det på ett bra sätt. Arbetsmiljöarbetet ska som sagt 
ingå i det övriga arbetet och i det övriga arbetet blir man tillsagd vad man ska göra och 
blir förhoppningsvis berömd när man gör det bra. Jag tror som sagt att det är viktigt med 
beröm men även att man är mera sträng och ser till att de efterföljder som är uppsatta 
också verkligställs. Tomma hot kan få motsatt effekt. Detta gäller även införandet av 
ID06. Är det sagt att systemet ska vara gällande måste man ju följa upp det och se till så 
att alla förstår vad det går ut på, och att det ska användas. 
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5.2 Rekomendationer 
För att sammanfatta min diskussion så följer här några rekommendationer: 
 

• Fokus på planering, med arbetsmiljön inräknad på ett bra sätt. 
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet, ska fånga upp risker så att de inte finns eller 

minimeras. 
• Ta tillvara på det system som finns, såsom regler med efterföljder och 

närvaroregistrering. Och se till att alla förstår innebörden av detta. 
• Kräva mer av de organisationer och samarbetsavtal som finns. 
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6.5.1 Bilaga 1. Förhandsanmälan av byggarbetsplats 
 
 

Förhandsanmälan av 
byggarbetsplats  
enligt 7 § AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete 

 
1. Datum för anmälan   
2. Byggarbetsplatsens adress 
 
3. Byggherre 

Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 
 Telefonnummer 

 
Kontaktperson 
 
4. Typ av projekt  
 
5a. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för planering och projektering 

Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 

 

Tidsperiod för uppdraget 

 

5b. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för utförande 
Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 

 

Tidsperiod för uppdraget 

 

6a. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 

 

Tidsperiod för uppdraget 

 

6b. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet 
Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 
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Tidsperiod för uppdraget 
 

7. Projektörer 
Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 

 

Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 

 

Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 
 

Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 

 

8. Planerat datum för byggstart  9. Planerat datum för avslut  

10. Största antal sysselsatta personer  
11. Planerat antal entreprenörer och ensamföretagare  

12. Utsedda entreprenörer  
Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 

 

Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 
 

Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 
 

Organisationsnummer 
 

Namn och adress 
 

Telefonnummer 
 

Kontaktperson 
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13. Uppgiftslämnare Ort och datum.                                          Namnteckning och namnförtydligande 

 
 

6.6 Så här fyller du i blanketten 
Allmänna anvisningar 
Blanketten bygger på de krav som finns i  7 §, det allmänna rådet till denna föreskriftspunkt 
samt bilaga 1 i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 senast ändrad 
genom AFS 2008:16. 
 
Länk till AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete: 
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_03.aspx 
 
Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där byggarbetsplatsen är belägen. 
Adresser finns på http://www.av.se/omoss/distrikt/ 
 
För varje företag som anges på blanketten ska även en kontaktperson för respektive företag 
anges.  
 
Anmälan ska sändas in av byggherren eller uppdragstagare enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 
kap. 7 c §. 
 
Anvisningar till särskilda punkter 
2. Byggarbetsplatsens adress: Ange var arbetsplatsen är belägen, till exempel ”Storgatan 75, 
Halmstad”. Om läget är sådant att adress saknas beskrivs det på annat lämpligt sätt, till exempel 
med geografiskt läge, fastighetsbeteckning eller liknande. 
 
3. Byggherre: I AFS 1999:3 används beteckningen ”den som låter utföra arbetet”. 
 
4. Typ av projekt: Försök att beskriva arbetet så kort som möjligt, till exempel som 
”Nybyggnad av flerfamiljshus”, ”Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk”, ”Motorväg A-
stad – B-stad” eller liknande. 
 
5.  Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7c §: Uppdragstagare anges om avtal träffats om att en 
självständig uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar för planering och 
projektering och/eller utförandet. Om inget sådant avtal träffats lämnas detta avsnitt tomt. 
 
6. Byggarbetsmiljösamordnare:  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
anges alltid. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet anges om sådan redan är utsedd.  
 
7. Projektörer: Ange de projektörer som deltagit eller ska delta i projektet. Skriv gärna även en 
kommentar om typen/omfattningen av deras uppdrag. Lägg till fler rader eller fortsätt på ett löst 
papper om utrymmet inte räcker till. 
 
10. Ange det största antalet personer som samtidigt beräknas vara sysselsatta på arbetsplatsen. 
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12. Entreprenörer: Ange endast redan utsedda entreprenörer. Lägg till fler rader eller fortsätt på 
ett löst papper om utrymmet inte räcker till. 
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6.6.1 Bilaga 2. Intervju med Daniel Pettersson 2009-04-28 
 
Yrkesroll: PC 
 
Tidigare roller: Snickare (sedan läst extra som byggnadstekniker)   
 
År i branschen: 6 år 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? Nej 
Åtgärd:  
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Bra, mycket bättre på större företag än mindre företag. Byggets storlek har nog ingen 
betydelse. 
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
 
När görs en arbetsberedning? 
Innan man startar ett arbete, så går man igenom hur man ska göra med de som ska utföra  
 
Följs arbetsberedningar? 
Ja 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
Det kan man säkert om man vill. Man har ju också möjlighet som platschef att sätta sina 
regler eftersom det är platschefen som är ansvarig. 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Det fungerar väl rätt så bra 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Det har ju mest med prioriteringar att göra. Det har inte med stress ackord eller lathet att 
göra. Utan att prioritera vad som är viktigast. Det är för mycket jobb med skyddet jämfört 
med vad det är för resultatet. Det finns ju alltid genvägar. Det är ju tiden som räknas. Det 
är ofta man har ganska kort om tid, så då måste man göra det så bra man kan. Då blir det 
ju att man kanske tullar lite grann på grund av det. Och det tror jag inte man kan ändra på 
så mycket heller utan så kommer det nog alltid att vara. Det går ju inte att säga att du får 
mertid för att du ska göra arbetsmijö. 
 
Varför bryts arbetsmiljöregler? 
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Se svar ovan. 
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Det vet jag inte riktigt. Det händer ju inte så mycket olyckor med tanke på vad vi håller 
på med. Det viktigaste är ju sunt förnuft. Varje individ måste ju gå till sig själv. Man 
måste ju hela tiden tänka. Sen tror jag inte att man kan göra så mycket mer 
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Ta hand om den skadade. Sen följer man en mall. Man går ju alltid tillbaka och frågar sig 
vad det var för något som gick fel. Det behöver inte vara något med arbetsmiljön utan 
kanske bara att resultatet eller utförandet blev fel. 
  
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Ingenting. Det påverkar inte arbetsmiljön någonting. ID06 fungerar som ett pasersystem 
istället för nycklar till bodar. Man vill ju att alla ska logga in men det kommer ju aldrig 
att fungera på det här bygget i och med att man kan gå efter varandra i dörrar osv. vill 
man att det ska fungera som ett passersystem så får man ju skaffa snurrgrindar som alla 
måste gå igenom. Det finns ingen anledning till att logga in. Det är ju därför folk inte gör 
det. De har inte blivit informerade om varför dom ska logga in. 
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6.6.2 Bilaga 3. Intervju med Gert Erixon 2009-04-28 
 
Yrkesroll: Platschef  
 
Tidigare roller: snickare, arbetsledare, (platschef i 30 år) 
 
År i branschen: 45 år 
 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? 
Nej, Förr i världen var det inte så noga. Men nu senaste tiden har det varit lite små saker 
senast var det en hög med isolering som tog eld. 
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Nuförtiden fungerar det bra. På det här bygget så har vi Per Sandberg som är ihärdig 
också det hjälper ju. Det blir bättre och bättre. 
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
Det blir bättre och bättre 
 
När görs en arbetsberedning? 
När det görs något nytt, med nytt material och/eller med ny maskin. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Det är de som ska utföra arbetet som gör arbetsberedningen så det brukar inte vara några 
problem. 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Dom sköter sig nog lite sämre än vad vi gör. Jag tror att det beror på pengar att man har 
dåliga resurser för att utföra arbetet. De små firmor som är här säger det att det finns 
resurser för att utföra arbetet på ett bra sätt det tror jag bidrar till att vi inte har så mycket 
olyckor här.  
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Till 90 % mänskligt slarv. Sen finns det ju dimensioneringsfel eller att man tex bygger 
ihop en ställning fel 
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Varför bryts arbetsmiljöregler? 
Se ovan 
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Vi får börja använda oss av robotar. Information, information och information. 
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Olika beroende på olyckan. Men måste alltid titta på varför den inträffade. Grabbarna 
fick ju block för att fylla i tillbud men det används inte. Man får reda på saker i efterhand. 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
På stora byggarbetsplatser och på service är det bra men på en liten arbetsplats kan det 
vara en tung grej. Men det slarvas med inloggning det är alltid folk som sätter sig emot. 
Jag tror att det kommer att ta ett tag innan det fungerar bra. 



  35  

6.6.3 Bilaga 5. Intervju med Jan Heyman 2009-04-28 
 
Yrkesroll: Kalkylator/anbudsingenjör (sedan 2008-12) 
 
Tidigare roller: Snickare, arbetsledare -87, Platschef 
 
År i branschen: 35 år 
 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? 
Ja, en fallolycka då man av smidighetsskäl tog bort räcket vid gjutforms rivning. 
Personen backade och missade att det stupade ner 3 våningar, trots att han var med och 
monterade ner räcket. Han blev blåslagen men fick inga men. 
Åtgärd:  
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Jag tycker det funkar bra. Det som kanske inte fungerar så bra är att det ligger mycket 
skit. Det slängs för mycket, och det framförallt att det inte är någon ansvarig för högen. 
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
Det finns ju en lagstiftning om arbetsmiljö så det behövs ju egentligen ingen policy. Det 
är väl bra att det finns policy. 
 
När görs en arbetsberedning? 
Man bör gå igenom hur man ska göra oavsett vad det är när det är lite storlek på jobbet. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Inga problem  
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
När man har fått jobbet. Hänger ihop med arbetsmiljöplanen. 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Det är ingen som är bättre än någon annan 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Man fick lära sig som barn att man ska aldrig skära mot sig. Men det har ju inte riktigt 
alla fattat utan det ska petas med dessa knivar överallt. Jag tror att det är oftast så att man 
inte tänker sig för. Ofta är det ren otur. Räcken sätts inte tillbaka på rätt sätt 
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Varför bryts arbetsmiljöregler? 
Nu har ju gubbarna varit med så pass länge så dom vet vad det är för regler som gäller. 
Det är ju sällan så att det är medvetet. 
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Tjata, tjata, tjata och tjata.  
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Nej. Visst är det bra att det finns men man skulle ju kunna utnyttja det mer. Men ur 
arbetsmiljö synpunkt har jag svårt att se vad det kan göra. Man borde använda det till 
tidsregistrering så att flextid och allt sådant redovisas. 
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6.6.4 Bilaga 6. Intervju med Jonas Bertilsson 2009-04-28 
 
Yrkesroll: Platschef 
 
Tidigare roller: Arbetsledare (utbildad på Campus Norrköping) 
 
År i branschen: 11 år 
 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? 
Ja, då en person som klev upp på grinden på sin saxlift, som i sin tur öppnar sig. 
Räddades av sin egna livlina 
Åtgärd:  
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Bra. Bättre och bättre. Bra med heltidsanställda som får följa arbetet på ett prioriterat sätt. 
Vi har väl ganska bra rutiner på NCC så man vet vad det är man ska ta fram. 
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
 
När görs en arbetsberedning? 
Oftast görs det vid nya moment. Om man börjar med stora, komplicerade, viktiga i 
kvalitets synpunkt eller något det är brottom med. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Det tycker jag. Sen kan det ju säkert vara så att man glömde att ta med vissa saker. 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
UE kan ibland ha svårt med detta de vet ibland inte vad de ska göra. Stor differens UE 
emellan. 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Ganska bra väldigt stor skillnad vissa vet inte vad arbetarskydd är. Vid tillsägelse rättar 
dom in sig 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Chansningar eller tillfälligheter. Kapskivan går sönder är exempel på tillfälighet. 
 
Varför bryts arbetsmiljöregler? 
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Var det gäller UE så är det i vissa fall okunkskap. Chansningar, liften räcker inte till 
kliver upp på räcket istället 
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Tjatar och tjatar. Att det är för deras egen skull. Informationsmöten är ett bra upplägg 
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Olika beroende på storlek. Arbetsmiljöingenjör, polis, kontakt med inblandade ansvariga. 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Det kan i alla fall förbättra i nödsituationer. Den lilla brickan på bröstet kan ju inte göra 
att man inte slår sig. Men rent informationsmässigt kan det underlätta. 
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6.6.5 Bilaga 7. Intervju med Mats Heinemark 2009-04-28 
 
Yrkesroll: Arbetsledare 
 
Tidigare roller: (utbildad på campus Norrköping) 
 
År i branschen: 3 år 
 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? 
Ja, när en kille som fick epilepsianfall på 30-40 m hög ställning. 
Åtgärd:  
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Det fungerar väl bra. Sen kan vi väl alla bli bättre. Per Sandberg och ett heltidsanställt 
skyddsombud gör stor skillnad. 
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
Svårt för vissa att leva upp till det för vissa. Motargumentet för att bära skyddshjälm är, 
kan tredje man gå utan hjälm varför ska vi då ha det och när vi går på lunch behöver vi 
inte göra det. Varningarna som ska utges är lite väl snällt. 
 
När görs en arbetsberedning? 
Görs varje dag.  Det som jag håller på med nu är att resa upp gipsväggar det är något som 
alla gjort förut så det kräver ju ingen arbetsberedning. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Ja det gör det. Det kan vara enstaka fall som när man träffar på något som man inte har 
räknat med innan 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
Det görs gemensamt 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
Det har inte jag som arbetsledare. Men så kan det ju vara att varje arbetsplats kan ha 
enskilda regler som är hårdare än andras, men här styrs detta jobb av Per Sandberg. 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Se man helheten så är väl alla lika goda kålsupare allihopa. Gnäbb sinsemellan 
förekommer. 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
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Allmänna farligheter ger små olyckor som skärsår och annat  
 
Varför bryts arbetsmiljöregler? 
Slarv, stress, latthet 
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Få alla att inse att säkerhet kommer först. Sen är det ju upp till varje individ att tänka 
själva och värna om sin egen säkerhet. 
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Det har jag lite dålig koll på men visst 112, tillbudsrapport och ta reda på varför så det 
inte händer igen. 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Det där funkar ju inte för det är ju bara 70% som loggar in i dagsläget. Man kan inte stå 
och tvinga folk. Jag vet faktiskt inte varför man inte vill logga in. Det är en bra tanke men 
det kommer inte funka förrän man får alla att logga in. 
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6.6.6 Bilaga 8. Intervju med Per Holsten 2009-04-28 
 
Yrkesroll: Platschef (sedan -74) 
 
Tidigare roller: Snickare (kvällsutbildning till ingenjör) 
 
År i branschen: 35 år 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? 
En person som sköts sig med en spikpistol. Polis och ambulans kom till platsen. Sköt sig 
av klantighet, förmodligen sköt han mot sig. Det var en kvist i som kan ha bidragit till att 
skottet gick sett 
Åtgärd:  
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
I allmänhet fungerar det bra. Framförallt här på HC där vi har Per Sandberg och ett 
skydsombud på heltid. 
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
I allmänhet bra, det har blivit bättre och bättre. 
 
När görs en arbetsberedning? 
När det är något arbete som är okänt görs det skriftligt. Men arbetsberedningar görs varje 
dag muntligen. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Ja, det gör det. Dom är med och bestämmer själva så då skulle dom säga emot sig själva. 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
Då man får ett arbete går man igenom vilka farligheter som kan uppstå. 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
Jag ringer till våran skyddsingenjör. 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Sämre än NCCs egna, tycker att dom är nonchalanta  
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Chanstagningar oftast. Ibland händer det bara i och med arbetsplatsen kräver att man 
kliver över hinder och liknande.  
 
Varför bryts arbetsmiljöregler? 
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nonchalans 
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Information tjat, Personliga böter  
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Vi har en cheklista som man följer. Första hjälpen, ambulans, kontakta anhörig, Spärra av 
mm  
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
I förlängningen så kan det väl kanske få fler funktioner i stil med inloggning på liftarna. 
Det är här för att stanna. 
 
Övrigt 
Arbetsmiljö är inget man får utan nåt man skapar. Alla måste ju vara med att delta aktivt i 
alla moment. 
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6.6.7 Bilaga 9. Intervju med Thomas Björkqvist 2009-04-28 
 
Yrkesroll: Platschef mark 
 
Tidigare roller: arbetsledare och utsättare (4-årig teknisk utbildning) 
 
År i branschen: 17 år 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolyckor? 
Nej 
Åtgärd:  
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Det är inte så bra som det borde. Det är för mycket att hinna med så att arbetsmiljön 
ibland inte kommer så tidigt som det skulle  
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
Ja det gör det generellt. Samarbete med UE kan ibland  bli svårt att parten tar till sig sina 
skyldigheter. Avspärrningar är en svaghet. De yngre är lite mer benägna att ta risker, och 
mer inriktade på att lära sig arbetet. Viktigt att detta kommer in tidigt även i skolan. 
Nykterhetskontroller är en bra grej som har förbättrat tankarna kring alkohol och arbete.  
 
När görs en arbetsberedning? 
När det är ett nytt arbete, nytt utförande, och när det är andra faktorer som påverkar. 
Ergonomi tas upp. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Oftast så följs det, det kan vara avspärrningar som kan vara svårt att följa fläckfritt. 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
Jag sitter väl med det men man tar även upp frågan med gubbarna så att deras synpunkter 
kommer in också. Det viktigaste är att man säkerställer riskerna. 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
Det ligger för högt upp för att jag skulle kunna påverka det 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Nonchalans och slarv, arbetsmiljön kommer i sista hand i vissa fall och tänket att det där 
gör någon annan. Tredje man är en stor svårighet. 
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Varför bryts arbetsmiljöregler? 
Nonchalans och slarv, arbetsmiljön kommer i sista hand i vissa fall och tänket att det där 
gör någon annan. 
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Personliga böter. Men det är svårt att vara polis till sina arbetskamrater. Lite hårdare 
åtgärder. 
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Det finns en lathund för vilken ordning ambulans, kontakt med ledning. 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Har inte tänkt på det på det sättet. 
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6.6.8 Bilaga 9. Intervju med Tommy Houghton 2009-04-28 
 
Yrkesroll: Arbetsledare 
 
Tidigare roller: snickare, PC 10 år, avbrott från branschen i 20 år, arbetsledare 1 år 
 
År i branschen: 21 år 
 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? 
Åtgärd:  
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Inte hunnit få någon sedan ny starten. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Bra  
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
 
När görs en arbetsberedning? 
När det är ett besvärligt jobb, när arbetsledningen eller beställaren kräver det. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Ibland kan det bli så att man stöter på problem som gör att man inte kan göra så som man 
har tänkt. 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
Inget jag gör utan det ligger nog på PC. 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
En regel är ju en regel. Har inte haft behovet men det går väl att vända sig till någon för 
att diskutera det. 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Jag vet att alla UE ska skicka in det men det slarvas med det. 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Att man inte vet vad som gäller. Stress också, idag är det så tidspressat. Dom äldre kan 
tänka som så att, vi kör ändå. 
 
Varför bryts arbetsmiljöregler? 
Ibland är det lite för besvärligt att ta upp det skydd som krävs för att göra ett litet jobb. 
Var och en ska ta sitt ansvar. Om man ser ett räcke som saknas kan man ju lägga dit det 
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istället för att vänta på skyddsombuden. Visa UEs UE tror jag kan ha dålig kunskap om 
vad det är som gäller. 
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Se svar ovan 
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Första hjälpen och enligt mall 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Det går säkert att utveckla. Men att säga något just nu är svårt. Jag tror att alla vet inte 
varför dom ska logga in. Muntlig varning, skriftlig varning, avvisad enligt hjälmpolicy.  
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6.6.9 Bilaga 10. Intervju med Ulf Petersson  2009-04-28 
 
Yrkesroll: Arbetsledare/ chef över byggservice 
 
Tidigare roller: (4-årig teknisk –arbetsledare direkt) 
 
År i branschen: 38 år 
 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? 
Ja, när en kille som snickra inne i en villa och kollegerna lägger taktegel och när det var 
dags för rast gick han ut ur huset och just då föll det ner en takpanna rakt ner i huvudet på 
honom. 
Åtgärd: 
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Jag tycker det fungerar väldigt bra. Bättre och bättre. Det är en självbevarelse drift tycker 
jag 
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
 
När görs en arbetsberedning? 
Eftersom vi gör så små och korta jobb så lämnar jag över det ganska mycket till den som 
ska göra det. 
Följs arbetsberedningar? 
Ja i och med att man utformar den själv 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
Den gubben som har jobbet och vi arbetsledare. 
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
Ja det kan alla göra till vår arbetsmiljöingenjör. 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
Vi kräver mer idag. Våra gubbar är vana vid att göra rent efter sig så kommer det någon 
efter som släpper allt efter sig. Då kan det bli gnabb sinseemellan. 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Den mänskliga faktorn många gånger. Kommunikationsfel också kanske 
 
Varför bryts arbetsmiljöregler? 
Okunskap, mänskliga faktorn ackordfaktorn kan också spela in. 
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Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Tänka efter före. Vilket görs mer och mer.  
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Det finns mallar 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Det här är jättebra. Vi får exempelvis inte handla på vissa ställen utan det här. Nja jag vet 
inte på vilket sätt det skulle vara bra. 
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6.6.10 Bilaga 11. Intervju med Willy Osbring  2009-04-28 
 
Yrkesroll: Platschef, administrativ tjänst assistans till installationssamordnare 
 
Tidigare roller: Utsättare och arbetsledare, arbetsledare/platschef sedan 1970 
 
År i branschen: 44 år 
 
 
Har du varit inblandad i någon arbetsmiljöolycka? 
En ställningsbyggare som föll 35-40 m höjd på grund av yrsel. Räddad tackvare fallsele, 
så själva fallet blev endast 2m. Det gjordes läkarundersökningar efter olyckan som visade 
att det bara var tillfällighet. 
Åtgärd: Som åtgärd efter detta fick alla ställningsbyggare som krav att alltid bära 
fallskyddssele från det att de lämnar bodarna. 
 
Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Grundutbildning med automatiska uppföljningar. 
 
Hur tycker du att det dagliga arbetsmiljöarbetet fungerar? 
Jag tycker att det på det här företaget fungerar bra och att det har blivit bättre. Individerna 
tar till sig det här bättre att man har ett enskilt ansvar. 
Det regelverk som gäller är väldigt omfattande så att hjälp från de centrala 
arbetsmiljöingenjörerna är bra. 
 
Tycker du att policy och regler följs på ett bra sätt? 
Regelverken finns och jag tycker att det här företaget håller en god nivå på att följa dessa 
regler, och det blir bättre och bättre. 
 
När görs en arbetsberedning? 
Det görs i princip när man gör ett nytt moment med ett nytt lag. 
Det är bra att det görs för att få ta del av allas kunskaper och så rätt utrustning finns till 
dess att arbetet ska utföra. 
 
Följs arbetsberedningar? 
Ja, det tycker jag. Den dialogen fungerar i huvudsak väldigt bra. 
 
Hur är arbetsgången vid riskbedömningar? 
I princip den samma som arbetsberedningar.  
 
Känner du att du har möjligheten att ha synpunkter på arbetsmiljöregler? 
Arbetsmiljöingenjören skulle kunna hjälpa till med detta. Har inte känt behov av att ändra 
på något. 
 
Hur tycker du att underentreprenörer efterlever de krav som NCC har? 
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De som normalt är våra direkta UE sköter sig bra. En liten gråzon är resursföretag som 
kanske kommer in som förstärkningar hos UEs UEs, där kan man känna sig lite osäker på 
vad det är för folk då vi inte har avtal med dom. 
 
 
Varför tror du att olyckor uppstår? 
Det är ofta inte att det är fråga om okunskap, stress, lathet eller att man anser regeln 
onödig utan att det är mer fråga om att man ”ska bara”.  
 
Varför bryts arbetsmiljöregler? 
Det är ofta inte att det är fråga om okunskap, stress, lathet eller att man anser regeln 
onödig utan att det är mer fråga om att man ”ska bara”.  
 
Vad tror du krävs för att minska antalet olyckor? 
Tjata. Vid genomgångar kan det vara bra att visa bilder på vad som egentligen händer, 
som tex brännskador eller elskador. Jag tror att vi har i dagsläget nått långt i det 
informativa att det kan vara nyttigt att blanda in med lite skrämselpropaganda. 
 
Vad görs efter att en olycka har inträffat? 
Beroende på olyckans storlek, så är det olika åtgärder bland annat få in statistik och göra 
undersökning om varför och eventuella åtgärder. 
 
Finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljöarbete med hjälp av ID06? 
Ja det tror jag. Man kan lägga in alla utbildningar och förarbevis. Det kanske kan vara 
svårt att ha inloggning på alla farliga arbeten men det ska fortfarande vara individens 
ansvar i och med att de har vetskap om vad det är som kräver utbildning. Jag tror 
definitivt att det kan vara en hjälp att kolla upp exempelvis tredje leds UEs kompetenser 
och utbildningar. 
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6.6.11 Bilaga 12. Enkätresultat angående arbetsmiljön vid NCC -
tjänstemän 

 
1. Vilken är din yrkesroll/titel? 
 

Arbetsledare 4 st Platschef 6 st inst. Led 1 st Tjänsteman 2 st 
entreprenadingenjör 1 st 

 
 
2. Hur många år har du varit verksam i branschen? 
 
21+6+11+17+35+27+12+2+19+42+37+45+30 
 
3. a, Har du varit inblandad i en arbetsmiljöolycka? 
 

Ja 8 st  Nej 6 st   
 
 b, Bröts det mot några arbetsmiljöregler vid olyckan? 

Ja 4 st  Nej 4 st 
 
 c, Bröt du mot några arbetsmiljöregler vid olyckan? 

Nej 6 st    
 
Ja på grund av 
Okunskap (1)0st Stress 0st ackord (1)0st lathet 0st ansåg regeln 
onödig 0  
   

 d, Skulle olyckan kunnat ha undvikits? 
 

Ja 5 st  Nej 2st  Om ja, hur? 
 
Om säkerhetsreglerna efterföljts 
Information till den som i okunskap tog bort skyddsräcket och genom tätare 
kontroll/uppföljning av arbetsledning 
Med bättre kommunikation mellan arbetarna. 
Om man lastat materialet rätt på lastbilen hade olyckan aldrig inträffat 
Bättre förberedelser,,, (nej: mänskliga faktorn) 

 
e, Har det vidtagits några åtgärder efter olyckan? 

 
Ja 3 st  Nej 2st  Om ja, vilka? 
 
Information,,, (bara lagts till i egna erfarenhetsbanken),,, radiokontakt mellan 
arbetarna,,, leverantören informerades om vikten av rätt arbetsutförande,,,  
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4. Varför tror du att man bryter mot arbetsmiljöregler? 

Okunskap Stress  Ackord Lathet  anser regeln onödig   
9 st  8 st  2 st  3 st   1st 
 
Prioritering+ 
 

5. Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
Ja 13 st  Nej 1st 
   

6. Tycker du att NCC har en tydlig policy när det gäller arbetsmiljö? Ringa in betyg på 
skalan nedan där 1=otydligt och 5= väldigt tydlig. 

 
1 2 3 4 5     

 0 0 0 9 5 
 
7. När blev du senast informerad om gällande arbetsmiljöregler? 
 
1år sedan, 1 år sedan, vid registrering av anhörig lista, löpande, skyddskommittémöte, 2 
år sedan, 1 år sedan, dagligen, dagligen, i nuvarande projekt, fyra veckor sedan, några 
veckor sedan,  

 
8. Hur tycker du att arbetsmiljöregler efterlevs på NCC? Ringa in ditt betyg på skalan 

nedan där 1=dåligt och 5= väldigt bra. 
 

1 2 3 4 5  
 0 0 3 11 1 
 

9. Anser du dig delaktig i det dagliga arbetsmiljöarbetet? Ringa in betyg på skalan 
nedan där 1=ej delaktig och 5= väldigt delaktig. 

 
1 2 3 4 5  

 0 2 5 5 3 
 
10. Hur tycker du att arbetet med arbetsberedningar fungerar? 

Bra 13 st  Dåligt 1st  Om dåligt, varför? 
 
(kan göras mer ofta),,, (lite mittemellan bra och dåligt, allt kan göras bättre),,, 
väldigt få arbetsberedningar genomförs med de som faktiskt ska utföra arbetet. 

 
 
11. Deltar du i arbetsberedningar? 

Ja 11 st  Nej 3st (inst. Led/ entreprenad ingenjör/tjänsteman)  
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12. Anser du att arbetsberedningarna efterlevs? Ringa in betyg på skalan nedan där 
1=dåligt och 5= väldigt bra. 

 
1 2 3 4 5 vet ej  

 0 1 4 6 2   1 
 
13. Hur tycker du att underentreprenörer följer NCCs arbetsmiljöregler? Ringa in betyg 

på skalan nedan där 1=otydligt och 5= väldigt tydlig. 
 
1 2 3 4 5 

 0 1 10 3 0 
 
14. Varför tror du att olyckor uppstår? 
 

Prioriteringar,,, Stress chansningar okunskap,,, Slarv nonchalans,,, 
Ouppmärksamhet chansningar ibland händer det bara,,,  
Hemmablindhet,,, Okunskap stress lathet,,, 
Dåliga/uteblivna arbetsberedningar, olika stressfaktorer kan påverka 
Mest pga dålig information,,, Okunnighet, stress, otur,,, 
Många arbetar efter devisen ”det brukar gå”,,, 
Okunskap slarv stress,,, stress lathet,,,  

 
15. Vad anser du skulle kunna förhindra olyckorna?  
 

Sunt förnuft,,, information,,, Mer kunskap repetition av arbetsmiljöregler,,, 
Information tjat,,, Bort med ackord och större personligt engagemang från alla 
Ännu mer information,,, Utbildning och planering,,, 
Bättre information arbetsberedningar med ALLA inblandade,,, Fortsatt påverkan 
Ett större ansvarstagande av varje enskild medarbetare; UE,,, Bättre förberedelser 
Lugna ner tempot utbildning,,, 

 
16. Hur skulle man kunna se till att reglerna efterlevs ännu bättre? 
 

Täta skyddsronder med samtliga UE, genomgång på samordningsmöten samt 
engagerade skyddsombud (NCC+UE) 
Personliga böter (svårt att tillämpa praktiskt) 
Varningar sedan utstängning 
Mer information, tillämpa avvisning oftare 
Ännu mer information 
Bättre rutiner innan arbetet börjar 
Arbetsberedningar är viktiga vid kritiska arbeten så det borde göras bättre 
Någon lämplig som är ansvarig som har påverkans möjlighet befogenhet 
Belöna genom att lyfta fram goda exempel, skicka hem de som ej sköter sig 
Utbildningar 
Utbildning 
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6.6.12 Bilaga 13. Enkätresultat angående arbetsmiljön vid NCC –
kollektivanställda 

 
1. vilken är din yrkesroll/titel? 

 
Betongarbetare 12 st snickare 26 st  Murare 1 st logistik 1 st diverse 1 st 

 
2. Hur många år har du varit verksam i branschen? 

 
45+43+36+35+21+48+24+35+5+4,5+3,5+34+9+40+28+8+11+20+20+4,5+0,5+0
,5+37+35+10+40+9+40+14+40+6+21+42+18+41+44+17+3+20+19 

 
3. a, Har du varit inblandad i en arbetsmiljöolycka? 

 
Ja 8st  Nej 32 st   

 
 b, Bröts det mot några arbetsmiljöregler vid olyckan? 

 
Ja 0 st  Nej 8 st 

 
 c, Bröt du mot några arbetsmiljöregler vid olyckan? 
 

Nej 8 st    
 
Ja på grund av 
Okunskap 0st Stress 0st ackord 0st lathet 0st ansåg regeln onödig 0  

 
 d, Skulle olyckan kunnat ha undvikits? 

 
Ja 3 st  Nej 3st  Om ja, hur? 
 
Ja då personen med okunskap landade material på fel plats,,, mänsklig faktor,,, 
bättre markerat,,,  

 
 e, Har det vidtagits några åtgärder efter olyckan? 

 
Ja 0 st  Nej 6 st vet ej 1 st  Om ja, vilka? 

 
4. Varför tror du att man bryter mot arbetsmiljöregler?  
 

Okunskap Stress  Ackord Lathet  anser regeln onödig   
27 st  25 st  4 st  12 st   2 st 
( en person kryssade allt) 
 

5. Har du fått någon utbildning i arbetsmiljö? 
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Ja 33 st  Nej 7 st 
 

6. Tycker du att NCC har en tydlig policy när det gäller arbetsmiljö? Ringa in betyg 
på skalan nedan där 1=otydligt och 5= väldigt tydlig. 
 
1 2 3 4 5     
0 0 10 20 9 

 
7. När blev du senast informerad om gällande arbetsmiljöregler?  

 
2 år sedan,,, i år,,, 090504,,,  090504,,, idag,,, idag,,, 090504,,, idag,,, idag,,, 
Idag!,,, 090504,,, 2009,,, 20090504,,, 4/5 09,,, 4/5 -09,,, 1 år sedan idag,,, en 
vecka sedan,,, möte på jobbet,,, när jag började på denna arbetsplats,,, när jag 
började på den här arbetsplatsen,,, 2008 11,,, 08,,, när jag började på 
arbetsplatsen,,, 2009,,, igår,,, 2007,,, när bygget startade,,,   

 
8. Hur tycker du att arbetsmiljöregler efterlevs på NCC? Ringa in ditt betyg på 

skalan nedan där 1=dåligt och 5= väldigt bra. 
 

1 2 3 4 5  
0 0 16 22 2 

 
9. Anser du dig delaktig i det dagliga arbetsmiljöarbetet? Ringa in betyg på skalan 

nedan där 1=ej delaktig och 5= väldigt delaktig. 
 

1 2 3 4 5  
0 6 16 14 4 

 
10. Hur tycker du att arbetet med arbetsberedningar fungerar? 

Bra 33 st  Dåligt 6 st  Om dåligt, varför? 
 
Måste vara mer delaktig,,, (bra, när det väl hålls),,, kan fungera bättre i 
verkligheten,,, inget samarbete mellan parterna,,, (bra, kunde varit något oftare),,, 
för få personer är med i det tidiga skedet av byggets planering (beredning)  

 
11. Deltar du i arbetsberedningar? 

Ja 24 st  Nej 13 st  (Nja 2 st) 
 

12. Anser du att arbetsberedningarna efterlevs? Ringa in betyg på skalan nedan där 
1=dåligt och 5= väldigt bra. 

 
1 2 3 4 5  
1 2 21 15 0 

 
13. Hur tycker du att underentreprenörer följer NCCs arbetsmiljöregler? Ringa in 

betyg på skalan nedan där 1=otydligt och 5= väldigt tydlig. 
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1 2 3 4 5 
2 10 25 3 0 

 
14. Varför tror du att olyckor uppstår?  

 
Stress och felaktiga arbetsmetoder,,, stress,,, stress okunskap,,, stress,,, stress,,, det 
händer inte mig,,, stress ”ska bara” mörker frost etc,,, stress okunskap,,, stress 
lathet,,, man är lat och ska bara,,, okunskap slarv,,, stress slarv,,, okunskap,,, vet 
ej,,, mänsklig faktor okunskap lathet,,, stress,,, stress och okunskap,,, okunskap 
och stress,,, slarv,,, slarv,,, slarv okunskap händer inte mig mentalitet,,, okunskap 
lathet och stress,,, korta byggtider,,, lathet,,, stress och korta byggtider,,, otur,,, 
stress och trötthet,,, okunskap och stress,,, stress,,, stress, okunskap och ignorans,,, 
okunskap ej tillräckligt försiktig,,, stress,,,  

 
15. Vad anser du skulle kunna förhindra olyckorna?  

 
Mer förberedelse av arbetet,,, kunskap,,, utbildning,,, mer tid och planering,,, 
tänka innan man agerar,,, mer tid till skydd i underlaget,,, mer info och tänka 
innan man gör något,,, mer eget ansvar,,, vet ej,,, kunskap,,, att man inte stressar,,, 
planera och göra rätt,,, längre byggtider och bättre planering,,, bättre beredning 
med fler personer med på möten om säkerheten,,, mer utbildning,,, utbildning,,, 
att var och en tar sitt ansvar,,, bättre arbetsberedningar och mindre stress,,, längre 
byggtider,,, längre byggtider,,, längre byggtider,,, mer kunskap och mindre 
stress,,, bättre planering,,, tanke före handling,,, kunskap,,, vet ej,,,  

 
16. Hur skulle man kunna se till att reglerna efterlevs ännu bättre? 

 
Informera,,, mer tid,,, information,,, hårdare krav,,, info,,, tydligare info,,, mer 
kontroller,,, låt den som gör jobbet vara med och planera,,, sätt krav på alla 
inblandade,,, mer information och möten i tidigt skede så att alla känner sig 
delaktiga,,, regelbundna kontroller,,, information,,, något slags bonussystem som 
ser till att reglerna följs, pengar = skärpning,,, utbildning,,, upplysning,,, 
utbildning och genomgång,,, eventuellt information om regler och följder om de 
inte efterlevs på tex. arbetsplatsmöten och regelbundna kontroller på lyftredskap,,, 
vet ej,,,  


