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Sammanfattning  
 

Stölder och inbrott på svenska byggarbetsplatser är idag ett vanligt problem som uppstår 

under produktionen. Brotten som uppstår är inte begränsade till något område utan sker i hela 

landet, men områdena kring storstäderna och större riks- och europavägar är de som drabbas 

mest. Många företag är inte förberedda på de kostnaderna som uppstår vid en stöld eller ett 

inbrott och man har inte tydliga rutiner för hur man ska hantera situationen. Stölder och 

inbrott är ett slöseri i produktionen som man bör jobba hårdare på att ta bort eller i alla fall att 

minska. Slöseriet är så pass stort att det varje år anmäls ca 7000 inbrott och stölder från 

svenska arbetsplatser. Enligt andra studier så renderar dessa 7000 inbrott en kostnad på 1,4 

miljarder årligen för den svenska byggindustrin. 

Detta arbete är utfört och med hjälp av NCC Sverige AB avd. Värmland. Det huvudsakliga 

syftet och målet med detta arbete är att NCC:s arbetsplatser ska bli säkrare och mer effektiva 

genom att man minskar risken för att drabbas av en stöld eller ett inbrott. Syftet är också att ge 

en ökad förståelse för vad det innebär och vad som händer i produktionen vid stölder och 

inbrott på byggarbetsplatser. 

Metoden som har använts för att få fram rätt information är i första hand intervju- och 

enkätundersökningar men det har även förts diskussioner med flertalet arbetsledare, 

platschefer med flera under arbetets gång. Vidare har det även utförts platsbesök på 

arbetsplatser där det har undersökts rutiner, placering av containrar och bodar samt 

förebyggande åtgärder och vilka risker som finns.  

Ämnet är ganska outforskat men det finns en del studier som har gjorts under åren. Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har gjort flera informationsskrifter och genomfört 

ett antal projekt som handlar om stölder och inbrott på svenska byggarbetsplatser. En annan 

stor studie som har genomförts är ”Stölder och inbrott på byggarbetsplatser – omfattning, 

skadeverkan och risk”, som är en studie gjord på Malmö högskola på uppdrag av FoU väst. 

De här studierna ligger till grund för mitt arbete och det är där kunskap och information om 

ämnet har hämtats. 

Resultatet av denna studie visar att en arbetsplats som ligger nära stora vägar och som ligger 

placerade på ett sätt som gör att tjuvarna kan arbeta ostört, löper störst risk för att drabbas av 

stölder och inbrott. Vidare så visar resultatet på att dålig belysning, dåligt skyltat om larm och 

en arbetsplats som inte är skyddad ordentligt i form av ordentliga stängsel och lås ligger i 

högriskzon för att råka ut för en stöld. Det finns mycket att jobba på hos företagen när det 

gäller rutiner och förebyggande åtgärder då det idag inte läggs så mycket tid på detta som det 

kanske borde. Exempelvis så skulle man kunna investera i mycket mer inbrottssäkra stängsel 

vilket skulle försvåra arbetet avsevärt för eventuella tjuvar. 

Med tanke på det trycket som är på att bygga bostäder och andra byggnader i Sverige idag, så 

kommer risken för stölder och inbrott att öka på byggarbetsplatsen. Detta är en viktig faktor 

som gör att ämnet borde vara intressant för företagen i branschen så att man kommer väl 

förberedda till varje bygge i form av förebyggande åtgärder. 

 

Nyckelord: bygg, stöld, inbrott, risker, konsekvenser  
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Abstract  
 

Theft and brake-ins at Swedish construction sites is a very common problem that mainly 

occurs during the production phase of building. The fractures that occur are not limited to a 

specific area but they also occur throughout the entire country. However, the areas around the 

major cities and larger national and European roads are most affected. Many companies are 

not prepared for the costs of a theft or burglary and there are no clear procedures for dealing 

with the situation that occurs. Stolen gods and burglaries is a waste of production that the 

companies should work harder to remove or at least reduce. The waste is so big that about 

7000 burglaries and robberies from Swedish workplaces are reported annually. According to 

other studies, these 7000 burglars render a cost of 1.4 billion SEK annually for the Swedish 

construction industry. 

The work has been carried out and with the help of NCC Sverige AB section Värmland. The 

main purpose and goal of this work is to make NCC workplaces safer and more efficient by 

reducing the risk of a theft or burglary. The goal is also to give an increased understanding of 

what it means and what happens in the production phase after thefts and burglaries at 

construction sites. 

The method used to obtain the right information is primarily interviews and questionnaire 

surveys, but discussions have also been held with most supervisors, site managers and several 

other workers. In addition, site visits have been carried out at construction sites where 

routines have been investigated, placement of containers and security in and around the site 

offices as well as preventive measures and the risks involved on the site. 

The subject is quite unexplored, but there are some studies that have been done over the years. 

Svenska Byggbranschens Utveklingsfond, SBUF, has done several information papers and 

implemented a number of projects that deal with theft and burglaries on Swedish construction 

sites. Another major study that has been carried out is "Stölder och inbrott på 

byggarbetsplatser – omfattning, skadeverkan och risk", a study conducted at Malmö 

University on behalf of FoU Väst. These studies form the basis of my work and this is where 

knowledge and information about the subject has been retrieved. 

The investigations showed that a workplace that is close to major roads or which is located in 

a way that makes the insight poor, is at the highest risk of being affected by burglaries. 

Furthermore, it is possible to say that bad lighting, badly marked alarm signs and a workplace 

that is not properly protected in the form of proper fences and locks lies in a high-risk zone in 

case of a theft. There is a lot to work to do with the companies when it comes to routines and 

preventive measures. For example, one would be able to invest in a much more burglary fence 

which would make work difficult for any thieves. 

Given the pressure on building homes and other buildings in Sweden today, the risks will 

increase to be exposed by a burglary or a theft. This is an important factor that makes the 

topic interesting for companies in the industry so that they can get well prepared for each 

construction site in terms of prevention measures. 

 

Key words: building, theft, burglary, risks, consequences  
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1. Inledning 
Det är vanligt förekommande att byggarbetsplatser i Sverige drabbas av inbrott och 

stölder och tillgreppen skapar problem i byggbranschen. Undersökningar visar att det 

stjäls för runt 1,4 miljarder kronor på byggarbetsplatser runt om i Sverige varje år i form 

av verktyg, byggnadsmaterial, vitvaror, teknik mm (SBUF 1). Denna siffra är förmodligen 

mycket högre eftersom alla stölder och inbrott inte rapporteras in till polis och 

försäkringsbolag. Anledningen till detta är bland annat att försäkringsbolagen har väldigt 

höga självrisker. Trenden för stölder och inbrott ser tyvärr inte ut att minska utan snarare 

öka. Då högkonjunkturen inom byggbranschen ger flera tillgreppsmöjligheter för tjuvarna 

med många byggarbetsplatser igång samtidigt. 

Kostnaderna för stölder och inbrott kan delas in i direkt och indirekta kostnader. Med de 

direkta kostnaderna menas de kostnader som blir av det som stjäls och kostnaden för att 

beställa nya verktyg samt att ordna den skadegörelse som uppstått. De indirekta 

kostnaderna är de påföljder en stöld har där man t.ex. räknar på extra arbete, 

produktionstopp och förseningar. 

Olika byggarbetsplatser har olika hög risk att drabbas av en stöld eller ett inbrott då det 

finns ett antal faktorer som ökar denna risk. Det kan vara geografisk placering av 

byggarbetsplatsen då enligt Kronkvist & Martinez ska närhet till en stor väg och en 

landsgräns vara stora risker (Kronkvist & Olsson Martinez, 2016). Min personliga åsikt är 

att det finns en till stor risk i små orter då man kan vara långt från polis och väktare och på 

så sätt kan tillgriparna ha mer tid och utrymme att utföra brottet på.  

Ämnet är ganska outforskat men med tanke på det tryck som är på att bygga bostäder och 

andra byggnader i Sverige idag, så kommer riskerna att öka för ett företag att drabbas av 

ett inbrott och/eller en stöld. Detta är en viktig faktor som gör att ämnet borde vara 

intressant för företagen i branschen så att man kommer väl förberedda till varje bygge i 

form av förebyggande åtgärder. Arbetet har skett i samarbete och på uppdrag av NCC 

Karlstad avd. Building. Under min första månad på NCC har företaget varit med om två 

inbrott inom en vecka och jag tror att det finns saker man kan titta närmare på och 

förbättra.  
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1.1. Bakgrund 

Byggindustrin i Sverige är en av de största industrierna som ger arbete åt över 300 000 

personer samt har investeringar på nästan 400 miljarder kronor vilket motsvarade 10 

% av bruttonationalprodukten (BNP) 2014. Antal företag i branschen uppgick år 2014 

till ca 24 000 stycken och hade då totalt ca 100 000 anställda. Den övervägande delen 

av dessa var småföretag med upp till fyra anställda (Sveriges Byggindustrier, 2015). 

Denna uppsats syftar till att ge ökad säkerhet genom förebyggande åtgärder mot 

stölder och inbrott på NCC:s byggarbetsplatser. Arbetet ska även ge en bättre 

förståelse för hur produktionen påverkas av en stöld eller ett inbrott samt att påvisa 

vilka faktorer som ökar risken för en byggarbetsplats att drabbas av ett tillgreppsbrott. 

Tidigare forskning visar på att det stjäls för 1,4 miljarder kronor varje år på svenska 

byggarbetsplatser (SBUF 1). Eftersom mörkertalet är så pass högt inom området leder 

det till att inom branschen ser problemet mindre ut än vad det faktiskt är. Trots flera 

rapporter både internationellt och nationellt så är kunskapsluckorna ganska stora med 

begränsad kännedom inom området (Kronkvist & Olsson Martinez, 2016). 

Genom tidigare forskning kan det påvisas att det finns flertalet faktorer som påverkar 

hur en byggarbetsplats riskerar att drabbas av stölder och inbrott. Uppgiften för mig i 

den här frågan blir att se vilka faktorer som påverkar NCC och deras byggarbetsplatser 

mest. Det man kan se är bl.a. att storstäder, städer nära landsgränser och stora vägar 

samt stora byggarbetsplatser löper större risk att drabbas av en stöld och ett inbrott 

(Kronkvist & Olsson Martinez, 2016). 

Utöver kostnaderna för själva stölden tillkommer även s.k. indirekta kostnader som 

syftar på alla kringkostnader som uppstår vid en stöld t.ex. produktionsstopp och extra 

arbete i form av anmälan, reparationer mm. Drabbas man av många stölder så kan det 

leda till att försäkringspremien höjs, vilket bidrar negativt för både beställaren och 

entreprenören. 

Vidare kan problemen som uppstår vid stölder och inbrott ha en långsiktig skada på 

branschen. Både nationell och internationell forskning pekar på att väldigt höga 

summor pengar förfaller genom svinn som uppstår på grund av stölder och inbrott. 

Dessa kostnader är något som i slutändan kommer att drabba beställaren då 

entreprenörer i slutändan tvingas ta ut högre kostnader för entreprenaden. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Följande frågeställningar togs fram genom studier inom ämnet: 

 Vilka faktorer ökar risken för att drabbas av en stöld eller ett inbrott? 

 

 Vilka blir konsekvenserna i produktionen vid stöld eller ett inbrott? 

 

 Kan NCC:s rutiner för förebyggande av stöld och inbrott förbättras?  

Genom dessa tre frågor är målet med studien att NCC:s byggarbetsplatser ska få ökad 

säkerhet och därigenom också få en stabil och hållbar produktion med mindre 

oförutsedda utgifter från stölder och inbrott. Syftet är även att försöka se över 

inventeringsrutinerna på NCC då behovet finns för effektivisering och förbättringar. 

Genom att sätta sig in i rutinerna hos NCC för förebyggande av stölder och inbrott kan 

en checklista skapas som kan följas regelbundet för att på så sätt göra det svårare för 

eventuella tjuvar.  

   

1.3. Avgränsningar 

Arbete kommer att genomföras med fokus på de risker och konsekvenser som kommer 

med stölder och inbrott på byggarbetsplatsen. På grund av tidsbrist så kommer 

rapportens huvudsakliga syfte inte hamna på olika skydd i form av containrar, larm, 

och olika säkerhetsföretag utan mer på åtgärder som man kan göra enkelt på 

arbetsplatsen. 

Checklistan som kommer att utformas ska endast baseras på NCC:s rutiner d.v.s. den 

kommer inte generaliseras så att den ska passa för andra företag i byggbranschen och 

deras rutiner. 
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2. Teori 
Stölder och inbrott på byggarbetsplatser skapar stora problem för produktionen och de 

anställda. I dagsläget är det många entreprenörer som budgeterar för att det ska bli en 

stöld eller ett inbrott, men man lägger inte tillräckligt stor vikt vid hur man kan göra för 

att minska risken för att drabbas. Man måste fortfarande budgetera för förebyggande 

åtgärder, men det kan vara bättre att lägga mer pengar på förebyggande åtgärder än 

man gör nu och minska den ursprungliga budgeten för stölder och inbrott.   

Vilka är orsakerna till att man drabbas av stölder och inbrott på byggarbetsplatsen och 

vilka är de största riskerna? Det finns flera olika teorier om detta som jag kommer att 

titta närmare på under arbetets gång. Vidare så finns även den interna synen på det hela 

då främst genom hur mycket interna anställda, d.v.s. anställda på företaget, hjälper till 

både direkt och indirekt när det kommer till stölder och inbrott.  

Om man läser på och sätter sig in i hur en arbetsplats fungerar och vilka risker som 

finns och varför dessa risker uppstår så kan man sammanställa en rapport som kan ge 

bättre förståelse för varför man måste lägga tid och energi på att göra 

byggarbetsplatsen säkrare. Rapporten ska ge företaget NCC ett enklare sätt att 

förebygga stölder och inbrott och på så vis även ge en stabilare produktion med mindre 

oförutsägbara utgifter. 

 

2.1. LEAN 

LEAN är en metod för att effektivisera produktionen och ta bort så många moment 

som möjligt som inte tillför någonting till slutprodukten. Tanken är att få en så 

flytande produktion som möjligt utan avbrott och att frigöra tid som kan används till 

att förbättra slutresultatet för kunden. LEAN finns i väldigt många företag idag både i 

Sverige och utomlands men det är få som lyckas hela vägen med konceptet, men de 

som väl gör det, visar att det finns väldigt stor potential i idén om den används på rätt 

sätt (Sörqvist, 2014). 

Väljer man att använda sig av LEAN kommer det att innebära både en fysisk och 

kulturell förändring. Den fysiska förändringen består till största delen av att styra 

verksamheten. Grunden för LEAN är människor som trivs, ges förtroende och som 

ständigt utvecklas. Alla som jobbar ses som en central tillgång för verksamheten och 

med rätt ledarskap som styr utvecklingen i rätt riktning kan man åstadkomma väldigt 

mycket med små medel (Sörqvist, 2014). 

Slöseri är det som LEAN bygger på och försöker minska så mycket som möjligt. 

Dagens verksamheter har en väldigt stor potential men väldigt mycket tid och pengar 

läggs på saker som inte skapar något mervärde för kunden. Tidigare studier från 

Sörqvist visar att 20–40 procent av verksamhetens omsättning kan läggas på saker 

som förseningar, extra arbete, dåliga arbetsmetoder m.m. En central del inom 

konceptet LEAN är att man gör en värdeflödesanalys för att se vilka delar som 

behöver effektiviseras och ändras på för att uppnå ett bättre resultat (Sörqvist, 2014). 

De verksamheter som verkligen har lyckats med LEAN har även kunnat visa upp stora 

interna förbättringar gällande de egna anställda. Det man kan se är att 
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produktionsarbetarna är mycket mer nöjda, har mer motivation, ett större engagemang 

och har fått en bättre fysisk hälsa. Anledningen till detta är att LEAN sätter människan 

i centrum och i och med detta får man också motiverade och delaktiga anställda. 

Tidigare forskning visar på att nöjda, motiverade och delaktiga personer gör ett bättre 

jobb än de som inte är det (Sörqvist, 2014). 

2.1.1. Stölder är ett slöseri 

Inom LEAN brukar man prata om 7+1 slöserier där de 7 slöserierna är: väntan, 

rörelse, överarbete, överproduktion, lager, omarbete samt transporter. Det sista och 

åttonde slöseriet brukar benämnas som att man inte utnyttjar medarbetarnas kreativitet. 

Vidare så brukar man dela upp tiden i två olika begrepp: en värdeskapande del och en 

icke värdeskapande del. Den värdeskapande delen är den del som gör någon nytta för 

slutprodukten. Det är också här man de senaste årtiondena har lagt mest fokus på att 

t.ex. minska aktivitetstiden. Den icke värdeskapande tiden delas in i nödvändig tid 

samt slöseri. Slöseriet kan man åtgärda på en gång men den nödvändiga tiden jobbar 

man med att lösa på längre sikt. Detta kan exempelvis vara tiden som det tar att man 

hämtar material eller verktyg. Man kan säga att LEAN i grunden är en metod för att 

minska eller t.o.m. eliminera de icke värdeskapande processerna (Blücher & Öjmertz, 

2007). 

En enkel beskrivning av vad de olika slöserierna är: 

 Överproduktion - genomföra flera arbeten eller utföra arbete innan det 

behövs. Detta slöseri är ett allvarligt problem då det kan orsaka andra 

slöserier. 

 

 Väntan – på att någonting ska hända t.ex. att material ska levereras eller att 

andra yrkesgrupper ska bli färdiga med sitt arbete. 

 

 Lager – lagra mer än vad som behövs t.ex. lagra material på 

byggarbetsplatsen istället för att använda sig utav just in time. Att lagra 

material ökar risken för att drabbas av stölder. 

 

 Rörelse – onödiga rörelser när medarbetarna gör sina arbetsuppgifter. 

 

 Omarbete – omarbete, korrigeringar och reparationer som inte tillför något 

mervärde till slutresultatet. 

 

 Överarbete – man gör mer än vad kunden förväntar sig, vilket i de allra 

flesta fall inte är nödvändigt. 

 

 Transporter – utförande av fler transporter än nödvändigt t.ex. flytta 

material från ett ställe till ett annat. 

 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – man glömmer att ta till vara på 

medarbetarnas kreativitet. 
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Figur 1: De vanligaste slöserierna inom byggproduktion. (Blücher & Öjmertz, 2007) 
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Idag nämner man dessa 8 slöserierna inom LEAN men ämnet kanske bör tas upp 

angående ifall stölder också borde anses som ett slöseri. I folkmun och bland folket i 

branschen gör det nog redan det men det bör nog ses över om det ska officiellt bli 

kallat för ett slöseri inom LEAN. Det stjäls för 1,4 miljarder årligen i byggbranschen 

(SBUF 1) och det är säkerligen mer i andra branscher också, så det är något man bör ta 

på allvar.  

 

2.1.2. LEAN produktion 

När man skapar en LEAN-process är den viktigaste frågan vad kunden vill 

åstadkomma. Vilka mål, behov och krav kunden har. Målet med LEAN är att man ska 

skapa en produktionsprocess som ökar kundvärdet och ger kunderna ökad nytta. Det är 

just i detta som de flesta gör fel när man gör en satsning som inte riktigt når hela 

vägen fram. Man lägger för mycket fokus på att eliminera slöserierna att man faktiskt 

glömmer kunden och dennes behov (Sörqvist, 2014). 

Vid utförandet av en värdeflödesanalys kan man identifiera de icke värdeskapande 

aktiviteterna som finns och redan då eliminera de direkta slöserierna som finns. Det 

som också kan göras är att så gott det går effektivisera eller minimera den nödvändiga 

icke värdeskapande tiden. Ibland kan det vara svårt att eliminera slöserierna och då 

kanske man istället får rikta in sig på att hålla dem under kontroll. Här finns det 

möjlighet att lyssna på medarbetarna och deras idéer d.v.s. utnyttja medarbetarnas 

kreativitet (Sörqvist, 2014). 

 

2.1.3. Störning i produktionen 

Fel och störningar i produktionen kommer alltid att ske och dessa hindrar möjligheten 

till en effektiv och avbrottsfri process. Inom LEAN är det en förutsättning att man 

försöker motverka och eliminera störningar då hela konceptet bygger på ett 

produktionsflöde utan stopp. Ett traditionellt produktionsflöde har oftast reserver i 

form av tid om någonting skulle gå fel medan ett LEAN-system är mer känsligt för fel 

och störningar då hela processen baseras på ett konstant flöde. Det är därför mycket 

viktigt att saker görs rätt ifrån början och att man säkerställer att man har förberett så 

mycket som möjligt innan (Sörqvist, 2014). 

Inom LEAN arbetar man för att uppnå en viss kvalitet och man försöker hela tiden 

göra rätt och ta rätt beslut. Detta medför en positiv utveckling för ekonomin och i 

slutändan även för kunden. Anledningen till detta är att om man uppnår rätt standard 

direkt ifrån början slipper man extra kostnader som hade verkat negativt på ekonomin. 

Man sparar även mycket tid som istället hade gått åt till att åtgärda felen som uppstått. 

Många företag anser att kostnader är viktigare än kvalitet i vissa lägen, vilket LEAN 

motsäger sig till helt och hållet och istället förespråkar för att man ska ha högsta 

kvalitet hela tiden, då det annars i slutändan ändå kommer bli dyrare om man tummar 

på kvalitén ifrån början (Sörqvist, 2014). 

 



 
13 

2.2. Varför ett brott begås 

Byggen som är i sitt slutskede är enligt Kronkvist & Martinez de byggen som löper 

störst risk att drabbas av stölder och inbrott. Detta på grund av att det i slutfasen bl.a. 

finns mycket dyra vitvaror och annan inomhusinredning som är lätta att sälja för dyra 

pengar. En annan stor risk är när det under byggtiden finns material liggandes under 

längre tid samt små verktyg som är lätta att bära med sig utgör även de en riskfaktor 

för eventuella tillgreppsbrott. Bristen på att ha kontroll över sitt lager av verktyg och 

material på byggarbetsplatsen medför att ett inbrott eller en stöld gör större skada på 

arbetsplatsen (Kronkvist & Olsson Martinez, 2016). 

Byggarbetsplatsens placering och utformning utgör en avgörande risk för hur 

stöldbenägen platsen är. I centrala delar av städer är insynen ganska stor och det är 

svårt att inte bli upptäckt. Det blir också väldigt svårt att ta sig dit och ta stora dyra 

maskiner för man kommer att behöva stora fordon för detta. På dessa 

byggarbetsplatser brukar det oftast vara mindre lätta verktyg som stjäls. Ligger 

däremot byggarbetsplatsen lite mer avsides finns det större möjligheter för tjuvarna. 

De kan jobba ostört under en längre tid och tjuvarna har oftast enkelt tillträde med sin 

bil så att de kan lasta på stora och dyra verktyg och maskiner (Kronkvist & Olsson 

Martinez, 2016). 

Att stölder och inbrott inte bara drabbar byggbranschen vet vi om, men problemet man 

har i byggindustrin är att det är svårt att skapa ett universalskydd som passar varje 

bygge. Det stora problemet är att inget bygge är det andra likt och man måste anpassa 

sig efter bl.a. plats och tillgänglighet. Ett annat hinder är att byggarbetsplatserna är 

väldigt många och det kan behövas ganska stora summor pengar för att man ska 

skydda dem på ett bra sätt (Brottsförebyggande rådet, 1987). 

Kostnader som uppstår vid en stöld är s.k. direkta kostnader och indirekta kostnader. 

De direkta kostnaderna är det kostnader som blir av att man måste ersätta verktygen 

eller materialet (Brottsförebyggande rådet, 1987). Kronkvist & Martinez anger att i de 

direkta kostnaderna så ingår även exempelvis reparationer av containrar (Kronkvist & 

Olsson Martinez, 2016), men min åsikt är att det bör vara en direkt kostnad då det blir 

en följd av stölden på det sättet som Brottsförebyggande rådet tolkar det i sin rapport.  

De indirekta kostnaderna eller kringkostnader som de också kallas i vissa 

sammanhang är de kostnader som blir en följd av stölden eller inbrottet. Dessa 

kostnader är oftast mycket större än de direkta kostnaderna och kunskapen om dessa 

brukar allmänt vara ganska låg. Några exempel på indirekta kostnader är 

produktionsstopp, extra arbete med t.ex. polisanmälan och beställning av nya verktyg 

samt kostnader för städning och reparationer (Kronkvist & Olsson Martinez, 2016). 

Det är svårt att hålla reda på allt som platschef eller arbetsledare under byggets gång, 

då man jobbar under ganska stor press hela tiden. Därför tänker man inte i första hand 

på hur man ska säkerhetsställa att byggarbetsplatsen förblir säker och stöldfri, så att 

arbetet kan flyta på och fortsätta där man slutade dagen innan. För att underlätta för 

arbetsledare och övrig personal så kan man använda sig utav en checklista som kan 

implementeras i det vardagliga arbetet.  
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2.3. Just in time 

Grundtanken i Just in time är att det är styrt utifrån kunden, d.v.s. ingenting tillverkas 

förrän det är beställt. På så sätt slipper man ha lager av material och färdigtillverkade 

produkter. I stöldförebyggande syfte är detta också mycket bra då man minskar antalet 

stöldbenägna föremål avsevärt. Genom Just in time-metoden kan man hålla nere 

lagerkostnader och ledtider till ett minimum i produktionen. (Östholm, 2017) 

Just in time består främst av 3 delar: 

 Kontinuerligt flöde 

 

 Takt 

 

 Pull – system 

 

Det kontinuerliga flödet är en viktig detalj inom logistiken och med detta menas att 

materialet aldrig står still, d.v.s. man tillhandahåller inget lager på arbetsplatsen och 

flödet av material är konstant (reLean, 2017). Systemet med att material ska komma 

precis innan det ska användas gynnar främst montörerna som får det de behöver 

levererat precis på rätt plats och vid rätt tid och redo att användas (Arcona). 

 

Takt är den tiden det tar att genomföra ett moment, från start till färdig produkt. 

Viktigt är att poängtera att det ska genomföras enligt kundens krav. Takten är en 

mycket viktig del när det kommer till planering av arbetsplatsen i form av produktion, 

medarbetare, ytkrav samt lager (reLean, 2017). 

Ett Pull-system innebär att man tillverkar eller genomför ett moment först när det 

behövs. Tanken är att produktionen ska vara så pass synkad och planerad att ingenting 

behöver tillverkas förrän nästa del i kedjan verkligen är i behov utav delen eller 

tjänsten i fråga. Genom denna metod kan man undvika att drabbas av överproduktion 

vilket bl.a. leder till högre kostnader, extra arbete samt lageryta för att förvara de 

tillverkade delarna. Man lägger resurserna där det behövs för tillfället för att föra 

projektet mot målet (reLean, 2017). 

 

2.4. 5S 

5S är en del inom LEAN som handlar om arbetsmiljö och hur man förbättrar denna 

med fem stycken metoder. Genom att följa de fem s:en som är: sortera, systematisera, 

städa, standardisera och skapa vana så kan man skapa bättre ordning och reda samt en 

mer effektiv produktion. Med 5S metoden skapar man en bättre arbetsmiljö och tid i 

produktionen (Prevent, 2017). 

Genom att använda sig utav 5S på arbetsplatsen kan säkerheten förbättras. Hela 

konceptet startades med målet att öka säkerheten och minska antalet olyckor på 

arbetsplatserna. Man kan minska risken för skador och fel genom att t.ex. inte tillåta 

att verktyg ligger på golvet för att ingen ska snubbla eller fastna i något. Vidare ska 

säkerhetsutrustningen finnas på rätt ställe och alla ska veta om var den är. Har man 
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ordning och reda får man en bättre överblick och på så sätt slipper man leta efter saker 

vilket också minskar risken för felbeslut (Olofsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smutsiga och stökiga lokaler och arbetsplatser får ingen att må bra. Håller man det 

rent och snyggt skapar man en känsla av stolthet på företaget samt att moralen och 

motivationen ökar avsevärt. Är känslan på arbetsplatsen bra kommer det också mynna 

ut i ett positivt resultat i slutändan, vilket gynnar både företaget och kunden (Olofsson, 

2013). 

Vid införandet av 5S kan produktiviteten och kvaliteten öka då man slipper göra lika 

många misstag. Det finns alltid en risk att göra fel under tillverkningen. De faktorer 

som ökar sannolikheten för att göra fel är bl.a. trötthet, missförstånd och stress. Ett av 

flera mål med 5S är att minska på dessa risker så mycket som möjligt. Tanken är att 

det ska vara lätt att göra rätt. Det ska t.ex. finnas tydliga instruktioner vid varje 

maskin, så att risken att göra fel om man följer instruktionerna ska vara minimal. En 

annan sak som kan bli bättre med 5S är ordning och reda på verktyg så att man slipper 

leta och i värsta fall köpa en ny maskin för att man inte hittar en, som redan finns på 

företaget. Genom detta sparar man både tid och pengar (Olofsson, 2013). 

 

2.5. Statistik över antalet anmälda stölder och inbrott på svenska 

byggarbetsplatser mellan 2007 och 2016. 

Antalet anmälda inbrott och stölder finns det statistik på hos Brottsförebyggande rådet, 

BRÅ. BRÅ tillhandahåller siffror på antalet anmälda snatterier, stölder och inbrott i 

bl.a. bodar och baracker på byggarbetsplatser i Sverige. Det finns statistik från 1975 

och framåt men i denna rapport valdes de senaste 10 åren som underlag d.v.s. 2007 

Figur 2: Daglig styrning med hjälp av 5S. (Baltic Bridge Network, 2017) 
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och framåt. Det man direkt kan se genom att titta på siffrorna är att de varierar en del 

från år till år. En orsak till detta kan bero på hur byggkonjunkturen ser ut. Vid 

högkonjunktur ökar stölderna och vid lågkonjunktur minskar det. (Bråttsförebyggnade 

Rådet, 2017). 

I figur 3 ses det att i hela landet var det ca 7000 anmälningar 2007 och att det 2016 var 

ungefär lika många. De fyra senaste åren har tyvärr anmälningarna haft en 

uppåtgående trend. För att få en lokal förståelse och ett underlag så har statistik tagit 

fram för Värmlands län och där kan man se i figur 4 att antalet anmälda inbrott, 

snatterier och stölder ligger på drygt 100 stycken per år men med en tydlig topp 2012 

med 155 anmälningar (Bråttsförebyggnade Rådet, 2017). 
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Figur 4: Antalet anmälda stölder, snatterier och inbrott på byggplatser i Värmlands län 2007–2014 
 (Bråttsförebyggnade Rådet, 2017). 

Figur 3: Antalet anmälda stölder, snatterier och inbrott på byggplatser i hela Sverige 2007–2016 
(Bråttsförebyggnade Rådet, 2017). 
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2.6. Om företaget 
Koncernen Nordic Construction Company, NCC, bildades i oktober 1988 som en 

sammanslagning av flera företag. NCC organisation består idag av fyra områden: 

NCC Industry som främst fokuserar på asfalt- och stenprodukter. NCC Building och 

NCC Infrastructure som främst inriktar sig på vägarbeten och husbyggnationer. NCC 

Property Development jobbar främst med att utveckla och bygga kontors-, handels- 

och logistikfastigheter. (NCC, 2017) 2014 hade NCC en omsättning på nästan 27 

miljarder kronor och ca 10 000 anställda och var med dessa siffror tredje störst i 

Sverige (Sveriges Byggindustrier, 2015). 

 

2.6.1. NCC Industry 

Verksamheten inom NCC Industry uppförd runt produktion av stenmaterial, pålning 

samt asfaltbeläggning. Alla olika delar hänger ihop och samarbetar med andra 

områden t.ex. NCC Building där man lägger asfalt i nya bostadsområden. Man jobbar 

väldigt brett inom NCC Industry allt ifrån garageuppfarter till stora och avancerade 

bostads-, industri- och kontrosområden. Marknaden finns i den privata, kommunala 

och statliga sektorn. Hälften av omsättningen i NCC Industry kommer från Sverige 

(NCC, 2017). 

 

2.6.2. NCC Infrastructure 

Detta område inom NCC är indelat i två avdelningar. Division Civil Engineering som 

inriktar sig på stora projekt i form av tunnlar, broar och järnvägar. Den andra heter 

Division Infra Service som inriktar sig på mindre och medelstora projekt som 

innefattar markledningar eller trafikservice. Den största marknaden finns i Sverige, 

men marknaden i Norge växer snabbt (NCC, 2017). 

 

2.6.3. NCC Building 

Inom denna avdelning fokuserar man mest på byggen utav bostäder men man är även 

med och bygger en del offentliga anläggningar såsom skolor, idrottsanläggningar och 

badhus. Man riktar även in sig på renoveringar då det just nu finns en stor marknad till 

att renovera miljonprogramshus. NCC Building är det största området inom NCC och 

står för 45 % av verksamheten. Avdelningen är som störst i Sverige men finns 

representerad över hela Norden som en stor aktör (NCC, 2017). 

 

2.6.4. NCC Property Development 

Den här verksamheten inom NCC fokuserar på att leverera kommersiella fastigheter i 

form av kontors-, handels- och logistikfastigheter på bra ställen. Med hjälp av lång 

erfarenhet inom området kan man skapa en bra och hållbar lösning som passar 

företagen (NCC, 2017).  
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3. Metod 
 

3.1. Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder avser metoder som baseras på statistik och matematik som sedan 

analyseras. De vanligaste formerna av kvantitativa metoder är enkät- och 

intervjuundersökningar där man samlar in mätbara data och statistiskt redovisat 

resultatet (Eliasson, 2013). 

Vid genomförandet av en intervju- eller enkätundersökning görs ett frågeformulär som 

har ganska bestämda svar för att göra sammanställning enklare. Skillnaden mellan 

enkät och intervju är att vid en enkät skickas ett utskrivet papper ut med frågor och vid 

intervju kan man ringa eller åka till den som ska intervjuas och ställa frågorna direkt 

(Eliasson, 2013). 

Metoden som man väljer att använda kan ha stor påverkan på resultatet även om 

innehållet inte skiljer sig åt. Det viktiga är att få så många svar som möjligt och att 

man täcker så många grupper som möjligt vid t.ex. enkätundersökningar. Får man för 

få svar kan resultatet bli missvisande så det gäller att välja den metod som kommer att 

ge flest svar inom de gränser som man har gällande t.ex. tid och resurser (Eliasson, 

2013). 

Kvantitativa metoder passar bäst när man ska mäta vad en stor folkgrupp tycker och 

tänker. Till skillnad från kvalitativa metoder kan man få fram information om många 

områden och förhållanden som kan vara nyttiga för undersökningen. Det som 

kvantitativa metoder dock saknar är att det kan vara svårt att gå på djupet i sina frågor, 

men genomförandet av kvantitativa metoder går snabbare och kräver mindre resurser. 

Sammanställningen av resultatet går oftast också fortare vid t.ex. enkätundersökningar 

(Eliasson, 2013). 

Genom detta arbete kommer kvantitativa metoder användas i viss utsträckning i form 

av en enkätundersökning som kommer att sammanställas och analyseras på de frågor 

där det är möjligt att redovisa resultatet på ett statistiskt sätt. Med denna metod vill jag 

få fram en bild av vad arbetsledningen på NCC tycker och tänker om ämnet stölder 

och inbrott på byggarbetsplatser för att på så vis kunna få svar på mina 

frågeställningar.  

 

3.2. Kvalitativ metod 

Om man ska använda sig av kvalitativa metoder passar de bäst i sammanhang där det 

krävs en djupare kunskap och insikt inom området. Om kunskapen man får fram inte 

träder fram på en gång utan kommer stegvis så passar t.ex. en intervju där man kan gå 

djupare in i ämnet ju längre in i intervjun man kommer. Den största fördelen med 

kvalitativa metoder är att de är anpassbara efter läge och utveckling av 

undersökningen (Eliasson, 2013). 

Kvalitativa metoder lämpar sig på områden där de kvantitativa metoderna inte 

kommer åt och kan fastställa mängden. Däremot passar de inte i sammanhang där det 
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ska vara stora grupper eller områden som ska undersökas och som ska redovisas med 

siffror och statistik (Eliasson, 2013). 

3.2.1. Observation och fältstudier (Platsbesök) 

Med en observation menas att man följer det dagliga arbetet och de rutiner som finns. 

Under en observation eller fältstudie kan man dela in deltagandet i en passivt eller 

aktivt deltagande observation. Under en aktivt deltagande observation är man med och 

gör det jobbet som man ska observera för att få en bättre uppfattning om hur det 

fungerar. Medan i en passivt deltagande observation är man i bakgrunden och iakttar 

arbetet utifrån för att få en bättre överblick och på så sätt kunna se vad som är bra och 

var förbättringar kan göras. Man kan säga att om man utför en deltagande observation 

ser man mer detaljerat på arbetet medan om man utför en passiv observation får man 

en bättre överblick (Ahrne & Svensson, 2011). 

Enligt Ahrne och Svensson är det viktigt att ha närhet och distans samtidigt under en 

observationsunderökning. Det kan krävas viss träning för att bemästra den här 

kunskapen fullt ut då många upplever det svårt att delta i en aktivitet och samtidigt 

kunna anteckna i huvudet. Med att anteckna i huvudet så menas det att man lägger på 

minnet de intryck och känslor man får. Att anteckna på papper medan man observerar 

kan få de observerade att känna sig störda och då får man fel intryck (Ahrne & 

Svensson, 2011). 

Under en observation menar Alvehus på att vid en aktivt deltatagande observation kan 

man diskutera direkt efter en händelse hur den man observerar tycker och tänker. 

Specifika situationer som man anser är viktiga kan beaktas på ett bra sätt om man har 

en bra dialog med den man arbetar med. Nackdelen med denna metod är att man 

endast får en persons ståndpunkt i ämnet, vilket i vissa fall kan vara missvisande 

information (Alvehus, 2013). 

Vid observationer och fältstudier är min tanke att jag ska utföra en passivt deltagande 

observation på yrkesarbetarna i slutet på arbetsdagen för att se vilka metoder man 

använder sig utav. Jag kommer att dokumentera genom bilder och anteckningar för att 

sedan sammanställa dessa. Vidare så kommer jag även se hur en arbetsledare jobbar 

när ett inbrott har inträffat för att se rutinerna där och om något kan förbättras eller 

förenklas.  
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3.2.2. Intervju 

Ordet intervju kan beskrivas som ”ett utbyte mellan två personer som samtalar om ett 

tema av gemensamt intresse”. Vidare kan intervjuteknik delas in i olika perspektiv: 

realism, fenomenologi och konstruktivism. En intervjuundersökning som har realism 

som perspektiv antas den man intervjuar ha en viss kunskapsnivå inom ämnet och man 

är direkt på sak med frågorna. I fenomenologi vill man få en inblick i hur den 

intervjuade ser på ämnet och hur han eller hon upplevt händelserna som man frågar 

om. Konstruktivism intervjuteknik betyder att man lägger stort fokus på miljön, 

frågeutformning och på vilket sätt frågorna ställs till den intervjuade. Intervjun är med 

andra ord mycket känslostyrd i konstruktivism (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Det finns olika metoder att få ut information genom intervjuer. Vid en enkel 

sammanställning kan man kalla dem direkt-indirekt och strukturerad-ostrukturerad 

informationssamling. Med direkt insamling av information så menas det att man med 

egna intryck får ut information medan indirekt är att man får ut information av någon 

annan som har upplevt en specifik händelse (Ekholm & Fransson, 2013). 

 

Figur 5: Olika intervjumetoder och insamlingsmetoder och hur de förhåller sig till varandra. 
 (Ekholm & Fransson, 2013) 

 

Den andra delen som handlar om strukturerad eller ostrukturerad informationssamling 

har att göra med hur mycket man kontrollerar svaren man kommer att få vid intervjun. 

Är det t.ex. en enkät med färdiga svarsalternativ är det en väldigt strukturerad 

intervjuteknik (Ekholm & Fransson, 2013). 

Genom diskussioner, intervjuer och enkäter får jag möjligheten att få fram den 

information jag behöver för att kunna svara på frågeställningarna. Intervjuerna och 

enkäterna kommer att utformas som en semistrukturerad intervju där det finns både 

fasta svarsalternativ men även möjlighet att få svara lite fritt på frågorna. 

Intervjufrågorna bifogas i bilaga 10.3. 

  



 
22 

3.3. Val av metod 

Genom observationer och fältstudier på arbetsplatsen kan jag försöka se 

förbättringsåtgärder och granska dem. En kvalitativ intervju med ett larmföretag som 

används på NCC kommer att hållas och därigenom fås deras synpunkter på inbrott och 

stölder. Jag har även min handledare på företaget, som har lång erfarenhet i branschen, 

som kan hjälpa mig mycket med idéer och förslag på lösningar och han vet hur det går 

till och vad som händer i produktionen vid en stöld. Min tanke är även att ha intervju 

med en arbetsledare och en platschef inom NCC. Intervjuerna kommer att utföras på 

ett kvalitativt sätt med ca 8–10 frågor. Det kommer även att vara viktigt för mig att 

läsa på om vad andra har gjort och på så sätt jämföra och utvärdera vad jag tycker är 

bra och relevanta saker att ha med i denna rapport. 

För att få olika synvinklar på samma problem kommer företaget Byggbolaget att 

kontaktas och intervjuas samt jämföras med NCC och se hur de hanterar problemen 

med stölder, inbrott och förebyggande åtgärder. Jag kommer inte bara undersöka hur 

det ser ut på den arbetsplatsen jag är på utan jag ska göra lite studiebesök på andra 

byggarbetsplatser som NCC har runt om i Karlstad. Det kommer totalt att göras en 

intervju på Byggbolaget, två intervjuer på NCC och slutligen enkätundersökningar på 

NCC.  

Vid intervjuerna är min tanke att anteckna och möjligtvis även spela in intervjun 

beroende på vad den som intervjuas tycker. På förhand kommer mina frågor skickas ut 

eller överlämnas så att de jag ska intervjua kommer väl pålästa om ämnet. Frågan om 

anonymitet kommer att ställas till alla som blir intervjuade så att på så sätt få bra svar 

utan att de ska känna press från någonting annat.  

Som tidigare nämnt kommer jag även använda mig mycket utav tidigare rapporter och 

studier i mitt arbete. De jag främst kommer att använda mig utav är olika rapporter 

från SBUF samt ”K. Kronkvist & E. Martinez - Stöld och inbrott på 

byggarbetsplatser”  

I denna rapport kommer resultatet främst grundas på både kvalitativa och kvantitativa 

metoder genom intervjuer och mina egna antaganden och upplevelser som jag får 

genom analys och platsbesök. Enkätundersökningar kommer även att göras med 

platschefer och arbetsledare inom NCC.  

Under observationerna och fältstudierna är tanken att titta efter placeringar av 

containrar samt andra enklare skyddsåtgärder som exempelvis lampor och strålkastare. 

Mycket fokuserades på själva byggarbetsplatsens placering är och om det finns något 

sätt att göra containrarna mer svåråtkomliga men samtidigt inte göra det för krångligt 

att hämta verktyg så att byggprocessen blir lidande.  

Efter gjorda intervjuer och platsbesök sammanställs all information som samlats in, 

d.v.s. intervjusvar, diskussion och egna intryck. Denna del kommer göras mycket i 

samarbete med mina handledare från NCC och universitetet. Genom denna fas 

kommer det behövas mycket vägledning så att man inte hamnar i ett sidospår från 

frågeställningen. Ett processchema i figur 6 visar hur arbetet har utförts. 
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  Litteraturstudie 

Val av 

frågeställningar 

Val av metod 

(kvalitativ) Intervju 
Observation och 

fältstudie 

Sammanställning Sammanställning 

Resultat Resultat Analys 

Diskussion och 

slutsats 

Figur 6: Sammanställning över arbetsprocessen. 
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3.4. Analysmetod 

En analys är ett hantverk som kan tolkas på olika sätt. En del menar på att en viss 

metod ska kunna användas av någon annan och ändå få fram samma resultat. Som 

alltid i dessa sammanhang så finns det två sidor av myntet och de andra forskarna 

menar på att en analysmetod kan vara mer av en tolkningsfråga. Tolkningen av ett 

resultat kan variera mycket och har mycket att göra med personens bakgrund och 

intresse för det aktuella ämnet (Alvehus, 2013). 

Under en analysfas av ett arbete dyker begreppen deduktiv och induktiv ofta upp. En 

deduktiv analys syftar till att man har en teoretisk bakgrund och ett antal hypoteser 

som man jobbar ifrån. Vid en induktiv analys har man ingen teoretisk bakgrund och 

man bygger sina slutsatser efter det empiriska materialet. Rent praktiskt blir det svårt 

att endast använda sig utav den ena eller den andra metoden. I en deduktiv analys blir 

det svårt i tolkningsfasen av arbetet då det lätt blir att det endast blir forskarens 

tolkningar som visas. En induktiv analys blir svår att genomföra eftersom det blir näst 

intill omöjligt att tolka något utan att ha en teoretisk bakgrund till ämnet (Alvehus, 

2013). 

Oftast väljer man en blandning av ovanstående analysmetoder till en s.k. abduktiv 

analysmetod. I en abduktiv analysmetod tillämpas en korsning av deduktiv och 

induktiv metod där man kan hålla teorin i bakgrunden men ändå har möjlighet att tolka 

sin analys på ett bra sätt (Alvehus, 2013). 

I min analys kommer jag använda mig utav en abduktiv analysmetod där jag kommer 

utgå ifrån mina frågeställningar och min litteraturstudie och ha dessa som min 

bakgrund under analysen. Från svaren som fås ifrån intervjuerna och enkäterna kan jag 

tolka t.ex. de förslag som de intervjuade kommer med angående förebyggande 

åtgärder och jämföra dem med den teorin jag läst för att komma fram till hur det skulle 

fungera.  
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4. Genomförande 
 

4.1. Observation och fältstudier 

Under mina observationer har jag tittat på bygget efter dagens slut, för att se hur man 

använder sig av olika 

skyddsmetoder och 

dokumenterat dessa. Det 

man på NCC använder sig 

utav är staket runt om hela 

byggarbetsplatsen, 

containrar för verktyg och 

mindre maskiner samt larm 

i containrarna. Plats-

kontoret är även det larmat 

samt alla datorer inlåsta i 

ett kassaskåp efter varje 

arbetsdag. 

Vidare har man på grund 

av inbrott och stölder tagit 

till några egna 

säkerhetsknep för att 

försvåra för eventuella 

tjuvar. Man har t.ex. ställt 

betongfundament framför 

containerdörrarna samt 

vänt en container som står 

på valvet mot en vägg. 

Stöldmärkning är något 

som är väldigt vanligt 

förekommande på NCC:s 

byggarbetsplatser. Med stöldmärkning så menas att man har en bricka som sitter fast 

eller i t.ex. verktyget eller datorn. Tanken med stöldmärkning är att den stulna varan 

ska bli svårare att sälja.  

 

4.2. Intervjustudie och enkätundersökning 

Genom mina intervjuer och enkäter har mitt mål varit att få fram dem och uppfattning 

hos de intervjuade platscheferna och arbetsledarna. Jag har använt mig av en 

semistrukturerad intervjuteknik i både enkäter och vid personliga intervjuer. Inom 

NCC har jag gjort en enkät med olika frågor som både har färdiga svarsalternativ och 

Figur 7: Stängsel runt byggarbetsplatsen 

Figur 8: Betongfundament framför containrar vid dagens slut 
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utrymme för egna svar och kommentarer. Min handledare på NCC har hjälpt mig med 

att få ut enkäten till 10 platschefer och arbetsledare. Enkäten utformades på ett sådant 

sätt att det ska ta maximalt 10 min att genomföra, detta på grund av att platscheferna 

har begränsat med tid att göra saker som inte är planerade.  

I enkäten som skickades till platschefer och arbetsledare så har frågorna kopplats till 

tidigare nämnda frågeställningar. Frågorna är inriktade på risker, konsekvenser och 

vilka åtgärder som kan användas.  

Under min personliga intervju med en arbetsledare på Byggbolaget Värmland, så har 

jag försökt att hålla mig till teman och inte för små frågor. Anledningen till detta är för 

att om man har för många små frågor blir det svårt att få rätt uppfattning av vad 

arbetsledaren i detta fall verkligen tycker och att han mer bara svarar på frågorna kort. 

Vidare har det under hela arbetsprocessen varit många diskussioner med arbetsledare, 

platschefer och många andra. Detta har gett mig en bild av vad folk i branschen tycker 

och tänker i ämnet och de har även haft egna förslag och idéer på hur man kan försöka 

minska på stölderna och inbrotten på byggarbetsplatsen. 

 

4.3. Observation av produktionen samt inventering av verktyg vid stöld och 

inbrott 

Det första som händer på morgonen när man upptäckt att man blivit drabbad av en 

stöld och att flera verktyg är borta är att man får fördela de verktyg och maskiner som 

finns bland yrkesarbetarna. Denna process med att dela med sig av ”sina” verktyg går 

bra med vissa men med andra kan det bli lite irriterat, då de inte vill gå ifrån sina 

rutiner med verktyg som de lärt sig att jobba med. 

Oftast på en stor byggarbetsplats så finns det en verktygsansvarig och oftast är det en 

arbetsledare. Dennes uppgift är att se till att alla verktyg och maskiner som är 

nödvändiga finns samt att det fungerar. Det är också den verktygsansvarige som 

beställer nya maskiner och håller kontakt med det företaget som de hyr eller köper 

ifrån. När arbetsplatsen blivit drabbad av stölder och flertalet verktyg och maskiner 

blivit stulna måste nya maskiner beställas så snabbt som möjligt.  

När ett inbrott uppstod var det upp till en arbetsledare att inventera alla containrar för 

att se vad som hade blivit stulet. Denna process är mycket tidskrävande p.g.a. att inga 

verktyg lagras digitalt om det finns kvar eller inte. På just den arbetsplatsen där jag 

var, som också är en väldigt stor byggarbetsplats, sprids verktygen och maskinerna 

överallt och det kan då vara väldigt svårt att hitta dem. Förutom all extra tid det tar att 

behöva inventera alla containrar blir det även ett stress- och irritationsmoment för den 

ansvarige i fråga.  
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5. Resultat 
5.1. Sammanställning av enkät och intervjuer 
 

5.1.1. Bakgrund 

Under arbetets gång har det gjorts intervjuer löpande i form av diskussioner med min 

handledare som är projektchef på NCC. Diskussioner har även förts med flera 

platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare samt en kriminalkommissarie från polisen. En 

enkät skickades ut till 10 stycken platschefer och arbetsledare inom NCC varav 60 % 

svarade. 

I figur 9 redovisas två frågor och deras svar som ställdes under enkätundersökningen 

samt intervjun. Det man kan se är att 5 av 10 tycker att det är ett vanligt 

förekommande problem med stölder och inbrott i byggbranschen. Vidare svarar 4 av 

10 tillfrågade med att de instämmer med att de upplever att dem drabbas av många 

stölder och inbrott. 

 

Figur 9: Hur stölder och inbrott upplevs i byggbranschen. 

 

5.1.2. Vilka faktorer ökar risken för att drabbas av en stöld eller ett inbrott? 

De faktorer som de tillfrågade platscheferna och arbetsledarna anser ökar risken för att 

drabbas av en stöld eller ett inbrott svarar alla att arbetsplatsens placering spelar stor 

roll. Enligt figur 10 spelar placeringen av byggarbetsplatsen en mycket viktig roll, då 

en arbetsplats med många vägar som ligger avsides ökar risken markant för att drabbas 

av en stöld eller ett inbrott. Vidare nämner de även att om det är dålig insyn, dåligt 

belyst samt att man har dåligt skyltat också ger dåliga förutsättningar för att skydda 

byggarbetsplatsen.  
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Figur 10: Riskfaktorer som finns på en byggarbetsplats. 

5.1.3. Konsekvenserna av en stöld eller ett inbrott på en byggarbetsplats. 

Blir en arbetsplats drabbad av en stöld eller ett inbrott kommer det bli konsekvenser på 

byggarbetsplatsen och i produktionen. Alla tillfrågade platschefer och arbetsledare 

anser att det medför förseningar, extra arbete och extra kostnader till projektet och 

några lägger även till att alla dessa saker drabbar kunden i form av längre väntetid och 

högre kostnader. I enkätsvaren nämns det också att när man drabbas av en stöld eller 

ett inbrott blir det irritation och dålig stämning på arbetsplatsen. Han som intervjuades 

från Byggbolaget upplevde dock inte att det blev dålig stämning eller irritation på sina 

byggen. Flera tillfrågade nämner också att det tar mycket tid ute i produktionen för att 

återställa allt samt att det blir mycket pappersarbete och en annan skriver att det kan 

bli en psykisk belastning för hela arbetsstyrkan.  

 

Figur 11: Konsekvenser av stölder och inbrott. 
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5.1.4. Vad stjäls det mest utav? 

En fråga ställdes även angående vad platscheferna och arbetsledarna upplever att det 

stjäls mest utav på byggarbetsplatserna. Enligt figur 12 blev svaret väldigt kollektiv då 

alla svarade både verktyg och maskiner. Två stycken nämnde även att drivmedel i 

form av bensin och diesel var vanligt stöldgods. Den enda som avvek från de andra 

var den tillfrågade från Byggbolaget som sa att det även var vanligt hos dem att 

material, fönster och dörrar blev stulet. Siffrorna i figur 12 visar resultatet av 

intervjun/enkätundersökningen. Flera alternativ fanns att välja mellan. 

 

Figur 12: De mest stöldbenägna sakerna på byggarbetsplatsen. 

 

5.1.5. Vilka rutiner för förebyggande av stölder och inbrott finns på arbetsplatsen och 

vad kan förbättras? 

Vilka skyddsmetoder som används på arbetsplatsen samt vilka metoder man kan ta till 

själv (d.v.s. inte larm, stängsel och grindar) kan vara avgörande för hur hårt man 

drabbas av en stöld eller ett inbrott enligt platscheferna och arbetsledarna. De metoder 

man kan ta till för att försvåra för ev. tjuvar är enligt de intervjuade att ställa 

betongfundament framför continerdörrarna, ha väl skyltat om att det är larmat, hålla 

ordning och reda på alla verktyg och maskiner, ha väl belyst samt att ha ordentliga lås 

där det går.  

Placeringen av containrarna är också viktig, då de intervjuade menar på att de ska stå i 

ett öppet område så de syns, de ska inte vara märkta samt att de ska vara svåra att ta 

sig till med fordon. Hälften tycker att kameraövervakning vore ett bra alternativ att ta 

till för att öka säkerheten på byggarbetsplatsen och den andra hälften tycker att 

rondering med säkerhetsvakt är ett bra alternativ. 

I bodarna tyckte de flesta platscheferna och arbetsledarna att man ska ställa undan så 

mycket värdesaker som möjligt efter dagens slut och låsa in dem i säkerhetsskåp. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Verktyg Maskiner Material Drivmedel

Vad upplever du att det stjäls mest utav på byggarbetsplatser?



 
30 

 

 

Figur 13: Dem vanligaste skyddsmetoderna på byggarbetsplatsen. 

 

5.1.6. Vanliga orsaker till stölder och inbrott. 

På frågan vem de tror är tjuven, så är det ingen som skriver att det är någon från 

företaget som kan vara inblandad. Några skriver dock att det har varit händelser där 

det har varit sammanträffanden och där det onekligen sett ut som att någon som haft 

information som endast delats inom företaget har läckt den vidare. Exempelvis nämner 

en av de intervjuade att de fick inbrott på bygget helgen innan larmet skulle installeras. 

”Helgen innan larmet skulle installeras hade vi inbrott i våra containrar, det kan vara 

ett sammanträffande men man har svårt att tro det” – Arbetsledare  

 

5.2. Sammanställning av observationer och fältstudier 

När observationerna har gjorts sammanställs det genom att jämföra en arbetsplats från 

NCC med en arbetsplats från Byggbolaget. Under observationen på NCC kan man se 

hur dem använder sig av stängsel runt hela arbetsplatsen vilket nästan alla gör i 

branschen och så även Byggbolaget.  

Stängslet är gjort i kraftigt stål och kommer i sektioner som är 2 meter höga och som 

byggs ihop (se figur 7). Båda företagen använder sig även utav larm i containrar samt i 

bodarna. Det är väldigt viktigt att kunna identifiera vilka som befinner sig på 

arbetsplatsen och därför använder man sig utav ID06. Den fungerar genom att man 

skannar in sig för att få komma in och sedan skannar ut sig när man ska lämna från 

arbetsplatsen. 

De två byggarbetsplatserna som jämförs har båda drabbats av flertalet inbrott under 

detta arbetes gång. På NCC använder man sig utav egna skyddsmetoder i form av 
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betongfundament framför containerdörrar, låsa in datorer i säkerhetsskåp samt vända 

containrar med dörrarna mot en vägg. På Byggbolagets arbetsplats använder man sig 

inte alls av egna skyddsmetoder utan man förlitar sig på att larmen och låsen man har 

ska göra jobbet och förhindra stölder och inbrott. 

Om olyckan skulle vara framme och man blir drabbad av en stöld eller ett inbrott så 

agerar båda företagen i stort sett likadant. Det viktigaste är att få igång arbetet så fort 

som möjligt och skaffa fram nya verktyg eller att sprida ut de verktyg som finns bland 

yrkesarbetarna för varje minut kostar pengar vare sig något blir gjort eller inte. Sedan 

gäller det att inventera hela arbetsplatsen för att se vad som har försvunnit och detta 

kan ta olika lång tid beroende på hur stor arbetsplats man har.  

Av observationerna att döma så kan man se att det finns några olika metoder att ta till 

för att skydda sin arbetsplats, men att vissa väljer att inte använda några utan förlitar 

sig helt på larm, stängsel, lås o.s.v.  De metoder som går att använda är bl.a. skylta 

ordentligt, ha ordentlig belysning, ha säkerhetsklassade lås m.m. En checklista 

skapades för att underlätta för platscheferna och arbetsledarna. Det är annars lätt att 

man glömmer något. (se bilaga 10.1 och 10.2) 

 

5.3. Resultat av intervjuer och enkätundersökningar 

Genomförandet och sammanställning av metoden visar att de allra flesta i ledande 

roller på byggarbetsplatser tycker att det förekommer många stölder och inbrott i 

byggbranschen samt att det är ett stort problem. På Byggbolaget nämner man att 

företaget brukar drabbas av minst ett inbrott på varje bygge. Det viktigaste sakerna de 

intervjuade nämner är att en stöld eller ett inbrott påverkar produktionen genom extra 

arbete, tilläggsarbeten, förseningar samt att det i vissa fall även kan bli en psykisk 

belastning för de anställda på företaget. 

Enligt platscheferna och arbetsledarna finns det ett flertal faktorer som ökar risken för 

att drabbas av en stöld eller ett inbrott bl.a. om det är placerat vid en väg så att det är 

lätt att ta sig dit och därifrån. Dålig belysning på arbetsplatsen nattetid gör det lätt att 

gömma sig. Ligger arbetsplatsen mer avlägset är det svårare att skydda 

byggarbetsplatsen. 
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6. Analys 
 

6.1. Vilka faktorer ökar risken för att drabbas av en stöld eller ett inbrott? 

Stölder och inbrott på byggarbetsplatser runt om i landet är ett vanligt förekommande 

problem men som inte uppmärksammats. De allra flesta byggledarna inom NCC 

tycker att det är ett vanligt förekommande problem och något som är irriterande för 

alla som drabbas.  

Enligt platscheferna och arbetsledarna finns det flertalet orsaker till att stölder och 

inbrott inträffar på byggarbetsplatserna. Arbetsplatsens placering utgör största 

problemet när man ska utvärdera hur hög risken är att drabbas. Ligger den i ett isolerat 

område där det inte finns så många andra hus eller bostäder så försvinner också ett 

grundskydd. Med grundskydd menas, att om det finns grannar runt omkring så kan de 

indirekt skydda byggarbetsplatsen. Att bli synlig som är en tjuvs största rädsla. Enlig 

(Kronkvist & Olsson Martinez, 2016) är placering av arbetsplatsen i stadskärnor, 

bostadsområden samt i närheten av väg viktiga faktorer som ökar risken för att 

drabbas. Nära en väg kan tjuvar komma med stora fordon och plocka på sig verktyg 

och sedan köra iväg snabbt och enkelt.  

Dålig belysning och dåligt skyltat på en byggarbetsplats gör jobbet mycket enklare för 

en tjuv då denne kan jobba ostört utan att bli sedd. Finns det belysning och skyltar 

som tydligt visar att det är larmat minskar riskerna drastiskt att råka ut för en stöld 

eller ett inbrott. Skyltar och belysning fungerar som en avskräckande metod som gör 

att arbetsplatsen kan skyddas till ringa kostnad. Dock ska det noteras att för att få ha 

skyltar om att det är larmat på arbetsplatsen så måste det också vara larmat till ett 

säkerhetsbolag. Enligt (SBUF 1) är belysning en effektiv metod som kan avskräcka 

tjuven. Det man ska undvika är att ha mörka områden där ingen belysning finns på 

byggarbetsplatsen, speciellt inte i områden där man har värdefulla saker, t.ex. bodar 

och containrar.  

 

6.2. Vilka blir konsekvenserna i produktionen vid en stöld eller ett inbrott? 

Konsekvenserna som uppstår i produktionen vid en stöld eller ett inbrott är förseningar 

i form av extra arbete. Väldigt ofta måste man laga och fixa stängsel, maskiner och 

andra saker som tjuvarna förstör när de tar sig in på området. Istället för att fortsätta 

jobba på bygget och följa tidplanen så måste man lägga tid på ett slöseri som uppstår. 

Detta leder till förseningar som i slutändan drabbar kunden genom extra kostnader för 

att hinna klart med projektet i tid.  

Flera av de intervjuade skriver också att det tillkommer extra administrativt arbete då 

man måste göra polisanmälan och eventuellt även till försäkringsbolaget. Det behövs 

också mycket arbete för att inventera verktyg och maskiner då man måste ringa och 

beställa nya verktyg och maskiner. Extra mycket tid går åt här då man måste 

kontrollera serienummer på alla maskiner så det stämmer överens med det som finns 

registrerat i datorn 
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Mellan yrkesarbetarna kan det uppstå viss irritation och en psykisk belastning då det är 

väldigt jobbigt att komma till jobbet och inte kunna göra något för att inga verktyg 

finns. Det kan också kännas jobbigt att behöva fixa och laga saker som man själv inte 

har förstört. Exempelvis så kanske man måste flytta rätt material och städa upp det 

tjuvarna slängt efter sig.  

 

6.3. Kan NCC:s rutiner för förebyggande av stöld och inbrott förbättras? 

Idag använder sig NCC utav en del traditionella metoder såsom larm, stängsel, ID06 

och lås på sina arbetsplatser. Dessa metoder fungerar bra till en viss utsträckning men 

oftast så måste man komplettera med egna metoder. Att döma av erfarenheter från 

NCC och jämföra denna med intervjun från Byggbolaget, verkar det som att NCC 

ligger bra till med egna idéer om hur man kan skydda arbetsplatsen.  

Man försvårar för eventuella tjuvar med att ha larm, rejält lås samt ställa något framför 

alla containrar. När det kommer till containrar så undviker man även att märka dem 

och på sätt inte avslöja innehållet. Ibland används en container några våningar upp på 

valvet för att slippa hämta verktyg nere på markplan. I detta fall använder man kranen 

och vänder containern med dörrarna mot en vägg eller ut på kanten av huset. 

Placeringen av containrar är viktig och här försöker man i bästa möjliga mån placera 

dem så att de är väl synliga och helst centralt på byggarbetsplatsen för att försvåra 

åtkomsten utifrån. (Kronkvist & Olsson Martinez, 2016) 

Förbättringar kan ske genom att bli ännu tydligare med skyltningen av 

byggarbetsplatsen och visa att den är larmad. För tillfället hittar man möjligen en skylt 

vid ingången men ingen annanstans runt om. Vidare kan man ha bättre belysning 

nattetid som lyser upp en så stor del av bygget som möjligt. Det gäller även att ha bra 

kontakt med polis, vaktbolag samt boende runt omkring som alla hjälper till att skydda 

arbetsplatsen. Har man bra kontakt med framförallt polis och vaktbolag kan mycket 

förenklas även om ett inbrott eller en stöld skulle inträffa (Kronkvist & Olsson 

Martinez, 2016). 

Vidare ska det nämnas att det är viktigt med ordning och reda på arbetsplatsen då detta 

underlättar att se vad man har och vad som är borta. Idag tillämpar man LEAN och 5S 

i en ganska hög utsträckning på NCC:s byggarbetsplatser, men som alltid enligt 

(Sörqvist, 2014) finns det rum för förbättringar.  
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7. Diskussion 
 

Syftet med detta arbete har varit att ge NCC möjligheten att få bättre och säkrare 

arbetsplatser genom att förhindra och försvåra möjligheten till att arbetsplatsen ska 

drabbas av en stöld eller ett inbrott. Målet har även varit att få branschen att inse att 

ämnet är ett stort problem som behöver mer fokus och planering från byggledarnas 

sida. Ett personligt mål från mig har varit att ge kunskap och ökad förståelse till dem 

som jobbar på NCC inom detta ämne för just nu är det lite att man tar det som det 

kommer.  

Stölder och inbrott tar mycket tid, pengar och tålamod då det blir ett 

irritationsmoment. Man måste lägga mycket energi på dessa tillgrepp och det blir 

dessutom en del kaos på bygget. Om man istället lägger mer tid och pengar på att 

förebygga så mycket som möjligt så kan man undvika ganska mycket extraarbete som 

uppstår.  

Statistiken som redovisas tidigare i rapporten visar att det som mest anmäls ca 7000 

inbrott och stölder årligen från svenska byggarbetsplatser. En uppskattad total summa 

som stjäls det för på 1,4 miljarder per år medför detta att ett inbrott på en 

byggarbetsplats i genomsnitt kostar byggföretagen 200 000. Siffrorna låter rimliga av 

vad jag har sett och hört men det ska nämnas att mörkertalet är väldigt högt. Långt 

ifrån alla stölder och inbrott anmäls till försäkringsbolagen p.g.a. höga självrisker och 

ibland polisanmäler man inte heller för att man anser att det inte är någon idé, då 

polisen har annat och stå i.  

Man kan säga att problemet är omfattande i hela branschen med endast få som inte har 

blivit drabbade. Det ska poängteras att det är viktigt att polisanmäla även om man tror 

att man inte kommer få tillbaka sin stulna maskin. Att inte anmäla betyder att det är 

omöjligt att återfå det som blivit stulet och samtidigt bidrar man inte till att problemen 

i framtiden ska minska, då ingen statistik kommer in. 

Det bästa för branschen skulle vara om det gick att skapa ett system som alla använder 

sig av och helst ha detta system i samarbete med polis och försäkringsbolag för att 

underlätta anmälningarna så mycket som möjligt.  

 

7.1. Metodanalys 

Metoden som jag använde under arbetets gång är jag i stora drag nöjd med. Jag tror att 

det var bra att inte bara använda sig utav antingen bara intervjuer eller bara 

enkätundersökningar. Det bästa var att kombinera dessa metoder då enkäterna behövs 

för att få ett tillräckligt stort underlag medan intervjuerna behövdes för att få en 

djupare förståelse om hur arbetsplatsledningen på företaget upplever problemet med 

stölder och inbrott.  

Enkäterna och intervjuerna gick för det mesta bra, men jag skulle velat få ut dem lite 

tidigare, så hade jag haft mer tid att följa upp och analysera svaren lite djupare. Hade 

det funnits mer tid, hade man kunnat göra en bredare studie med fler enkäter och 

intervjuer för att få ett bredare underlag. 
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Som tidigare nämnt så delas kostnader in i direkta och indirekta kostnader. De direkta 

kostnaderna är ganska lätta att få fram, då det handlar om fasta kostnader på verktyg, 

maskiner och material som blir stulet. De är de indirekta som är värre då det handlar 

om framför allt extra arbete. Oftast är det ingen som antecknar hur mycket tid man fått 

lägga på saker som är kopplade till stölden eller inbrottet som var.  

Om något behöver ställas till rätta eller fixas till följd av en stöld eller ett inbrott så 

hamnar detta i budgeten oftast under reparationer, vilket också detta medför att 

mörkertalet blir stort och det är svårt att ta fram siffror på hur stor den ekonomiska 

belastningen verkligen är. 

 

7.2. Faktorer som ökar risken för att drabbas av en stöld eller ett inbrott 

Tidigare i rapporten har jag skrivit mycket om placering och vad som ökar risken att 

bli utsatt för en stöld. Den geografiska placeringen av ett bygge kan spela stor roll då 

jag tror att närheten till vägar och lätt tillgång gör jobbet mycket lättare för en 

brottsling. Om man kan utforma byggarbetsplatsen på ett sådant sätt att man har en 

väg in och bevakar denna väl så kan man slippa många stölder och inbrott. Genom att 

investera i ordentliga stängsel, som är svåra att ta sig igenom och låter den svaga 

punkten vara infartsvägen ökas säkerheten markant.  

Om det finns mycket folk i och runt omkring byggarbetsplatsen så kan det bidra både 

positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att det formas en indirekt 

bevakningsmetod i och med att det är mycket rörelse och det blir svårt att dölja ett 

brott. Dock så är det även en annan sida av myntet då mycket folk och rörelse ger fler 

möjligheter att begå ett brott.  

Det finns flera aspekter som inte tagits med i denna rapport p.g.a. informationen inte 

varit tillräcklig hos NCC. Ett exempel på detta är tidsaspekten där man t.ex. nämner i 

(Kronkvist & Olsson Martinez, 2016) att i olika perioder på året sker det mer eller 

mindre brott på byggarbetsplatserna. Eftersom NCC inte har något system för 

dokumentation av när stölder och inbrott sker så har jag inte kunnat göra en 

sammanställning på detta under den tidsramen som angivits.  

 

7.3. Konsekvenser av stölder och inbrott 

På grund av att det finns så få studier som tar upp ämnet i fråga kan det vara svårt att 

föreställa sig hur mycket tid, pengar och energi som faktiskt går åt till att ställa i 

ordning allt efter en brottslig händelse. Man kan dock inte undvika att lägga ned tid, 

pengar och energi på konsekvenserna av stölder och inbrott, men jag tycker att man i 

framtiden bör fokusera mer på en god planering och struktur redan när 

byggarbetsplatsen planeras. Om man innan varje projekt bestämmer utifrån plats, 

område och typ av projekt man bedriver vilka typer av skyddsmetoder man ska 

använda samt verkligen läser på om de skyddsmetoder som finns på marknaden, då 

har man bra grundförutsättningar.  Att drabbas av en stöld är svårt att förhindra helt, 

för att inte säga omöjligt, men det går att hantera om man har en plan för det. 
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Ett moment som enligt en del tar extra tid är pappersarbete med att göra en anmälan 

och ringa till försäkringsbolaget. Det kan jag förstå för en platschef idag är oftast 

uppbokad och det kan bli ett extra stressmoment att behöva kontakta alla berörda, leda 

arbetet så det fortgår utan avbrott. Konsekvenserna av detta blir att platschefen 

överbelastas och inte klara av att ha så många bollar i luften. Om man skulle ha ett 

system som hjälper till och förenklar anmälning och dokumentation så skulle det 

underlätta för alla. Platscheferna skulle få det mindre stressigt och rätt statistik skulle 

komma in som man kan ha som underlag vid nästa projektplanering. 

7.4. Förslag på åtgärder 

Tidigare i rapporten har det nämnts att det är viktigt att ha en grundsäkerhet på 

byggarbetsplatsen som innefattar stängsel, larm och ordentliga säkerhetsklassade lås. 

Detta är saker som idag används regelbundet på byggarbetsplatser runt om i hela 

Sverige. Men om man tittar på stängsel som finns runt arbetsplatser så är de inte 

omöjliga att ta sig förbi. Det ser ut som att de mest är där för att avgränsa området mer 

än ett skydd. Det är en tanke från min sida och inget som jag fått bekräftat. Stängslen 

är oftast 2 m höga och inte allt för svåra att ta sig över. Det som gör det svårt att ha bra 

stängsel är att varje arbetsplats och terrängen runt omkring är olika så det är väldigt 

svårt att skapa ett universalstängsel. I och med detta så blir det svårt att motivera en 

projekteringsgrupp att investera i ett dyrt stängsel vid varje ny arbetsplats. 

I brist på att larmen inte hjälper helt vid inbrott i bodar och containrar så tar NCC till 

egna åtgärder som tidigare nämnts. Ett problem är att larmet går men det tar för lång 

tid tills en väktare eller polis är på plats och tjuvarna hinner åka därifrån. På 

Byggbolaget har man investerat i ett tyst larm som även är väldigt känsligt vilket 

fungerar så att larmet går till larmföretaget men tjuvarna vet det inte. Förhoppningen 

här är att tjuvarna ska vara kvar när väktarna kommer. Det har fungerat en gång då 

man tog fast tjuvar på bar gärning. Genom att göra som NCC och ställa fundament 

framför continerdörrarna kan man försvåra att ta sig in den vägen och det är svårt att 

göra mer. Idag finns det även batteridrivna maskiner som kan skära sig igenom stål 

och plåt vilket förenklar för tjuvarna men försvårar för byggarna. Eftersom det idag 

inte finns någon ordentlig lönsam metod att förhindra stölder och inbrott helt, så kan 

man inte göra så mycket mer än att försöka försvåra så mycket som möjligt.  

Det är inte bara i containrar och på arbetsplatsen det finns värdefullt stöldgods utan 

även i personalbodarna finns det mycket åtråvärda saker. Man stöldmärker datorer och 

låser in dem i ett säkerhetsskåp vid varje dags slut. Datorerna innehåller information 

som kan påverka NCC negativt om det kommer i fel händer och till konkurrenter så 

därför är det av största vikt att dessa skyddas.  
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8. Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett sätt att beskriva den ideala samhällsutvecklingen som lägger 

grund för hur framtiden kommer vara där man tar hänsyn till ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet (Kungliga Tekninska Högskolan, 2017). ”Hållbar utveckling är 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov” (Bruntlandkommissionens, 1987) är bland det 

vanligaste sättet att beskriva hållbar utveckling på. Begreppet hållbar utveckling kan 

beskrivas på två sätt och med två figurer (Kungliga Tekninska Högskolan, 2017). 

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som berör jordens ekosystem däribland 

klimatsystemets stabilitet samt planetens luft-, land- och vattenkvalitet. Det viktiga här är 

att produktion av varor inte får överskrida den takt att jorden inte hinner återskapa 

resurserna. Den sociala hållbarheten syftar till att alla människor ska ha möjlighet att 

uppfylla sina mål och drömmar i livet. Det är därför viktigt med begrepp som rättvisa, 

makt, rättigheter och tillit (Kungliga Tekninska Högskolan, 2017). 

Ekonomisk hållbarhet kan beskrivas på flera olika sätt men det finns två sätt som är 

vanligast. Det ena sättet beskriver att ekonomisk tillväxt inte får ske på bekostnad av den 

sociala- eller den ekologiska hållbarheten. I det andra sättet att beskriva ekonomisk 

hållbarhet värderas ekonomiskt kapital och tillväxt lika högt och så läge kapitalet ökar så 

anses man ha en hållbar ekonomi. En ökning av det ekonomiska kapitalet kan tillåtas ske 

på bekostnad av minskade naturresurser och ekosystemtjänster (Kungliga Tekninska 

Högskolan, 2017). 

Stölder och inbrott faller under ekonomisk tillväxt och hållbarhet då det är detta som 

hindras när man råkar ut för det. I längden kan det bli väldigt dyrt om man hela tiden 

stoppas upp i produktionsfasen och således måste ordna upp och ställa till rätta saker till 

följd av en stöld eller ett inbrott. Detta drabbar alla oskyldiga framförallt ekonomisk då 

det ökar kostnaderna och därigenom också den ekonomiska hållbarheten och tillväxten. 

Social hållbarhet kan också kopplas samman med stölder och inbrott på byggarbetsplatser. 

Som tidigare nämnt så sägs det att inom den sociala delen av hållbar utveckling så ska 

man kunna uppfylla sina drömmar och mål i livet. Genom att då bli utsatt för stölder, 

inbrott och förstörelse förlängs tiden till målet med projektet upp. Vägen fram till målet 

måste också ändras vilket kostar både tid och pengar som egentligen inte finns. Pengarna 

får sparas in någon annanstans vilket gör att den slutgiltiga kundens dröm kanske också 

måste ändras.    
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9. Slutsats 
Att stölder och inbrott på byggarbetsplatser kostar mycket pengar varje år har vi 

konstaterat. Det kostar enligt tidigare forskning så mycket som 1,4 miljarder per år men 

med detta sagt så ska det sägas att mörkertalet är stort då alla anmälningar inte kommer in 

till polisen. Med så stora pengar som försvinner årligen så bör det vara i branschens 

förtags intresse att se närmare på problemet och lösa de problem man har. De ekonomiska 

konsekvenserna är väldigt svåra att fastställa vid varje inbrott men min förhoppning är att 

NCC tar del av detta arbete och att NCC använder sig av de förslag som jag kommit fram 

till. Jag hoppas att mitt arbete ska ge fortsatt och ökat intresse för ämnet och att man kan 

fortsätta studera vidare problematiken i framtiden. 

Checklistan som har skapats ska fungera som en hjälp på vägen och förslag på åtgärder 

som man kan ta till vid en stöld eller ett inbrott. Det finns även en checklista över åtgärder 

som är i förebyggande syfte. Vidare så behöver NCC bli bättre på att dokumentera de 

inbrott och stölder som sker och samtidigt försöka få fram siffror på hur mycket detta 

kostar. Även om stölder och inbrott polisanmäls på NCC, så är det viktigt att poängtera att 

detta inte glöms bort, för annars kommer man ingenstans med problemet. Om man inte 

anmäler kommer mörkertalet i statistiken fortfarande att vara högt.  

Säkerhetsfrågorna på en byggarbetsplats kan inte hanteras av en eller två personer på 

företaget utan detta är något man måste lösa tillsammans genom att göra alla på 

arbetsplatsen medvetna om rutinerna och de förebyggande åtgärder som används. 

Planeringen är viktig och om man ska lyckas fullt ut så behöver ämnet om stölder och 

inbrott vara med genom hela planeringsfasen. Det gäller för NCC att förmedla information 

om stölder och inbrott till både medarbetare och underentreprenörer. Mycket 

förebyggande arbete handlar om överenskommelser och rutiner. Arbetar man inom LEAN 

och 5S är det möjligt att skapa en väl fungerade arbetsplats som alla är nöjda och stolta 

över och därigenom också värnar om. Företaget har en skyldighet att informera och 

komma överens med alla arbetare om tydliga regler som man har på arbetsplatsen. På så 

sätt kan det inte förekomma några missuppfattningar om vad man får göra och inte får 

göra  

Mitt förslag är att man på NCC i framtiden tillämpar de metoder som nämnts i checklistan 

och i rapporten. Det är viktigt att någon börjar med något nytt i branschen för annars 

fastnar man i samma gamla mönster och ingenting nytt händer. Om man börjar med nya 

metoder och rutiner inom NCC och dessa visar sig fungera bra, kan det spridas bland 

andra företag. Förhoppningen är att i framtiden så ska det vara avsevärt mindre stölder och 

inbrott på svenska byggarbetsplatser. 
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Bilagor 

10.1. Checklista för förebyggande av stölder och inbrott på byggarbetsplatsen 

 

 

 

CHECKLISTA FÖR FÖREBYGGANDE AV STÖLDER 
OCH INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATSEN 

  

Nycklar och lås 
☐ Lista på alla som har nyckel till arbetsplatsen 

☐ Säkerhetsklassade lås och dörrar på bodar och containrar 

☐ Säkerhetsskåp till datorer och nycklar 

☐ ID06 används på arbetsplatsen 

Placering av bodar och containrar 
☐ Containrar placeras så att dem är svåråtkomliga och väl synliga på arbetsplatsen 

☐ Bodar placeras med dörrar mot bebyggt område 

☐ Placera kontor på övre planet i boden (om möjligt) 

Larm 

☐ Larm kopplat till larmcentral 

☐ Larm med ljus 

☐ Larm med ljudsignal 

☐ Larm kopplat till platschef och ev. arbetsledare 

Vad ska larmas? 

☐ Containrar  

☐ Bodar 

☐ Verkstäder 

Avskräckande åtgärder som kan vidtas 

☐ Stängsel runt hela arbetsplatsen 

☐ Säkerhetsklassat lås på alla grindar 

☐ Betongfundament framför containerdörrar vid dagens slut 

☐ Vänd containerdörr mot en vägg vid dagens slut 

☐ Ljus på arbtesplatsen nattetid 

☐ Väl skyltat att arbetsplatsen är larmad och kopplad till larmcentral 

Stöldmärkning 

☐ Datorer 

☐ Verktyg och maskiner 
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10.2. Checklista för åtgärder när stöld eller inbrott inträffat 

 

 

 

CHECKLISTA FÖR ÅTGÄRDER NÄR STÖLD 
ELLER INBROTT INTRÄFFAT. 

  
 

☐ Gör polisanmälan! 

☐ Vid stöld av datorer, mobiler eller surfplattor spärra abonemanget. 

☐ Meddela larmföretaget. 

☐ Gör en anmälan till försäkringsbolaget. 

☐ Gör en anmälan till företaget som hyr ut maskiner och verktyg. 

☐ Ta bilder på brottsplatsen. 

☐ Markera ut och skydda brottsplatsen tills polisen kommer. 
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10.3. Intervjufrågor 
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