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Sammanfattning 
I rapporten ges förslag på hur arbetsmiljön och säkerheten kan förbättras på Skanskas 

byggarbetsplatser i Värmland genom att integrera säkerheten i den visuella styrningen. 

 

På skyddsrondsprotokollen finns det vissa anmärkningar som ofta återkommer, nämligen 

fallskydd, allmän oreda och personlig skyddsutrustning. Bakom dessa anmärkningar och 

många olyckor som sker ute på byggarbetsplatserna ligger ofta den mänskliga faktorn, 

vilket innebär att många av olyckorna som skett skulle ha kunnat förebyggas.   

 

Visuell styrning är en metod som tidigare provats på Skanskas arbetsplatser med syftet att 

öka produktiviteten genom kommunikation och synlighet för arbetarna. Genom deras 

delaktighet i visuell styrning ökar engagemanget och det skapas en ”vi-känsla” ute i 

produktion, något som skulle kunna lösa många av de problem som finns på 

arbetsplatserna. 

Visuell styrning hos Skanska fungerar praktiskt så att en whiteboardtavla sätts upp ute på 

byggarbetsplatsen, där man samlar ihop medarbetarna framför tavlan varje morgon innan 

man börjar producera och går igenom det som är prioriterat i produktionen på tavlan.  

 
Vår idé är att integrera säkerheten i den visuella styrningen genom att sätta upp punkter 

på tavlan som är viktiga ur säkerhetssynpunkt. Till dessa kan en skala sättas där man 

enkelt kan se hur den aktuella säkerheten för varje punkt är på bygget. Den som är 

ansvarig för tavlan gör en bedömning i slutet på varje arbetsdag där han markerar på 

tavlan vart han tycker att säkerheten gällande dessa punkter ligger. Att enbart markera på 

tavlan hur säkerheten ser ut är enligt vår mening inte nog. Den ansvarige för tavlan bör 

tala om grunden för bedömningen och påpeka brister men får inte glömma positiv kritik. 

Genom att hela tiden påpeka och påminna bör det ge resultat då det är medarbetarnas 

egna säkerhet som diskuteras.  

 

Detta är en metod som tros fungera då den är enkel, tydlig och sätter fokus på de 

viktigaste problemen. Utformningen på tavlan och vilka punkter som tas upp kan lätt 

ändras vilket innebär att tavlan kan anpassas till alla byggarbetsplatser.  
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Abstract 

The report shows how to improve the working environment and safety on working sites 

of Skanska in Värmland through integrating safety by visual monitoring. 

  

On the safety regulation protocols, some remarks appear frequently and those are the 

remarks about fall-arrest safety netting, untidyness in general and personal safety 

equipment. Behind these remarks, and behind the many accidents occuring on the 

building sites, the human factor is the main cause, which implies that many of these 

accidents could have been prevented.  

 

Visual monitoring is a method that earlier has been tested on the worksites of Skanska 

with the purpose of increasing productivity through communication and visibility for the 

workers. Through their participation in visual planning, their commitment increases and a 

feeling of togetherness in production is created, something that could solve many of the 

problems occuring on the building sites. 

 

At Skanska, visual monitoring in reality works out in a way that a white board is put up 

on the building site where the workers assemble every morning before production 

commences, and all priorities concerning production are gone through. 

 

Our idea is to integrate safety into visual monitoring through putting up points on the 

white board that are important from a safety aspect. To these points a scale could be 

added where one easily could view the current safety situation for every point on the 

building site. The person responsible for the white board makes a judgement in the end of 

every working day by indicating where he thinks the level of safety is among the points 

put up. But just indicating the judgement of safety is in our opinion not enough. The 

person responsible for the white board should explain the basis used in forming his 

judgement and call attention to shortcomings, while not forgetting positive feedback. 

Through constant remarks and reminders, this should produce a result as it is the workers 

own security that is being discussed.  

 



 

 iv 

This method is thought to work because it is simple and straightforward and puts focus 

on the most important issues. The formulation on the white board and the matters 

discussed can easily be altered which means that the whiteboard can be adjusted to all 

building sites. 
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1. Inledning 
Skanska är ett av de tre största byggföretagen i Sverige idag med hemmamarknader på 

nio ställen i världen. År 2007 hade företaget 60 000 anställda varav 11 000 i Sverige och 

koncernen omsatte 139 miljarder kronor varav 27 miljarder i Sverige. Det uppsatta målet 

är att bli Sveriges i särklass mest professionella byggföretag. 

 

Säkerhet är ett område Skanska trycker hårt på. Samma regler och rutiner gäller för alla 

byggen i hela Sverige och målet gällande säkerhet lyder, ”Vårt mål är skadefria 

arbetsplatser i hela Sverige – alltid.”1 

 

Byggbranschen är en tung och hård bransch kantad av skador och olyckor. På Skanskas 

arbetsplatser i Värmland förekom under 2007 sex stycken arbetsskador och 2006  

16 stycken där orsaken till majoriteten av skadorna kan härledas till den mänskliga 

faktorn.   

 

Vi har av Skanska Värmland fått i uppdrag att göra ett examensarbete om deras 

arbetsmiljö gällande skydd och säkerhet, detta för att Skanska vill ha nya idéer och 

förbättringar inom detta område för att förebygga skador och olyckor på sina 

byggarbetsplatser.  

 

De vanligaste skadorna ute på byggarbetsplatserna är fall-, belastnings- och 

hanteringsskador. Många av skadorna skulle kunna förebyggas genom rätt 

säkerhetstänkande och hjälpmedel, men olika förutsättningar gör att säkerhetstänkandet 

prioriteras eller glöms bort. Problemet ligger alltså i att få arbetarna mer medvetna om de 

risker som dagligen finns runt dem och att prioritera säkerhet.   

 

En idé som dykt upp under inläsningen är att jobba med säkerheten genom den visuella 

styrningen. Visuell styrning är ett sätt att på arbetsplatsen förmedla information genom 

                                                 
1 Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler 
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och kring en whiteboardtavla och på Skanskas arbetsplatser i Värmland är detta en ny 

teknik som börjat testas på ett fåtal byggen.  

1.1 Bakgrund till examensarbetet 
Vid start av examensarbetet anordnades ett möte med personal från Skanska. De 

närvarande var Marcus Johansson (DC) Skanska, Anneli Mälargård (arbetsmiljö) 

Skanska, Bo Augustsson (personal) Skanska, Michael Nilsson (KAU), Christian Tellin 

(KAU). Där diskuterades fram förslag på tillvägagångssätt gällande arbetet och vilka 

hjälpmedel som skulle tillhandahållas av Skanska. Det som bestämdes var att arbetet 

skulle handla om arbetsmiljö, med säkerheten i fokus.  

Skyddsronder anordnades i anknytning till arbetsplatsbesöken under vilka det både 

fotograferades och filmades. Skanska lånade ut filmkamera, kamera och av säkerhetsskäl 

disponerades till oss skyddsskor, varseljacka och hjälm för att få tillträda arbetsplatserna.  

 

För att få ett underlag för rapporten beslutades att intervjuer skulle göras på varje 

arbetsplats. Personer som skulle intervjuas var platschefer, arbetsledare, lagbasar, 

skyddsombud, underentreprenörer och medarbetare.  

1.2 Mål 
Målet är att finna en metod att integrera säkerheten i den visuella styrningen och på så vis 

öka medvetenheten hos byggnadsarbetarna. 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att öka säkerheten på Skanskas byggarbetsplatser och minska 

antalet olyckor och tillbud. 

1.4 Problemformulering 
Vilka är problemen/bristerna på Skanskas byggarbetsplatser sett ur ett 

säkerhetsperspektiv? 

Hur kan säkerhet integreras i den visuella styrningen? 
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1.5 Avgränsningar 
Arbetsmiljö är ett brett område och på grund av den satta tidsramen som givits har vissa 
avgränsningar gjorts. 
 

• Arbete utförs inom Värmland åt Skanska region hus väst 

• Besök gjordes på sex arbetsplatser i Värmland 

• Fokus har legat på skyddsräcken, allmän ordning samt personlig skyddsutrustning 

1.6 Målgrupp och intressenter 
Detta examensarbete utförs åt Skanska Värmland vilka också är målgruppen och syftet är 

att öka säkerheten på Skanskas byggarbetsplatser och minska antalet olyckor och tillbud. 

Karlstads universitet samt Skanska Värmlands ledning ses som intressenter.  
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2. Metod 
En litteraturstudie på området säkerhet gjordes utifrån vilken problemformuleringen 

växte fram.  

För att skapa en bild av hur det ser ut på Skanskas byggarbetsplatser gicks informella 

skyddsronder där fotografering och filmning förekom. Intervjuer gjordes med platschef, 

arbetsledare, skyddsombud, arbetare och underentreprenörer (UE) på respektive 

arbetsplats för att se skillnader i tankar och syn från ledning och yrkesarbetarna.   

 

2.1 Skyddsronder 
Tillsammans med Ulf Wallin, produktionschef med inriktning arbetsmiljö från Skanska, 

har skyddsronder gåtts på flertalet byggen i Värmland. Anledningen att ronderna gjordes 

tillsammans med Wallin var att dels ta del av hans rutin samt undvika eventuella 

diskussioner som kunnat uppstå om vi ensamma besökt byggen och fotograferat och 

filmat. Under ronderna studerades säkerheten på bygget där fokus främst låg på 

ställningar, skyddsräcken, personlig skyddsutrustning samt allmän oreda.  

 

2.2 Intervjuer 
Bokning av intervjuer gjordes på respektive arbetsplats under arbetsplatsbesöken för att 

inte någon av de valda personerna skulle vara förhindrade att delta.  

Under intervjuerna erbjöd vi kaffe och kaka till alla som intervjuades för att det skulle 

kännas lättsamt och bekvämt och småpratade allmänt innan intervjun genomfördes. 

Vederbörande informerades om att inte någon person skulle pekas ut utan att allt skulle 

sammanfattas i rapporten.  

 

2.3 Fotografering & filmning 
För att fotografering och filmning skulle vara genomförbar vid arbetsplatserna gjordes 

informella skyddsronder. Dessa utfördes tillsammans med Wallin och fotograferingen 

skulle ligga till grund för vårt examensarbete, där både positiva och negativa bilder skulle 

publiceras i rapporten.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramens syfte är ge läsaren en insyn i hur skadedrabbad 

byggbranschen är, grundläggande kunskaper om regler, lagar och ansvar samt hur 

Skanska bedriver sin verksamhet för att motverka arbetsskador och olyckor.  

 

3.1 Byggbranschen – en olycksdrabbad bransch 
Byggbranschen är en bransch associerad med arbetsskador och olyckor. Under 2007 

omkom 12 personer i Sverige ute på byggarbetsplatserna och de senaste 10 åren har 

ungefär 90 människor omkommit2. Att vara byggnadsarbetare är ett hårt jobb som kantas 

av dåliga arbetsställningar, höga höjder och tunga lyft.  

 

Enligt SCB (Statistiska centralbyrån)3 anmäldes det år 2006 elva stycken dödsfall och 

3127 arbetsolyckor inom byggverksamheten. De vanligaste orsakerna till dessa olyckor 

var: 

• Förlorad kontroll – 1220 fall 

• Fall av personer – 716 fall 

• Rörelse med belastning – 462 fall 

• Ras, fall, bristning av föremål – 430 fall 

 

År 2006 hade sektorn transport och kommunikation 13 st dödsfall, det högsta i Sverige. 

Detta lade dem på en andraplats efter Jordbruk/Skogsbruk/Fiske gällande antal 

fall/utövare där Jordbruk/Skogsbruk/Fiske 12,8 fall per 100 000 sysselsatta och transport 

och kommunikation 4,9 fall per 100 000 sysselsatta. Byggbranschen hade 4,4 fall per 

100 000 sysselsatta och hamnade på en klar tredjeplacering. 

 

 

 

 
                                                 
2 www.byggnadsarbetaren.se: ”Tolv omkom i byggolyckor 2007” 
3 Rapport: ”Arbetsskador 2006 Preliminära uppgifter”  
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Skanska Sverige, 2007 

Inom Skanska Sverige uppgick antalet olyckor 2007 till 449 st utav vilka 198 hade 

frånvaro som utgång. 4

                                                 
4 Skanska Sveriges arbetsmiljöstab 
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3.2 Dödsfall i arbetsolyckor   

Tabell 1 nedan visar antal dödsfall för arbetstagare och egenföretagare i Sverige under 

2006. Byggverksamheten ligger på tredje plats trots fler dödsfall än 

Jordbruk/Skogsbruk/Fiske och detta beror på att risken är större i den näringsgrenen sett 

till antalet sysselsatta. 

 

Tabell 1: Antal dödsfall per 100 000 sysselsatta efter näringsgren under 2006 

Näringsgren Antal fall Antal fall per 100 000 sysse lsatta 

01, 02, 05 Jordbruk/Skogsbruk/Fiske 10 12,8 

60-64        Transport, kommunikation 13 4,9 

45             Byggverksamhet 11 4,4 

75             Offentlig förvaltning o försvar 5 2,1 

15-37        Tillverkningsindustri 11 1,7 

50-52        Handel, Fordonsrep. mm 7 1,4 

   

Total 67 1,6 

 

 

Antal dödsfall i arbetsolyckor har varierat för byggverksamheten under åren. Sedan 1997 

har antalet dödsfall sett ut som följande.5  

 

Tabell 2: Antal dödsfall inom byggbranschen mellan 1997 – 2006  

År -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 

Arbetstagare 11 9 8 11 10 12 9 6 11 9 

Egenföretagare 1 1 - 2 2 1 1 - - 2 

 
 
 
 

                                                 
5 Rapport: ”Arbetsmiljö Statistik Rapport 2007:4” 
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3.3 Arbetsolyckor i byggbranschen 
Om olyckor i byggbranschen sett ur ett längre perspektiv studeras, är fördelningen mellan 

händelserna i stort sett likadana år efter år. Ser man till de vanligaste olyckhändelserna så 

är fördelningen följande:6  

Den vanligaste händelsen är fall, där fallen indelas i fall på samma nivå och fall till lägre 

nivå där fördelningen av dessa två är i stort sett lika. Gränsen mellan dessa går vid en 

höjdskillnad på mer än två meter där allt över två meter klassas som fall till lägre nivå. 

Dessa olyckshändelser står för ca 23 % av antalet arbetsplatsolyckor.  

Efter fall kommer överbelastning. Här ingår inte belastningsfaktorer som långvarig 

felaktig fysisk belastning utan det är plötsliga överbelastningar som står för ca 17 %. 

Förlorad kontroll över redskap och handverktyg står för ca 15 %, det som bör tilläggas är 

att kniv är ett av de vanligaste verktyg som man skadar sig på. 

Ras, fall och bristning av material där även fallolyckor ingår, t ex där stegen brister eller 

glider iväg, står för 14 %.     

  

 

 

 

 

                                                 
6 Rapport BCA: ”Arbetsskador i byggverksamhet 2004”  
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3.4 Lagar och regler 
I Sverige beslutar riksdagen de lagar som gäller och regeringen kompletterar ofta dessa 

lagar med vad som kallas förordningar. Både lagar och förordningar publiceras i Svensk 

författningssamling (SFS). Olika myndigheter kan i sin tur komplettera dessa lagar och 

förordningar med föreskrifter för att få mer detaljerade regler. Med ett gemensamt namn 

kallas lagar, förordningar och föreskrifter för författningar.7 

 

3.4.1 Arbetsmiljöverket 
Genom att Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen gick samman till en myndighet 

bildades arbetsmiljöverket (AV) 2001. AV är en myndighet som i Sverige arbetar för att 

skapa bättre och säkrare arbetsplatser på uppdrag från regeringen och riksdagen där AML 

utgör grunden för arbetsmiljölagstiftningen.8 

3.4.2 Arbetsmiljölagen, AML 
Arbetsmiljölagen är arbetsmiljöområdets huvudförfattning med ändamålen att förebygga 

olyckor och ohälsa samt att skapa en god arbetsmiljö.9 

Här framgår vilka skyldigheter angående olycksfall och ohälsa skyddsansvariga och 

arbetsgivare har samt regler angående samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

 

I de nio kapitlen framgår hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas samt lagstiftarens syn på 

vad som är en god arbetsmiljö.  

Kapitel 1 – Lagens ändamål och tillämpningsområde 

Kapitel 2 – Arbetsmiljöns beskaffenhet 

Kapitel 3 – Allmänna skyldigheter 

Kapitel 4 - Bemyndiganden  

Kapitel 5 - Minderåriga 

Kapitel 6 - Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

Kapitel 7 - Tillsyn 

                                                 
7 AMV: Handbok: ”Bättre arbetsmiljö” 
8 Arbetsmiljöverkets hemsida: ”Om oss” 
9 AMV hemsida: ”Arbetsmiljölagen” 
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Kapitel 8 - Påföljder 

Kapitel 9 - Överklagande 

Övergånsbestämmelser 

Arbetsmiljöförordningen 

 

3.4.3 Brott mot Arbetsmiljölagen 
Det första som händer då en arbetsgivare eller någon med skyddsansvar enligt 

arbetsmiljöverket bryter mot krav i lagar och regler är vanligtvis att ett 

inspektionsmeddelande skickas ut. Detta meddelande kan inte överprövas och enligt 

dessa måste, inom en bestämd tid, vissa åtgärder vidtas. Följs inte detta kan ett 

föreläggande eller förbud utfärdas med vite.  

De skyddsansvariga kan dömas till böter eller fängelse om de avsiktligt eller av 

vårdslöshet bryter mot regler.10  

 

Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, kap 3, 7-10§) kan böter eller fängelse bli straffet då 

Arbetsmiljölagens skyldigheter åsidosatts och en människa skadats eller dödats i arbetet. 

Enligt Brottsbalken kan en arbetsgivare anses ansvarig om en olycka inträffar på en 

arbetsplats och arbetstagaren inte använt den skyddsutrustning eller följer de 

skyddsföreskrifter som finns. Arbetsgivaren är alltså enligt lag skyldig att ingripa. För ett 

urval av skyddsföreskrifter se kapitel 3.5 nedan.  

I LAS (SFS 1982:80), Lagen om anställningsskydd, står att arbetstagaren har till 

skyldighet att följa de ordningsregler som gäller hos företaget.  

 

3.4.4 Arbetsmiljöförordningen 
Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) är ett komplement till arbetsmiljölagen och 

innehåller olika sorters bestämmelser så som skyldigheten att till arbetsmiljöverket 

anmäla arbetsskador och tillbud, skyldigheten att spara vissa dokument etc. Denna ska 

kunna nås på arbetsplatsen och i denna finns en bestämmelse med strafföreläggande 

                                                 
10 AMV: Handbok, ”Bättre arbetsmiljö” 
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nämligen att allvarliga olyckor och tillbud ska anmälas direkt till arbetsmiljöverket av 

arbetsgivaren. 11 

 

3.4.5 Föreskrifter 
Föreskrifterna förkortas AFS och där beskrivs mer detaljerat vad lagarna i 

arbetsmiljölagen säger. Anledningen till detta är att arbetsmiljölagen är en ramlag vilket 

innebär att det i denna endast finns grundläggande bestämmelser och kraven som anges 

är allmänna. 12  

 

3.4.6 AFS 1999:3 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling – Byggnads- och anläggningsarbete 

Dessa föreskrifter utkom den 26 augusti 1999 och ändringar har gjorts till och med 13 

december, 2007. Föreskrifterna behandlar regler om byggnads- och anläggningsarbeten 

och riktar sig främst till dem som ansvarar för dessa samt byggherrar.13    

 

                                                 
11 AMV: Handbok, ”Bättre arbetsmiljö” 
12 AMV: Handbok, ”Bättre arbetsmiljö” 
13 AMV hemsida: Lag och rätt 
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3.5 Skyddsföreskrifter 
Arbetsmiljöverket har många bra broschyrer att beställa gällande arbetsmiljö. Broschyren 

”Säkrare bygg- och anläggningsarbeten”14 tar upp några viktiga minimikrav som finns 

angående arbetsmiljö i byggbranschen samt byggprocessens olika ansvarsroller. 

Arbetsmiljölagen ligger till grund för broschyren och kraven är hämtade ur föreskrifterna, 

AFS 1999:3.  

 

3.5.1 Personlig skyddsutrustning 
Personlig skyddsutrustning såsom skyddsskor och hjälm ska användas så länge arbetet 

inte är uppenbart riskfritt. Vid behov ska även annan skyddsutrustning användas så som 

handskar, hörsel- och ögonskydd, detta enligt 71 §.  

 

3.5.2 Risk för fall vid nivåskillnad 
Enligt 57-59 § behövs skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar då 

en nivåskillnad på två meter eller mer finns. För vissa omständigheter, t.ex. om man 

arbetar över vatten eller uppstickande armering, behövs dessa även under två meters höjd. 

Går det inte att använda dessa ska personlig fallskyddsutrustning användas.  

 

Kriterierna för skyddsräcken är att de ska vara tillräckligt höga (oftast minst en meter), 

vara hållfasta samt minst ha en överledare, mellanledare och sparkskydd eller annan 

anordning som ger samma skydd. Finns risken att lösa föremål kan falla igenom 

skyddsräcket och vålla skada skall det vara helt inklätt.  

 

Hål i bjälklag eller liknande skall omgående om risk för nedstörtning eller nedtrampning 

finns täckas över eller förses med skyddsräcken som ej går att rubba utan mening.  

 

                                                 
14 AMV: Broschyr ”Säkrare bygg- och anläggningsarbete” 
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Golven på en arbetsplats skall enligt 60 § ej vara halkiga, ha en god bärighet och farliga 

hål, lutningar eller upphöjningar får inte finnas. Om bärigheten inte är betryggande ska 

ytan, om det inte är uppenbart, spärras av.   

 

På tak skall skyddsräcken sitta på takfot eller på en ställning strax under denna enligt 87-

92 §.  I 88 § står att det beroende på vissa omständigheter så som tid och risker för att 

sätta upp skyddsräcken, tid för arbetet och arbetets risker ibland ska användas 

säkerhetssele med lina istället för skyddsräcken.  

 

I 90 § står det att det ska ordnas med ett horisontellt arbetsplan om ett arbete på lutande 

tak pågår i mer än fyra timmar på liten yta och om takets lutning är mer än 1:4.  

 

3.5.3 Förbindelseleder 
38 § säger att det på en byggarbetsplats skall finnas säkra förbindelseleder, lastkajer, 

intagsbryggor och lastöppningar.  

 

I 39 § står att det normalt ska finnas trappor eller ramper mellan de olika planen på ett 

bygge. Skiljer det mer än tio meter mellan två av planen på ett bygge ska även en hiss 

finnas tillgänglig.  

 

3.5.4 Materialtransporter 
Enligt 53 § ska transporter som sker upp till eller ner från plan som ligger på två meter 

eller mer över markplanet utföras utan att skyddsräcke eller annan skyddsanordning 

behöver tas bort eller via intagsbryggor, lastöppningar i fasader, särskilt iordningställda 

ramper eller särskilt anordnade transportsystem.  

 

Skyddsräcke eller annan skyddsanordning får tas bort då det inte går att transportera 

enligt stycket ovan. Denna transport kräver då särskild planering och övervakning, 

särskilda skyddsåtgärder och skyddet ska sättas tillbaka så snart transporten är klar vilket 

också ska övervakas. 
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3.5.5 Fallande föremål 
Om risk finns för fallande föremål ska det enligt 67 § utmärkas och avspärras. Måste 

området beträdas skall skyddstak eller liknande anordnas.  

 

3.5.6 Ställningar 
I arbetarskyddsstyrelsens författningssamling finns föreskrifter om ställningar som 

används vid arbete, AFS 1990:12. 

 

En ställning är en tillfällig uppförd arbetsplats med en höjd på minst 1,25 m över mark 

eller underliggande plan. Skyddsräcken på ställningar ska uppfylla samma kriterier som 

57-59 § ovan d.v.s. på över två meters höjd ha ett skyddsräcke som är ungefär en meter 

högt och väl fastsatt. Under två meter behövs det skyddsräcken om det finns särskild risk.  

 

I 4 § står att det på en ställning där arbete ska utföras ska finnas lämplig tillträdesled och 

vid behov lämplig transportled.   

Enligt 23 § så ska ställningen breddas tillfälligt på insidan eller skyddsräcken sättas upp 

om avståndet till väggen blir för stort. Avståndet ska inte överstiga 30 centimeter till 

väggen och vid murning inte mer än 10 centimeter.    

Innan en ställning tas i bruk och under användningen ska den kontrolleras enligt 26 §.  

 

3.5.7 Skydd mot skada genom fall 
I ”Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom fall”, AFS 

1981:1415, kan man läsa olika föreskrifter om skydd mot skador på arbetsplatser genom 

fall där fall avser då någon halkar, trampar snett, faller omkull, trampar genom ett 

underlag eller faller till lägre nivå, enligt 1 §.  

 

                                                 
15 AMV hemsida: Lag och rätt 



 

 15 

Vad gäller allmän oreda så ska enligt 4 § alla arbetsplatser och transportvägar vara fria 

från oreda och andra ovidkommande föremål så att arbete och transporter ska kunna ske 

utan risk för eventuella fall.  

 

 3.5.8 Stegar 
Enligt broschyren ”Ergonomi i byggbranschen – förebygg de belastningsergonomiska 

riskerna”, Best nr ADI 616, ska inte vanliga arbetsstegar användas mer än till kortare 

moment som t.ex. byte av en glödlampa. Anledningen till detta är att stabiliteten inte är 

god nog och fotstegen för smala. 
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3.6 Ansvar  

På Skanskas arbetsplatser skall var och en vara sitt eget skyddsombud och ansvara för sin 

och sina arbetskamraters säkerhet. Dock behöver någon ta det juridiska ansvaret för att 

säkerhetsarbetet skall fungera.  

 

3.6.1 Byggherren 
Byggherre är, enligt PBL (Plan- och bygglagen) kap 9 1 §:  

”Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller 

markarbeten…” 

Byggherren ansvarar för att en arbetsmiljöplan upprättas innehållande arbetsplatsens 

regler samt en beskrivning över organisationen av arbetsmiljöarbeten, enligt AFS 1999:3, 

10-12§.  

Ett projekteringsansvar finns även vilket innebär att arbetsmiljön skall uppmärksammas 

under projekteringen, enligt AFS 1999:3, 5§.  

Enligt AFS 1999:3, 12§ ska byggherren även lämna en förhandsanmälan till 

arbetsmiljöverket innan ett byggnads- eller anläggningsarbete startar och ansvara för att 

dokumentation angående arbetsmiljö drivs, enligt AFS 199:3, 9§.   

 

Det obligatoriska samordningsansvar som byggherren besitter kan överlåtas till ett av de 

företag som finns på arbetsplatsen. 16 

 

3.6.2 Samordningsansvar 
Samordningsansvar innebär ett ansvar att se till att olyckor inte inträffar samt att 

samspelet mellan de olika arbetslagen fungerar, enligt AFS 1999:3, 13§. 

Här finns även ett ansvar för hur arbetet sker och arbetsmiljön ser ut dvs. ergonomi.17  

 

                                                 
16 AMV: Broschyr ”Säkrare bygg- och anläggningsarbete” 
17 AMV: Broschyr ”Säkrare bygg- och anläggningsarbete” 
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3.6.3 Arbetsmiljöplan 
En arbetsmiljöplan skall tas fram tidigt i byggprocessen och utformningen och innehållet 

av denna bestäms av Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter18. I projekteringen skall många 

av de problem som kommer att uppstå under byggskedet förutses, analyseras och 

förebyggas vilket leder till en säkrare arbetsmiljö där tid och pengar kan sparas. 

Förebyggandet av skador och risker kan göras t.ex. genom att välja rätt plats, rätt 

konstruktion och material samt vilka skyddsanordningar som behövs och var de bör 

användas.19 Framtagandet av en arbetsmiljöplan skall ske om något av de kriterier som 

finns i AFS-1999:3, 10 § uppfylls. I 10 § står att en arbetsmiljöplan skall upprättas innan 

etablering om det behöver utföras arbete på arbetsplatsen enligt någon av punkterna i    

11 § eller så att en förhandsanmälan behöver göras enligt 12 §. 20 

 

Arbetsmiljöplan måste göras enligt 11 § om: 

• Arbete med fallrisk sker på en nivåskillnad med två meter eller mer 

• Risk för att bli begravd under jordmassor eller sjunka ner i lös mark vid arbetet 

finns 

• Kemiska eller biologiska ämnen som innebär risk för säkerhet och hälsa eller 

kräver medicinsk kontroll enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverket 

används i arbetet 

• Risk för exponering av joniserad strålning finns 

• Högspänningsledningar finns i närheten 

• Drunkningsrisk finns 

• Arbete sker i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord 

• Arbetet sker under vatten med dykarutrustning 

• Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck 

• Sprängämnen används vid arbetet 

• Tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ska lanseras, monteras eller 

nedmonteras vid arbetet 

                                                 
18 Rapport: ”Byggnads och anläggningsarbete” 
19 Hemsida: Amp Guiden 
20 AMV: Broschyr ”Säkrare bygg- och anläggningsarbete” 
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• Passerande fordonstrafik finns på platsen 

• Bärande konstruktioner eller material eller ämnen som är hälsofarliga ska rivas 

 

Arbetsmiljöplan måste göras enligt 12 § om 20 personer eller mer arbetar samtidigt, om 

byggtiden överskrider 30 arbetsdagar eller om totalt över 500 persondagar krävs.21   

3.6.4 Projektörerna 
Att skapa en god arbetsmiljö börjar redan i ritrummet. Många arbetsplatser har en 

riskfylld arbetsmiljö dominerad av tunga arbeten vilket ofta kan relateras till hur 

planeringen av arbetet och byggnaden är gjord. Förutom byggherren har, enligt 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter, även projektörerna ett ansvar för att 

försöka uppnå en god arbetsmiljö både under byggnation och förvaltning av en byggnad 

eller anläggning. Projektören, till skillnad från byggherren, ansvarar dock enbart för den 

del denne projekterar medan byggherren har huvudansvaret. Under projekteringen bör 

följande tänkas på för att skapa en god arbetsmiljö och undvika skador och risker för 

sjukdomar och olyckor22: 

• Väl utförd planering av arbetsplatser som förebygger besvärliga arbetsställningar 

och arbetsmetoder 

• Undvika farliga ämnen i byggnaden 

• Använda lätthanterliga material 

• Undvika onödiga transporter av material 

• Risker för fallolyckor 

• Undvika arbete i knästående ställning eller med händerna över axelhöjd 

 

I AFS-1999:3 8§ står följande text angående projektörens ansvar för arbetsmiljön: 

”8 § De som medverkar vid projekteringen skall, inom ramen för sina uppdrag, i 

tillämpliga delar följa vad som föreskrivs i 4 §.” 

”4 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall vid projekteringen 

särskilt uppmärksamma arbetsmiljön under byggskedet såvitt avser 

• Objektets eller anläggningens placering och utformning, 
                                                 
21 Rapport: ” Byggnads- och anläggningsarbete”  
22 AMV: Broschyr ”Förebyggande före byggande” 
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• Val av byggprodukter, 

• Val av konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element, 

• Val och utformning av stomkomplettering, 

• Val av installationer och deras placering samt 

• Val av inredningar.” 

3.6.5 Skyddsombud 
Skyddsombudet är en person som är representant för arbetstagarna gällande 

arbetsmiljöfrågor, där arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. För att skapa en 

god arbetsmiljö ska arbetsgivaren och de anställda samarbeta, detta är fastställt i 

arbetsmiljölagen. 

 

Skyddsombudets uppgift är att övervaka skyddsanordningar mm, så att inte ohälsa och 

olycksfall skall förekomma på byggarbetsplatsen. Detta skyddsarbete omfattar alla frågor 

som har att göra med arbetsmiljön. Om förändringar skulle ske gällande arbetsmiljön är 

arbetsgivaren skyldig att informera skyddsombudet, ingen får hindra ett skyddsombud 

från att utföra sitt skyddsarbete. 

 

Ett skyddsombud utses då byggarbetsplatsen har fler än fem anställda, den som utser 

skyddsombudet är vanligast de lokala fackliga organisationerna. Oftast är 

skyddsombuden anslutna till en facklig organisation, men detta är inte något krav. Facket 

och arbetsgivaren har ansvaret för att skyddsombudet får den utbildning som krävs för att 

klara arbetsuppgiften, som han eller hon behöver. Förutom att det finns ett skyddsombud 

på varje byggarbetsplats, finns också regionala skyddsombud som utses av de fackliga 

organisationerna.  

 

Rättigheterna ett skyddsombud har är att om det skulle upptäckas brister i arbetsmiljön 

kan skyddsombudet anhålla om åtgärder av arbetsgivaren. Om skyddsombudet inte får 

någon respons för detta, kan hon eller han vända sig till arbetsmiljöverket för ett besked. 
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Skulle skyddsombudet upptäcka fara för annans liv, kan skyddsombudet stoppa arbetet 

tills arbetsmiljöverket har gjort en bedömning gällande detta arbete.23 

                                                 
23 AMV: Broschyr ”Skyddsombud” 
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3.7 Skanskas regler 
Genom att studera vilka riskerna är samt vilka säkerhetskläder och 

avgränsningar/skyltningar som bör finnas på arbetsplatsen kan skador och onödiga risker 

förebyggas. De resulterande analyserna i form av riskinventeringar, säkerhetsdatablad 

samt arbetsberedningar ligger till grund för att varje arbetare skall veta och lära känna 

vilka risker som finns i dennes arbete. 

 

Varje arbetare får innan arbetet börjar ta del av och skriva under att man förstått och 

accepterat en introduktion av arbetsplatsen där organisationen för arbetsmiljöarbetet, 

risker som finns och regler som gäller tas upp. I kontrakten Skanska skriver står att ett 

vite kan erläggas på underleverantören om denne inte uppfyller Skanskas säkerhetskrav, 

dock kan detta vite tas bort från kontraktet.   

 

För att undvika olyckor skall arbetsplatsen disponeras som APD-planen beskriver och var 

och en av arbetarna ska städa efter sig. Vad gäller skyddsutrustning skall det på Skanskas 

arbetsplatser alltid bäras: 

• Hjälm med hakrem 

• Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd 

• Varselkläder skall bäras av de ute i produktion samt för alla vid bevistelse 

utomhus 

• Vid arbete i anslutning till vatten skall flytväst bäras 

• Åtgärder skall vidtas om det vid analys framgår att risk finns för skador på 

andningsorgan, ögon eller hörsel i form av buller.  

 

Vad gäller skyddsanordningar skall dessa sättas upp omgående om risk för personskada 

finns. Om skyddsanordning flyttas eller tas ur bruk är den som tar bort skyddet skyldig att 

återställa detta. Om detta inte är möjligt skall arbetsledningen och den 

samordningsansvarige underrättas.  
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För att undvika fallrisk (från 2 meter eller mer) finns tre olika metoder som används. Den 

första är tekniska skyddslösningar så som ställningar, skylift, skyddsräcken etc. Den 

andra är skyddsnät eller annat kollektivt skydd och den tredje personlig 

fallskyddsutrustning.  

 

För att åstadkomma en säker och behaglig arbetsplats måste alla arbetare ta sitt ansvar 

och hålla undan efter sig. Hur arbetsplatsen ser ut granskas i de regelbundna skydds- och 

miljöronder som görs, vilka arbetarna kan ta del av då protokollet från den gångna 

skyddsronden anslås.24   

 

Arbetsplatsinformationen som visas på bilderna är standard på alla Skanskas byggen där 

hjälm, varselkläder, skyddsskor och legitimation är obligatoriskt. 

 

Figur 1 Skylt vid ingången till barack med Skanskas skyddsregler 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler, 1998:4 (05-01-03) 



 

 23 

Inuti barackerna sitter det oftast tavlor med arbetsplatsinformation. Här får 

yrkesarbetarna ta del utav regler, protokoll och annan information.   

 

Figur 2 Arbetsplatsinformation inuti barack 

För poster med skyddsregler som ska följas på varje arbetsplats se bilaga 2. 
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3.8 Skanska Värmland 
I Skanska Värmland arbetar ca 60 tjänstemän och 170 yrkesarbetare. Organisationen ser 

ut som följande: 

 

 

  

 

 

3.9 Målarbete 
Varje nyanställd på tjänstemannasidan blir tilldelad boken ”Konsten att göra mål”, 

skriven av Arne Ljung, Björn Hagberg och Lena Danielsson. I denna beskrivs målens 

egenskaper och hur de kan och bör sättas upp. Viktigt att tänka på då man sätter upp mål 

är att de ska vara realistiska. Genom att sätta upp för höga mål kan medarbetarnas lust att 

genomföra dessa försvinna innan de ens försökt.  

 

”Jag är intresserad av framtiden, därför att jag  

kommer att tillbringa resten av mitt liv där” 

Marcus 
Johansson 

Distriktschef 
Karlstad 

Projektchef 
Hans Larsson 

Skanska Direkt 

Projektchef 
Karl-Arne Lersten 

Projektchef 
Jonas Widing 

Projektchef 
Lars Nilsson 

Projektchef 
Daniel Lindén 

Ekonomi/Assisten 
Kalkyl 
Inköp 
Förråd 

Eva-Lill Dahl 
Per-Erik Larsson 
Magnus Grude 
Tommy Sahlin 

Personal 
KMA 
Projektstöd 
Projektutveckling 

Bo Augustsson 
Anneli Mälargård 
Eva Larsson 
Gunnar Sjöberg 

Produktionschefer Projektingenjörer 

Arbetsledare 

Yrkesarbetare 

Figur 3 Organisationsplan över Skanska Värmland, Hus Väst 
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Vettigt är att sätta upp övergripande mål och sedan låta medarbetarna vara med och 

bestämma. Att känna att någon annan satt upp ens mål kan påverka arbetslusten negativt. 

Enligt många studier är det ekonomiskt lönsamt med en god arbetsmiljö och målarbetet 

har större betydelse än vad många tror och på många arbetsplatser är saknaden av 

realistiska mål för stor.25 Detta bör hållas i åtanke då mål sätts upp i samband med den 

visuella styrningen.    

                                                 
25 Ljung Arne, Hagberg Björn och Danielsson Lena: ”Konsten att göra mål” 
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3.10 Tillbudsrapportering  

Ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat leda till ohälsa eller olycksfall, se  

bilaga 3. Att rapportera tillbud, stora som små, är viktigt för statistiken, en statistik som 

kan användas för att förebygga skador och olyckor då vetskapen om var problemen ligger 

finns. Var arbetare har fått ett block där ett tillbud eller en olycka snabbt och enkelt kan 

skrivas ner. På arbetsplatsen har alla ett ansvar att rapportera tillbud. Detta ska ske till 

närmaste chef och samordningsansvarig. Ett problem är att få arbetarna att rapportera 

tillbuden. Viktigt här är att påpeka att syftet inte är att hitta syndabockar utan att samla in 

statistik i förebyggande syfte, helt enkelt för att få möjligheter att skapa en säkrare 

arbetsplats. ”Se till att ett oj inte blir ett aj”26 

 

Tillbud ska läggas in i rapportsystemet SAM Ask. Detta kan arbetsledare, platschef eller 

KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) göra. Anledningen till att tillbudsrapportera i 

detta system är att lärdomarna kan sammanställas och fördelas. 27 

 

År 2007 rapporterades totalt 1245 tillbud inom Skanska Sverige. Detta år skedde 449 

olyckor och ett uppskattat värde på antalet skedda tillbud för denna mängd olyckor är 

ungefär 4000 st.28 Alltså blev bara var tredje tillbud rapporterat. Genom att Skanska 

införde observationsrapportering 2007 har en ökad rapportering setts och tanken bakom 

detta är att öka engagemanget och riskmedvetenheten. 

 

3.11 Safety week 
En vecka varje år har Skanska något som kallas Safety Week, en vecka där säkerhet 

ligger i fokus. Gustaf Werner, Arbetsmiljöchef Skanska Sverige, menar att detta är en 

vecka då Skanska kan lyfta upp en fråga och verkligen göra en skillnad. Under 2006 och 

2007 har det fokuserats mycket på fallrisker, eftersom fallolyckor utgör största delen av 

Skanskas olyckor, samt Visible Leadership. Denna metod då cheferna på Skanska 

Sverigenivå besöker arbetsplatserna och diskuterar med medarbetarna är enligt Werner 

                                                 
26 Skanskas interna information 
27 Stödmaterial för produktionsledning och skyddsombud 
28 Skanska Sveriges Arbetsmljöstab 
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något som han vet ger effekt. Medarbetarna kan då känna att detta är något som är viktigt 

och något som företaget prioriterar.  

För kommande år funderas det på att fortsätta med besöken på arbetsplatserna och kanske 

ha ett gemensamt fokus i hela Sverige. Detta skulle t.ex. kunna vara ordning och reda, där 

en fokusering skulle kunna minska de risker som genereras av den oordning som finns på 

många byggen. Skanska Sverige kan trycka upp hur mycket affischer, informationsblad 

och annan information som helst men tillsist handlar det om engagemanget på den 

enskilda arbetsplatsen och hos medarbetarna. ”Förändringen måste ske på arbetsplatsen 

och hos den enskilde individen.”29  

 

Inom Skanska Värmland gjorde Anneli Mälargård, (KMA) Gisela Holtersson, och 

Roland Samuelsson (KMA- samordnare) besöken på arbetsplatser i Värmland. 

Informationen som gavs var riktad till yrkesarbetarna och tanken var att öka medvetandet 

hos dem angående skydd och säkerhet.  

 

Grunden för Skanska Safety Week lades år 2003 då Skanska AB fick en ny VD vid namn 

Stuart Graham. Denne drev vad han kallade de fyra nollorna viket gick ut på att få noll 

arbetsplatsolyckor, noll miljöolyckor, noll förlustprojekt och noll etiska oegentligheter. 

Då Skanska identifierat att arbetsmiljö är ett område som de måste arbeta med så 

levererades på hösten 2004 en säkerhetsstrategi och i denna bestämdes det omgående en 

miniminivå för Skanskas medarbetare gällande personlig skyddsutrustning, där kraven är 

hjälm, varselkläder och skyddsskor på Skanskas arbetsplatser, en nivå till vilken flertalet 

krav adderades vid årsskiftet 04/05. I säkerhetsstrategin ingick även större krav på 

cheferna att tydliggöra och målsätta, manegement focus vilket innebär att Skanska skulle 

börja mäta arbetsolyckor i förhållande till mängd utfört arbete och att vissa saker som 

policys, mål, ansvarsfördelning, metoder med riskhantering osv. skulle finnas på 

arbetsplatserna.  

Samtidigt som detta kom ville man ha en fokusdag. Den 20 oktober 2004 blev datumet 

för denna och huvudsyftet var att hela Skanska skulle jobba för en skadefri arbetsdag och 

fokus låg på att alla skulle bära rätt utrustning.  

                                                 
29 Gustaf Werner, arbetsmiljöchef Skanska Sverige 



 

 28 

 

Skanska Safety Week lanserades år 2005. Skanska hade satt ihop en grupp bestående av 

arbetsmiljöansvariga från olika länder som diskuterat frågans framtid och kommit fram 

till att den skadefria dagen skulle bli en olycksfri vecka. I gruppen diskuterades olika 

goda exempel och erfarenhetsutbyten. Ur detta växte upplägget för Safety Week fram där 

första steget var att få igång arbetsmiljöprat på arbetsplatserna och det andra steget var att 

få ut cheferna och diskutera. Till hjälp skulle information i olika former disponeras så 

som affischer, broschyrer etc och om något hände under denna vecka skulle detta lyftas 

fram och diskuteras, ”allting handlar om en fokusering.”30  

 

3.12 ID06 
ID06 är ett nytt krav som byggbranschen har enats om att införa, det är byggbranschens 

parter som tillsammans har utarbetat kravet. Det innebär att alla på en byggarbetsplats har 

legitimationsplikt samt närvaroredovisning.  

 

Byggnads och Sveriges byggindustrier är de parter som tillsammans kommit fram till att 

införa ID06 för att få bukt med svart arbetskraft i byggbranschen. Detta skapar en 

möjlighet för Skatteverket att göra bättre kontroller. 

 

Detta är ett viktigt steg för att kunna motverka alla oseriösa aktörer i byggbranschen, men 

det behöver kompletteras med individuell skatteinbetalning (iSKD). Med denna 

komplettering menas att företaget redovisar avgifter och skatter till den individ som det 

berör och är kopplat till. Skatteverket måste också få möjlighet till att göra oanmälda 

arbetsplatsbesök, enligt Hans Tilly förbundsordförande i Byggnads. 

 

Enligt en rapport som Skatteverket och byggbranschens parter har gjort så används iSKD 

i flera länder, så som Storbritannien, Danmark, Holland och Estland. Detta innebär att 

oseriösa aktörer får svårare att framföra belopp som är felaktiga. 

 

                                                 
30 Gustaf Werner, arbetsmiljöchef Skanska Sverige 
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Lagstiftningen tillåter dock inte att Skatteverket utför individuell skattekontroll, med 

hjälp av ID06. Byggbranschens parter kräver nu att lagen ändras, så att skattekontroller 

kan göras på byggarbetsplatserna. 

 

Bo Antoni, vd på Sveriges byggindustrier menar att här har staten möjligheter att med 

enkla insatser göra det svårare för oseriösa aktörer att vara verksamma inom 

byggbranschen. Detta skulle leda till att minska svart arbetskraft, och att man konkurrerar 

på samma villkor.31 

 

ID 06 är ett sätt att få bort den svarta arbetskraften och på så vis minska antalet 

outbildade arbetare ute på byggena. Säkerheten ökar troligtvis ute på byggena då de som 

arbetar är utbildade samt då ledningen vet vilka som befinner sig på arbetsplatsen.  

 

                                                 
31 www.Byggnadsarbetaren.se: ”Ny offensiv mot svartjobb på bygget” 
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3.13 Regionalt skyddsombud 
Den 9 april 2008 fördes en diskussion med Tony Kyrk, regionalt skyddsombud som 

arbetar på Byggnads avd.29 i Karlstad. Här diskuterades frågor kring det regionala 

skyddsombudets uppgifter i utbildningen av skyddsombud, Skanskas säkerhetspolicy, 

gymnasiestudenters utbildning inom arbetsmiljö och även om visuell styrning på 

byggarbetsplatser.  

 

3.13.1 Regionalt skyddsombuds uppgift 
Ett regionalt skyddsombud har det övergripande ansvaret över andra skyddsombud, men 

huvuduppgift är att vara verksam där lagen inte kräver att man skall ha ett skyddsombud. 

De arbetsuppgifter som prioriteras av det regionala skyddsombudet är att vara verksam på 

mindre byggföretag som har mindre än fem stycken anställda. 

 

3.13.2 Utbildning av skyddsombud 
Två gånger om året hålls utbildningar för skyddsombud. Denna skyddsombudsutbildning 

hålls av det regionala skyddsombudet här i Värmland. Grundutbildningen BAM, som 

betyder bättre arbetsmiljö, är partgemensam där Sveriges Byggindustrier och Byggnads 

är parter och kravet är att de har denna utbildning tillsammans. För att ett skyddsombud 

ska kunna bli formellt riktigt utsett, så krävs att byggföretaget lämnar förslag på 

skyddsombud till Byggnads, där då Byggnads har vetorätten att godkänna personen i 

frågan. Efter att Byggnads godkänt personen i fråga skickas anmälan vidare till 

arbetsmiljöverket (AMV) för registrering. När då detta är gjort är skyddsombudet 

formellt utsett.  

 

Efter den 8 april 2008 gjordes dock ändringar i lagen gällande registrering av 

skyddsombud till AMV, vilket innebär att Byggnads inte behöver rapportera vidare till 

AMV. Detta innebär att Byggnads kommer att ha ansvaret för registrering av 

skyddsombud och att de blir formellt utsedda, då inte AMV är inblandat. Mandattiden för 

ett skyddsombud är tre år och frågan ställs till berört skyddsombud om eventuell 

förlängning efter mandatperiodens slut. Enligt Kyrk bör inte ett skyddsombud vara lagbas 
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samtidigt på en byggarbetsplats, om inte arbetsplatsen har sådan karaktär att den är liten 

och består av endast av ett fåtal personer i produktion. Denna regel har Kyrk som 

grundregel när skyddsombud utses på en arbetsplats och detta är en rekommendation från 

honom till arbetsgivaren. Han anser att lagbasen strävar efter att tjäna tid och pengar 

medan ett skyddsombud ska se till att lagar och regler efterföljs. Att vara både lagbas och 

skyddsombud på en byggarbetsplats skulle innebära att ansvaret för denna person skulle 

bli för stort. Att vara lagbas eller skyddsombud på en byggarbetsplats innebär att denna 

person arbetar med uppdraget samtidigt som han eller hon  fortfarande ska medverka i 

produktionen och vara med och producera.  

 

3.13.3 Minskade resurser hos AMV 
Arbetsmiljöverket har kommit fram till att staten skall spara in pengar, ca 60 miljoner på 

några år. Detta ska delvis ske genom naturliga avgångar för personer som arbetar på 

AMV. Kyrk tror att detta kommer att få konsekvenser med tiden, då resurserna inte blir 

ersatta med nya.  

 

3.13.4 Säkerhetsinformation inom gymnasieskolan 
Byggnads hade stor påverkan på de elever som gick bygg och anläggning förr om åren. 

Då kunde de spendera hela dagar ute i skolorna och informera om arbetsmiljö och 

säkerhet. Detta förekommer inte längre utan arbetsmiljöinformationen är en liten del i 

den allmänna informationen som ges av Byggnads till gymnasieskolorna i Värmland. 

Detta påverkar kunskapen om säkerhet och hur eleverna tänker när de kommer ut i 

arbetslivet.  

 

3.13.5 Säkerhetsarbete hos de större byggentreprenö rerna 
Alla de större byggföretagen trycker hårt på säkerheten där deras policy är självklar. 

Enligt Kyrk så tror han att desto längre ner i organisationen i ett företag man kommer 

desto mer glöms säkerheten bort. Trots den hårda policyn så förekommer det dödsolyckor 

och de flesta är fallolyckor som beror på den mänskliga faktorn. 
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De större byggföretag som samarbetar och bjuder in Byggnads till företagets 

säkerhetsträffar och skyddsombudsträffar är NCC och PEAB. Detta görs enligt Kyrk för 

att de vill ha ett nära samarbeta och en nära relation till Byggnads om skydd- och 

säkerhetsarbeten och deras kompetens i ämnet. Träffar har dock hafts med Skanskas 

medbestämmandegrupp där arbetsmiljö och säkerhet tas upp. Dessa MB möten kommer 

att genomföras med jämna mellanrum, detta tycker Kyrk är bra men efterlyser Byggnads 

deltagande i Skanskas informationsmöten om säkerhet. Gällande grundkurser (BAM) så 

har inga medarbetare från Skanska gått utbildningen, vilket är förvånande enligt Kyrk 

men han tror att det kommer att bli bättre. Tillbudsrapportering som Skanska trycker hårt 

på tycker Kyrk är bra, då detta resulterar i att företaget vet vart de ska sätta in resurser för 

att öka säkerheten.  

 

Att skyddsronderna bedrivs utan underentreprenörernas (UE) medverkan är något 

negativt enligt Kyrk. Att låta UE delta skulle kunna göra att arbetsmiljön blir bättre. Detta 

för att få åsikter från UE på bedömningen av skyddsronderna som kanske inte blir 

tillgodosedda annars. Ett stort bekymmer är mindre UE där det saknas utbildning 

gällande skydd- och säkerhet i vissa företag och där det inte finns samma arbetsmiljötänk.  

 

3.13.6 Allmän oreda 
Allmän oreda är ett bekymmer på många byggarbetsplatser och är en faktor som 

förorsakar olyckor. Allmän oreda står i stort sett på vartenda skyddsrondsprotokoll som 

en anmärkning. Man förlorar inte på att hålla rent och snyggt, det skapar bara en 

fräschare och trevligare arbetsmiljö. Ett rent och städat bygge ger bättre ekonomiska 

förutsättningar och kortare byggtid, menar kyrk, som har sett både bra och dåliga 

arbetsplatser.   

 

3.13.7 ID 06 
ID 06 är ett bra alternativ för att komma åt svartarbete, ekonomisk brottslighet och se 

vilka som är närvarande på en byggarbetsplats. ID06 är något Kyrk tror kommer vara bra 

för säkerheten, även om huvudsyftet är att komma åt svartarbete på byggarbetsplatserna.  
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3.13.8 Visuell styrning 
Visuell styrning av ett byggprojekt var något som Kyrk inte kände till men han tyckte att 

det lät som en mycket bra idé. Det är information som saknas i branschen och med visuell 

styrning kan man nå ut till alla medarbetarna. Dock är det synd om inte 

underentreprenörer medverkar i denna information, där deras medverkan kan bidra till en 

förbättring till säkrare byggarbetsplatser. 32 

 

                                                 
32 Tony Kyrk, Regionalt Skyddsombud, Byggnads avd 29 
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3.14 Seminarium: Säkra arbetsplatser 
Den 24 april 2008 hölls på Karlstads statshotell ett av flera säkerhetsseminarier för 

Skanskas Värmlands medarbetare. Tanken är att samtliga 11 000 medarbetare i Sverige 

skall vara med på liknande seminarier som hålls runt om i landet.  

 

Seminariet inleddes med att Marcus Johansson, distriktschef Skanska Värmland, 

presenterade Skanskas uppsatta mål, ”0 olyckor”. Därefter tog Anneli Mälargård, 

arbetsmiljö, och Bo Augustsson, personalchef, över och höll i det fyra timmar långa 

seminariet.  

 

Anneli visade ett bildspel med goda exempel bestående av bilder som tagits under de 

gjorda arbetsplatsbesöken i samband med examensarbetet. Tyngden lades under 

seminariet på ställningar, allmän oreda, personlig skyddsutrustning och att man ska trivas 

på sin arbetsplats. Under seminariet visades även flera filmer med avskräckande exempel. 

I en av filmerna intervjuades arbetskamrater till en medarbetare som omkommit i en 

arbetsplatsolycka, denna film var mycket gripande och gav förhoppningsvis många en 

tankeställare.  

 

Deltagarna i seminariet delades in i grupper och varje grupp fick sitt eget bord. 

Anledningen till detta var att det skulle skapas diskussioner runt de frågor som togs upp, 

vilket det också gjorde.  
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              Figur 4: Diskussion mellan deltagarna och ledarna Annelie Mälargård och Bo Augustsson 

 
Att ha ordning och reda på bygget minskar snubbelrisker och irritation t.ex. genom 

damm. Den allmänna oordningen medför att arbetet tar längre tid att utföra, en minskad 

lönsamhet samt att kvalitén kan påverkas negativt.33     

Anledningen till att allmän oreda förekommer på byggen ansåg många berodde på att det 

hela tiden finns en tidspress, ”Man känner sig hela tiden pressad att producera”, sa en 

deltagare. Många menade även att det är fel med städdagar ute på byggena då städning 

bör göras kontinuerligt och att det oftast är UE eller av UE inhyrda arbetare som är de 

som håller sämst ordning kring sig. Förslag att debitera för städning eller skicka hem 

arbetare togs upp men det är svårt då det kan vara svårt att få tag i arbetare och att det 

som sagt finns satta slutdatum då projekten ska vara klara.  

 

Då frågan om hur en chef kan inspirera medarbetarna att följa skyddsföreskrifter dök upp 

så tyckte deltagarna att det finns många sätt som en chef kan inspirera. Några av dessa är 

att de kan föregå med gott exempel, informera om vilka förutsättningar som gäller för 

arbetet, vara lyhörda och diskutera om den närmast kommande tiden, vara delaktig, visa 

intresse, bjuda in personer med fräscha idéer till bygget etc.  

                                                 
33 Skanska Sveriges arbetsmiljöstab 
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Informationsfrågan dök upp flera gånger under diskussionerna och är enligt de flesta 

något som kan förbättras både på byggena och emellan byggen. Många av de deltagande 

undrade vad som egentligen händer med tillbudsrapporterna och om man inte på något 

sätt kunde få veta vad som händer på andra byggen, helt enkelt för att undvika att göra 

samma misstag, ”Det är många som sitter och uppfinner hjulet igen, tyvärr”. Genom 

tillbudsrapporter, arbetsberedningar och mer information trodde deltagarna att många 

olyckor kunde förhindras från att hända men det framgick även att tillbudsrapporteringen 

är något som många slarvar med och som många inte riktigt vet hur det fungerar. De 

visste hur man gjorde men inte riktigt vart gränsen går för vad som ska rapporteras och 

vad som händer med dem när de väl rapporterat.   

 

”Svårt att få folk över huvudtaget att bli skyddsombud, hur 

ska man då kunna känna sig som ett?” 

 

För att få en säkrare arbetsplats ansågs det att medarbetarna skulle bli mer egoistiska i sitt 

tänk. Gör man det säkert för sig själv så tjänar även arbetskamraterna på det. Det är svårt 

att få fram frivilliga att bli skyddsombud på arbetsplatserna vilket är lite oroande då varje 

medarbetare skall vara sitt eget skyddsombud. En deltagare menade att man redan på 

morgonen i bilen när man sätter på sig sitt bälte ska tänka att nu är jag mitt eget 

skyddsombud, vilket är en mycket sund tanke. 

 

Frågan om hur engagerade deltagarna var i säkerheten på arbetsplatsen var intressant. Här 

var det en deltagare som valde två på en femgradig skala, där fem är bäst. Anledningen 

till detta menade han var att han gjorde kortare jobb och att han inte hinner engagera sig 

på arbetsplatsen, en tanke som kanske många arbetare som gör kortare jobb har.   
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4. Datainsamling 
För att komma fram till vilka problem och brister som finns på Skanskas 

byggarbetsplatser i Värmland gjordes arbetsplatsbesök och intervjuer. Denna 

datainsamling visade att mycket av de problem som finns på arbetsplatserna beror på den 

mänskliga faktorn och enligt många av de intervjuade finns det brister i informationen på 

byggena och mellan byggen. Nedan följer statistik på arbetsolyckor samt anmärkningar 

från skyddsronder i Skanska Värmland samt en sammanfattning av de gjorda 

intervjuerna.  

4.1 Statistik, Skanska Värmland 
En sammanställning utdelad av vår handledare Anneli Mälargård visar följande statistik 

över skydds- och miljöronder från de pågående byggena under andra halvan av 2007.  

 

Tabell 3: Anmärkningar under skyddsronder på byggen i Värmland under andra halvan av 2007. 

Anmärkningar (st) Punkter i checklistan
16 Ställningar/Trapptorn
14 Allmän ordning
13 Fallskydd
11 Personlig skyddsutrustning
7 Tillfällig el
6 Brandskydd
5 Avstängningsanordning/Källsortering
4 Belysning/takarbeten
3 Damm/Lyftredskap/Maskiner  

 

Från 2006-01-01 till 2008-02-28 har det inträffat 24 olyckor i Värmland där den drabbade 

har blivit sjukskriven, se bilaga 1. Av dessa olyckor var sex st. fallolyckor och många av 

olyckorna beror på den mänskliga faktorn, t.ex. skador som uppkommer på grund av 

oaktsamhet, saknad av personlig skyddsutrustning, bristfällig riskbedömning och slarv.  
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4.2 Intervjuer 

Intervjuerna är gjorda under perioden 2008-02-21 till 2008-03-28. Totalt gjordes 28 

intervjuer på de besökta arbetsplatserna med varierande längd från 20 – 60 minuter. De 

intervjuade har inte namngivits för att få en så trovärdig intervju som möjligt med ärliga 

svar då de intervjuade inte behöver känna sig utpekade. För frågor givna vid intervjuerna 

se bilaga 6, 7, 8 och 9. 

4.2.1 Platschefer/Arbetsledare 
Att byggbranschen är en av de branscher som är mest skade- och olycksdrabbad tror 

platscheferna beror på att det är en tillfällig arbetsplats som förändras under 

produktionen. De tror också att det kan bero på ställningar på höga höjder, där det är 

arbetsmoment som är riskfyllda. 

 

För att verkställa en säker arbetsmiljö tyckte de att byggarbetsplatsen skulle vara städad 

och att skyddsronder genomförs med jämna mellanrum. För att få säkrare 

byggarbetsplatser skulle alla i branschen vara mer delaktiga och att alla skulle vara mer 

medvetna om vilka risker som finns. Vad gäller attityden till säkerhet är denna bra bland 

medarbetarna medan nivån på UE varierar stort. Störst problem verkar finnas bland de 

UE som gör kortare jobb. Försök att tala dem som missköter sig till rätta har gjorts men 

detta biter inte riktigt utan hjälper oftast bara tillfälligt.   

 

Tillbudsrapporteringen har blivit betydigt bättre sista tiden men den kan förbättras 

ytterligare. För vissa har det krånglat vid inrapportering men på de flesta ställen verkar 

det fungera bra och alla vet hur man rapporterar.   

 

Skyddsombuden på arbetsplatserna anses ha en stor påverkan och ett stort inflytande då 

de till och med kan gå in och stoppa ett pågående arbete. Viktigt är att skyddsombudet 

visar intresse för säkerheten och att de strävar åt samma håll som platsledningen.  

 

Varje arbetare som kommer till arbetsplatserna får genomgå en säkerhetsintroduktion på 

kontoret. Detta fungerar bra men någon av dem som gör kortare jobb kan missas. 
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Skanskas regler och föreskrifter följs bra men där det brister är oftast när en UE säljer 

bort sin del till en annan UE.  

 

Att de faktorer som allmän oreda och fallskydd fått flest anmärkningar på Skanskas 

byggen i Värmland tror de intervjuade beror på slarv och att det är många olika 

yrkesgrupper på en byggarbetsplats.  

Att det förolyckades 12 personer förra året, tror de beror på hög produktion och den 

mänskliga faktorn. 

 

Arbetsmiljö är den första punkten som tas upp på lagbasmötena och protokoll från dessa 

sätts upp ute i barackerna. Säkert är dock inte att all information från mötena går ut till 

arbetarna. Det sätts även efter varje skyddsrond upp skyddsrondsprotokoll för arbetarna 

att ta del av.  

 

Byggympa är något som ses positivt men då ska alla på bygget delta. Det gör att man 

vaknar till och kroppen mjukas upp vilket förebygger skador.   

 

Visuell styrning är något nytt för många. Det finns på några byggarbetsplatser i 

Värmland, men är inte beprövat. Alla de tillfrågade var positiva till visuell styrning då det 

är ett bra sätt att sprida information på och eftersom alla blir mer delaktiga.  

    

 

4.2.2 Skyddsombud 
Ställningar där höga höjder förekommer och med stress och slarv som kombination är 

vad skyddsombuden tror kan vara en orsak till att byggbranschen är en av de mest skade- 

och olycksdrabbade branscher i Sverige. Alla skyddsombud tyckte att det fungerade bra 

på deras arbetsplatser gällande skydd och säkerhet, men de tror att det kan förbättras. 

Förbättringar troddes kunna ske genom att alla tog sitt ansvar, åtgärdade brister och fel 

som de ser på arbetsplatsen och att alla skulle få mer information gällande skydd- och 

säkerhet. 
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Skyddsombuden menar att alla har ett ansvar för säkerheten på arbetsplatserna men att de 

som skyddsombud har ett lite större överhängande ansvar att hålla koll och rapportera.  

 

Gällande underentreprenörer fungerade skyddsarbetet bra, men där det brister är de UE 

som är på arbetsplatsen korta perioder. Det framgick även att det slarvades med det 

personliga skyddet och städning av både Skanskas medarbetare och UE. Vad gäller 

attityden mot säkerhet är denna överlag mycket bra och där det brister är oftast hos dem 

som gör kortare jobb.  

 

Enligt skyddsombuden så är det mycket sällan som mindre tillbud antecknas och 

rapporteras. Alla har fått block att skriva i men detta fungerar inte riktigt som det borde.  

 

Skyddsombuden trodde att anmärkningar på ställningar berodde på slarv från framförallt 

underentreprenörer som tar upp material på ställningen och sen inte återmonterar denna. 

Allmän oreda på byggena orsakas av alla på bygget och det är den mänskliga faktorn som 

är orsaken. 

 

Att det var många dödsolyckor år 2007 tror de berodde på den mänskliga faktorn där den 

bidragande orsaken var slarv, vårdslöshet och stress i den högkonjunktur som då rådde. 

 

Information angående arbetsmiljö till arbetarna under produktion sker via protokoll från 

lagbasmöten samt skyddsrondsprotokoll. Brister i informationsflödet mellan det som sägs 

på lagbasmötena och ut till arbetarna kan finnas då de som representerar var yrkesgrupp 

kanske inte informerar sina egna medarbetare fullständigt. På mötena fås mycket 

information och det som kommer ut är det som prioriteras av representanten för 

yrkesgruppen.   

 

Visuell styrning var något nytt för många av skyddsombuden, men de trodde på idén bara 

yrkesarbetarna tog sig tid att läsa på tavlan och se fördelarna med det. 
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4.2.3 Skanskas medarbetare  
Medarbetarna ansåg att byggbranschen är en skade- och olycksdrabbad bransch på grund 

av pressade byggtider och att det är en tuff och hård arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet 

gällande skydd- och säkerhet tyckte de flesta fungerade bra på Skanskas arbetsplatser, 

men de tror att det kan förbättras. Denna förbättring kunde göras genom att använda de 

hjälpmedel som finns att tillgå på marknaden. De allra flesta var medvetna om att alla 

hade ansvar för säkerheten på arbetsplatsen och att alla är lika delaktiga i att det 

efterföljs. Vad gäller attityden mot säkerhet ansåg medarbetarna att denna blivit betydligt 

bättre och att det i stort sett inte finns någon ”macho-attityd” längre.  

 

För att verkställa en säker arbetsplats var skydds- och miljöronder det som vägde tyngst, 

och att de anmärkningar som rapporteras följs upp. Det som framgick av 

intervjuunderlaget var också att de som gjorde åverkan på en ställning, så att skyddet 

sattes ur funktion, skulle montera tillbaka det skydd som tagits bort. Många ansåg att 

kurser om skydd- och säkerhet och bättre information om arbetsmomentet skulle leda till 

en förbättring på arbetsplatserna. Det som också framgick var att tillbudsrapportering inte 

sköttes som den borde, detta på grund av att det inte kändes relevant att rapportera mindre 

skador och företeelser. Säkerhetsintroduktionen till alla arbetare som kommer till 

arbetsplatsen uppskattades och att kopior från aktuella skyddsronder och lagbasmöten 

delades ut under byggets gång.  

  

Säkerhetsmässigt ansågs Skanska hela tiden ligger steget före de flesta UE. Medarbetarna 

ansåg också att de UE som slarvar mest med skydd- och säkerhet på byggarbetsplatserna, 

var mindre UE. Detta trodde de berodde på att inte samma säkerhetskrav finns på de 

mindre arbetsplatserna.  

 

Alla var inte medvetna om att de som gör åverkan på skydd så att någon förolyckas eller 

skadas, kan bli vållande till annans död eller skada. Varför det förekommer anmärkningar 

på skydds- och miljöronder gällande ställningar där skydd tas bort och allmän oreda, tror 

de beror på den mänskliga faktorn. Allmän oreda på arbetsplatsen var alla överens om att 

det var en bidragande orsakade till arbetsplatsolyckor. Byggympa är något positivt, 
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speciellt för de som är stela på morgonen då detta gör att risken för att t.ex. snubbla 

minskar.    

 

Visuell styrning var något nytt, men alla var positiva till denna metod. Det som låg till 

grund för denna positiva anda var att de ansåg att man kan aldrig kunde få för mycket 

information. 

 

 

4.2.4 Underentreprenörer 
Alla underentreprenörer var medvetna om vilka regler som gällde för skydd- och 

säkerhet, men det slarvades med personlig skyddsutrustning av vissa. De ansåg att det 

inte var någon större skillnad mellan skydd- och säkerhet mellan de större 

byggentreprenörerna (Skanska, NCC och Peab), men att Skanska är något bättre på att 

informera. Alla de intervjuade UE menade att Skanska har samma värderingar gällande 

skydd och säkerhet på UE som sina egna medarbetare och vad gäller kraven på skydd och 

säkerhet är dessa inte svåra att leva upp till utan det är självklara och enkla saker, att det 

sen inte alltid följs beror troligen på slarv. 

 

Vad gäller attityden ute på arbetsplatserna ansåg alla UE att det i stort sett inte längre 

finns någon ”macho-attityd” men där det förekommer mest är bland dem som gör kortare 

jobb. Någon ansåg även att trycket gällande säkerhet uppfattades större bland Skanskas 

medarbetare på grund av att de har sin ledning på plats. Vad gäller morgongympan så 

ansågs denna vara positiv då de förstod att det är bra för många att bli uppvärmda. Någon 

ansåg sig klara sig utan men kunde ställa upp om alla andra var med.  

  

Varför det förekommer anmärkningar på skydds- och miljöronder gällande ställningar 

och allmän oreda, tror de beror på prioritering och den mänskliga faktorn. Allmän oreda 

på arbetsplatsen var alla överens om att det var en bidragande orsakade till 

arbetsplatsolyckor. 
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Visuell styrning var något nytt, men alla var positiva till denna metod. Liksom Skanskas 

medarbetare tyckte även UE att det aldrig kan fås för mycket information.  

 

 

4.2.5 Sammanfattning intervjuer 
Alla de intervjuade var överens om att allmän ordning skapar en säkrare byggarbetsplats, 

där risken för skador minimeras. Orsaken till oordning är den mänskliga faktorn där både 

Skanskas medarbetar och UE bidrar. Ett stort problem verkar dock vara de korta 

arbetena, speciellt där en UE i sin tur anlitar en annan UE. Dessa kan utföra ett jobb över 

en dag och är på så vis svåra att kontrollera.    

Alla arbetare som kommer till arbetsplatsen får genomgå en säkerhetsintroduktion om 

vilka regler som gäller för just den arbetsplatsen, ibland kan dock någon som gör ett 

kortare jobb över dagen missas. Idag är attityden mot säkerhet bra och den så kallade 

”macho-attityden” verkar i stort sett inte finnas kvar förutom på några håll, främst bland 

de som gör kortare jobb vilket oftast är UE till UE.  

 

Tillbudsrapporteringen har blivit bättre än den varit men det är sällan mindre tillbud 

rapporteras.  

 

Information om arbetsmiljö på arbetsplatserna fås genom att protokoll från lagbasmöten 

samt att skyddsrondsprotokoll sätts upp men det är inte alltid att all information når ut till 

arbetarna.   

 

Genomgående hölls det med om att det var den mänskliga faktorn som var den 

bidragande orsaken till att skydd- och säkerhet sattes ur spel på byggarbetsplatserna och 

att information skulle kunna leda till en förbättring. Denna information skulle kunna 

komma genom visuell styrning, som alla var positiva till.  
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5. Visuell styrning 
Då problemen på byggena ofta beror på den mänskliga faktorn och brister i 

information/kommunikation så finns det en metod som kan öka kommunikationen och få 

medarbetarna att känna sig mer delaktiga, nämligen visuell styrning.  

 

5.1 Historik till den visuella styrningen 

Metoden togs från början fram av Toyota i samarbete med Japan Management 

Association Consultants (JMAC) för att vid utveckling av nya bilmodeller korta ledtiden 

och öka tjänstemannaproduktiviteten. Metoden har i Sverige tagits efter av Saab, Scania 

och Volvo lastvagnar. Metoden går ut på att sätta människan i centrum istället för 

tekniken och optimera skapandet, användandet av kunskap och erfarenhetsåterföring.  

 

Peab, som var först med denna metod i byggbranschen, drev tre SBUF-projekt (Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond) under 2005 där de ville se om en visuell planering, 

deras modell av visuell styrning, kunde effektivisera projekteringen och produktion av ett 

projekt, resultaten var positiva. Under projekten hölls täta möten där problem, uppgifter, 

generell information och beslut redovisas i form av lappar på tavlor. Efter projekten 

kunde det ses att problem löstes tidigare, beslut togs snabbare, arbetet blev lugnare och 

det blev enklare att samordna personalen, både den egna, UE och leverantörer.34  

 

För att kunna genomföra en förändring som denna krävs ett engagemang och positiv 

attityd. Metoden bygger på kommunikation vilket betyder att människorna som genomför 

detta måste vilja få en förändring. Metodens fokus ligger inte på tekniken utan på 

människan. Med hjälp av den visuella planeringen kan mål och planer visualiseras vilket 

är en grund för att hitta problem, tydliggöra dem och lösa dem tidigt. Enligt Peab har 

metoden fungerat bättre i projekteringsskedet än under produktion.  

 

Den visuella planeringen bygger på att en verklig plan sätts upp och bryts ner till olika 

mål som kopplas mot olika individer. Till hjälp finns stora pappersark där post-it lappar 
                                                 
34 Informationsblad: SBUF, ”Visuell Planering– En ny planeringsmodell för byggbranschen” 
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kan sättas upp. Stöts problem på sätts detta upp på en av tavlorna vilket ger en illustration 

av vilka problem som finns och man kan börja arbeta på lösningar på problemen 

omgående.  

 

5.1.1 Peabs version av visuell styrning 
Först sattes ett förväntat resultat upp där den slutliga produkten visualiserades för att ge 

samma målbild till samtliga deltagande. Målbilden bröts ner till produktionsavsnitt och 

aktiviteter där aktiviteterna studerades i detalj och visualiserades, detta gav även ett bra 

underlag för kommande arbetsberedningar. På en tavla kunde lappar sättas upp med 

eventuella risker eller oklarheter. En strukturplan, plan över aktiviteters ordning och 

beroende av varandra, gjordes över produktionsavsnitten och aktiviteterna. Härefter 

upprättades en produktionstidplan vilket är en plan där aktiviteterna tidsatts. Utifrån 

denna upprättades en materialleveranstidplan och slutligen upprättades en 

projekteringstidplan.   

 

Projektets delmål identifierades genom projekteringstidplanen och sattes upp i form av 

lappar på en långtidsplan, vilket är en plan med alla delprocesser från start till mål. 

Långtidsplanen bröts därefter ner i en rullande månadsplan som i sin bröts ner i 

veckoplaner, båda dessa visualiserades på väggen. På väggen sattes även något som 

kallas ”Knäckefråge-tavlan” där alla olösta frågor togs upp och visualiserades i form av 

post-it-lappar. Alla beslut anslogs på en egen tavla och till samtliga deltagande 

distribuerades en beslutslista. Genom vad som kallas ”Till/från matristavla” kunde alla 

funktioner kommunicera med varandra och genom en ”inlåda” kunde intressenter utifrån 

komma med frågor och problem. På informationstavlan sattes allmän information upp. 

För bild över systemet se figur 5 nedan. 

 

I metoden finns en kretsgång där de problem som kommer upp hela tiden löses vilket 

innebär att produktionstidplanen ändras efter tidens gång.35  

 

                                                 
35 Dalman Claes, ”Peab Projektrapport 2005” 
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Figur 5: Figur över Peabs VP-system för produktion 36 

 

5.1.2 Skanskas modell av visuell styrning 
Inom Skanska Sverige heter projektledaren för visuell styrning Erik Lundman. Enligt 

denne har Skanska skapat sin egen variant av visuell styrning efter att ha sett positiva 

reaktioner från Scania i Södertälje samt Peabs SBUF-projekt. Tanken är att införa 

morgonmöten för att skapa en synlighet och på så vis sprida samma information till alla 

medarbetare.37 I en artikel i Fokus Skanska 1, mars 2008 lyfter Erik fram den visuella 

styrningen och utformningen av bodar som två viktiga faktorer för att öka delaktigheten 

ute på Skanskas byggarbetsplatser. Enligt denna artikel har en undersökning gjorts som 

visar att enbart 36 % av Skanskas yrkesarbetare anser att de blir sedda av företaget. Den 

visuella styrningen ökar delaktigheten och effektiviteten genom whiteboardtavlan som 

ska sitta synligt på bygget och de möten som hålls framför denna varje morgon. 

                                                 
36 Informationsblad: SBUF, ”Visuell Planering– En ny planeringsmodell för byggbranschen” 
37 Lundman Erik 
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Tavlan är ett sätt att både sprida information för ledningen och för medarbetarna att göra 

sig hörda och få dela med sig av den kompetens de besitter. Tavlan utformas individuellt 

för varje arbetsplats efter vad som prioriteras. 

 

Skanskas metod skiljer sig alltså från Peabs på så vis att Skanska har en metod med bara 

en tavla på vilken t.ex. kommande aktiviteter, leveranser och övrig information finns. 

Skanska lägger tyngden på att varje morgon samtala med medarbetarna för att klargöra 

och informera och använder på så vis inte den visuella styrningen vid projektering utan 

ute i produktion.   

 

Nedan följer två exempel på hur whiteboardtavlor kan se ut och sitta för den visuella 

styrningen. I figur 6 visas ett bra exempel på hur en tavla kan sitta och se ut. En bra idé 

på denna är en bild över bygget där var arbetare är markerad med hjälp av fotografier så 

det går att se var alla befinner sig.  

 

 

Figur 6 Exempel på hur en tavla kan sitta och se ut 
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Figur 7 visar ett morgonmöte och man kan tydligt se att det diskuteras framför tavlan, 

vilket är den grundliggande faktorn för metoden.  

 

Figur 7 Diskussion vid morgonmöte framför whiteboardtavlan 
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6. Resultat 
En byggarbetsplats är en tillfällig arbetsplats som hela tiden förändras och det finns aldrig 

två helt lika byggarbetsplatser. Detta skapar många problem som gäller arbetsmiljö och 

säkerhet och kräver mycket av det byggföretag som tagit på sig ansvaret. Ansvaret 

gällande arbetsmiljön på ett bygge är ett stort ansvar, då man ansvarar för säkerheten för 

alla som arbetar på och som besöker arbetsplatsen. Slarvas det med säkerheten så är detta 

ett stort problem och om någon skulle skadas svårt eller omkomma är detta en tung börda 

för alla och speciellt för den som blir utpekad ansvarig för olyckan och eventuellt straffad 

för densamma. För att minimera risken för olyckor bör medarbetarnas medvetenhet för 

risker och olyckor ökas och säkerhet prioriteras högre.  

 

6.1 Hur ser det ut på Skanskas byggarbetsplatser? 
Genom de arbetsplatsbesök och intervjuer som gjorts har en bild av Skanska Värmlands 

arbetsplatser målats upp. På varje bygge som besökts har vi fått ett varmt välkomnande 

och stämningen ute på byggena har varit positiv, vilket också intervjuerna visade. Alla 

tillfrågade trivdes på arbetsplatsen och mycket beror på kamratskapen som bildas i ett 

arbetslag.  

 

Första anblicken av alla byggen var positiv då staket, skyltar och materialgårdar var 

prydliga och välordnade. Graden av säkerhet varierade på de olika arbetsplatserna, det 

var ingen arbetsplats som var felfri men vi hittade inte heller några större brister hos 

någon av dem. 

 

Statistiken visar att det är fallolyckor som är den vanligaste orsaken till arbetsskador och 

även dödsfall inom byggbranschen. Samtidigt fås flest anmärkningar i skyddsronder på 

allmän ordning och ställningar/skyddsräcken. Denna bakgrund ledde till att det vid 

skyddsronder valdes att fokusera på allmän ordning och skyddsräcken.  
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6.1.1 Skyddsräcken 
Bristerna på skyddsräcken är oftast att det endera saknas sparkskydd eller att någon slags 

åverkan är gjord i samband med transport av material, vilket båda beror på den mänskliga 

faktorn. Genom intervjuerna kan det fastsällas att så är fallet. Alla de intervjuade höll 

med om att det är arbetarna själva som gör åverkan på skyddsräcken och att de inte 

åtgärdar efter sig kan bero på tidspress eller ”ren slöhet”. Positivt är att alla de intervjuade 

ansett att ställningarna i stort sett alltid är korrekt byggda från början.  

 

Följande bilder visar typiska exempel på skyddsräcken som ej är godkända. Skulle en 

olycka hända här är den som satt skyddsräcket ur funktion som bär ansvaret. Oftast sker 

detta i samband med att material lastat in, som t.ex. på figur 10.  

 

Figur 8 Skyddsräcke där mellanledare monterats ner och sparkskydd saknas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellanledare 
är 
nedmonterad 
och 
sparkskydd 
saknas 
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På bilden nedan saknas sparkskydd och mellanledare. Var ansvaret om en olycka händer 

ligger beror på anledningen till varför skyddsräcket ej är funktionsdugligt. Olika orsaker 

kan t.ex. vara att material lastats upp eller så håller skyddsräcket eller det ”riktiga” räcket 

på att monteras dit.  

 

Figur 9 Mellanledare och sparkskydd saknas  

På figur 10 transporteras material in via ställning. Detta är ett moment som ska ske via en 

intagsbrygga eller får ske om ingen påverkan behöver göras på de skydd som finns. Om 

skydd ska flyttas behöver detta moment planeras samt övervakas.   

 

Figur 10 Material lastas in på ställning där skyddsräcket monterats ner. 

 

Mellanledare och 
sparkskydd saknas 

Skyddsräcke 
nedmonterat  
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Figur 11 visar en utmärkt ställning. Här sitter alla skydd rätt, första hjälpen finns på varje 

plan och ett skyddsnät finns om något skulle falla ner. Ställningen är befriad från oreda 

vilket gör att snubbelrisken är minimaliserad.  

 

Figur 11 Foto på en exemplarisk ställning 

Följande bild visar en övergång mellan två ställningar i form av ditlagd trall. Detta utgör 

en stor snubbel- och fallrisk.  

 

Figur 12 Övergång mellan två ställningar 

För stort avstånd 
mellan trall och 
vägg.  
Sparkskydd saknas 
och nivåskillnaden 
utgör en snubbelrisk 
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6.1.2 Allmän oreda 
På en arbetsplats jobbar det människor med olika syn på saker och ting. En del vill ha det 

väldigt rent och snyggt medan andra accepterar viss mängd bråte. Då delade meningar 

råder innebär detta självklart att oredan på byggena varierar. Under intervjuerna har det 

framgått att ingen yrkesgrupp är perfekt då det gäller städning men det största problemet 

verkar ligga hos UE som är inhyrda under kort tid på bygget, oftast UE anlitade av en 

annan UE. Anledningen till att just dessa kan orsaka mer oreda än andra grupper kan vara 

att många av dessa saknar branschnära utbildning, inte har spenderat så stor tid ute på ett 

bygge och inte känner till hur stora riskerna för skador är inom branschen.     

 

Under de gjorda arbetsplatsbesöken har den allmänna ordningen varierat från bygge till 

bygge men även på olika delar av samma bygge. Ett stort problem är de sladdar som blir 

liggandes på golven på byggena. Att sladdarna måste dras råder ju inga tvivel om så 

länge inte sladdlösa maskiner etc kan användas. Problemet uppstår då många av de 

sladdar som inte används blir liggandes kvar eller att stora mängder sladdar samlas på ett 

ställe och utgör en snubbelrisk.       

 

Ofta på byggen så bildas det stora samlingar av kablar och sladdar runt undercentralerna 

som utgör en stor snubbelrisk. Sladdarna dras ofta utan någon direkt tanke och blir ofta 

liggandes ivägen för passerande.  
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I figur 13 nedan visas hur det ofta ser ut runt elcentraler på ett bygge. Vid smala passager 

måste man kliva över sladdarna och om man t.ex. bär på något och inte är uppmärksam 

kan man snubbla till.      

 

Figur 13 Foto på kablar från undercentral. 

 

En enkel lösning för att minska snubbelrisker i trappa är att sätta dit halkskydd som på 

fotot nedan.   

 

Figur 14 Halkskydd i trapp 
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På fotot nedan visas ett mindre bra exempel på hur det kan se ut runt en såg. 

Snubbelrisken är stor vilket i detta fall kan förenas med livsfara. 

 

Figur 15 Allmän oreda runt kapsåg 

 

Allmän oreda utgör en snubbelrisk och minskar framkomligheten.     

 

Figur 16 Allmän oordning på utsidan av ett bygge 
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Nedan utförs gipsning i en källare. Sladdarna utgör en snubbelrisk framförallt då 

arbetaren kliver ned från bocken.  

 

Figur 17 Bilden visar hur det ofta ser ut i trånga utrymmen 

Arbetaren jobbar med att lista. De lister som ligger utspridd på golvet utgör en 

snubbelrisk för både arbetaren själv och förbipasserande.  

 

Figur 18 Allmän oordning runt såg 
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Runt byggsågen är det viktigt att det hålls rent och snyggt. I detta fall har mycket spill 

samlats bredvid sågen och utgör en snubbelrisk.   

 

Figur 19 Bild på en byggsåg 
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6.1.3 Personlig skyddsutrustning   
Personlig skyddsutrustning är en punkt där problemen är stora. Under arbetsplatsbesöken 

har flertalet arbetare setts utan fullständig skyddsutrustning, på vissa ställen har både 

hjälm, varselkläder och skyddsskor fattats. Slarv finns i alla yrkesgrupper men av det som 

vi sett och hört så är det bland mindre firmor som är inhyrda under kortare tid som de 

största problemen ligger. Att säga till och tjata på dem hjälper inte längre utan något 

behövs göras, frågan är bara vad.       

 

 

Figur 20 Personlig skyddsutrustning saknas. Att ej bära varselkläder kan göra arbetarna svåra att se i vissa 
situationer. 

 

Figur 21 Ett gott exempel och föredöme vad gäller personlig skyddsutrustning

Personlig 
skyddsutrustning 
saknas 
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6.1.4 Hjälpmedel  

På byggen används mycket stegar, speciellt av elektriker. Oftast används rangliga stegar 

som på figur 23. Att rekommendera är stegar som på figur 22 med bred botten, en platå 

att stå på och skydd framåt och på sidorna.  

       
Figur 22 Bra exempel på arbetsstege         Figur 23 Mindre bra exempel på arbetsstege 

   

Saxliftar är ett bra hjälpmedel då de når högt och är stabila. Höjden utgör då en fara om 

något skulle tappas uppifrån. Att spärra av området runt saxliften är därför att 

rekommendera.  

 

Figur 24 Pågående arbete med saxlift  
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6.1.5 Trivsel/gemenskap 
För att skapa en trivsam arbetsplats med god kamratskap finns enkla metoder. På bilderna 

nedan står medarbetarna samlade runt grillen och småpratar. Att grilla korv är ett enkelt 

och billigt sätt att skapa trivsel och ett tillfälle att träffas och samtala allmänt.  

  

 

Figur 25 Samling vid grillen en fredag eftermiddag 

 

 

Figur 26 Korvgrillning ger en möjlighet till konversation 
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6.1.6 Byggympa 
Morgongympan är något som alla anser vara positivt men att det för en del varken gör till 

eller från. Att bli mjuk i kroppen och vakna till är dock något som alla tjänar på och det 

minskar risken för skador. 

 

 

Figur 27 Morgongympa för både Skanskas medarbetare och UE 
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6.2 Vårt förslag till den visuella styrningen 
Visuell styrning är en metod som bygger på kommunikation och synlighet för arbetarna. 

För att lösa många av de problemen och brister som finns i säkerheten ute på 

byggarbetsplatserna så skulle detta kunna vara en lösning då medarbetarna hela tiden blir 

påminda och känner sig delaktiga.  

 

I grund och botten är det dock inte vad som står på tavlan som är viktigt utan tyngden 

ligger på den ansvarige för tavlan. Det är denne som bestämmer hur mycket säkerhet som 

diskuteras och hur det som sägs efterföljs. De punkter som tas upp är: Allmän ordning, 

personlig skyddsutrustning och skydd och ställningar. Anledningen till detta är att det 

under detta arbete visats att det är här som det oftast finns brister i säkerheten och de 

flesta olyckor är fallolyckor. Det som också framgått är att många av de problem som 

finns på arbetsplatserna beror på den mänskliga faktorn och är alltså problem som skulle 

kunna undvikas.  

 

Vår idé är att den som är ansvarig för tavlan gör en bedömning i slutet på varje arbetsdag 

där denne markerar på tavlan var han/hon tycker att säkerheten gällande dessa punkter 

ligger. Att enbart markera på tavlan hur säkerheten ser ut räcker dock inte enligt vår 

mening. Den ansvarige för tavlan bör tala om grunden för bedömningen och påpeka 

brister men får inte glömma att ge positiv kritik. Genom att hela tiden påpeka och 

påminna bör det ge resultat då det är medarbetarnas egna säkerhet som diskuteras.  

 

Vi tror att denna metod som vi kommit fram till kan användas på i stort sett alla 

byggprojekt och i andra verksamheter med positiva resultat. Anledningen till detta är att 

det är en enkel och tydlig metod som sätter fokus på de viktigaste punkterna där det klart 

och tydligt kan ses hur den verkliga situationen ser ut genom att det markeras i en skala 

på tavlan. Det är även enkelt att ändra på utformningen, innehållet och att lägga till 

kommentarer och andra anteckningar om så önskas. Oftast är de enkla metoderna de 

bästa och i detta fall tros det stämma.  
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Genom metoden visuell styrning kan ledningen och medarbetarna föra en diskussion om 

varför det ser ut som det gör och ge förslag på åtgärder. Nedan visas hur säkerheten kan 

integreras i den visuella styrningen men tavlan kan och bör anpassas efter var enskild 

arbetsplats då olika förhållanden alltid råder. Troligen är det dock dessa tre punkter som 

de flesta byggarbetsplatser har problem med och som det kan tjänas mycket på att hålla 

efter.  

 

 
Figur 28 Exempel på hur tavlan kan arrangeras och att sätta upp en affisch bredvid med detta budskap ger 
en tankeställare och budskapet ”Säkerhet” en större tyngd. 

 

6.2.1 Att bestämma nivåer 

Det är här den svåra biten av metoden ligger. Det ska sättas realistiska mål för 

arbetsmiljön, mål som medarbetarna ska känna går att nå. Arbetsmiljön påverkar både 

risken för skador, tiden för arbetet, lönsamheten och kvalitén vilket kan vara viktigt att 

lyfta fram. Målet är såklart att vara 100 procentiga på alla punkter.  

 

Ställningar och skydd 

Här ska utformningen vara fullständig. På en arbetsplats ska inga skydd fattas eller vara 

bristfälliga utan de regler och föreskrifter som finns ska följas. T.ex. ska det på 

∗ Personlig skyddsutrustning 

∗  Skydd och ställningar 

∗    Allmän ordning 

Vår aktuella säkerhet 

Bra 

Bra 

Bra 

Dåligt 

Dåligt 

Dåligt 
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ställningar finnas över- och mellanledare samt sparkskydd, finns inte detta så är 

ställningen inte godkänd och betyget på bygget ska minskas.  

 

Allmän oreda 

Detta är den punkt där det är svårast att bestämma en realistisk nivå som kan efterföljas. 

Mål som skulle kunna sättas upp är att det ska städas efter varje moment, varje 

yrkesgrupp ska städa efter sig, skräp ska slängas omgående så att ytor och passager är 

framkomliga utan snubbelrisker.  

Vad gäller sladdar ska dessa ej ligga utspridda utan hängas upp eller ligga efter väggen 

och sladdar som inte används bör rullas ihop och läggas undan. Detta är enkla saker som 

skapar en bättre arbetsmiljö för alla.  

Den ansvarige för tavlan bör vara någon som spenderar viss tid ute på bygget dagligen 

och på så vis ser vilka brister som finns, t.ex. en arbetsledare eller platschef. Ses det då att 

det på bygget ligger mycket sladdar eller är dammig osv. kan man sänka betyget 

beroende på grad av oreda och sedan diskutera detta.    

 

Personlig skyddsutrustning   

Här är det lätt att se om metoden fungerar eller inte. Detta ska fungera till 100 procent, en 

medarbetare utan skyddsutrustning är en för mycket. Här finns ett problem och det är att 

även om Skanskas medarbetare sköter sig exemplariskt så kan betyget dras ner då UE 

inte sköter sig. Men på arbetsplatsen jobbar alla med och för varandra och varje arbetare 

är lika mycket värd och ska följa Skanskas uppsatta regler och mål. Alltså räcker det med 

att en person på bygget saknar skyddskläder för att betyget ska minskas.  

 

Underentreprenörer ej med vid tavlan 

Ett problem är då UE eller de som UE hyrt in missköter sig då dessa inte medverkar vid 

tavlan. Detta innebär att informationen inte når ut till dessa och det blir svårt att ta itu 

med problemen. Ännu viktigare är då att Skanskas egna medarbetare föregår med gott 

exempel och tillrättavisar de som missköter sig. Viktigt här kan vara att ha ett starkt 

skyddsombud och en stark lagbas som är intresserade av att regler följs. Att sträva efter är 
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att ha minst en från varje yrkesgrupp med på morgonen framför tavlan som kan ta del av 

information samt vara med och diskutera och ventilera den yrkesgruppens åsikter.  

 

 

Vad kan man göra om reglerna inte följs?  

Genom att sätta upp olika nedre gränser för de tre punkterna som ej får underskridas kan 

olika åtgärder tas. Genom att markera nära eller under gränsen visar man att uppförandet 

inte är godtagbart och att åtgärder kan behövas tas. 

Förslag på åtgärder är t.ex. att om personlig skyddsutrustning inte används kan det för UE 

delas ut ett vite. Detta står från början i alla kontrakt Skanska skriver men kan väljas bort.  

Om punkten för allmän ordning underskrids kan arbetet avbrytas och alla får hjälpas åt att 

städa bygget eller om det är en yrkesgrupp som lämnat arbetsplatsen med oreda efter sig 

kanske dessa skulle faktureras för det arbetet som krävs efter dem.  
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7. Diskussion 
Under examensarbetet har det med många platschefer och arbetsledare diskuterats 

säkerhet på byggarbetsplatser. Många av dem menar att när de informerar om säkerheten 

så följs reglerna tillfälligt, men att säkerheten eftersätts bara någon dag senare. Detta är 

ett stort problem för ledningen som anser att det måste göras något konkret för att 

reglerna ska följas. Kontrollerna på byggen är de skyddsronder som gås var eller 

varannan vecka. Oftast sker dessa på fasta tider vilket innebär att medarbetarna kan städa 

strax före denna och frågan är hur det ser ut mellan dessa ronder. Genom den visuella 

styrningen kan arbetsmiljön ses över mellan skyddsronderna och förhoppningsvis 

minskas anmärkningarna på skyddsrondsprotokollen.   

 

7.1 Utvärdering av metod 
Det resultat vi arbetat fram att lägga in arbetsmiljö och säkerhet i den visuella styrningen 

kommer inte hinna utvärderas i och med att resultatet till rapporten kommer in sent i 

tiden. En utvärdering av metoden skulle kunna göras genom att se om anmärkningarna på 

skyddsrondsprotokollen minskar och om inga olyckor sker som kan sammankopplas med 

de punkterna som sätts upp på tavlan. En sådan utvärdering skulle ta tid då skyddsronder 

gås en gång per vecka och för att se om olyckor minskar behövs en längre tidsperiod. Det 

förslaget vi har tagit fram för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten kommer att lämnas 

till Skanska som förhoppningsvis tar del av innehållet i arbetet.   

 

7.2 Att bestämma nivåer för punkterna i säkerhetsar betet 
Arbetsmiljön är viktig för medarbetarna, ledningen samt företaget. Alla skador och 

regelbrott som sker är mindre bra för Skanskas omdöme. Skanskas har satt upp en policy 

med höga mål, inga arbetsolyckor på Skanskas arbetsplatser. För att nå detta krävs att alla 

jobbar tillsammans, ett engagemang samt starka ledare. Oavsett vem som skadar sig på 

ett bygge, om det är Skanskas medarbetare eller UE, så är det den som besitter 

samordningsansvaret för arbetsmiljön som är ansvarig om ingen medarbetare kan anses 

skyldig till olyckan eller om den visar sig ha hänt på grund av ren otur. Genom att följa 

Skanskas regler visar man en respekt mot platsledningen på byggarbetsplatsen samt 
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företaget och en arbetstagare är skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare och följa deras 

regler.   

 

Då ett arbete utförs är det näst intill omöjligt att inte skräpa ner under tiden man utför 

själva arbetet. Viktigt är att dock att det efter varje utfört moment städas undan så att 

skräpet inte blir liggande.  

Genom att styra arbetet via den visuella styrningen där mål sätts upp så dras UE med 

automatiskt. Ser de att det ett rent och snyggt bygge där alla städar efter sig och bär 

skyddskläder är chansen större att alla som kommer till arbetsplatsen sköter sig.  

  

Arbetsledarens roll är viktig för att öka intresset hos medarbetarna. Detta kan ske genom 

att föregå med gott exempel och informera. Om en arbetsledare ute på bygget rullar ihop 

en sladd eller städar sänder detta förhoppningsvis rätt signaler om att arbetsmiljön är 

viktig för alla.  

 

Oftast blir allt nytt som görs ifrågasatt. Metoden visuell styrning kommer att ändra många 

vanor och troligen få både positiv och negativ kritik. Viktigt är att ge svar på de frågor 

som ställs för att inte negativa frågor och funderingar ska få fäste och spridas bland 

medarbetarna.  

 

 

7.3 Underentreprenörers medverkan vid visuell styrn ing 
Själva grundidén till visuell styrning (VS) är att styra produktionen ute på 

byggarbetsplatsen, där vi då även vill införa skydd och säkerhet som ett komplement i 

den. Syftet med VS är att det ska ske snabba beslut utan mellanhänder, där medarbetarna 

ska känna sig delaktiga. Under arbetet med rapporten har det märkts att det är hos 

underentreprenörerna som det brister i säkerheten många gånger. Att få med 

underentreprenörernas medverkan i visuell styrning är lite problematisk, i och med att de 

oftast inte har någon chef på arbetsplatsen. Deras tyckande har då ingen grund vid det 

aktuella tillfället, då de inte har bestämmanderätten till beslut. Ett annat problem kan vara 

tiden, då det finns UE som börjar klockan 07,00 på morgonen, där då Skanskas 
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medarbetare börjar klockan 06,45. Starten för VS är direkt på morgonen innan man börjar 

producera ute på arbetsplatsen.  

 

7.4 Anpassning av säkerhetsarbetet i den visuella s tyrningen 
Att införa arbetsmiljö och säkerhet i den visuella styrningen tros inte vara något större 

problem. Metoden är relativt enkel men den kanske behöver justeras till varje arbetsplats. 

Vårt förslag kan vara en grundidé till fortsatt styrning av säkerheten där det med all 

säkerhet kommer att växa fram nya förslag på utformning då olika arbetsplatser ser olika 

ut och har olika förutsättningar. Det som är viktigt är att det förs en diskussion så att 

medarbetarna känner sig bekväma och delaktiga i det som görs. Att göra förändringar är 

inte alltid lätt utan kräver ofta lite tid, möda och en förklaring till varför det bör göras. Att 

öka säkerheten är inte något som vi tycker borde förklaras men när en arbetare har sina 

rutiner kan dessa vara svåra att ändra på utan att påverka arbetslusten negativt. 

 

7.5 Skanskas modell av den visuella styrningen 
Att styra produktionen med visuell styrning är något Peab provat på ett flertal 

byggarbetsplatser, men att det är vid projekteringen det för dem varit mest givande.  

Skanska är mera inne på att styra produktionen med VS, för det är där det behövs bättre 

styrning och en större ”vi-känsla”. Att få medarbetarna mer delaktiga är den största 

fördelen då det kommer att diskuteras kring frågor som kommer upp under produktionen. 

Känner man att någon annan har satt upp ens mål så kan motivationen minska varför det 

är viktigt att diskutera och analysera tillsammans med arbetarna.  

 

Vid flera whiteboardtavlor på arbetsplatsen krävs att det ska finnas fler personer som 

leder arbetet kring tavlorna. Detta kommer att blir aktuellt vid större byggarbetsplatser då 

det kommer att ske naturligt då arbetsmomenten är mer uppdelade. Exempelvis att 

stommen är en del för sig och kompletteringar en annan del. Att dela upp tavlorna efter 

det ansvarsområde arbetsledarna har kan vara ett alternativ till VS på fler än ett ställe.  
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7.6 Komplement till den visuella styrningen 
Vår ide är då att på whiteboardtavlan få in arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen. 

Under arbetet har ytterligare en idé vuxit fram som skulle fungera som komplement till 

den visuella styrningen. Tanken är en LCD-skärm som sitter monterad på något 

strategiskt bra ställe där alla passerar, exempelvis inne i entrén i baracken. Denna 

rullande säkerhetsinformation skulle kunna vara en påminnelse om personligt skydd, 

dokumentär om någon olyckshändelse eller annan säkerhetsinformation som ledningen 

vill ha ut. Denna påminnelse skulle undermedvetet kunna få yrkesarbetarna att använda 

personlig skyddsutrustning och vara mera medvetna om säkerheten på arbetsplatsen. 

Möjligtvis kan detta vara ett sätt att förbättra säkerhetstänkandet hos de arbetare som gör 

kortare jobb då de kan se vad som gäller och då det syns att företaget verkligen lägger 

tyngd på säkerheten. Finns inte visuell styrning kan enbart denna metod användas för att 

öka medvetenheten hos arbetarna och få dem tänka mer säkerhet.    

 

Figur 29 Ett förslag på hur en LCD-skärm kan monteras på byggarbetsplatsen för att alla ska kunna ta del 
av informationen. (OBS Bilden är ett montage) 

Själva grundidén är inspirerad från reklam-tv, där syftet är att sälja någon produkt av 

något slag. Att utnyttja denna metod genom att sprida information på en byggarbetsplats 
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till att rädda liv, tycker vi själva är en bra handling. Kostnaden för en sådan installation 

kanske inte är helt gratis, men går det att relatera pengar med människoliv? 

 

7.7 Personlig skyddsutrustning 
Det har varit mycket diskussioner om personlig skyddsutrustning om när och när det inte 

behöver användas. Främst gäller det hjälm och varselväst där vissa platschefer gett 

dispens på vissa platser på byggarbetsplatsen. Denna dispens är inte alla överens om, då 

andra menar att krav ska gälla generellt. För att ge ett exempel på detta så kan det vara så 

att någon yrkesarbetare ska montera golvlist i en del av bygget. Denna del är då så långt 

gånget i produktionen att alla ytskikt och inredningsdetaljer är på plats, att använda hjälm 

vid detta moment innebär att arbetet blir besvärligare. Risken för fallande föremål på en 

sådan plats finns inte, och att man ska synas med hjälp av en varselväst är knappast till 

någon nytta. Problemen som kan uppkomma är då att det kan glömmas bort att använda 

personlig skyddsutrustning till och från baracken, eller när man ska hämta material på 

något annat ställe på bygget. Den personliga skyddsutrustningen bör användas med sunt 

förnuft bara de uppsatta reglerna efterföljs. Viktigt är att alla arbetare vet vilka regler som 

gäller vilket kan klargöras via den visuella styrningen.  

 

7.8 Intervjuerna 
Den tid vi skulle avsätta till intervjuer blev längre än vi trodde från början, detta berodde 

på att det blev diskussioner om och kring frågorna vi hade. Dessa diskussioner som 

handlat om säkerhet, har gett oss ett bra underlag till rapporten. Att vi valde platschefer, 

arbetsledare, skyddsombud, lagbasar, medarbetare och underentreprenörer, var för att få 

en bredd i underlaget. Att UE intervjuades var för att få deras version och inställning till 

Skanskas säkerhetsarbete samt för att UE utgör en stor del på en byggarbetsplats. På en 

byggarbetsplats kan det för varje medarbetare från Skanska finnas tre till fyra stycken 

UE. Denna siffra varierar naturligtvis, men i princip så är det så det ser ut på 

arbetsplatserna.    
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7.9 Arbetsplatsbesöken 
Under examensarbetet har flertalet arbetsplatsbesök gjorts. Dessa har utgjort stor del av 

rapporten och legat till grund för många tankar och idéer. På alla arbetsplatser vi varit har 

vi blivit mycket väl bemötta och alla har varit tillmötesgående. Att det är en bransch som 

är lättsam med positiv anda råder det inget tvivel om. Personal på Skanskas kontor som 

arbetar med arbetsmiljöfrågor som Ulf Wallin, Bosse Augustsson och Anneli Mälargård 

har varit mycket hjälpsamma under hela vårt examensarbete. Deras medverkan har gjort 

att arbetsplatsbesöken har blivit lätta att genomföra och det har bidragit till en bra dialog 

med alla som deltagit.  

Genom dessa arbetsplatsbesök har en bild skapats över hur det ser ut på Skanskas 

arbetsplatser runt om i Värmland. Överlag har byggena gett ett positivt intryck men 

precis som på alla andra byggarbetsplatser så finns det lite problem och det slarvas på 

vissa ställen.  

 

7.10 Fotografi och film 
I examensarbetet har både positiva och negativa foton lyfts fram. Det har varit svårt att 

fånga arbetarna på fotografi under arbete då de flesta slutade arbeta när vi kom med 

kameran.  

 

De foton som tagits ute på byggarbetsplatserna har legat till grund för våran rapport, där 

ett fåtal foton är utvalda till rapporten. Det som varit svårast med fotograferingen är att få 

med personer på bilderna. Detta är nog en ren reflex från personer som arbetar på 

arbetsplatserna där de helst inte vill vara med på bild. Sen har det varit många som varit 

fram och frågat oss vad vi fotograferar för, med en viss nyfikenhet.  

 

Meningen med filmningen som gjordes i samband med arbetsplatsbesöken var att försöka 

fånga upp goda och mindre goda exempel. Från första början bestämdes att filmningen 

inte skulle ligga till grund för rapporten, men att Skanska eventuellt skulle ta del av 

materialet.  
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7.11 Arbetarna ser skyltarna men går ändå utan skyd d 
Att det förekommer slarv med personlig skyddsutrustning tror vi beror på ”ren lathet” 

och bekvämlighet. De som försummar detta mest verkar vara underentreprenörer som är 

på bygget kort tid, där även deras chefer inte verkar ta något ansvar. Cheferna till de UE 

som är på bygget är ju trots allt ansvariga för sin egen personal. Att skyltar är uppsatta 

vid varje ingång till bygget verkar inte ge något resultat på dessa personer.  

 

En lösning kan vara att visa filminslag om säkerheten på en LCD-skärm på arbetsplatsen. 

Rörliga bilder kan ge mer effekt och då en LCD-skärm är både teknisk och dyrbar syns 

det att företaget lägger en stor tyngd på säkerhetsarbetet. Det som också kan göras är att 

erlägga ett vite på dessa för att de ska förstå att det inte är någon lekplats de är på. Att 

från Skanskas sida springa runt och vara polis på bygget är inget man strävar efter, man 

vill ha en trivsam arbetsmiljö med god stämning och hög säkerhet. Om 

underentreprenörerna skulle bli erlagda böter för att de inte har personlig 

skyddsutrustning, skulle detta kunna generera till att stämningen blir mindre bra ute i 

produktionen. Men det kanske är enda sättet för att markera att man menar allvar och att 

säkerheten har hög prioritet. 

 

7.12 Nyutbildades vanor i produktion 
Av egen erfarenhet så vet vi att det finns många yngre på byggarbetsplatserna, som ofta 

arbetar tillsammans med någon äldre yrkesarbetare. Om då den äldre yrkesarbetaren 

bryter mot säkerhetsrutiner, så är det väldigt lätt att den yngre gör precis likadant. Men 

skulle det finnas något konkret som påvisade hur man ska hantera säkerheten på en 

byggarbetsplats, så tror vi att det skulle bidra till en förbättring.  

 

Att Byggnads ger mindre information till gymnasieskolorna gällande arbetsmiljö och 

säkerhet kan innebär att de nyutbildade som kommer ut i byggbranschen har mindre 

vetskap om hur företagen jobbar med säkerheten ute i verkligheten. Det innebär att all 

information kommer vid praktik eller vid en anställning hos ett företag. Kanske inte så 

enkelt att få all information på en och samma gång samtidigt som man ska visa att man 

kan producera.   
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7.13 ID 06 
Att alla ska ha en identitetshandling som är på en byggarbetsplats är ett steg i rätt 

riktning, där syftet är att få bort alla svartarbeten som förekommer. Att oseriösa 

yrkesarbetare som jobbar svart försvinner från arbetsplatsen är bra, då dessa personer 

oftast varken har utbildning eller tänker på säkerheten. Att denna kontroll kommer 

påverka arbetsmiljön och säkerheten är vi helt övertygade om och att regler gällande 

skydd och säkerhet kommer att efterföljas bättre. Detta kommer även att påverka 

säkerheten då ledningen vet vilka som är närvarande om det skulle hända någon olycka 

på arbetsplatsen.  

 

7.14 Seminarier 
Seminarierna som hölls under våren 2008 där Skanska informerade och diskuterade om 

säkerhet med sina anställda är något mycket positivt. Genom detta visar Skanska hur 

viktig dom tycker säkerhetsfrågan är och förhoppningsvis tar deltagarna på seminariet 

med sig tankar och idéer därifrån och ut på arbetsplatserna. Genom att hålla seminarier 

känner sig deltagarna mer delaktiga och genom att de får diskutera och säga vad de 

tycker om olika frågor så blir det hela mer intressant. Dessa seminarier ökar chansen 

påtagligt till förbättringar gällande säkerhet hos varje medarbetare.    
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7.15 Kommentarer på bilaga 1  
Många av faktorerna till varför olyckorna uppstod kan kopplas till den mänskliga faktorn 

och är alltså skador som skulle kunna förebyggas. Ibland händer dock olyckor som ingen 

kan hindra men ett bra förarbete kan säkerligen hindra många olyckor från att hända. 

Nedan följer punkter ur bilaga 1 som anses ha ett samband med den mänskliga faktorn, 

dessa punkter utgör den största delen av de arbetsskador med frånvaro som resultat som 

skett under perioden 06 - 08: 

• Brist i halkbekämpning 

• Brist vid arbetsplatsens fysiska planering  

• Egen oaktsamhet 

• Felmanöver 

• Personlig skyddsutrustning (bristfällig, saknades)  

• Bristfällig riskbedömning 

• Felaktig arbetsmetod 
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8. Slutsats 
Sett från anmärkningar på skyddsrondsprotokollen så ligger de största problemen på 

Skanskas byggarbetsplatser i Värmland på skyddsräcken, ställningar, personlig 

skyddsutrustning och allmän ordning. Genom de intervjuer och arbetsplatsbesök som 

gjorts har det styrkts att det är här det ofta brister i säkerheten och mycket beror på för lite 

information och den mänskliga faktorn.  

 

Visuell styrning är en metod där man kan öka medvetenheten och mängden information 

till arbetarna på arbetsplatsen. I dagens läge är inte säkerhetsarbetet med i den visuella 

styrningen på arbetsplatserna i Värmland utan denna är mer inriktad på att styra och 

underlätta i produktionen. Vårt förslag är att integrera säkerheten i den visuella 

styrningen genom att på whiteboardtavlan skriva upp de punkter där det brister på 

arbetsplatsen och betygsätta dem efter hur det ser ut. Genom att sedan dagligen följa upp 

och diskutera med medarbetarna tros det kunna ge resultat. Denna metod kräver att den 

ansvarige har ett intresse för att öka säkerheten samt är en stark ledare.  

 

Ett problem som stötts på är då UE eller de av UE inhyrda som är på arbetsplatsen 

kortare tider inte följer de regler som finns på arbetsplatserna. Dessa är inte med vid den 

visuella styrningen och kan inte nås på det viset utan här behövs någon annan metod.  

En metod skulle kunna vara att med en LCD-skärm sprida information i form av filmer 

och bilder.  
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9. Rekommendationer för Skanska 
Visuell styrning är en metod som vi tror kommer att växa inom byggbranschen, dels för 

dess enkelhet och dess förmåga att öka medarbetarnas delaktighet. Att integrera 

säkerheten i denna metod ser vi inte som några större problem där det viktigaste är att det 

förs en daglig dialog mellan yrkesarbetarna och ledningen.   

 

Med detta examensarbete vill vi att Skanska ska fullfölja och prova vårat resultat och på 

så vis kunna utvärdera metoden och se om den ger sådana positiva resultat som vi hoppas 

på. Ger metoden positiva resultat så skulle denna metod kunna vara vägledande för hela 

byggbranschen.  
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10. Förslag till framtida exjobb  

Arbetsmiljöarbetet är en viktig del på alla arbetsplatser och i alla branscher, men kanske 

mer på en byggarbetsplats. Detta beroende på att det inte finns någon arbetsplats som är 

den andra lik, och att många arbetsmoment är riskfyllda i branschen. I denna rapport har 

vi varit inne på skydd och säkerhet där vi även har stött på arbetsskador på grund av 

monotona arbeten. På grund av tid och storlek på rapporten har denna del av skador inte 

blivit nämnda, men vi vet att det är ett stort problem ute på byggarbetsplatserna. Så vårat 

förslag på eventuella framtida examensarbeten är (ergonomi) skador som uppkommit på 

grund av monotona arbeten. 

 

Under arbetet har det framgått att många arbetare känner en tidspress då de arbetar och 

att de måste prestera vilket kan innebära att andra faktorer, som t.ex. säkerhet, åsidosätts. 

Att jobba under stress vet alla att det inte är nyttigt med vad är det som utlöser denna 

känsla och kan man göra något för att ändra på den? 

 

Ett förslag är att utvärdera om säkerheten ökas genom en integration i den visuella 

styrningen. Detta skulle kunna göras genom att studera skyddsrondsprotokoll under ett 

projekt med säkerheten integrerad i den visuella styrningen och jämföra med andra 

projekt av samma karaktär. Här skulle även intervjuer kunna göras med dem som deltagit 

i metoden för att få veta vad de tycker och känner. Att mäta antalet olyckor och tillbud 

skulle även vara ett alternativ.   
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Muntliga källor 
    Datum 2008-03-19 
Lundman Erik, projektledare för visuell styrning Skanska Sverige 
  
Intervju    Datum 2008-04-09 
Kyrk Tony, Regionalt Skyddsombud, Byggnads avd 29 
 
Telefonintervju   Datum 2008-04-07 
Werner Gustaf, arbetsmiljöchef Skanska Sverige    
 

Internt 
Internt Skanska Sverige    
Sveriges arbetsmiljöstab 
Skanskas interna information 
Stödmaterial för produktionsledning och skyddsombud 
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Bilaga 1: Arbetsskador med frånvaro som resultat, S kanska Värmland från 06 – 08  
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Bilaga 2: Poster med regler som gäller vid Skanskas  
arbetsplatser 
Följande poster sitter ute på arbetsplatserna och där syns klart och tydligt vilka säkerhetsregler 
som gäller.  
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Bilaga 3: Observation och tillbudsposter 
Postern visar på ett mycket enkelt sätt vad som är en observation och vad som är ett tillbud 
och båda dessa ska rapporteras för att undvika eventuella olyckor.  
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Bilaga 4: Poster som riktar tankar mot familj och v änner 
Då en arbetare går till ett bygge ska dennes familj inte behöva känna oro för att inte han eller 
hon ska komma hem tillbaka. Genom att tänka på sina nära och kära kan medvetenheten för 
säkerheten öka och man kanske tänker efter en gång extra.   
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Bilaga 5: Poster i samband med Skanska Safety Week 
Postern nedan är gjord i samband med safety week och budskapet är att tänka efter före. De 
tankar som arbetaren på bilden har stämmer bra med det som framgått i vårt arbete att många 
av de olyckor som finns beror på slarv och den mänskliga faktorn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 f 

Bilaga 6: Intervjuunderlag för platschefer och arbe tsledare 
 

Underlag för intervjuer av platschef och arbetsledare om säker arbetsmiljö på Skanska. 
 

1. Vad tror du det beror på att byggbranschen är en av de mest skade- och 
olycksdrabbade branscher i Sverige? 

 
2. Hur fungerar arbetsmiljöarbetet gällande (skydd och säkerhet) på arbetsplatsen? 
 
3. Vilket är ditt ansvar gällande arbetsmiljö och säkerhet på bygget? 
 
4. Vilken påverkan har ett skyddsombud på byggarbetsplatsen? 

 
5. Hur ofta gås skyddsrond på byggarbetsplatsen? 

 
6. Förekommer byggympa på bygget? Om nej, varför inte?  

Vem ansvarar för denna? Vem är drivkraften/ligger bakom byggympan?  
 

7. Vilket syfte har morgongympan? Anser du den nödvändig? Om nej, varför inte? 
 

8. Är arbetsrotation inplanerat i projektet? Förekommer arbetsrotation? Om nej, varför 
inte? 

 
9. Hur gör man praktiskt ute på byggarbetsplatsen för att verkställa en säker arbetsmiljö? 
 
10. Vad tycker du man ska göra för att få en säkrare byggarbetsplats? 

 
11. Har det varit mycket tillbud/olyckor på byggarbetsplatsen? 

 
12. Rapporteras alla tillbud/olyckor, om inte varför? 

 
13. Hur informeras platsledningen angående säkerhet och arbetsmiljö innan och under 

produktion?  
 

14. Hur får arbetarna information angående arbetsmiljö och säkerhet innan och under 
produktion?  

 
15. Om ny UE eller arbetare kommer till arbetsplatsen under produktion, hur informeras 

denna? 
 

16. Hur anser du att UE anpassar sig efter Skanskas regler och föreskrifter? 
 

17. Hur uppfattar du attityden angående säkerhet och arbetsmiljö hos arbetarna? Kan man 
se någon skillnad mellan Skanskas arbetare och UE? 

 
18. Tycker du att hjälpmedel ex. maskiner, ställningar mm är tillfredställande sett ur ett 

hållbart perspektiv gällande säkerhet och arbetsmiljö? 
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19. Ställningar och allmän oreda på byggen är de faktorers som fått flest anmärkningar 
under 2007. Vad tror du detta beror på? Är ställningarna rätt byggda från början? Om 
ja, vad kan då orsaken till anmärkningarna vara? 

 
20. Många anser att det går trögt att genomföra förändringar gällande säkerhet och 

arbetsmiljö i branschen, vilka faktorer tror du påverkar detta (historia, kultur, merjobb, 
fel resurser mm)? 

 
21. Förra året 2007 var det 12 personer som dog i byggolyckor, vad tror du att detta beror 

på? 
 

22. Hur anser du att arbetsmiljön är gällande mat- och omklädningsrum? 
 

23. Trivs du på bygget? Vad är de största faktorerna till detta? 
 

24. Känner du till metoden visuell styrning och vad anser du om denna? 
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Bilaga 7: Intervjuunderlag för skyddsombud 
 

Underlag för intervjuer av skyddsombud om säker arbetsmiljö på Skanska. 
 

1. Vad tror du det beror på att byggbranschen är en av de mest skade- och 
olycksdrabbade branscher i Sverige? 

 
2. Hur fungerar arbetsmiljöarbetet gällande (skydd och säkerhet) på arbetsplatsen? 
 
3. Vilket är ditt ansvar gällande arbetsmiljö och säkerhet på bygget? 

 
4. Vilket syfte har morgongympan? Deltar alla på bygget? Anser du den nödvändig? Om 

nej, varför inte?  
 
5. Hur gör man praktiskt ute på byggarbetsplatsen för att verkställa en säker arbetsmiljö? 
 
6. Vad tycker du man ska göra för att få en säkrare byggarbetsplats? 

 
7. Har det varit mycket tillbud/olyckor på byggarbetsplatsen? 

 
8. Rapporteras alla tillbud/olyckor, om inte varför? 

 
9. Hur informeras skyddsombudet angående säkerhet och arbetsmiljö innan och under 

produktion?  
 

10. Hur får arbetarna information angående arbetsmiljö och säkerhet innan och under 
produktion?  

 
11. Om ny UE eller arbetare kommer till arbetsplatsen under produktion, hur informeras 

denna? 
 

12. Hur anser du att UE anpassar sig efter Skanskas regler och föreskrifter? 
 

13. Hur uppfattar du attityden angående säkerhet och arbetsmiljö hos arbetarna? Kan man 
se någon skillnad mellan Skanskas arbetare och UE? 

 
14. Tycker du att hjälpmedel ex. maskiner, ställningar mm är tillfredställande sett ur ett 

hållbart perspektiv gällande säkerhet och arbetsmiljö? 
 

15. Ställningar och allmän oreda på byggen är de faktorers som fått flest anmärkningar 
under 2007. Vad tror du detta beror på? Är ställningarna rätt byggda från början? Om 
ja, vad kan då orsaken till anmärkningarna vara? 

 
16. Många anser att det går trögt att genomföra förändringar gällande säkerhet och 

arbetsmiljö i branschen, vilka faktorer tror du påverkar detta (historia, kultur, merjobb, 
fel resurser mm)? 

 
17. Förra året 2007 var det 12 personer som dog i byggolyckor, vad tror du att detta beror 

på? 
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18. Hur anser du att arbetsmiljön är gällande mat- och omklädningsrum? 

 
19. Trivs du på bygget? Vad är de största faktorerna till detta? 

 
20. Känner du till metoden visuell styrning och vad anser du om denna? 
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Bilaga 8: Intervjuunderlag för lagbasar och medarbe tare 
 

Underlag för intervjuer av kollektivanställda om säker arbetsmiljö på Skanska. 
 

1. Vad tror du det beror på att byggbranschen är en av de mest skade- och 
olycksdrabbade branscher i Sverige? 

 
2. Hur fungerar arbetsmiljöarbetet gällande (skydd och säkerhet) på arbetsplatsen? 
 
3. Vilket är ditt ansvar gällande arbetsmiljö och säkerhet på bygget? 

 
4. Vilket syfte har morgongympan? Deltar alla på bygget? Anser du den nödvändig? Om 

nej, varför inte?  
 
5. Hur gör man praktiskt ute på byggarbetsplatsen för att verkställa en säker arbetsmiljö? 
 
6. Vad tycker du man ska göra för att få en säkrare byggarbetsplats? 

 
7. Har det varit mycket tillbud/olyckor på byggarbetsplatsen? 

 
8. Rapporteras alla tillbud/olyckor, om inte varför? 

 
9. Hur informeras arbetarna angående säkerhet och arbetsmiljö innan och under 

produktion?  
 

10. Hur anser du att UE anpassar sig efter Skanskas regler och föreskrifter? 
 

11. Hur uppfattar du attityden angående säkerhet och arbetsmiljö hos arbetarna? Kan man 
se någon skillnad mellan Skanskas arbetare och UE? 

 
12. Tycker du att hjälpmedel ex. maskiner, ställningar mm är tillfredställande sett ur ett 

hållbart perspektiv gällande säkerhet och arbetsmiljö? 
 

13. Ställningar och allmän oreda på byggen är de faktorers som fått flest anmärkningar 
under slutet av 2007. Vad tror du detta beror på?  

 
14. Är ställningarna rätt byggda från början? Om ja, vad kan då orsaken till 

anmärkningarna vara? 
 

15. Anser du att det på bygget förekommer eller har förekommit allmän oreda?  
 

16. Anser du att allmän oreda är en orsak till arbetsskador? 
 

17. Om ja och allmän oreda förekommer, hur hanteras detta? 
 

18. Många anser att det går trögt att genomföra förändringar gällande säkerhet och 
arbetsmiljö i branschen, vilka faktorer tror du påverkar detta (historia, kultur, merjobb, 
fel resurser mm)? 
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19. Förra året 2007 var det 12 personer som dog i byggolyckor, vad tror du att detta beror 
på? 

 
20. Vad kan man göra för att förbättra säkerheten på Skanskas byggarbetsplatser? 

 
21. Tror du att antalet arbetsplatsolyckor skulle kunna minskas med ökat 

säkerhetstänkande? Om ja, hur kan man förbättra säkerhetstänkandet? 
 

22. Vet du att du genom att göra åverkan på skydd och på så vis orsaka en skada på dig 
själv eller på andra kan bli åtalad? 

 
23. Hur anser du att arbetsmiljön är gällande mat- och omklädningsrum? 

 
24. Trivs du på bygget? Vad är de största faktorerna till detta? 

 
25. Känner du till metoden visuell styrning och vad anser du om denna? 
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Bilaga 9: Intervjuunderlag för underentreprenörer 
 

Intervjuunderlag för underentreprenörer 
 
1. Vilken information beträffande arbetsmiljön som skydd –och säkerhet har ni fått av 

Skanska? 
 
2. Hur ser eran egen organisation ut gällande arbetsmiljön som skydd –och säkerhet 

(personlig skyddsutrustning mm)? 
 
3. Anser ni att skydd och säkerhet på Skanskas byggen är tillräckliga, om svaret är nej, 

vad är det som saknas? 
 

4. Har det varit mycket tillbud/olyckor på byggarbetsplatsen? 
 

5. Rapporteras alla tillbud/olyckor som sker, om inte varför? 
 

6. Förekommer morgongympa på bygget? Deltar ni i denna? Anser du den nödvändig? 
Om nej, varför inte?  

 
7. Ställningar och allmän oreda på byggen är de faktorers som fått flest anmärkningar 

under 2007. Vad tror du detta beror på? Är ställningarna rätt byggda från början tror 
du? Om ja, vad kan då orsaken till anmärkningarna vara? 

 
8. Tycker du att det är svårt att leva upp till Skanskas krav gällande skydd och säkerhet 

på deras byggarbetsplatser? 
 
9. Anser du att Skanska har samma värderingar gällande skydd –och säkerhet på 

underentreprenörer som sin egen personal? 
 

10. Enligt Skanskas regler skall alla på bygget bära hjälm, skyddsskor, varselkläder och 
legitimation. Hur anser du att dessa regler följs? 

 
11. Om reglerna inte följs, vad är anledningen till detta? 

 
12. Hur uppfattar du attityden angående säkerhet och arbetsmiljö hos arbetarna? Kan man 

se någon skillnad mellan Skanskas arbetare och UE? 
 

13. Hur anser du att arbetsmiljön är gällande mat- och omklädningsrum? Ser du någon 
skillnad på dessa mellan SKANSKA och andra entreprenörer? 

 
14. Ser du någon skillnad mellan SKANSKA och andra entreprenörer gällande 

arbetsmiljö och säkerhet? 
 

15. Trivs du på bygget? Vad är de största faktorerna till detta? 
 

16. Känner du till metoden visuell styrning och vad anser du om denna? 
 

 


