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Abstract
Purpose: The construction industry suffers from major problems concerning the
recruitment of a safety officers at a construction site. The thesis project investigates
why it is difficult to recruit a safety officers at a construction site? The thesis project
will also investigate the safety officers ' personal aspect in terms of commitment,
behavior, treatment, response, time and security thinking priority. Furthermore, it is
analyzed what measures are required for the safety officers position to improve.
The aim of the thesis project was to investigate why it is difficult to recruit a safety
officers on a construction site and be able to clarify the problem. The aim of the goal
was also to investigate the difficulties that exist in the role.
Method: During the work, a structured literature search and interviews are conducted
as examination methods. The interviews were designed qualitatively and were semi
structured. The interviews were conducted with the main and local safety officers.
Findings: Some factors that stand out why it is difficult to recruit safety officers at
construction sites are that the majority of workers do not have the commitment to the
service. It is based on the fact that they do not want more tasks that entail a great
responsibility and take time to perform. Future safety officers are afraid that they will
not be heard by other workers. Some are confronted with fear of ending up in dialogue
where they need to take a discussion and point out unsafe behaviors in the workplace.
Safety officers who do not receive the time required to carry out the safety work carry
out the safety work in a rapid manner. This can lead to serious accidents.
Implications: In order for the safety officer’s position to be better at present with regard
to the problems that are present, a number of factors should be fulfilled. The safety
officers should receive more attention and acceptance from other groups. The
subcontractors should be trained more inwardly about the risks that exist on a
construction site. The safety officers have the right to take the time required to carry
out their assignments and this should the work management clearly clarify. The
company should talk positively about the safety role. Safety officers should be
connected to an early stage in the project for more participation. Safety officers should
be paid for their service.
Limitations: The thesis delimitation is only to investigate the role of the safety officer
at three construction sites. The work was limited to the main safety officer and local
safety officers. The degree project was limited and for this reason subcontractors and
management are excluded.
Keywords: Construction industry, construction site, safety officer, security, work
environment.
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Sammanfattning
Syfte: Byggbranschen lider av stor problematik gällande rekrytering av ett
skyddsombud på en byggarbetsplats. Examensarbetet utreder varför det är svårt att
rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats? Examensarbetet kommer även
undersöka skyddsombuds personliga aspekt när det gäller engagemang, bemötande,
beteende, respons, tid, säkerhetstänksprioritering. Vidare analyseras vilka åtgärder som
krävs för att skyddsombudens ställning ska bli bättre.
Examensarbetets målsättning var att utreda varför det är svårt att rekrytera ett
skyddsombud på en byggarbetsplats och kunna klargöra problemet. Målet var även att
utreda vilka svårigheter som finns i rollen.
Metod: Under arbetets gång genomfördes en strukturerad litteratursökning och
intervjuer som undersökningsmetoder. Intervjuerna utformades kvalitativt och var
semistrukturerade. Intervjuerna genomfördes med huvudskyddsombud och lokala
skyddsombud.
Resultat: Några faktorer som utmärker sig till varför det är svårt att rekrytera
skyddsombud på byggarbetsplatser är att majoriteten av yrkesarbetare inte har
engagemang för tjänsten. Det grundar sig i att de inte vill ha fler arbetsuppgifter som
innebär ett stort ansvar och tar tid att utföra. Framtida skyddsombud är rädda att de inte
får gehör av övriga yrkesarbetarna. En del är konfrontationsrädda för att hamna i dialog
där de behöver ta en diskussion och påpeka osäkra beteenden på arbetsplatsen.
Skyddsombud som inte får den tid som krävs för att utföra säkerhetsarbetet genomför
säkerhetsarbetet på ett hastigt sätt. Det kan leda till att allvarliga olyckor inträffar.
Konsekvenser: För att skyddsombudens ställning i dagsläget ska bli bättre med
avseende på problematiken som finns bör ett antal faktorer uppfyllas. Skyddsombuden
bör få mer gehör och mer acceptans från andra yrkesgrupperna. Underentreprenörer bör
utbildas mer inåtgående om riskerna som finns på en byggarbetsplats. Skyddsombuden
har rätt att ta den tid som krävs för att genomföra sina uppdrag och det bör
arbetsledningen klargöra tydligt. Företaget bör prata positivt om skyddsombudsroll.
Skyddsombud bör kopplas in i ett tidigt stadie i projektet för mer delaktighet.
Skyddsombud bör få betalt för sin tjänst.
Begränsningar: Examensarbetets avgränsning var enbart att undersöka
skyddsombudets roll på tre byggarbetsplatser Arbetet avgränsas till
huvudskyddsombud och lokala skyddsombud. Examensarbetet var begränsat och av
den orsaken utesluts underentreprenörer samt arbetsledning.
Nyckelord: Arbetsmiljö, byggarbetsplats byggbranschen, skyddsombud, säkerhet.
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Inledning

1

Inledning

Examensarbetet är en kurs från programmet Husbyggnadsteknik/ Väg- och
vattenbyggnadsteknik på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). Kursen omfattar 15
högskolepoäng (Hp). Examensarbetet behandlar skyddsombudsroll på tre
byggarbetsplatser. För att nå en trygg och säker arbetsmiljö krävs ett skyddsombud på
företaget som anses vara ansvarig för att säkerställa att miljö och
säkerhetsföreskrifterna följs. Det är i hög grad lika viktigt att de olika parterna i
företaget följer riktlinjerna och samarbetar för att uppnå en säker arbetsmiljö på
byggarbetsplats. Detta examensarbete bedrivs i samarbete med NCC, Peab AB och
Blue Wall Construction AB.

1.1 Bakgrund

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Det finns stora
brister i arbetsmiljö som gör att fallolyckor och arbetssjukdomar blir många. (Larsson,
2013).
Byggnadsarbetaren (2017) skriver i sin rapport om arbetsolyckor och sjukskrivningar
på byggbranschen. Vidare har Byggnadsarbetaren redovisat att 11 olyckor sker per
1000 anställda inom byggbranschen.
Sveriges byggindustrier (2017) visar en statistik om arbetsolyckor inom byggindustrin.
Under 2017 har de registrerade olyckorna ökat markant till 2158 medan frekvensen
(antalet olyckor per 1000 sysselsatta) minskades från 11,4 till 11,3. Skadorna som
redovisat är: 417 skador från verktyg och maskiner, 341 olyckor från fysisk belastning
och fel rörelse, 258 olyckor som motsvarar fall från höjd, 265 olyckor på grund av
snubbling samt ras och brist på vissa material orsakade 234 olyckor.
Den svenska arbetsmiljölagstiftningen grundar sig i att alla arbetsgivare ska ha ansvar
för arbetsmiljö på byggarbetsplats. För att uppnå en trygg och säker arbetsmiljö bör ett
samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren upprättas (Arbetsmiljöverket,
2018c). Det förekommer ett antal förskrifter och allmänna krav i arbetsmiljölagen som
gäller arbetsmiljön på byggarbetsplats. Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga
olycksfall och minska risker för att nå en god och trygg arbetsmiljö. Arbetsgivaren
anses vara ytterst ansvarig för arbetsmiljön som ska föra arbetet mot en bättre och
tryggare arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen, 2018a).
Skyddsombud väljs för tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med
arbetsgivaren. Om det inte finns en sådan organisation har arbetstagarna möjlighet till
att välja skyddsombud själva. På större arbetsplatser kan det utses fler skyddsombud.
För att underlätta arbetet blir en av dem huvudskyddsombud. Huvudskyddsombuds roll
är att ansvara för samordning mellan de övriga skyddsombud (Arbetsmiljöverket,
2018). Om skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljö så har han rätt att be
arbetsgivare att åtgärda riskerna, om det inte räcker med tillsägelse kan skyddsombud
använda sin rätt att begära åtgärder enligt 6 kap.6a § arbetsmiljölagen. Dessutom har
skyddsombud rätt att avbryta arbetet när det finns en stor och allvarlig risk för
arbetstagarens liv eller hälsa enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen. (Arbetsmiljöverket,
2018c).
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1.2 Problembeskrivning

Byggbranschen är en av de farligaste och mest olycksdrabbade branscherna. Den
främsta orsaken till arbetsolyckor är osäkra handlingar som påverkas av interna och
externa faktorer. Interna och externa faktorer påverkar arbetstagarens osäkra beteende.
Interna och externa faktorer innebär arbetstagarens personlighet och arbetstagarens
uppfattning av övriga arbetarnas handlingar (Berek, & Sholihah, 2019).
Enligt Olugboyega och Windapo (2019) är byggsäkerhetskulturen en uppsättning av
värderingar som påverkar säkerhetsrelaterade beteende och uppfattningar av
byggarbetare, ledningspersonal och närstående. Vidare beskriver Olugboyega och
Windapo att byggsäkerhetskultur är en dynamisk kombination av avgörande faktorer
för
byggsäkerhetshantering.
Exempelvis
säkerhetsrelaterad
attityd
och
säkerhetsrelaterat beteende hos arbetstagare och ledningspersonal. Brist på uppfattning
av säkerhetsrelaterade attityder och säkerhetsrelaterad beteende inom arbetsgruppen
kan leda till att risker och olyckor inträffar på byggarbetsplatsen.
Enligt den svenska arbetsmiljölagstiftningen ska säkerhet och trygghet framkomma på
byggarbetsplatsen. Detta sker genom att arbetsgivare ansvarar med sin arbetstagares
representant för att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är
skyddsombud som utses av fackförening för att vara en huvudansvarig för arbetsmiljö
(Arbetsmiljöverket, 2018). Problem som konstaterats är att utse skyddsombud inom
byggbranschen. I början av 20-talet var arbetstagarrepresentanter mer delaktiga i
riskbedömningar på små och stora arbetsplatser. Detta resulterade i utveckling av antal
hälso-och säkerhetsrepresetenter som är skyddsombud. Sedan 90 talet har reglering
och utveckling av arbetsmiljö visat brister på att införa EU- direktiv 89/391 som handlar
om åtgärder för att förbättra arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Det baseras på
nedskärningar av säkerhetsrepresetanter och skyddsombud (Trägårdh, 2008).
Enligt Loosemore och Malouf (2019) fick yrkesarbetare ökad kunskap när de deltog i
en säkerhetsutbildning. Utbildningen var inte effektiv när det gäller yrkesarbetarnas
säkerhetsbeteende, där var säkerhetssynen i stort sett oförändrad. Efter utbildningen
fick yrkesarbetarna lite ökad kunskap men inte i den utsträckningen att säkerheten anses
vara ett problem. Det kan kopplas till tre grundläggande faktorer som är kön, ålder och
utbildning. Främsta orsaken till detta kan baseras på att de inte upplever
säkerhetsbeteende som problem och tar inte hänsyn till skyddsombuds roll. Det leder
till att skyddsombud inte får gehör eller respekt av yrkesarbetarna och det medför brister
i kommunikationen. Dessa anledningar anses vara nackdelar som i sin tur bidrar till att
många skyddsombud säger upp sig. Därför kommer studien att undersöka varför det är
svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats, samt vad kan det få för
konsekvenser om man inte utser ett skyddsombud.
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1.3 Mål och frågeställningar

Målet med examensarbetet var att utreda om varför det är svårt att rekrytera ett
skyddsombud på en byggarbetsplats. Målet var även att utreda vilka svårigheter
som finns i rollen och möjligheter för att förbättra situationen.
•
•
•

Varför är det svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats?
Vilka svårigheter finns det i rollen som skyddsombud?
Vilka åtgärder krävs för att situationen ska bli bättre?

1.4 Avgränsningar

Examensarbetet fokus och riktning gällande avgränsning var att undersöka
skyddsombudets roll på tre byggarbetsplatser. Studien omfattades även hur
skyddsombuden upplever svårigheter med att vara ombud. Examensarbetet var
begränsat och av den orsaken utesluts underentreprenörer samt arbetsledning.
Huvudskyddsombuden och lokala skyddsombud var av stor vikt eftersom de är en
grundläggande faktor under arbetets utveckling.

1.5 Disposition

Kapitel 1 – Inledning ger en bakgrund till arbetet och presenterar målet samt
introducerar frågeställningarna. Kapitlet klargör även för utredningens avgränsningar.
Kapitel 2 – Metod och genomförande redogör för arbetets genomförande och
arbetsgång. Metoder för utredning för hur data har insamlats redovisas och beskrivs.
Valda metoderna för datainsamling mäter om arbetet är valid och reliabel.
Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk klargör de valda teorier som används för att referera och
besvara rapportens frågeställningar och kopplar problembeskrivningen till
vetenskapliga studier.
Kapitel 4 – Empiri. I kapitel 4 har det empiriska data som samlats in strukturerats
systematiskt för att besvara rapportens frågeställningar samt kunna uppnå rapportens
mål.
Kapitel 5 – Analys och resultat. I kapitel 5 analyseras insamlad data från empirin i
relation till det valda teoretiska ramverket. I kapitel 5 presenteras slutgiltiga resultatet
av rapporten.
Kapitel 6 – Diskussion och slutsatser. I kapitel 6 redogörs en sammandragen
sammanfattning av rapportens resultat. En diskussion av resultat, metod och
begränsningar har diskuterats.
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Examensarbetets grund baserades på intervjuer och litteraturstudier som metoder för
datainsamling.

2.1 Undersökningsstrategi

Under arbetets gång har kvalitativa metoder valts som undersökningsstrategi.
Kvalitativa undersökningar innebär praktiskt utförande av löpande analyser till skillnad
från kvantitativa undersökningar där man vanligtvis avvaktar med all beräkning tills
allt material är insamlad (Patel & Davidsson, 2011).
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituation är som ett vanligt
samtal. I intervjuformen låter forskaren undersökningspersonerna påverka samtalets
utveckling. Målet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och generera
djupare och mer fullkomliga uppfattningar om det problemet som studeras (Holme &
Solvang, 1997). Intervjuerna genomfördes genom en öppen dialog med möjlighet till
följdfrågor för att generera en djupare och mer övergripande blick över situationen.
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det fördel med att göra en löpande analys. Efter
genomförande av kvalitativa intervjuer kan forskaren upptäcka om de intervjuade
personer har uppfattat frågorna på ett annat sätt som forskaren personligen inte tänkt
på. Det ger möjlighet till att ny och oförväntad information kan bidra till att
undersökningen får ett bättre resultat. Under varje intervju ställdes följdfrågor beroende
på skyddsombudens kunskap och erfarenhet. Följdfrågorna utformades därefter och det
resulterade till att en ny och oförväntad information har generats.
Patel och Davidson (2011) redovisar att slutligt resultat av en kvalitativ undersökning
vanligtvis är en text, där citat från intervjuer användas med egna tolkningar och
kommentarer. Slutligen ska texten vara uppfattad av läsaren. En väl balans mellan de
citat och de kommentarerna krävs så att texten inte blir tråkig och inte tappar
trovärdighet.
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2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Huvudfrågeställningen
Varför är det svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats?
Genom litteraturstudier och intervjufrågor som datainsamlingsmetod på samtliga
företag besvarades huvudsakliga frågeställningen (se figur 1).
Delfrågeställningar
Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Genom litteraturstudier och intervjufrågor som datainsamlingsmetod på samtliga
företag besvarades delfrågeställning ett (se figur 1). Litteraturstudien är väsentligt
underlag eftersom den utgör för den teoretiska bakgrunden. Intervjuer utfördes med
lokala skyddsombud och huvudskyddsombud.
Vilka åtgärder krävs för att situationen ska bli bättre?
Genom litteraturstudier och intervjufrågor som datainsamlingsmetod på samtliga
företag besvarades delfrågeställning två (se figur 1). Litteraturstudien är väsentligt
underlag eftersom den utgör för den teoretiska bakgrunden. Intervjuer utfördes med
lokala skyddsombud och huvudskyddsombud.

Figur 1. Koppling mellan metod för datainsamling och frågeställningar, (Jalal och
Kourie, 2019).
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2.3 Litteraturstudie

Under arbetsgången genomfördes en strukturerad litteratursökning där både tryckte
källor och elektroniska dokument används för att generera en teoretisk förståelse av
rapportens innehåll (Patel & Davidsson, 2011).
Litteratur efterforskades genom att avgränsa sökningen i något ämnesområde och där
kommer forskaren att utgå från undersöknings syfte för att hitta passande ämnesområde.
Därefter får forskaren en bild på hur ämnesområdet är klassificerat och skapar en
överblick av vilka litteratur finns (Patel & Davidson, 2011).
Under arbetets gång genomfördes litteratursökning kontinuerligt där fokus ligger på
olika databaser som finns tillgängliga i biblioteket. Exempel på olika databaser är Web
of science och Scopus. Rapportens ämne handlar om både psykologi och byggteknik,
som anses vara två av databasens fokusområden. Både Scopus, ScienceDirect och Web
of science innehåller litteratur inom teknik och ingenjörsvetenskap. Litteratursökningar
har begränsats inom tidsspannet 2008–2019 för användning av aktuell fakta. I detta fall
ger sökningen ett stort antal av träffar, därför begränsas antal sökningar med hjälp av
ytterligare sökord. Exempel på de sökord som använts under arbetet är:
Construction site, Safety behavior, Safety manager, Safety officer.

2.4 Valda metoder för datainsamling

Intervjuerna som användes i examensarbetet är semistrukturerade intervjuer som anses
vara halvstrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren
utför en lista över särskilda teman som ska beröras, medan intervjupersonen har stor
frihet att formulera svaren och delvis styra samtalet. Frågorna kan komma i en bestämd
ordning men detta är inte nödvändig (Patel & Davidsson, 2011). Kvalitativa intervjuer
genomfördes eftersom att undersökningssituation är som ett vanligt samtal och
undersökningspersonen styr samtalets utveckling. Utöver detta möjliggör kvalitativa
intervjuer en högre grad av informationens relevans och en djupare inblick om det
problemet som studeras (Holme & Solvang, 1997).

2.5 Arbetsgång

Innan intervjuer genomfördes införskaffades kunskap från föreskrifter och
bestämmelser från lagen, samt litteraturstudier. För att uppnå högre validitet och
reliabilitet på intervjuerna säkerställdes att rätt personer tillfrågades. Arbetets
utveckling följdes upp genom kontinuerlig kontakt med företagens skyddsombud samt
handledare på Jönköpings University.
Intervjuerna utgjorde examensarbetets väsentliga data. Av den orsaken har kvalitativa
intervjuer genomförts med både huvudskyddsombud och lokala skyddsombud på tre
företag för att få en övergripande överblick av situationen. Samtliga intervjuer
genomfördes på företag. Därefter har intervjuerna av samtliga respondenter inspelats.
Data som har blivit inspelat transkriberas och analyseras med utgångspunkt i projektets
frågeställningar.
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2.6 Trovärdighet

För att säkra trovärdighet i arbetsgången har en kontinuerlig kritisk prövning och
noggrannhet vid bearbetning av materialet tagits hänsyn till för att få en
tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet (Holme & Solvang, 1997).
Innan intervjuerna genomfördes var det viktigt att läsa av lagtexter och tidigare
rapporter för att styrka validiteten. Huvudskyddsombud och lokala skyddsombud var
de personerna som intervjuades. För att säkerställa validiteten har instrument som
använts prövats på någon grupp som liknar den grupp som instrumentet är avsedd för.
Sedan jämfördes resultat från den prövning med något kriterium som representerade
det vi avsåg att mäta, med andra ord kan den som intervjuar genomföra flera intervjuer
och jämföra om de har samma resultat eller inte (Patel & Davidson, 2011). Totalt
genomfördes åtta intervjuer på tre olika byggföretag. Både huvudskyddsombud och
lokala skyddsombud fick svara på samma intervjufrågor som analyserades och
jämfördes för att se om de har liknande resultat.
För att uppnå en hög nivå av tillförlitlighet har forskaren använt sig av
semistrukturerade intervjuer som är halvstrukturerade. Det betyder att forskaren utförde
en lista över särskilda teman som berördes, medan intervjupersonen har haft stor frihet
att formulera svaren och delvis styra samtalet. Frågorna kan komma i en bestämd
ordning men detta är inte nödvändigt. Efter att intervjuaren har registrerat svaren gör
han bedömningar och med hänsyn till det kan fler bedömarfel upptäckas. För att
kontrollera reliabiliteten vid intervjuer har forskaren haft med sig en ytterligare person
som registrerade intervjusvaren eller använt sig av inspelning i form av ljud om
intervjupersonen tillåter det (Patel & Davidson, 2011).
Samtliga intervjuer genomfördes av två personer som även har spelat in intervjuerna.
Därefter transkriberades data för att öka reliabilitet. För att stärka validiteten har
litteraturstudier och intervjuer använts som metoddatainsamling. Vårt arbete är valid
och tillförlitlig eftersom vi genomförde åtta olika intervjuer med samma
semistrukturerade frågor och jämförde samtliga intervjuresultat och analyserade dem.
Reliabiliteten kontrollerades eftersom intervjuaren har haft med sig ytterligare en
person som registrerade svaren på samtliga intervjuer, samtidigt som inspelning har
genomförts av både forskarna.
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3

Teoretiskt ramverk

Baserat på huvudsaklig frågeställning och delfrågeställningar väljs flera vetenskapliga
teorier som är kopplade till arbetssäkerhet, säkerhetsbeteende, gruppdynamik och
stress.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori

I figur 2 redovisas sambandet mellan rapportens huvudsakliga frågeställning,
delfrågeställningar, det teoretiska ramverket och de valda teorierna.

Figur 2. Koppling mellan huvudfrågeställning, delfrågeställningar och teoretiskt
ramverk, (Jalal och Kourie, 2019).
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3.2 Kompetens och säkerhetsbeteende hos yrkesarbetarna

Human Resources (HR) är en enhet som hanterar mänskliga resurser på ett företag och
kännetecknas starkt av säkerhetshantering genom att beakta vissa faktorer som
beteende, kapacitet och exponeringsnivå för risk för samtliga arbetstagare. På grund av
skillnader i syn, hörsel, kognitiv och rörelse hos äldre arbetstagare kan det resultera i
olika tunga arbetsbelastningar och ojämna utmaningsnivåer. Äldre arbetstagare har en
tendens att utföra sitt arbete på det gamla vanliga sättet och uppmärksammar inte
skyddsombudets tillsägelser. Vilket resulterar i att säkerheten påverkas negativt
avsevärt (Ahmadian Fard Fini, Akbarnezhad, Rashid och Waller, 2018).
Enligt Qing, W.-S. Wang och J.-P. Wang (2018) är den kognitiva faktorn den som har
störst påverkan på beteende hos arbetstagaren, vilket kan leda till förändring på
arbetstagarens beteende. Bra säkerhetsledarskap bör innefatta att öka arbetsledarens
säkerhetsnivå och den verbala kommunikationsförmågan. För att förbättra
säkerhetsbeteende hos yrkesarbetarna bör säkerhetsledarskap vara hög.
Enligt D. Wang, X. Wang och Xia (2018) är individernas osäkra beteende känd som en
viktig orsak till arbetsplatsolyckor. Forskning har visat att påverkan av arbetsrelaterad
stress kan påverka arbetsmiljön negativt på en byggarbetsplats.
Enligt Lawanot, Inoue, Yokemura, Mongkolnam och Nukoolkit (2019) har företagen
idag tagit större hänsyn till företagets samtliga anställdas välbefinnande.
Välbefinnandet är relaterat till den dagliga aktiviteten och beteendet, särskilt på
arbetsplatsen där det förekommer stress som leder till olika humörsnivåer på
arbetstagarna. Vidare skriver de att det personliga tillvägagångsättet tog som ett steg
för att tillhandahålla ett personligt stödsystem för att öka medvetenhet och uppmuntra
arbetstagarna att förbättra sitt beteende och stegvis bidra till ett bättre välbefinnande.
Enligt De Oliveira, Sanin, och Szczerbicki (2019) bör en kognitiv visionsplattform för
riskkontroll införas på företaget. Vision plattformen identifierar kritiska
säkerhetsbeteende och lagrar data för erfarenhetskunskap om säkerhetshändelser på ett
tydligt och strukturerad sätt. Kunskapen kan nås och delas bland arbetstagarna för att
förbättra erfarenheten samt förstå företagets säkerhetskultur, samtidigt som plattformen
bidrar till att stödja en långsiktig förändringsprocess.
Äldre arbetstagare ses som erfarna och pålitliga. Samtidigt ses de som långsammare
och tröttare av naturliga orsaker. Att hålla sig i god form och att vara hälsosam för
arbete är en viktig fråga, särskilt inom byggbranschen, där uppgifter ofta är utmanande
och negativa förhållanden råder. Trots att risker för skador och ohälsa i byggbranschen
är äldre arbetstagare som är mer än 50 år fortfarande angelägna om att arbeta. Det
betyder att de äldre arbetar enligt sina rutiner och är inte bra på att erhålla tillsägelser
från övriga arbetstagare. Det resulterar i att gruppdynamiken påverkas på ett negativt
sätt på byggarbetsplatsen (Eaves, Gyi & Gibb, 2013).
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3.2.1 Säkerhetsbeteende och säkerhetsåtgärder
Enligt Evelyn, Florence och Adrian (2005) är Byggarbetsplatser i allmänhet komplexa
och ibland osäkra. Det är komplicerat på grund av omfattande användning av
sofistikerade utrustning och moderna metoder för konstruktionen.
Det finns olika faktorer som påverkar säkerheten på en byggarbetsplats. Dessa faktorer
redovisas nedan kortfattad.
Policy faktor. Säkerhetslagstiftning och politiken har stor inverkan på säkerhetsnivån
för en byggarbetsplats. Lagstiftning utgör ett ramverk där hälsa och säkerhet regleras
och kontrolleras.
Processfaktor. Hänvisar till processen att utföra arbete av yrkesarbetare som i slutändan
kan vara skadligt för deras välbefinnande och säkerhet. Brist på kommunikation,
samordning och kontroll när arbetet utförs kan leda till att olyckor inträffar. Dessutom
kan otillräcklig utbildning, engagemang och användning av dåliga verktyg och
utrustning orsaka olyckor.
Personalfaktor. Olyckor kan uppstå på grund av dåliga attityder och dåliga beteende
hos arbetarna. Det är svårt att övervaka och kontrollera. Det finns en positiv koppling
mellan säkerhetsprestanda och arbetstagarnas attityder. Dessutom har negativa
beteende och attityder lett till att de flesta arbetstagare inte tar på sig sin personliga
skyddsutrustning när de arbetar. I detta avseende måste arbetarna ha rätt kompetens och
kunskap för arbetets karaktär och motiveras för att uppträda på ett säkert sätt.
Incitamentfaktor. Det har hävdats att incitament inte har någon positiv inverkan på
säkerhetsprestanda. Vissa företag utan incitamentprogram har visat sig ha bättre
säkerhetsuppgifter än dem med incitamentprogram. Incitament kan vara effektiva för
att minska arbetsplastsskador men det kan bero på hur incitamenten tilldelas.
För att öka säkerhetsnivån på byggarbetsplatserna hos de olika yrkesgrupperna bör
olika variabler identifieras som är väsentliga för byggsäkerheten. Vidare ska även en
ram föreslås för att hantera byggsäkerheten och minimera olyckshändelser. Effektiv
kommunikation och informationsöverföring mellan ledning, skyddsombud och
yrkesarbetarna kommer att bidra till bättre säkerhetsstandarder.
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3.3 Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplats

Arbetsmiljölagens (SFS 1977:1 160) avsikt är att olycksfall på arbetsplats ska
förebyggas samt att en god arbetsmiljö ska uppnås. Arbetsmiljön ska vara
tillfredställande och följa de sociala och tekniska utvecklingar som sker i samhället.
Med detta beaktar arbetsmiljölagen (AML) de fysiska, psykiska och sociala faktorerna
som är av betydelse för arbetsmiljön (Jakobsson & Skoglund, 2017).
Arbetsstressen har dokumenterats som en av de viktigaste arbetshälsoriskerna för
anställda. Arbetsstressen beträffar alla miljö, sociala och interna efterfrågningar som
kräver att personen anpassar sina vanliga beteendemönster. Arbetsstressen kan orsakas
av fysiska eller psykiska faktorer eller av kombination av dessa faktorer. Stress hos
arbetstagarna betraktas som en av de viktigaste riskerna på en byggarbetsplats (Eaves,
Gyi, & Gibb, 2013).
Arbetsgivaren är huvudansvarig för arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Han är skyldig
att vidta alla åtgärder som är tekniskt och ekonomiskt kända för att förbygga ohälsa och
olycksfall som arbetstagaren kan utsätts för. Arbetsgivaren ska dessutom se till att
arbetstagaren får en god kunskap om de riskerna som kan vara sammankopplade till
arbetet samt att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att undvika de olika
riskerna (Jakobsson & Skoglund, 2017).
Skyddsombud är arbetstagarnas representant när det gäller arbetsmiljöfrågor.
Skyddsombudsuppdrag är att hålla engagemang för arbetsmiljön levande på
byggarbetsplats samt att eftersträva samarbete mellan arbetsledare och yrkesarbetare
för att nå en god arbetsmiljö (Jakobsson & Skoglund, 2017). Enligt arbetsmiljölagen 6
kap. 2 § ska skyddsombud utses på byggarbetsplatser med minst fem anställda.
Skyddsombud ska utses av en lokal facklig arbetsorganisationen, om ingen facklig
organisation finns på arbetsplats kan skyddsombud utses av arbetstagarna. Enligt 6 kap.
7 § har skyddsombud rätt att avbryta arbetet utifall ett arbete medför allvarlig fara för
medarbetarnas liv. Enligt 6 kap. 4 § har skyddsombud rätt att delta vid planering av
arbetsprocesser, arbetsmetoder och användning av ämnen som kan föra med ohälsa och
allvarliga skador till yrkesarbetarna (Arbetsmiljöverket, 2018).
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3.4 Sammanfattning av valda teorier

Arbetsmiljöverket har Regeringens och Riksdagens uppdrag att se till att alla lagar som
är kopplade till arbetsmiljö och arbetstider följs (Arbetsmiljöverket, 2017). Alla
anställda, enligt arbetsmiljölagen, har rätt till en god arbetsmiljö. Vilket innebär att
ingen behöver vara sjuk på arbetsplatsen eller skada sig på arbetsplatsen. Skyddsombud
är arbetstagarnas representant när det gäller arbetsmiljöfrågor. Det betyder att han har
en huvudposition i arbetet, där han ansvarar för att upprätthålla den goda arbetsmiljön.
Säkerheten påverkas negativt vid brist i hörsel, syn och kognitiv förmåga hos äldre
arbetstagare. Äldre YA har en tendens att utföra sitt arbete som man alltid har gjort.
Detta resulterar i hastiga åtgärder och olika tunga arbetsbelastningar samt ojämna
utmaningsnivåer. Därför bör vissa faktorer beaktas som beteende, kapacitet och
exponeringsnivå för risk för samtliga arbetstagare.
Individernas osäkra beteende i kombination med stress kan leda till allvarliga
arbetsplatsolyckor. Välbefinnandet är relaterat till den dagliga aktiviteten och
beteendet, särskilt på arbetsplatsen där stress och humörnivå påverkas.
En plattform av riskkontroll bör integreras i företaget för att stödja en långsiktig
förändringsprocess. Kunskapen bör delas bland samtliga arbetstagarna för att förbättra
erfarenheten och få en gripande överblick över företagets säkerhetskultur.
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4.1 Intervjuer

Totalt genomfördes åtta intervjuer tre olika företag för att säkra trovärdighet, validitet
och reliabilitet av resultatet. Företagen är Peab AB, NCC och Blue Wall Construction
AB. Två intervjuer genomfördes med Peab AB i Nässjö. Den ena var med lokalt
skyddsombud medan den andra var med ett huvudskyddsombud. Fyra intervjuer
genomfördes med NCC på projekt Ryhov D1 i Jönköping. Tre av dessa var med lokala
skyddsombud och en med ett huvudskyddsombud. Sista två intervjuerna genomfördes
med Blue Wall Construction AB i Jönköping. En av intervjuerna genomfördes med ett
huvudskyddsombud medan den andra var med ett lokalt skyddsombud.
Intervjufrågorna var anpassade utifrån de lokala och huvudskyddsombudperspektiv.
Alla intervjuer genomfördes på respektive byggarbetsplats förutom en intervju som
genomfördes på Jönköpings Universitet via telefon. Samtliga intervjuerna redovisas i
bilagor 1–8. Nedan redovisas en kort sammanställning av intervjuerna enligt tabell 1,2
och 3.
Tabell 1. Redovisning av intervjuer efter plats, datum, varaktighet och benämning på
Peab AB. (Jalal och Kourie, 2019)
Huvudskyddsombud 1

Lokalt skyddsombud 1

Plats

Telefon

Kontor

Datum

18/ 03/ 2019

7/ 03/ 2019

Varaktighet

00:23

00:25

HSO 1

SO 1

(hh :mm)
Benämning
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Tabell 2. Redovisning av intervjuer efter plats, datum, varaktighet och benämning på
NCC. (Jalal och Kourie, 2019)
Huvudskyddsombud Lokalt
Lokalt
Lokalt
skyddsombud skyddsombud skyddsombud
2
2
3
4
Plats

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Datum

12/03/ 2019

12/ 03/ 2019

12/ 03/ 2019

12/ 03/ 2019

Varaktighet

00:28

00:33

00:20

00:27

HSO 2

SO 2

SO 3

SO 4

(hh :mm)
Benämning

Tabell 3. Redovisning av intervjuer efter plats, datum, varaktighet och benämning på
Blue Wall Construction AB. (Jalal och Kourie, 2019)
Huvudskyddsombud 3

Lokalt skyddsombud 5

Plats

kontor

kontor

Datum

18/ 03/ 2019

18 / 03/ 2019

Varaktighet

00:35

00:33

HSO 3

SO 5

(hh :mm)
Benämning

4.1.1 Nuvarande skyddsombud och engagemang
Vissa skyddsombud ser att engagemanget hos de nuvarande skyddsombuden har blivit
bättre och ökat med tiden. En del av skyddsombuden är väldigt engagerade och brinner
för sina uppdrag. Medan vissa beskriver att engagemanget är varierandet. Det betyder
att vissa är mer aktiva än de andra. Vissa skyddsombud har tackat ja till tjänsten enbart
för att företaget hade behov av det, så de nöjer sig med att bara gå skyddsrond. Det
innebär att skyddsombuden inte är intresserade av att utföra andra arbetsuppgifter
utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Det beror på att det tar extra tid att utföra olika
moment.
HSO 1 och SO 1 berättar att yrkesarbetarna är intresserade och fokuserade.
Engagemanget ser varierande ut.
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HSO 2 berättar att engagemanget har blivit mycket bättre. Han ser stor och positiv
skillnad för han har jobbat på NCC och varit huvudskyddsombud i drygt 30 år.
SO 2 förklarar att engagemanget har ökat om man jämför med förr. Attityder mot risker
har blivit bättre än vad det var för flera år sedan.
SO 3 redogör att engagemanget ser bra ut. Det är få som vill vara skyddsombud och
hålla ordning på skyddet. Anledningen är att det tar extra tid att gå skyddsronder.
HSO 3 poängterar att det är olika faktiskt, företaget har några skyddsombud som är
väldigt engagerade. De jobbar proaktivt och vill få till rutiner. En del skyddsombud går
bara sin skyddsrond, de bör inte vänta på ronderna men det beror på hur mycket de
orkar med engagemanget och vilken tid de har, men generellt sett har de ett bra
engagemang.
SO4 och SO 5 tydliggör att engagemanget ser väldigt varierande ut, det är från person
till person. Det kan vara från extremt engagerad till att vara ett namn på papper och
båda delarna finns i verklighet.
4.1.2 Säkerhetsbeteende
Nedan beskriver skyddsombuden hur de bemöter de osäkra beteenden som inträffar på
byggarbetsplatsen. Vissa påpekar att de inte har haft några problem eller några dåliga
attityder. Vissa skyddsombud har upplevt att UE och andra yrkesgrupper har dåliga syn
på säkerheten. Vid brist av säkerhetbeteende påpekar skyddsombuden UE, YA och tar
en diskussion med dem. När skyddsombud följer upp med en diskussion uppnås oftast
en framgång och osäkra beteende kan avbrytas.
HSO 1 berättar att de är rätt bra men de representerar egentligen inte UE, men att man
tar deras parti också, det är viktigt. HSO 1 berättar att UE bör ha ett eget skyddsombud
på byggarbetsplatsen och skulle det inte finnas så hjälps de åt.
SO 1 och SO3 talar om att det funkar bra. Inga dåliga attityder eller dåliga bemötande
har inträffat.
HSO 2 redogör att skyddsombud får fullständigt stöd från arbetsledning. Eftersom UE
kommer från mindre företag och har inte samma syn på säkerhet som de har, leder det
till att skyddsombuden påpekar brister och tar en dialog.
SO 2 berättar att skyddsombud får ta en diskussion med alla unga och gamla
yrkesgrupperna. Det vill säga att hålla nivån rätt. Skyddsombud kan informera personen
att han inte är den enda som kommer drabbas om någon olycka skulle inträffa, utan
även anhöriga som bryr sig om honom. Skyddsombudet bör vara pedagogisk när det
gäller skyddet. Om detta inte funkar får han ta en ”time out” eller ta det med chefen.
SO 4 tydliggör att han aldrig har fått problem med hur han bemöter yrkesgrupperna.
SO 4 har aldrig bemöt någon som blivit förbannad. Men det har hänt att YA och UE
inte tar på sig skyddsglasögon på olika moment. Han påpekar att personlig utrustning
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är viktigt för säkerheten. Vidare berättar han om han upprepar det 15 gånger och de inte
lyssnar tar han det vidare med chefen.
HSO 3 berättar att det är bra attityd. Det är bra reaktioner när de har haft
skyddsombudsmöte med alla skyddsombud. Efter dessa möten rapporterar de bristerna
till arbetsledningen. Det är en fördel att det finns någon att lyfta bristerna till, för alla
kanske inte vill prata direkt med sin chef.
SO 5 förklarar att attityden har blivit bättre än vad det var förr. Han förklarar att det
beror på hur man själv jobbar, om en person är väldigt gnällig och har hamnat i den
kategorin så blir attityden på det sättet. Men om personen inte hamnat där och lyckat
lösa allt med en bra dialog leder det till en bra attityd gentemot skyddsombudet.
4.1.3 Gehör och toleransnivå
Samtliga skyddsombud tycker att skyddsutrustning är den viktigaste åtgärden som alla
yrkesgrupperna borde tänka på när de jobbar på en byggarbetsplats. Detta ska skötas av
arbetsledning. Skyddsombud påpekar också att de säkerhetsregler som finns i avtalen
på arbetsplatsen borde följas. Om dessa regler inte följas får YA samt UE varning som
ska tillämpas utifrån arbetsledning. Först blir det en muntlig varning, sedan en skriftlig
varning och slutligen får den personen lämna arbetsplatsen.
HSO 1 redogör att när han påpekar brister brukar YA och UE ta det seriöst men det
beror också på hur man är som person. Om UE har glömt personlig skyddsutrustning
påpekar han det genom att förklara hur de jobbar just i det projektet. Han brukar inte
dela ut en andra tillsägelse utan hänvisar till platschefen. HSO 1 bekräftar att personlig
utrustning sköts hos dem. Vidare förklarar han att efter två tillsägelser kan det leda till
en skriftlig varning men att det är platscheferna som utför dem.
SO 1 berättar att hur man ser på toleransnivå är olika och att det är från person till
person. Vidare förklarar han att om han ber YA att åtgärda ett problem och om YA inte
lyssnar tar SO det vidare till platschefen.
HSO 2 redogör att toleransnivån beror på vad det är för situation. När de upptäcker
brister på skyddsronder noteras det alltid. Bristerna presenteras på stormöte och därefter
startar man en dialog med arbetsmiljöchefen om orsaken till detta. Han fortsätter med
att de gick en skyddsrond för inte länge sedan och stora brister upptäcktes. Det var en
YA och UE som saknade personlig utrustning, exempelvis skyddsglasögon och
hakrem. Alla fick en tillsägelse men nästa skyddsrond skulle bli personligt. Ett register
införs på samtliga som har glömt personlig utrustning på byggarbetsplatsen.
SO 2 berättar om han ser något tokigt måste han säga till. Det är ett riskarbete man har.
En tillsägelse och om det fortsätter så får man ta en ” time out”, sedan är det upp till
chefen. Han poängterar att man inte ska gå förbi och inte göra någonting om man ser
något som inte stämmer, om ett skyddsräcke har blivit nedplockat får han åtgärda det
på plats och sedan lyfta frågan vidare. Skyddsutrustning ska sättas tillbaka när man är
färdig så att ingen annan går och ramlar ner efter.
SO 3 klarlägger att toleransnivån hos skyddsombud är olika från olika skyddsombud
men att man givetvis ska påpeka om någon på arbetsplatsen arbetar osäkert. Enligt SO
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delar han ut inte ut mer än tre tillsägelser, får då anser han att en fjärde gång inte hjälper,
utan tar vidare ärendet till arbetsledningen.
SO 4 klargör att det beror på vad det är för slags situation och att han ibland kan tycka
att det ska räcka med en gångs tillsägelse. Bär varken YA eller UE inte, exempelvis
skyddsglasögon så är det okej men vid flera gångers tillsägelse brister det och då skickar
vi med synergi appen ett kort på personen till arbetsledningen som i sin tur avgör om
personen får vara kvar på arbetsplatsen eller inte.
HSO 3 berättar att de har låg toleransnivå. Vidare berättar SO att ett skyddsombud har
varit frustrerad över att några på arbetsplatsen inte hade på sig ansiktsmask när de har
slipat. Bristerna har lyfts till projektledaren för det projektet och även för
avdelningschefen. Sedan har man även tagit upp det på möte. En gång i månaden samlas
alla YA och UE. SO berättar om att oannonserade besök har genomförts för att
kontrollera om YA och UE har på sig mask. Det krävs en uthållighet för skyddsombud
att orka vara där och påpeka samt följa upp. Hon tydliggör att närmaste chef informerar
samtliga på arbetsplatsen att säkerhetsföreskrifterna måste följas. Vidare berättar hon
om YA eller UE har ett upprepande beteende blir det i första hand en muntlig varning,
sedan blir de inkallade för ett skriftligt protokoll.
SO 5 förklarar att han inte tjatar mycket. Anledningen till detta är att de flesta YA och
UE brukar lyssna. Vidare berättar han att delar inte ut mer än en till två gångers
påminnelse, utan då får företaget ta hand om situationen. Han betonar att de flesta fallen
inte handlar om personlig skyddsutrustning utan det gäller det här ”quick fixen”, jag
ska bara göra detta.
4.1.4 Stressförhållande och brist för tid
Alla skyddsombud är överens om att skyddsombud har extra arbetsuppgifter som har
mer ansvar och tid att utföra. Skyddsombuden har rätt att ta den tid som krävs för att
genomföra sitt uppdrag som skyddsombud. Om skyddsombud inte har tillräckligt tid
kommer han att genomföra sina säkerhetsuppgifter på ett hastigt sätt. Vid dessa
tillfällen kan risker uppstå.
HSO 1 berättar att säkerheten inte prioriteras högt på grund av att det tar extra tid att
genomföra arbetet på ett säkert sätt.
SO 1 förklarar att en av anledningar till att det är svårt att rekrytera skyddsombud på
byggarbetsplats är att det blir extra uppgifter med ett stort ansvar. Alla skyddsombud
brukar vara yrkesarbetare från början. När en av dessa yrkesarbetaren blir skyddsombud
får de extra uppgifter som tar mer tid och mer ansvar. Skyddsombud ska se till att rätt
verktyg används samt att rätt arbete utförs.
HSO 2 redogör att när det blir brist på tid och dröjning på produktionen lägger de
säkerheten åt sidan. Skyddsronder utförs stressigt och det är vid dessa tillfällen de
egentligen bör tänka till.
SO 2 berättar att när det är ett stort projekt behövs det flera skyddsombud. Om
yrkesarbetare inte är intresserad av rollen blir det svårt att hålla arbetsplatsen säkert.
Denna brist kan bero på att yrkesarbetarna inte orkar ställa upp till att vara
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skyddsombud. De anser att de har tillräckligt arbetsuppgifter så de vill inte ha mer
uppgifter som tar extra tid.
SO 3 förklarar att det är få som vill vara skyddsombud för att det tar extra tid att gå
skyddsrond. SO 4 instämmer om att vara skyddsombud innebär att utföra extra
arbetsuppgifter som tar mer tid än vad man tror.
HSO 3 berättar om att hon är huvudskyddsombud och genomför sina skyddsronder på
kontoret, men häromdagen började hon även gå skyddsronder på bygget. Hon berättar
att det är svårt att hitta tiden för det. SO 5 förklarar att genomföra skyddsronder och
vara vaksam gör att säkerhetsarbetet tar längre tid.
4.1.5 Olika syn på säkerhet med hänsyn till ålder, kunskap och olika
yrkesgrupper
HSO 1 berättar att säkerheten prioriteras högst, men att alla inte tänker på samma sätt.
Att prioritering för säkerhet är varierande kan bero på att det tar tid, sen hur
engagemanget i laget ser ut och ålder spelar in en stor roll. AL och YA har bra syn på
säkerhet men UE har inte det. UE är inte vana vid sådana rutiner som vi har. Det kan
bero på okunskap och machokultur.
SO 1 berättar att säkerheten prioriteras högst och SO 3 klargör att säkerheten prioriteras
bra men att det kan bli bättre. UE som oftast är mindre firmor prioriterar säkerheten
bort. De olika yrkesgrupperna YA, AL och UE har inte samma syn på säkerheten.
HSO 2 förklarar att de har hög prioritet för säkerheten på NCC. Förtaget har gått ut med
en policy på säkerheten. Han berättar att de alltid har morgonmöte för att alla
yrkesarbetaren ska tänka på säkerheten och på varandra. YA, AL och UE har samma
syn på säkerhet. Det var inte riktigt så förr, men säkerhetstänket hos de flesta har
utvecklats.
SO 2 redogör att säkerheten är hög. Företaget har daglig säkerhetsgenomgång för varje
arbetsmoment de gör. Anledningen till säkerhetsgenomgång är att upptäcka olika risker
och förebygga olyckor. YA och AL har ungefär samma syn på säkerheten, men UE om
det är inlånat har de inte samma syn på säkerheten. Det kan bero på att UE inte har haft
någon säkerhetsutbildning eller språkkommunikation.
SO 4 berättar att prioritering för säkerheten är hög. Säkerheten är i fokus hela tiden. Det
är många skyddsombud här på projektet eftersom det är en stor byggnation. UE har inte
samma syn på säkerheten, det kan bero på att de inte har samma säkerhetstänk. Vi pratar
hela tiden om säkerhet vid våra morgonmöten och där vi går genom säkerhetsfrågor för
att påminna alla arbetare om att prioritera säkerheten.
HSO 3 framlägger att säkerheten prioriteras men vet inte till vilken grad. De gör en
ordentlig arbetsmiljöplan med riskbedömningar, riskanalyser och kollar över eventuella
åtgärder. När de har genomfört detta kommunicerar de det med arbetsplatsen. De
redovisar även att idag ska de genomföra dessa moment och det här är riskerna och
därför måste de följa dessa regler. HSO 3 fortsätter berätta att alla yrkesgrupper inte har
samma syn på säkerheten. Al och YA har en god syn på säkerhetskultur. En del av UE
har det brustit väldigt mycket när det gäller säkerhetstänkt. Äldre har alltid gjort på sitt
sätt och inte tycker att det är så viktigt med skydd och yngre kan vara lite nonchalanta.
Men i deras företag har de säkerhetsregler på arbetsplatsen som måste följas.
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SO 5 berättar att säkerheten prioriteras olika. I deras arbetsplatser är det alltid nytt folk,
nya kollegor, ny arbetsledning. Alla har olika tankar kring säkerheten. Där har de
egentligen lagen som säger vad som är rätt eller fel men det är inte många som har koll
på det. Säkerhetssynen mellan de olika yrkesgrupperna varierar mycket även om det
finns riktlinjer på arbetsplatsen följer inte alla de riktlinjerna.
4.1.6 Brist för rollen i dagsläget
En del av skyddsombuden är överens om att anledning till att det är svårt är rekrytera
skyddsombud på en byggarbetsplats grundar sig i att yrkesarbetarna inte vill ha flera
arbetsuppgifter utöver deras ordinarie uppgifter. De vill inte påpeka brister och för att
de inte får betalt för deras roll som skyddsombud.
HSO 1 är övertygad om att anledningen till att det är svårt att rekrytera skyddsombud
på byggarbetsplats grundar sig i att yrkesarbetaren tror att de måste utföra jobb som inte
tillhör ordinarie arbetsuppgifter, exempelvis att gå skyddsrond och hitta brister och då
måste skyddsombuden åtgärda dessa brister om det är allvarligt, vilket tar tid. Det kan
även handla om personen passar in i rollen, är personen tystlåten blir det svårt att gå in
i en roll där personen ska ställa krav av 15 kollegor.
SO 1 berättar att man bara vill göra sina uppgifter som snickare. Man ser
skyddsombudroll som en extra börda. Med detta menar han att de inte vill gå
skyddsronder och påpeka brister. Vilket kan vara en anledning till att fler inte vill vara
skyddsombud.
HSO 2 framlägger att yrkesarbetarna tror att det innebär mer arbetsuppgifter med mer
ansvar. Medan SO 2 berättar att det kan bero på konfrontation med folk och att de har
tillräckligt med sina arbetsuppgifter. Det kan också bero på att vissa är rädda för att ta
en diskussion med sina kamrater.
SO 3 redogör att yrkesarbetaren tror att de kommer får extra uppgifter som tar extra tid.
Det kan också bero på att man inte får pengar för dessa extra uppgifter som
skyddsombud utför. SO 4 säger i detta sammanhang att folk kan vara rädda för ansvar.
HSO 3 berättar att de har märkt att det kan vara svårt att hitta skyddsombud. Hon tror
att ingen som vill känna sig som att de är den här jobbiga personen som går runt och
påpekar på brister. HSO 3 tror också att många har den felaktiga synen på skyddsombud
samt att det är rätt mycket missförstånd kring skyddsombuds roll. De tror att
skyddsombuden har någon form av ansvar för arbetsmiljön som de på något sätt kan
straffas för om det uppkommer några brister i arbetet.
SO 5 förklara att de flesta inte vill vara skyddsombud för att de måste medla och ha ett
personligt engagemang. De kanske behöver lägga tid på säkerhetsuppgifter samt att det
är jobbigt att ta en dialog med sina kollegor eller med sin chef.
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4.1.7 Metoder för att utveckla, förbättra och öka motivationen
För att förbättra möjligheten och öka motivationen till att fler ska vara skyddsombud
berättar HSO 1 att YA borde våga ta ansvar, våga lära sig mer så att det blir en växande
process för en själv.
SO 1 klargör att det är svårt att öka motivationen, även om de får mer pengar. YA
kanske blir skyddsombud bara för att tjäna mer pengar. YA bör brinna för tjänsten och
inte ser det som extra pengar.
HSO 2 berättar att de tar med sig ett antal lärlingar på varje skyddsrond, sedan får de
lärlingarna berätta vad de tycker. Anledningen till detta är att försöka få dem att bli mer
aktiva på säkerheten.
SO 2 redogör att ”några extra pengar blir aldrig fel i plånboken”. SO 3 berättar att det
är viktigt med att motivera folk att vara skyddsombud, ju bättre och säkrare arbetsplats,
desto trevligare att gå till jobbet. Det handlar om att man är rädd om sina kollegor samt
att man vill ens arbetskamrater ska komma hem oskadda.
SO 3 och SO 4 berättar att det enda som kan motivera yrkesarbetarna att bli
skyddsombud är att få mer i lön, något annat kan inte motivera.
HSO 3 framlägger att de började i höstas att lyfta problemet som det är en
kompetensutveckling att vara skyddsombud samt att vara skyddsombud är något bra
som uppskattas inom företaget. För att öka motivationen ska skyddsombuden prata om
rollen som den faktiskt är eftersom en del har en felaktig bild av hur skyddsombuds roll
ser ut. Att de får mer utbildningar och befogenheterna att ta ambulerande skyddsronder.
Däremot tycker hon inte att lönehöjning kan vara en faktor, men det kan skilja sig från
en person till en person men egentligen det borde vara intresse som styr det.
SO 5 berättar att alla anställda i hela företaget har en och samma mål och policy. Han
tror inte att pengar kan vara en faktor att öka motivation, det bör komma från eget
intresse. SO 5 säger att ”bästa dialog man får när man tar bort alla ekonomiska faktorer,
att det här kostar pengar och det här kostar pengar”.
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4.2 Sammanfattning av insamlad empiri

Vissa skyddsombud är överens om att engagemanget hos skyddsombud är varierat,
vilket betyder att vissa skyddsombud är mer engagerade och aktiva än de andra. Medan
vissa är överens om att engagemanget har blivit bättre med tiden.
Skyddsombuden har olika åsikter om bemötande mot osäkra beteende eller situationer
som inträffar på byggarbetsplatsen. Vissa påpekar att de inte har fått några problem
eller några dåliga attityder. Vissa har upplevt att UE och andra yrkesgrupper har dåliga
syn på säkerheten, ett stort problem som uppstår är att vissa YA och UE följer inte
arbetsplatsens regler när det gäller personlig skyddsutrustning, det är vid dessa tillfällen
flera diskussioner uppstår. I samband med detta berättar samtliga skyddsombud att de
inte vill vara tjatiga, de föredrar helst att ta upp en dialog, diskuterar felet för att nå fram
en lösning, vilket är bättre än att endast påpeka fel och brister.
Samtliga skyddsombud är överens om att säkerhetsregler bör följas. Om dessa regler
inte följas får YA samt UE varning som ska tillämpas utifrån arbetsledning. Först blir
det en muntlig varning, sedan en skriftlig varning och slutligen får den personen lämna
arbetsplatsen.
Alla skyddsombud är överens om att skyddsombud har extra arbetsuppgifter som tar
mer ansvar och mer tid att utföra. I samband med detta har skyddsombuden rätt att ta
den tid som krävs för att genomföra sitt uppdrag som skyddsombud. Om skyddsombud
inte har tillräckligt tid att utför sina arbetsuppgifter då kommer han genomföra dem på
ett snabbt och stressigt sätt. Det är vid dessa tillfällen kan flera risker och olyckor
framkommer.
Vissa skyddsombud är överens om att säkerheten prioriteras högst på arbetsplatsen.
Vissa skyddsombud tycket att säkerheten kan prioriteras på olika sätt, när arbetet tar
lång tid att utföras och när det är stressigt på arbetsplatsen kan säkerheten läggas åt
sidan. Yrkesgrupperna har olika syn på säkerheten. YA OCH AL har bra syn på
säkerheten, men UE har inte samma syn, detta kan bero på olika faktorer, bland dessa
faktorer att brist på utbildning och brist på kommunikation.
Olika faktorer kan framkomma för att fler inte vill vara skyddsombud. Vissa tror att det
är mer arbetsuppgifter än vad det egentligen är, vissa vill inte vara tjatiga och påpekar
brister och hamnar i diskussion med sina kollegor och vissa har inte intresse för det. för
att öka motivation för att flera ska tänka sig vara skyddsombud kan företaget
uppmuntrar yrkesarbetare att vara skyddsombud genom att prata om rollen på ett bra
sätt, att få fram en kompetensutveckling genom att genomföra flera utbildningar och att
höja lönen.
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5.1 Analys
5.1.1 Bemötande, beteende, gehör och toleransnivå
Ur datainsamlingen, bland annat litteraturstudie och intervjuerna redovisas att
skyddsombud inte vill uppfattas som jobbiga och kritiska av övriga arbetstagare på
byggarbetsplatsen. Skyddsombud vill inte påpeka brister flera gånger och ta upp en
diskussion med andra i yrkesgrupperna. Detta kan anses vara en nackdel som finns i
rollen som skyddsombud.
Att yrkesgrupperna inte agerar på det som påpekas av skyddsombudet kan skapa en
dålig gruppdynamik på byggarbetsplatsen. Äldre personer har en tendens att utföra sina
arbetsuppgifter som de alltid har gjort trots riskerna som det medför. Unga YA har
också en tendens att genomföra sina arbetsuppgifter i tron att en olycka inte händer de
personligen. De utför arbetet trots skyddsombudets tillsägelser och risker. Det innebär
att skyddsombuden inte får gehör av övriga yrkesgrupper. Det visar ett dåligt beteende
av yrkesgrupperna som kan kopplas till teorin kompetens och säkerhetsbeteende hos
yrkesarbetarna. Enligt D. Wang, X. Wang och Xia (2018) är individernas osäkra
beteende känd som en viktig orsak till arbetsplatsolyckor.
Alla skyddsombud är överens om att det är jobbigt att påpeka brister och osäkra
beteende som framkommer på arbetsplatsen. Det är dessutom lika jobbigt att ta upp en
dialog eftersom alla yrkesgrupperna inte har samma syn på säkerheten. Flertalet av
skyddsombuden börjar fundera om vissa yrkesarbetaren har någon säkerhetstänk alls.
Det framkommer även att de olika yrkesrollerna på arbetsplatsen ska få ett bättre
säkerhetstänk, framförallt UE som trots skriver på ett avtal för regler och föreskrifter
på byggarbetsplatser som det brister i.
Utöver det är alla skyddsombud överens om att när de följer upp en diskussion uppnås
oftast en framgång och osäkra beteende kan avbrytas. Om detta inte fungerar eller om
de inte får gehör, tar de det vidare ärendet med arbetsledningen som kan ta lämpliga
åtgärder.
Vissa skyddsombud är överens om att övertala yrkesarbetarna att det är fler som blir
drabbade om någon blir skadad på arbetsplatsen, bland annat arbetskamrater och
anhöriga som bryr sig om individens säkerhet. Detta anses vara en motivation till att
fler ska använda sina personliga skyddsutrustningar.
Det framkommer tydligt att på de samtliga företagen så har yrkesgrupperna ett enhetligt
säkerhetstänk av risker eftersom de genomgår säkerhetsutbildningar. En yrkesgrupp
som tydligt skiljer säkerhetstänk från övriga är UE. Vid bildning av ett arbetslag på
samtliga företag ingår UE och de har en annan syn på säkerhetstänk som avviker från
övriga och kan leda till rubbning i balansen. Eftersom UE säkerhetstänk inte ligger i
nivå med övriga YA kan det leda till allvarliga olyckor. Detta kan kopplas till Evelyn,
Florence och Adrian (2005) som beskriver att brist på kommunikation, samordning och
kontroll mellan olika yrkesgrupperna när arbetet utförs kan leda till att olyckor inträffar.
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Ett upprepande mönster som är tydligt är att samtliga företag anser att UE har lägst
säkerhetstänk. Detta kan ha sin grund i bristande säkerhetsutbildningar. Enligt Evelyn,
Florence och Adrian (2005) kan otillräcklig utbildning, engagemang och användning
av dåliga verktyg och utrustning orsaka olyckor.
5.1.2 Stress och acceptans för tid
Nuvarande skyddsombuden bör få acceptans för att skyddsarbetet tar tid vilket inte
avspeglas i dagsläget. Underlaget baseras på den personliga principen. När
skyddsombuden genomför en skyddsrond på ett hastigt sätt förväntas samma resultat
på samma tid från arbetslaget. Skyddsombuden lämnar sina ordinarie arbetsuppgifter
för att genomföra en skyddsrond på byggarbetsplatsen. Vid förseningar av projektet
utförs hastiga skyddsronder som leder till att säkerheten inte prioriteras högt på grund
av att det tar extra tid att genomföra ronden på ett säkert sätt. Yrkesarbetarna utför en
skyddsrond på rutin och praktisk sätt där risk för skador upplevs minimal är just de
tillfällen skyddsombuden borde reflektera ytterligare. Det är i dessa stressade
situationer som säkerheten bör tänkas mest på. Detta kan kopplas till välbefinnandet är
relaterat till den dagliga aktiviteten och beteendet, särskilt på arbetsplatsen där det
påverkas stress och humörnivå (Lawanot, Inoue, Yokemura, Mongkolnam och
Nukoolkit, 2019).
En negativ sida med stora projekt är att det krävs fler skyddsombud på plats. Flera av
skyddsombuden upplever att skyddsombuden genomför andra arbetsuppgifter utöver
sina ordinarie vilket leder till extra arbete som senare påverkar tiden.
5.1.3 Engagemang
I dagsläget skiljer engagemanget hos skyddsombuden. Det finns de som är väldigt
engagerade och brinner för säkerheten samtidigt som det finns skyddsombud som
enbart är det för att vara ett namn på ett papper. En yrkesarbetare blev skyddsombud
för att övriga var ointresserade och blev skyddsombud ofrivilligt. Vissa skyddsombud
har tackat ja till tjänsten enbart för att företaget hade behov av det och ställde helt enkelt
upp. Men vid jämförelse hur det var för trettio år sedan har utvecklingen ändrats
markant till det positiva. Allt fler företag har en nollvision gällande arbetsskador på en
arbetsplats och det ställer i sin tur ett krav på skyddsombuden som på något sätt måste
ha något engagemang.

5.2 Resultat
5.2.1 Varför är det svårt att rekrytera ett skyddsombud på en
byggarbetsplats?
Det är svårt att rekrytera skyddsombud på en byggarbetsplats på grund av olika orsaker.
En av dessa orsaker är att flera yrkesarbetare inte har engagemang för tjänsten för att
de inte vill ha flera arbetsuppgifter som har ett stort ansvar samt som tar mer tid att
utföra.
En annan orsak är att vissa är rädda att de inte får gehör av övriga yrkesarbetare samt
att hamna i dialog där de behöver tar upp en diskussion och påpekar osäkra beteenden
på arbetsplatsen. Det kan leda till att skyddsombud känner sig obekväm med rollen som
skyddsombud.
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En annan anledning är att skyddsombud inte får den tid som krävs, då blir skyddsombud
tvungen att genomföra säkerhetsarbete på ett hastigt och stressigt sätt. Det kan leda till
att olyckor inträffar.
För att situationen ska bli bättre bör skyddsombuden få den tid som behövs för att
genomföra säkerhetsuppgifter och skyddsronder. Skyddsombuden ska även få mer
gehör och acceptans och säkerhetsutbildningar ska ökas för alla yrkesgrupperna. Detta
eftersom samtliga yrkesgrupper på byggarbetsplatsen ska få en bättre
säkerhetskompetens och säkerhetsförståelse.
5.2.2 Vilka svårigheter finns det i rollen som skyddsombud?
Frågan kan besvaras utifrån flera väsentliga perspektiv. Ett perspektiv är att
skyddsombud har extra arbetsuppgifter som tar mer tid att utföra. Skyddsombud är en
yrkesarbetare från början och vanligtvis arbetar i ett arbetslag. Arbetslaget förväntas
utföra arbetet gemensamt med samma förutsättningar på en viss tid. Men
skyddsombudet behöver avvika ibland för att gå skyddsronder samt att utföra
säkerhetsarbete. Det innebär att arbetet blir lidande eftersom skyddsombudets kollegor
har en tidsplan att gå efter. Det betyder att skyddsombudets kollegor utför det
gemensamma arbetet själva medan skyddsombudet utför säkerhetsarbete, vilket kan
kännas obekvämt och stressigt för skyddsombudet.
Ett annat perspektiv är att skyddsombud inte vill uppfattas som en jobbig person som
påpekar brister och osäkra beteende hos arbetskollegorna. Ibland behöver
skyddsombud påminna och säga emot arbetskollegor om vissa arbetsmoment som är
säkerhetsrelaterade. Det kan skapa en dålig stämning bland yrkesarbetarna på
byggarbetsplatsen.
Det slutgiltiga perspektivet är att skyddsombuden inte får extra pengar för extra
arbetsuppgifter som de genomför. Vilket kan påverka engagemanget negativt och kan
resultera till att fler inte vill vara skyddsombud.
5.2.3 Vilka åtgärder krävs för att situationen ska bli bättre?
En viktig aspekt är att nuvarande skyddsombud bör få mer acceptans och
uppmärksamhet av samtliga yrkesgrupper. UE har inte samma syn på säkerheten och
det betyder att säkerhetstänket hos UE är bristfälligt och behöver förbättras avsevärd.
För att situationen ska bli bättre bör UE utbildas mer inåtgående om riskerna som finns
på en byggarbetsplats. UE bör även ett eget skyddsombud på arbetsplatsen. Vidare
krävs det en acceptans hos de övriga rollerna på byggarbetsplatsen eftersom
säkerhetsarbete tar tid.
Acceptans hos skyddsombud som har extra arbetsuppgifter som tar mer ansvar och mer
tid att utföra. Att gå en skyddsrond och hitta brister och hinna åtgärda bristerna
samtidigt som man har lämnat sina ordinarie arbetsuppgifter när projektet har drabbats
av förseningar leder till negativ inverkan på projektets säkerhet. Skyddsombuden har
rätt att ta den tid som krävs för att genomföra sina uppdrag som skyddsombud men på
grund av försening i projektet utförs hastiga åtgärder.
För att situationen ska bli bättre bör företaget prata positivt om skyddsombudsroll. Att
vara skyddsombud är något bra som uppskattas inom företaget. För att öka
motivationen ska skyddsombuden prata om rollen som den faktiskt är, eftersom en del
24

Resultat och analys
har en felaktig bild. Man ska även få mer utbildningar och befogenheter. Vidare kan
lärlingar involveras i ett tidigt stadie. Följa med på en skyddsrond och uttrycka sin åsikt
om vad de tyckte om skyddsronden och om de kan tänka sig vara skyddsombud.
Det råder delade meningar om att få extra betalt för att vara skyddsombud. En del av
skyddsombuden tycker att de bör få betalt medan en del inte tycker det. Men för att
situationen ska bli bättre kan det vara en fördel att få betalt för sin tjänst som
skyddsombud.

5.3 Koppling till målet

Målet med examensarbetet är att utreda om varför det är svårt att rekrytera ett
skyddsombud på en byggarbetsplats. Rapportens mål besvaras genom
frågeställningarna. Genom att beskriva systematiskt hur situationen för de nuvarande
skyddsombuden ser ut. Vilka nackdelar och svårigheter finns i rollen som skyddsombud
och vilka åtgärder ska genomföras för att situationen ska förändras och bli bättre.
För att skyddsombud ska blir en attraktiv tjänst krävs det att nuvarande skyddsombud
är nöjda med sin roll och prata bra om rollen. Det är även viktigt att företaget
informerarar YA om vad skyddsombudets roll exakt innebär så att rollen inte
missuppfattas.
Ett nöjt skyddsombud som trivs med sin tjänst kan sprida en positiv bild till övriga
arbetstagare som kan leda till att fler blir intresserade av tjänsten.
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Diskussion och slutsatser

6.1 Resultat diskussion

Med utgångspunkt från frågeställningarna kartläggs och redogörs för de nuvarande
skyddsombudens situation. Utifrån datainsamlingen kan man även redogöra åtgärder
som krävs för att skyddsombudens roll ska bli bättre i helhet. Ur detta kan man även
utveckla rollen och bidra till att höja engagemanget hos YA till att bli skyddsombud.
Oavbruten kommunikation och uppföljning har genomförts med alla tre företag. Totala
antal intervjuer beräknades till åtta intervjuer. Intervjupersonerna tilläts ha frihet att
formulera svaren eftersom kvalitativa intervjuer har använts. Intervjufrågorna
utformades på ett sådant sätt som kunde leda till följdfrågor. Anledningen till detta är
för att bli så detaljerade som möjligt utan att hamna ur fokus. Det gav möjlighet till
läsaren att få en betydande bild av skyddsombuds syn på situationen. Det har varit
fördelaktigt med åtta intervjuer, eftersom säkrare slutsatser kunde dras. En hög grad av
trovärdighet har kommit fram eftersom intervjuerna genomfördes med både huvud och
lokala skyddsombud från tre olika företag.
Inspelning av samtliga intervjuer genomfördes på företagens kontor. Därefter
transkriberade vi intervjuerna. Det resulterade i att reliabilitet ökade.
Eftersom skyddsombud personligen har svarat på hur de upplever rollen och hur
situationen ser ut samt att frågorna är ställda till rätt person, ger detta vårt arbete en hög
grad av validiteteten.
Vid sammanställning av datainsamlingen valdes informationer som anses ha betydelse
för utredningen. Vi tror inte att viktig information har uteblivit som kan vara värdefulla
och viktig för utredningen. Men på grund av personliga värderingar finns risken att
svaren har blivit missuppfattade och feltolkade.

6.2 Metoddiskussion

För att uppnå utredningens mål och frågeställningar har metoderna som valts betraktas
vara i hög grad väl valda. Utredningen handlar framförallt om beteende, respons,
gruppdynamik och stress. Både hur den personliga principen är sedan tidigare och hur
den påverkas i olika situationer. Stor vikt har lagts på kvalitativa metoder.
Datainsamlingen för utredningens mål baserades på intervjufrågor som valdes till
semistrukturerad. Anledningen till semistrukturerad grundar sig i möjlighet till
följdfrågor.
I stora drag betraktades intervjufrågorna fullt lämpade för att uppnå utredningens mål.
Trots iordningställande av frågor upptäcktes relativt snabbt bristen på erfarenhet av att
genomföra en intervju. Vi misstänkte att våra följdfrågor kunde vara i liten grad
ledande. Med hänsyn till bristen av erfarenhet tycker vi att intervjufrågorna samt svaren
är fullt lämpade för att nå ett slutresultat.
Genom att intervjua huvudskyddsombud och lokala skyddsombud resulterade det i mer
grundlig och detaljerad innehåll, samtidigt som resultatet är mer representativt.
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Metoden för datainsamlingen grundades främst genom intervjuer och litteraturstudier.
Vi transkriberade samtliga intervjuer som senare sammanställdes. En betydande detalj
var att samtliga respondenter tillät att intervjuerna spelade in. Det resulterar med att
reliabiliteten och validiteten höjs.

6.3 Begränsningar

Examensarbetet fokus och riktning gällande avgränsning är enbart att undersöka
skyddsombudets roll på tre byggarbetsplatser. Fokus ligger utifrån deras eget
perspektiv. Arbetet har enbart undersökt varför det är svårt att rekrytera ett
skyddsombud på en byggarbetsplats, istället för att utreda varför de som inte är
skyddsombud inte vill vara det.
Flera rollers perspektiv skulle resultera till att få en mer övergripande bild för varför
det är svårt att rekrytera skyddsombud på en byggarbetsplats. Avgränsningen att endast
utreda utifrån skyddsombudens perspektiv var trolig med tanke på arbetets omfattning
och för att få fram högre kvalitet på det insamlade data.
Arbetets fokus är hur skyddsombudsroll ser ut i nuläget, rollens nackdelar och
möjligheter för att förbättra situationen.
Resultaten som vi har kommit fram till kan anses vara användningsbart, med antagande
att rollstrukturen för skyddsombud är lika samt att företaget arbetar på ett aktivt sätt för
att förbättra säkerheten. Det finns inga speciella begränsningar geografiskt sett, det för
att utredning har genomförts på ett större geografiskt område. Resultatet kan tillämpas
på flera plaster eftersom det antas fungera på liknande sätt.
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6.4 Slutsatser och rekommendationer

Ett problem som har cirkulerats varierande beroende på vilket företag man befinner sig
i. Men med facit i hand kan det konstateras att problemet är mer utbredd och existerar
i stor utsträckning. Anledningen är i stora drag för att många har en felaktig syn på
skyddsombudsroll. Det är också mycket missförstånd kring rollen. Problemet kan lösas
genom att arbetsgivaren sätter tydliga riktlinjer för hur ett skyddsombud bör arbeta.
Arbetsgivaren bör också uppmuntra rollen till samtliga yrkesgrupper för att öka
engagemanget till att bli skyddsombud.
Det kan även konstateras att det har blivit bättre än vad det tidigare har varit. Med detta
sagt betyder det inte att det blir bättre för varje år, eftersom det har uppmärksammat att
det blir svårare att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats. Det är både
invecklad och svårt att förbättra situationen eftersom det handlar om beteende och stress
i stora drag. Både hur den personliga principen är sedan tidigare och hur den påverkas
i olika situationer. Denna slutsats baseras på att åsikter är olika beroende på vilken
situation man befinner sig i.
Syftet med arbetet är att belysa att byggbranschen lider av stor problematik gällande
rekrytering av ett skyddsombud på en byggarbetsplats. Syftet är också att motivera att
fler yrkesarbetare blir skyddsombud. Detta för öka tryggheten och minimera olycksfall
och arbetsskador på en byggarbetsplats.
Målet med examensarbetet var att utreda om varför det är svårt att rekrytera ett
skyddsombud på en byggarbetsplats. Målet var även att utreda vilka svårigheter som
finns i rollen och möjligheter för att förbättra situationen.

•

Följande punkter är nödvändiga för att bidra till mer acceptans för rollen som
skyddsombud
Betydelsen av att vara skyddsombud och dess innebörd måste bli tydligt. UE:s
uppfattning av skador och risker måste förbättras avsevärt. Oavsett hur stort ett
företag är bör ett skyddsombud vara representativt för det företaget på
byggarbetsplatsen. Företagsledningens instruktioner måste vara tydliga för
skyddsombudens arbete så att det blir tydligt. Uppskatta skyddsombuden för de
arbete de utför. Att betala mer i lön kan bidra till mer acceptans och motiverande
till att bli skyddsombud.

•

Skyddsombud ska lägga den tid som krävs på säkerhetsarbetet utan att känna
sig stressad, både gentemot arbetet som ska vara klar enligt en tidsplan och
arbetet med skyddet. För att kunna möjliggöra detta bör man i ett tidigt skede
sätta klara och tydliga riktlinjer för hur skyddsombud bör jobba. Man kan även
avsätta en obligatorisk tid i schemat för skyddsombudet säkerhetsuppgifter.
Tiden för säkerhetsuppgifter ska avspegla hur stort ett projekt är. Är ett projekt
stort bör man antingen lägga mer tid eller anställa en till skyddsombud.

•

Skyddsombud ska delta aktivt från projektets start. Det leder till en högre
standard på säkerheten samtidigt som det ger möjlighet till påverkan och
delaktighet. Företaget bör strukturera en noggrann plan för skyddsombudens
arbetsuppgifter och arbetstiden han har rätt till. Detta för att förhindra dålig
gruppdynamik mellan skyddsombud och arbetsledning. Oavsett om man tar in
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ett extra skyddsombud eller avsätter mer tid för skyddsronden riskerar man
hamna i en diskussion med arbetsledning som hänvisar till en budget. Alla
yrkesgrupperna bör utbildas kontinuerligt, framförallt UE. Eftersom byggandet
är en förändring och en utvecklingsprocess är utbildningar ett måste för att
utveckla yrkesgruppernas säkerhetstänk.

6.5 Förslag till vidare forskning
•
•
•

Hur kan skyddsombuds roll bli effektiv i byggarbetsplats?
Hur kan säkerhetstänket utvecklas hos olika yrkesgrupperna, framförallt UE?
Hur kan skyddsombuds kännedom och kunskap utnyttjas i ett tidigt stadie av
projektet?
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Tidsplan
Tidplanen nedanför visar alla moment som finns på planeringen på pingpong. Det kan
behövas justeringar senare vid vissa tillfällen, exempelvis vid intervjuerna med
huvudskyddsombud och lokala skyddsombud.
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Bilaga 1-Intervju med HSO1
Intervju med HSO 1
Marcus Zander-Peab AB- 14 år varav 4 år som huvudskyddsombud
Vad har ni som skyddsombud för arbetsuppgifter?
Arbetsuppgifter har vi väl egentligen inte så, det är ju ett uppdrag mer eller mindre.
Man är väl den killen som man går till om något inte är bra. Vi har ju rutiner på
skyddsronder och så vidare.
Så att alla på jobbet är hela och trygga?
Ja så att det sköts liksom, att man uppehåller den standarden som ska finnas på
projekten. Det ska vara en säker arbetsplats liksom.
Tar ni er an andra arbetsuppgifter?
Jag jobbar som snickare.
Vad är den viktigaste arbetsuppgiften?
Våga säga ifrån.
Kan du utveckla vad du menar?
Ja, men det är ju liksom, eftersom jag är med och väljer vilka som är skyddsombud
väljer jag ju inte ut dem som inte vågar säga någonting, om man säger så.
Har ni obligatoriska säkerhetsutbildningar för era anställda? Hur ofta? Vilka i så
fall?
Ja, det har vi, vi har ju säkra lift och alla sådana här grejer, brand och första hjälpen,
vad har vi mer? vi har ju få köra truck, vad heter det? lift och sådant, sådant har vi ju
också.
Hur ofta har ni utbildningar? är det några som uppdateras?
Säkra lift gör man nog en gång bara tror jag, det är en sådan grej som sitter kvar sen
men sen har vi ju brand vart fjärde år tror jag och HLR har vi nog vartannat år.
Hur ser engagemanget ut hos skyddsombud?
Jag tror det ser ganska bra ut, det känns faktiskt så, de är väldigt pigga. I alla fall de i
mitt lag om man säger så.
Så det ser bra ut helt enkelt?
Ja jag tycker det men det är nog väldigt olika tror jag.
Vilka åtgärder tycker ni som skyddsombud att yrkesarbetarna och arbetsledare
bör följa för att förebygga olyckor?
Följer de hänvisningar som finns och de föreskrifter som finns, så blir ju allting lättare.
Finns ju väldigt bra specificerad på nästan alla moment idag, vad det är som gäller och
hur vi ska göra vissa grejer och följer man det så brukar det gå jättebra.
Säkerhetsrutiner och policyn med andra ord?
Ja.
Hur prioriteras säkerheten på arbetsplatsen?
Jag hoppas att alla i de projekten jag har hand om är det prioritering ett men det är inte
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alltid så och det vet jag ju också men jag hoppas att många tänker på det, jag vet om att
det är väldigt många som gör det.
Varför tror ni det kan bero på att många inte prioriterar det lika högt?
Det är ju mest tid och sen hur engagemanget i laget ser ut och ålder spelar in ganska
mycket faktiskt.
Har alla yrkesgruppen YA, AL, UE samma syn på säkerheten? I så fall Varför?
Nej. De är inte vana vid sådana rutiner som vi kör, vi som är storföretag, många ska jag
säga, väldigt många som inte vet vad de håller på med, småskuttar.
Är det UE du refererar till?
UE ja.
Vad tror du det kan bero på?
Okunskap och machokultur.
Nu vet jag inte hur det ser ut på Peab men skriver UE under något avtal gällande
era rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen?
Ja, varje gång UE kommer hit skriver de på en lista på att de ska följa våra hänvisningar
som gäller. Det är ju det enda vi har att slå tillbaka mot om de inte sköter sig.
Ändå förekommer det att några inte sköter sig?
Nu ska vi säga så att på våra projekt, det är ju inte så, så mycket längre men jag har
varit på andra företag, varit utlånad då och där har det varit riktiga vilda västern.
Hur är Al:s inställning när SO påpekar osäkerhet i situationer?
Nervösa. Oftast i alla fall.
Vill du utveckla lite mer?
De känner väl att det blir lite vi mot dem då, det blir ju alltid en kostnad för det ju, om
vi säger någonting, det vet man ju men sen så oftast tar det inte med arbetsledare, man
tar det längre om det är någonting, man tar det med platschefen och ingen annan. Så
jobbar vi i alla fall, visst man kan ha en diskussion med AL, oftast eller jag tar alltid
med platschefen om det är något stort.
Vad kan det bero på? stress?
Ja det är väl det och sen står dem lite mitt i mellan platschef och oss liksom, snickare,
betongarbetare.
Vad är SO personliga åsikt om säkerhetsutbildning, krävs det mer utbildning för
de olika yrkesgrupperna eller tror ni att de besitter god kunskap?
Det kan nog vara lite mer utbildning tror jag, vissa moment.
Någon speciell utbildning ni tänker på?
Det är väl lite såhär, måste ju hänga med tiden, hur tiden är, alltså tiden ändras ju,
byggsätten ändras ju, det är ju, det måste uppdateras lite ibland med vissa moment och
så, hur man löser vissa problem som dyker upp liksom.
Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Du kan ju bli hängd ganska hårt. Du kan bli väldigt utsatt. Så är det ju, du kan bli
syndabocken.
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Syndabocken?
Ne men det kan ju vara liksom att laget har sagt att vi ska göra på det här sättet och sen
säger man nej till det och påpekar man att jag tycker att det inte känns bra liksom, då
kan man få hela laget emot dig för att du vill göra rätt för dig, då kan det bli lite så eller
som en platschef kan ju säga till dig exempel då vet du om det där kostar 50 000 tusen
kronor mer på grund av dig, det kan också hända. Inte för jag har fått höra det men man
har ju hört skräckexempel liksom, det är ditt fel det här, att det blev som det blev.
Hur är attityden gentemot ert skyddsombud från YA, AL, UE?
Jag tror det är rätt så god på ett sätt men det vet jag inte om de andra har sagt till er men
som, jag representerar bara Peab på våra arbetsplatser, jag representerar egentligen inte
UE, det måste ni veta för så är det på alla arbetsplatser, det vet ni kanske om? Men man
tar ju ändå deras parti också, det är viktigt men när det står liksom, de måste ju vara, de
måste ju också ha sina, alltså som en UE så är målare, de måste ju också ha ett
skyddsombud, har de inte det då, då har de ju ingenting, egentligen så är det ju, den
hårda vägen sen så hjälps vi åt i alla fall så att den som är från Peab sida då säger vi då
han har hela projektet, men ska man helt drag linjen så är vi ju inte det och så är det nog
på Skanska och NCC med tror jag. Det här finstilta som ingen läser.
Vilka reaktioner kan ni få från de olika yrkesgrupperna när ni som SO påpekar
brister?
Ja det kan bli allt till och från förbannade, gapa och skrika och tjuriga, många positiva
med, liksom bra att vi upptäckte det här för det var inte bra, många vill ju komma hem
på kvällen liksom och det är ju det man strävar efter.
Vilka svårigheter kan man uppleva som skyddsombud?
Det är ju att man kan bli lite motarbetad vissa gånger, folk tycker det är lite fjantigt med
vissa moment och sådär, man blir lite omständig, många vill ju ta genvägar, så är det
ju. Till exempel skita i att ha på sig sele när man går uppe på varv och sådant när det
inte finns några räcken bara för att det är smidigt, liksom typ sådana genvägar kan man
ju göra men det är ju inte smart, det ser inte bra ut, det ser inte proffsigt ut, plus att det
är ganska stora böter på det med.
Hur ser skyddsombuds toleransnivå ut på osäkra beteende?
Den som säger jag till någon om någonting sådant där så brukar det tas ganska allvarligt
faktiskt men det beror väl på hur man är som person med.
Säg att du påpekat 2-3 gånger till en YA har glömt skyddsglasögon eller hjälm,
vart går din toleransnivå där?
Jag har ingenting med det att göra faktiskt för jag har sagt att vi, mina skyddsombud är
inga hjälmpoliser utan vi har annat för oss, det får platschefen styra, så det där är upp
till en men det sköts hos oss, alla vi har det, det är i så fall UE och de tänker jag inte gå
och gnälla på, det får platschefen göra.
Så du påpekar inte till UE att hjälmarna ska vara på?
Jag kan väl säga om det kommer några nya grabbar att så här kör vi på det här projektet
bara så att ni vet det och då brukar det vara det och då förstår dem det men om de håller
på att skita i det, då tar jag ju det högre upp, vi har annat att greja med än så men det är
klart att vi säger till liksom.
Blir det någon skriftlig varning efter två tillsägelser?
Ja det kan det ju bli men det är ju inte jag som utför den, det är ju platscheferna men det
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finns ju liksom ett steg där hur man utvecklar det om man inte sköter sig, det finns det.
Brukar ni säga till när ni märker brister på osäkra beteendet eller situationer?
Ja
Varför tror ni att det är svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats?
Ja, jag vet inte, det är väl, de tror att man måste, bara för att man är skyddsombud så
måste man göra allting som liksom om man ska gå skyddsrond och så blir det massa
fel, hitta massa fel så måste man åtgärda allting, det är ju inte de det handlar om, många
tror nog att det är så, sen så är det ju det en roll som alla kanske inte passar i, ta plats
liksom.
Kan det grunda sig i att många tror att det blir extra arbete?
Både ja och nej, jag tror nog mer att man kanske inte passar som, liksom att, säg att
man är tystlåten, och liksom inte gör mycket väsen för sig och då kanske det är svårt att
gå in i en roll där man är 15 kollegor och så ska man ställa krav helt plötsligt inför alla,
det är ju inte alla som klarar av det eller våga säga emot en platschef liksom, det är ju
inte alla som vågar göra det heller.
Vilka åtgärder krävs för att säkerhet mellan yrkesgrupperna ska bli bättre?
Det är väl samverkan, det är väl inget annat eller så, försöka involvera till exempel hur
vi är på skyddsronder och sådant, vi tvingar ju med dem mer eller mindre.
Hur bemöter skyddsombud osäkra situationer och beteenden?
Det får du nästan utveckla eller så, kan du sätta det i, klartext eller vad ska jag säga?
Ser du mellan fingrarna beroende på hur farligt en situation kan vara eller säger
du till oavsett?
Ja, men det beror lite på vad det handlar om, så men oftast så säger man till, typ vad
håller du på med? eller vad gör du?
Beror det på vad det är för någon slags riskfaktor?
Ja, exempel om det är någon man inte vet vem det är så höjer man ögonbrynen direkt
men är det någon man känner till sedan innan, då kan man ha lite koll, då kanske man
kan förstå på ett annat sätt men kanske ändå går fram och pekar lite liksom vad håller
ni på med? typ så.
Vilka åtgärder krävs för att öka motivation att fler blir skyddsombud?
Ja, jag vet inte faktiskt, jag blev ganska insatt bara för att jag blev med MB gruppen så
där, det var ju väldigt, jag var ju bara ett skyddsombud innan om man säger så men det
var väl för att man ska växa som person, så, våga ta lite mer ansvar, våga lära sig lite
mer, typ så, växande process för en själv.
Om man får betalt mer i lön, skulle det kunna vara motiverande till att söka till
skyddsombud?
Jag tror inte det, nej för då blir det jävt tycker jag, det är liksom dina kamrater du jobbar
med liksom, du ska inte tjäna 5 spänn mer i timmen bara för det, det tycker inte jag, då
kan jag lova dig att du kommer få det ”peeken” du tjänar ju 5 spänn mer än vad vi gör.
Det ska vara mer som ett åtagande med, blir ju liksom en lagspelare med.
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Bilaga 2-Intervju med SO1
Intervju med SO 1
Rickard Josefsson- Peab AB- jobbat 3-4 år som skyddsombud.
Vad har ni som skyddsombud för arbetsuppgifter?
Gå skyddsrond, se till att allt går rätt till om man säger, stöd för dem andra om hur de
ska göra säkrast.
Tar ni er an andra arbetsuppgifter?
Snickare.
Vad är den viktigaste arbetsuppgiften?
Det är väl att se brister och påpeka det och få det åtgärdat, sen förebygga brister med
egentligen, se innan vad man ska göra för att det ska bli säkrast.
Har ni obligatoriska säkerhetsutbildningar för era anställda? Hur ofta? Vilka i så
fall?
Ja, det har vi men har inte koll på alla men Marcus har koll på alla, en bättre arbetsmiljö,
BAM utbildning, vet inte om asbest ingår i den, men tror den ingår i den, jag har ju inte
hunnit gå alla än heller, just det ja, arbetsmiljöutbildning med.
Hur många utbildningar har du gått hittills som är skyddsombuds relaterat?
Två stycken.
Hur ser engagemanget ut hos skyddsombud?
Det är varierande.
Vill du utveckla lite?
För det mesta är det ju bra, jag har inte märkt att det är någon som skiter fullständigt i
om man säger så men vissa är ju mer på än andra, känns det som. Vissa är ju lite mer
aktiva och drivande i frågan.
Vilka åtgärder tycker ni som skyddsombud att yrkesarbetarna och arbetsledare
bör följa för att förebygga olyckor?
Planering är väl det viktigaste, rätt verktyg till rätt arbete.
Hur prioriteras säkerheten på arbetsplatsen?
Det är väl högst egentligen är det ju.
Har alla yrkesgruppen YA, AL, UE samma syn på säkerheten? I så fall Varför?
Det är ju lite blandat men för det mesta har de ju det, det känns som det är, lite mindre
firmor, då är det ju, känns som att de prioriteras bort lite, säkerheten, kanske inte har
hjälm på sig när det man har krav, känner att det har jag ju aldrig annars så det behövs
inte.
Någon yrkesgrupp som sticker ut?
Nej, inte yrkesgrupper men mindre firmor, känns som att de inte har riktigt samma tänk.
Hur är Al:s inställning när SO påpekar osäkerhet i situationer?
De brukar lyda, här funkar det ju bra men visst sen finns det ju alltid undantag, vissa
har ju stress med, men vi skiter kanske i ställning här, vi får ha en bock och vingla på
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men här funkar det bra tycker jag.
Vad är SO personliga åsikt om säkerhetsutbildning, krävs det mer utbildning för
de olika yrkesgrupperna eller tror ni att de besitter god kunskap?
Det kan nog vara lite mer utbildningar tror jag, kan aldrig bli för lite utbildningar känns
det som.
Någon speciell utbildning ni syftar på?
Lite mer allmän kunskap om vad som är farligt exempel asbest.
Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Man kanske inte alltid är så uppskattad om man påpekar saker, det är väl egentligen den
enda nackdelen, men det är lite hur man säger till dem med, skriker man på dem så kan
det ju hända att de skriker tillbaka men bara man säger det på ett bra sätt så brukar det
funka bra.
Hur är attityden gentemot ert skyddsombud från YA, AL, UE?
Den tycker jag är bra här, ser inga dåliga attityder.
Har du upplevt dålig attityd någon gång?
Ja, alla har ju inte samma tänk och oftast är det ju en person man säger till som är lite
stressad och så som kanske inte vill göra åtgärderna för att det tar lång tid.
Vilka reaktioner kan ni få från de olika yrkesgrupperna när ni som SO påpekar
brister?
Tycker att det är onödigt kanske och varför behövs det ställning där? jag ska bara, i
några minuter. Det behövs ingen sele, jag ska bara, oftast sådant.
Vilka svårigheter kan man uppleva som skyddsombud?
Få folk att få in säkerhetstänket, det är ju inte så lätt alla gånger.
Hur ser skyddsombuds toleransnivå ut på osäkra beteende?
Det är lite olika, person till person känns det som.
Om ni ber YA att åtgärda ett problem och de lyssnar inte, och påminner personen
ytterligare en gång? hur hanterar ni det?
Då går jag oftast till platschefen och säger att det inte funkar det här så får han ta tag i
det, brukar funka bättre när man kommer till platschefen.
Brukar ni säga till när ni märker brister på osäkra beteendet eller situationer?
Ja, det gör vi.
Varför tror ni att det är svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats?
Det är en bra fråga, det är frågan, det är faktiskt svårt, jag vet faktiskt inte det, de vill
bara göra sitt jobb, de vill inte kanske se det som en extra börda, bara stå och snickra,
det är allt, det är vad jag tror, man vill inte gå skyddsronder eller att hålla på att säga till
folk om, bristande intresse kanske.
Hur kommer det sig att du blev skyddsombud?
Man behövde skyddsombud så ställde jag upp på det.
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Vilka åtgärder krävs för att säkerhet mellan yrkesgrupperna ska bli bättre?
Planera sinsemellan, det är det enda jag kan komma på där, kanske mer utbildning för
jag tror inte att alla yrkesgrupper har samma utbildningar i säkerhets känns det som.
Hur bemöter skyddsombud osäkra situationer och beteenden?
Man får säga till när något är fel, och beteende får man vara lite pedagogisk, kan inte
komma och skrika som en idiot för då brukar det inte bli bra.
Vilka åtgärder krävs för att öka motivation att fler blir skyddsombud?
Kan ni svaret på det? Ja, det är en svår fråga.
Om man får betalt mer i lön, skulle det kunna vara motiverande till att söka till
skyddsombud?
Nej, fast jag tror det är rätt svårt det med för det, då kanske folk blir skyddsombud bara
för att tjäna mer pengar, känns som att det måste vara någon som brinner för det och
inte någon som bara ser extra pengar, men den är svår den men hittar ni något bra svar
så kan ni höra av er.
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Bilaga 3- Intervju med HSO2
Intervju med HSO 2
Jonny Svensson- NCC-40 år på NCC men fram till 1988 var namnet ABV Varav
30 år som huvudskyddsombud.
Vad har ni som skyddsombud för arbetsuppgifter?
Gå skyddsrond och här går vi en gång i veckan, det är sagt att vi ska gå var fjortonde
dag annars men på detta stora bygge går vi en gång i veckan och då går man runt och
tittar på, finns ju en checklista, man tittar på allt som, fallskydd och städning, det ska
vara rent och snyggt.
Tar ni er an andra arbetsuppgifter?
Snickare.
Vad är den viktigaste arbetsuppgiften?
Se till att föreskrifter följs.
Har ni obligatoriska säkerhetsutbildningar för era anställda? Hur ofta? Vilka i så
fall?
Ja, det kommer kurser hela tiden, först går man, jag tror det är tre dagars utbildning men
sedan är det återkommande utbildningar, en till två dagar per år, just för att friska upp
minnet, det brukar vara hela dagar, så jag ska åka till en kurs om fjorton dagar, en hel
dag.
Hur ser engagemanget ut hos skyddsombud?
Det har blivit mycket bättre, eftersom jag har varit med så länge så ser jag en stor
skillnad, positiv skillnad. Det är bra att det går åt rätt håll.
Vilka åtgärder tycker ni som skyddsombud att yrkesarbetarna och arbetsledare
bör följa för att förebygga olyckor?
Det är ju det här enkla saker som skyddsräck, att man helt enkelt försöker undvika
olyckor. De här enkla grejerna. Oftast är de det händer olyckor på.
Hur prioriteras säkerheten på arbetsplatsen?
Ganska hög prioritet eftersom företaget har gått ut med sådan policy att vi vill ha ner
olyckor. Vi har ju alltid morgonmöten, att vi ska vara rädda om varandra och tänka på
säkerhet.
Har alla yrkesgruppen YA, AL, UE samma syn på säkerheten? I så fall Varför?
Ja, det vill jag nog säga, det var nog inte riktigt så förr men det har kommit mer och
mer, och det är ju de kraven på dem, åtminstone de större byggen, nu ska jag väl inte
säga på ett minde byggen, jag kan bara tala för de större byggen och där tycker jag det
har blivit, det är ju ofta de går med, typ elmontörer, rörmontörer, vi går tillsammans på
skyddsronder.
Tidigare var det inte så?
Nej, du ska veta när jag började som skyddsombud, då blev man nästan spottad på, så
pass var det, det har hänt en del sedan 80–90 talet och det är positivt.
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Hur är Al:s inställning när SO påpekar osäkerhet i situationer?
De är lyhörda, säger jag någonting så, oftast tar vi tag i det gemensamt, tar upp en
diskussion, så det inget snack, förr kunde det varit helt annorlunda, blivit ifrågasatt, typ
är det nödvändigt men idag är det en stor skillnad för idag är NCC policy så hög så att
vi ska gemensamt få ner olycksstatistiken, där plockar det på hela tiden och då är det
lättare för oss med alla hjälpmedel.
Vad är SO personliga åsikt om säkerhetsutbildning, krävs det mer utbildning för
de olika yrkesgrupperna eller tror ni att de besitter god kunskap?
Det har vi väl olika syn kanske på, men det är ju det som är, tycker jag som är positivt
när vi har ett sådant bygge, att vi följs åt, el, rör och ventilation, vi sitter i en dialog om
vi det uppstår något problem, då får de ju säga sin mening, det är ju att ge och ta.
Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Det är väl att man får ta mycket skit, inte så mycket idag som det var förr men man får
springa och peka, det är hjälm, hakrem, skyddsglasögon som gäller, smågrejer. Sen blir
man väl ifrågasatt alla ska ju opponera sig, men det är en stor skillnad på förr och idag.
Man känner att man har mer pondus idag, man får ett helt annat gensvar.
Hur är attityden gentemot ert skyddsombud från YA, AL, UE?
Det tycker jag är bra attityd, det har jag inte märkt någon, AL har jag fullständigt stöd.
Det är väl om jag ska säga någon YA ifrån UE att det kan vara någonting, det kan hända
att man hamnar någon gång i diskussion med de men man får ta en dialog med de, det
är ju att ge och ta. Säga att såhär är bestämmelserna och du har skrivit på det här pappret
när du kom hit. Vi har ju skyddsföreskrifter och det skriver varje person på när de börjar
en anställning på detta projekt, så de har inte mycket att komma med.
Vilka reaktioner kan ni få från de olika yrkesgrupperna när ni som SO påpekar
brister?
Det får man alltid någon reaktion, typ det här något som är känsligt är skyddsglasögon
och i viss mån hjälm när de är inomhus då. Jag brukar säga, vi har de här föreskrifterna.
Man får ta en diskussion i så fall men det är klart och tydligt hur vi ska ha det. Men en
del ska alltid säga någonting, tvungna att kommentera något. Vi gick en skyddsrond för
två veckor sedan och såg vi att det var stora brister, framförallt på skyddsglasögon och
lite hakrem. Då sa vi att vi kör en runda till och då är det personligt, då skriver vi upp
namn så att det blir en första varning, så att vi försöker få det på papper, en del hjälper
det inte att säga till men det kanske hjälper om det kommer på papper. Det är tråkigt
men man måste markera, det är en liten markering men dock en markering. Värsta fall
är det tre varningar och sen har arbetsledningen skäl för uppsägning för då lyssnar du
inte, då kan du i princip göra vad du vill här, man måste rätta sig efter regler.
Vilka svårigheter kan man uppleva som skyddsombud?
Det kan vara sådana här grejer, man inte har koll på, då kan man kalla in
arbetsmiljöverket eller då kan jag gå vidare om jag inte klurar ut det, om det är frågor
som jag inte bemästrar. Jag har ju mina chefer över mig.
Hur ser skyddsombuds toleransnivå ut på osäkra beteende?
Är det något när vi går skyddsrond tar vi alltid upp det, det kommer på papper och då
kan ta upp det på stormöte, eller snacka med arbetsmiljöchef, kan man ju ta en
diskussion, varför det är så eller vad det nu var. Det beror på situationen.
Brukar ni säga till när ni märker brister på osäkra beteendet eller situationer?
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Ja det måste man.
Varför tror ni att det är svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats?
Vi har haft upp det, vi kan ta den kommentaren nu, att vi ett antal lärlingar här, att vi
skulle ta med en på varje skyddsrond, att de ska få gå med och sen får de ju säga om
det var något kul det här, skulle du kunna tänka dig, det är nog lite brist på, som kan
tänkas bli skyddsombud. Vi har haft uppe frågan. Jag har en känsla att folk, vi har en
tendens att bli bekväma och bekväma idag i samhället, jag vet inte vad det beror på eller
om det är jag som håller på att bli gammal. Men det kan nog ligga lite i det, jag vet inte.
Men skyddsombud måste finnas.
Vilka åtgärder krävs för att säkerhet mellan yrkesgrupperna ska bli bättre?
Ta med, när vi går de här skyddsronderna gemensamt, vi är ju olika yrkesgrupper, tror
det är lättare att få med sig att vi snackar samma språk, det är lättare att slänga skit på,
man får en dialog, då kan vi stanna upp och så var och en säga sitt, om det är något fel
vi hitta, tror det är lättare att få gehör för vad man säger och lite respekt mellan olika
yrkesgrupper då.
Hur bemöter skyddsombud osäkra situationer och beteenden?
Är man osäker kan man göra en notis och då kan man ta upp det i gruppen, blir ett möte
och då, beror ju på vad som har inträffat och då kan ta upp i en diskussion, att det
kommer upp i alla fall. Tycker inte att man ska blunda och inte säga någonting om man
ser något, det är bättre att ta upp det.
Vilka åtgärder krävs för att öka motivation att fler blir skyddsombud?
Försöka rekrytera lärlingar som jag sa tidigare, försöka få med de på skyddsrond, så de
blir lite aktiva. Och sen kanske det ska komma redan från, jag vet inte, i yrkesskola om
det finns någon kurs där, det är nog så viktigt att regler följs. Men det måste diskuteras
i alla fall för är det ingen som tar upp så blir inga skyddsombud kvar, vi är många som
har hög medelålder.
Om man får betalt mer i lön, skulle det kunna vara motiverande till att söka till
skyddsombud?
Tveksamt, nej jag tror inte riktigt på det. Det måste komma ifrån att du vill hålla ordning
och reda på bygget. Du får ju en viss status som skyddsombud, går runt och pekar, det
ser inte alls bra ut, nu får ni städa.
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Bilaga 4-Intervju med SO2
Intervju med SO 2
Kenny Andersson- NCC-15 år på NCC varav 11 år som skyddsombud.
Vad har ni som skyddsombud för arbetsuppgifter?
Det är ju, vi är ju lite uppsatta lite olika skyddsombud, vi har ju ett huvudskyddsombud
och allting sådant här med, sen är vi ett gäng skyddsombud också som är aktiva med
skyddet, kollar skyddet mycket, mycket fallrisk är det. Det är mycket på
byggarbetsplatsen. Vi arbetar ju samtidigt så det är inte bara skyddet vi har utan ett
pågående arbete hela tiden som förändrar efter tiden, efter hand.
Tar ni er an andra arbetsuppgifter?
Ja, jag är utbildad snickare, så jag snickrar samtidigt men sen har vi ju skyddsronder
och allting, det gäller att ha ögonen öppna för det är ju ett arbete som förändras hela
tiden så det gäller att vara med.
Vad är den viktigaste arbetsuppgiften?
Det kan nog vara och att ha ögonen öppna, prata med folk, är de noga med skyddet,
man märker av det rätt fort på människor om de risktagande eller om de tänker på sin
säkerhet, men den tycker jag är rätt viktig när man pratar med människor som kommer
och ser vad de har för attityder med risker och beteende.
Har ni obligatoriska säkerhetsutbildningar för era anställda? Hur ofta? Vilka i så
fall?
Vi går ju utbildningar, vi skyddsombud, vi får dels från facket och från firman NCC,
det är både och. Nu kan jag inte riktigt intervallerna mellan utbildningar men det brukar
var minst en utbildning varje år och det kommer ständigt uppdateringar, HLR,
fallskydd, om det kommer nya säkerhetsanordningar och sådant med. Nu är det mycket
med asbest och stendamm, mycket fokus på det.
Hur ser engagemanget ut hos skyddsombud?
Det har ökat om man jämför från första början, så har ju attityd mot risker och sådant
blivit mycket bättre än vad det för ett antal år sedan.
Vad tror ni det kan bero på?
Det har ju varit mycket med, nu med säkerhet och allting sådant, den senaste tiden, så
det har ju hamnat mycket fokus rätt bra. NCC har ju en nollvision så vi, de har kört rätt
mycket på det här med säkerhet och allting, försökt hålla kurser och utbilda många
skyddsombud också.
Vilka åtgärder tycker ni som skyddsombud att yrkesarbetarna och arbetsledare
bör följa för att förebygga olyckor?
Mycket med attityden. Är man ett risktagande, att man ska vara macho eller något
sådant, det är ju inte och slänga sig i ställning och sådant, det är ju en attityd fråga, man
får tänka sig för lite.
Hur prioriteras säkerheten på arbetsplatsen?
Rätt hög, vi har en daglig säkerhetsgenomgång för varje arbetsmoment man gör, så ska
man egentligen tänka till lite, vad kan det finnas för grejer som kan hända? behöver
man ha en sele nu eller kan göra det på ett annat sätt, liftar och sådant.
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Har alla yrkesgruppen YA, AL, UE samma syn på säkerheten? I så fall Varför?
Nej, Mycket UE har man sett, om det är inlånad har ju inte samma, jag vet inte om det
har med utbildning eller någonting att göra eller tänk som NCC har, det är likadant om
det kommer service folk med hjälm och allting så är det ju inte, YA och AL har ungefär
samma syn, rätt så hög säkerhetstänk tycker jag, men UE framförallt och det kan dels
vara språkbrist, språkkommunikation om det är utländsk, om man kommer och säger
att det är inget godkänt arbetsblock att vara på så nickar de och säger, men de kanske
inte förstår, så språkkommunikationen kan vara väldigt svårt.
Tror ni det kan bero på att UE inte har lika många säkerhetsutbildningar som ni
har på NCC?
Ja, det kan det också vara men samtidigt de en säkerhetsgenomgång, i alla fall på den
här arbetsplatsen. Vad som gäller på den här arbetsplatsen.
Hur är Al:s inställning när SO påpekar osäkerhet i situationer?
De vill ha in så mycket som möjligt men ibland kan det ju, de kan tycka att man kan
vara jobbig i vissa situationer, vissa arbetsledare men det är bara att stå på sig.
Vad är SO personliga åsikt om säkerhetsutbildning, krävs det mer utbildning för
de olika yrkesgrupperna eller tror ni att de besitter god kunskap?
Jag tror det är rätt så viktigt att alla, inte bara skyddsombud som går kurser, utan alla
får nästan en liten uppdatering, lite utbildningar med. För det är ju inte egentligen
meningen att man ska gå runt och skälla på arbetare, utan det måste sitta lite i huvudet
på var och en, det här säkerhetstänket, och det har blivit mycket bättre men ibland är
det jag ska bara. Jag var på service tax innan, började min bana där och då var det inget
hjälmtvång eller något sådant utan så åkte vi runt men när man började på lite större
byggen och gick över till anläggning, då kom man in ju in i, först det här med hjälm,
hakrem och sedan skyddsglasögon, och sedan en vända med skyddskläder, men det var
en otrolig omställning från service där säkerhetstänket var i princip noll, var hemma
hos privatperson till att gå till lite större byggen, och det tror jag också de servicefolket
kände om de blev utlånade till hus, att hjälm var inget att ha utan det skulle vara keps
och hörlurar men det är något annat när det är kranar och sådant.
Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Man kan ibland hamna i konflikt med olika yrkesgrupper om de tycker man är lite för
petig med skydd och sådant, ibland kan det också vara att vissa skyddsombud inte vågar
gå på de äldre heller, jag har alltid gjort såhär kan de äldre säga men då får man ta en
liten diskussion, det gäller att hålla nivån rätt när man tar en diskussion med någon, inte
att ställa och skrika och gapa att man ska ha hjälm eller något sådant, utan kunna ta en
människa rätt tycker jag, det är min syn på den saken och jag försöker hantera det på
det sättet. Man kan prata lite med de och sedan tar man upp lite med skydd och ser vad
de har för syn på säkerheten, få de att tänka till en extra gång. Funkar inte detta får man
ta upp det med sin chef, men man hojtar man till lite om man säger någon jätte tokigt,
smågrejer kan dyka upp på skyddsronder, kan man lyfta upp frågan där, att nu kanske
det slarvas mycket med skyddsglasögon och då får man rycka upp sig lite.
Hur är attityden gentemot ert skyddsombud från YA, AL, UE?
Det kan skilja mycket till arbetsplats till arbetsplats, men går man in och har rätt höga
mål på en arbetsplats när man väl börjar, att vi har satt skyddet rätt högt på
prioriteringslistan och kör på det, då brukar hålla det längre än om man slarvar mycket
med skyddet i början. Så det gäller att gå på rätt hårt från första början med skyddet.
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Vilka reaktioner kan ni få från de olika yrkesgrupperna när ni som SO påpekar
brister?
Ibland kan de säga sköt du ditt så sköter jag mitt, sen är det ju lite med attityden här
också och man märker det rätt fort på människor, funkar det inte att ta en diskussion
med dem när man väl ser något tokigt, får man gå vidare till chefen så får de ta den
biten.
Vilka svårigheter kan man uppleva som skyddsombud?
Om det är ett väldigt stort projekt, stor yta så behöver man vara flera stycken och är inte
folket intresserade av skydd och säkerhet så kan det vara väldigt svårt på en stor
arbetsplats att hålla en god säkerhet. Men sen är det ju viktigt att ha det städat och
snyggt runtomkring sig när man arbetar.
Hur ser skyddsombuds toleransnivå ut på osäkra beteende?
Ser man något väldigt tokigt så måste man skrika till och nästan ta en timeout, för då
tänker jag mer på fallrisk, nu är olyckan nära om man säger, man ska inte bara gå förbi
och inte göra något om man ser något tokigt, om ett skyddsräcke som är nedplockat får
man åtgärda det plats och lyfta frågan vidare, att så gör vi inte på detta bygge,
skyddsutrustning ska sättas tillbaka när man väl är färdig så att ingen annan ramlar ner
efter. Risker finns hela tiden, man kan snubbla och ramla. man får ta riktiga fallrisker
från hög höjd, det är ju jätte svart, om man går på armering så får man kolla har vi bra
skyddsräcken runt, finns det fallrisk och sådant, det är ju ett riskarbete man har. Men
säger man till en gång och fortsätter det får man ta en timeout om inget annat. Sedan är
det upp till chefen med. Säger man till där och fortfarande inget händer så, men oftast
brukar det hända någonting.
Brukar ni säga till när ni märker brister på osäkra beteendet eller situationer?
Ja.
Varför tror ni att det är svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats?
Dels tror jag det är att ta konfrontationer med folk, att man inte orkar att, jag har
tillräckligt med mina arbetsuppgifter och jag orkar inte med det. Man tror säkert att det
är mycket jobb men mycket är det nog att ta konfrontationer med folk, folk kan tycka
att det är jobbigt. Som en annan blev vald, vi satt på ett möte och sedan ville de ha ett
skyddsombud så var det att, jag har varit, jag har varit, Ja men jag får väl ställa upp och
vara skyddsombud. Sedan får man lite utbildningar. Sen väljer ju cheferna lite vad de
vill ha för skyddsombud på sin arbetsplats och man ska nog inte vara för blyg för
konfrontationer. Stå upp och säga till utan att bli rädd men så ska det heller inte vara
om man vill locka fler att bli skyddsombud, så ska det vara mer som ett kall, jag tänker
mycket på skyddet och jag skulle passa bra som skyddsombud. Att man är rädd om sina
medarbetare också, att det inte är att man ska gå runt och kommendera. I slutändan vill
man att alla ska komma hem säkra och utan olyckor.
Vilka åtgärder krävs för att säkerhet mellan yrkesgrupperna ska bli bättre?
Dels att alla yrkesgrupper har ett skyddsombud med, elektriker, rörmokare som också
går runt och kollar skyddet och de vet var säkerhetsnivån ligger på just detta projekt, så
att inte NCC måste gå till alla, UE och säga till de, utan att UE har egna skyddsombud
som kan säga till sina gubbar om man säger, för det kan nog tas bättre än att någon
annan ska komma och kommendera eller säga till.
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Hur bemöter skyddsombud osäkra situationer och beteenden?
Dels har vi tagit upp det här med konfrontation men ta en diskussion med personen
ifråga. Sen har vi också en applikation som vi kan använda och skicka in synergi. En
synergi app. Då kan man dels ta ett kort och skicka till arbetsledningen eller så skriver
man vad som har hänt så får de in den, och den lyser rött tills det har gått tillräckligt
högt upp och att den är släckt, det går de rätt hårt på, att vi ska använda synergi
applikationen mer. Man ska inte blunda för osäkra situationer för ett bygge förändras
hela tiden och det gäller att ögonen med sig. Men mycket är det ju att få med allihop i
ett tänk, ett lika beteende
Vilka åtgärder krävs för att öka motivation att fler blir skyddsombud?
Några extra kronor i plånboken vore aldrig fel. Det är ju inte massa extra jobb att man
får in de att vara skyddsombud, det är ju en fråga, att man vill att ens arbetskamrater
ska komma hem säkra och sen är det viktigt med skyddet, ju bättre arbetsplatsen är och
säkrare ju trevligare är det att gå till jobbet, man ska ju inte vara rädd för att gå till
jobbet. Det blir inte massa extra jobb med att vara skyddsombud. Det är ju inte fel att
man är bra på att ta människor på ett rätt sätt, för man ska nog inte sätta riktigt vem som
helst, om man tror man har värsta makten eller något för att man är skyddsombud, som
ställer sig och gapar och skriker utan att man kan bemöta en människa på massa olika
sätt, man får läsa av personkemin lite. Många vill bara jobba och de tror att det blir en
massa extrajobb för att man är skyddsombud, men riktigt så är det inte utan man är med
och påpekar lite brister och fel, och här kanske behöver vi göra en liten åtgärd men
många vill nog inte ta på sig skyddsombudsrollen för att de tror att blir mer jobb.
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Bilaga 5-Intervju med SO3
Intervju med SO 3
Jonathan Tisell- NCC-7 år på NCC varav 4 år som skyddsombud.
Vad har ni som skyddsombud för arbetsuppgifter?
Det är väl se till att vi får de hjälpmedel vi behöver, maskiner och ställningar och vad
det nu kan vara.
Tar ni er an andra arbetsuppgifter?
Snickare.
Vad är den viktigaste arbetsuppgiften?
Det är väl att se till att skyddet sköts, så att arbetsgivaren sköter skyddet så att inte
onödiga risker, likadant att vi själva sköter oss med.
Har ni obligatoriska säkerhetsutbildningar för era anställda? Hur ofta? Vilka i så
fall?
Vissa har vi ju, saxlift, sele och allt vad det nu är, de är obligatoriska. HLR är en gång
om det är varje år eller vartannat år kommer jag inte ihåg, heta arbeten har man var
femte år och det upprepas hela tiden.
Hur ser engagemanget ut hos skyddsombud?
Det ser ganska bra ut, problemet är att få som vill vara skyddsombud.
Vad är din personliga åsikt om att få vill vara skyddsombud?
Det är väl inget eftertraktat arbete och att hålla ordning på skyddet, det tar ju lite extra
tid och gå skyddsrond och det kanske inte är det roligaste.
Vilka åtgärder tycker ni som skyddsombud att yrkesarbetarna och arbetsledare
bör följa för att förebygga olyckor?
Följa alla regler och lagar som finns, det är det enkla, mer kan vi ju inte göra. Följa
säkerhetsrutiner.
Hur prioriteras säkerheten på arbetsplatsen?
Prioriteras hyfsad bra men kan alltid bli bättre, tänka till innan man gör något.
Har alla yrkesgruppen YA, AL, UE samma syn på säkerheten? I så fall Varför?
Nej, det skulle jag inte vilja säga, generellt YA och UE är lite slarviga, t.ex. vi måste ha
glasögon och hakrem och det kanske slarvas lite med det, man tycker att man inte
behöver det.
Hur är Al:s inställning när SO påpekar osäkerhet i situationer?
Det är inga problem tycker jag, de förstår det fullt ut.
Vad är SO personliga åsikt om säkerhetsutbildning, krävs det mer utbildning för
de olika yrkesgrupperna eller tror ni att de besitter god kunskap?
Jag tycker som skyddsombud går vi alltid utbildningar, men det gör ju inte dem andra,
tycker att de ska gå någon slags basutbildning för man har rätt mycket skyldigheter som
YA som man nog inte vet om.
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Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Att man kan hamna mitt emellan två parter, kanske bli stämplad som tjurig och lite
jobbig.
Hur är attityden gentemot ert skyddsombud från YA, AL, UE?
Den tycker jag är bra, det brukar inte vara några problem.
Har det varit problem?
Nej, inte för min del har jag aldrig upplevt det och helheten är bra.
Vilka reaktioner kan ni få från de olika yrkesgrupperna när ni som SO påpekar
brister?
Det beror lite på hur man lägger fram det, men ibland kan det väl vara att man blir,
håller man för mycket, att säga till så kan de tycka att man är jobbig. Det är väldigt
mycket jag ska bara göra det.
Vilka svårigheter kan man uppleva som skyddsombud?
På NCC tycker jag inte att det brukar vara några problem alls men man har hört från
andra företag då arbetsgivare inte vill följa arbetsreglerna och då kan det bli lite
kämpigt.
Hur ser skyddsombuds toleransnivå ut på osäkra beteende?
Olika från olika skyddsombud tänker jag, över lag ska man ju säga till någon om de
arbetar osäkert. Ett par tillsägelser en, två och tre tillsägelser sedan får man nog gå
vidare. Får då hjälper det inte att säga till.
Brukar ni säga till när ni märker brister på osäkra beteendet eller situationer?
Ja.
Varför tror ni att det är svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats?
Det tar extra tid, extra ansvar sen kanske det inte är roligt att vara skyddsombud heller
Tror ni att det kan bero på att ni inte får extra betalt för att vara skyddsombud?
Ja, så kan det vara, absolut, skulle man få något extra kanske det hade varit fler, det tror
jag säkert.
Vilka åtgärder krävs för att säkerhet mellan yrkesgrupperna ska bli bättre?
Prata med varandra, kommunikation, det är det enkla.
Hur bemöter skyddsombud osäkra situationer och beteenden?
Man försöker väl gå fram och prata med personen, kanske resonera fram ett bättre sätt
att arbeta på just det momentet då. Antingen får man gå fram och prata med den här
personen som har det här beteendet eller att man går till chefen, så att de får ta det
snacket.
Vilka åtgärder krävs för att öka motivation att fler blir skyddsombud?
Det enda är nog egentligen är väl att man får mer i lön i sådana fall, något annat vet jag
inte vad, vad som skulle motivera riktigt.
Hur kom det sig att du blev skyddsombud?
Det vet jag faktiskt inte, det bara blev så, någon måste ju vara det.
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Bilaga 6-Intervju med SO 4
Intervju med SO 4
Stefan Kronqvist- NCC-16 år på NCC varav 14 år som skyddsombud
Vad har ni som skyddsombud för arbetsuppgifter?
Det kan vara vad som helst egentligen men att försöka säkerställa allting så att det
funkar, så att inte folk gör något dumt. Det finns andra som inte har samma tänk som
vi har kanske, någon kan trilla ner. Egentligen kanske det inte är vår uppgift att sätta
upp all skydd, men vi åtgärdar det.
Tar ni er an andra arbetsuppgifter?
Ja absolut, Snickare, som här har jag hand om all skydd egentligen, så allting som
kommer på skyddsronden ska jag springa och rätta till. Detta är ju rätt så stor arbetsplats
så det går nästan att ha en till person på heltid.
Vad är den viktigaste arbetsuppgiften?
Det viktigaste är kanske att se det någon annan inte ser, upptäcka så att man kan
förebygga så att det inte händer någonting.
Har ni obligatoriska säkerhetsutbildningar för era anställda? Hur ofta? Vilka i så
fall?
Ja de för de som är valda till skyddsombud har vi det. Vi har ett fem stegs program men
jag kommer inte ihåg vad det heter, just alla stegen. Man går de fem stegen och sedan
börjar man om efter de här fem stegen och sedan går man om dem ytterligare en gång
till, så är det lite olika, rehabilitering och vad det kan innebära just för skyddsombud
och vad som kan dyka upp.
Är det en dags utbildningar?
Vissa är en dagar och vissa har det varit tre dagar. Jag har varit i Hässleholm några
gånger på tre dagars utbildning.
Hur ser engagemanget ut hos skyddsombud?
Det är helt olika, vissa är jätte nitiska och vissa tar lätt på rollen. Det är väl kanske hur
länge man har varit skyddsombud också.
Vilka åtgärder tycker ni som skyddsombud att yrkesarbetarna och arbetsledare
bör följa för att förebygga olyckor?
Först och främst är det egentligen ju vår egen policy. Vi har ju att de ska ha varsel på
överkroppen, skyddsglasögon, hjälm och hakrem men det är väldigt många som slarvar
med det. Jag tycker att man inte kan gnälla på UE. Man ska följa våra egna policy men
det gör de inte, tyvärr.
Hur prioriteras säkerheten på arbetsplatsen?
På denna arbetsplats är det högt. Säkerheten och fokus hela tiden även om många tullar
på grejer, tyvärr, men vi är många skyddsombud här och många står med piska i rygga.
Har alla yrkesgruppen YA, AL, UE samma syn på säkerheten? I så fall Varför?
Nej, vi YA kanske har det, de äldre erfarna AL har väl det, samma tänk kanske också,
men UE, inte alls, men de pratar hela tiden, säkerhet, säkerhet. Vi har ju morgonmöten
där vi går igenom säkerhetsrutiner.
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Varför tror ni att UE inte har samma syn på säkerhet?
Så länge jag har jobbat i NCC så har det pratats om säkerhet hela tiden och de kanske
inte har den attityden från början. Att ta på hjälmen är lika självklart som man tar på sig
bilbältet i bilen. Likadant med skyddsglasögon, det känns obehagligt att inte ha på sig.
Skriver UE på något kontrakt för riktlinjer och policyn?
Ja men de skummar igenom och tar inte det så seriöst, tyvärr. Sen kan jag ju inte de
andra språken heller, som de här filmerna visas på. Vem säger att de är läskunniga? den
utländska arbetskraften. De kan ju kolla på ritningar och bilder och se vart man ska sätta
in dosan men vet inte riktigt vart det fallerar.
Hur är Al:s inställning när SO påpekar osäkerhet i situationer?
De flesta är positiva, de tar åt sig direkt men sen har det kommit några konstiga
kommentarer, jag ska bara göra det där, jag ska bara.
Vad är SO personliga åsikt om säkerhetsutbildning, krävs det mer utbildning för
de olika yrkesgrupperna eller tror ni att de besitter god kunskap?
Jag tror att många ska gå mer, kanske grundutbildning så att man får ökad
säkerhetstänk, framförallt bland de yngre, man har ju stått där själv och kanske gjort
något dumt, innan man höll på med sådant här. Det kanske ska ingå i
lärlingsutbildningen, så att man får det säkerhetstänket.
Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Folk ser en som en hackkyckling, gnällspik. Det är som bilbesiktningen, du gnäller på
dem för att du får en tvåa för en sak men det är ens egen säkerhet de gnäller på
egentligen för att du ska kunna ta dig från A till B utan att dö.
Hur är attityden gentemot ert skyddsombud från YA, AL, UE?
Det är väl någon som gnäller, tycker att det är löjligt med skyddsglasögon eller hjälm i
vissa utrymmen när man går inne och jobbar men annars är attityden bra, folk gör oftast
det man säger till dem.
Vilka reaktioner kan ni få från de olika yrkesgrupperna när ni som SO påpekar
brister?
Ibland kan de säga fjantigt, jag ska bara göra det här. Aldrig någon som blir förbannad.
Sen beror det lite på hur dumma riskerna är. Man kan ju se lite mellan fingrarna också
men det finns en lag, men kan se att det här inte kan hända någonting även om de står
dumt. De kan ju inte utföra det arbetet på något annat vis.
Vilka svårigheter kan man uppleva som skyddsombud?
När man har sagt till någon 15 gånger och de ändå inte lyssnar. Då vill man kanske
flytta personen härifrån. Då känns det kanske lite fel också när det är en kollega eller
en arbetskamrat och ligga på dem. Men det är väl det enda som funkar på, skickar de
härifrån om de inte förstår.
Hur ser skyddsombuds toleransnivå ut på osäkra beteende?
Beror på lite vad det är, ibland kan man tycka att det ska räcka med den här ena gången
och sen kanske de har inte skyddsglasögon, fine men har man sagt till några gånger, till
slut brister ju och skickar vi det med synergin, ett kort på personen. Det har vi fått göra
med en arbetare från ventilation som hade glömt hjälmen men de hade sagt till han så
många gånger, att vi tog ett kort och vi har en sådan synergi app och skickar det
arbetsledning, sen tar arbetsledningen beslut om de ska plocka bort personen.
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Brukar ni säga till när ni märker brister på osäkra beteendet eller situationer?
Ja, absolut.
Varför tror ni att det är svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats?
Folk kanske är rädda för att bli hackkyckling eller att ha ansvar.
Vilka åtgärder krävs för att säkerhet mellan yrkesgrupperna ska bli bättre?
Kanske ska prata mer säkerhet, de tvingar oss mer och mer hit, arbetsmiljöverket också
att det blir högre och högre böter om man inte följer, så till slut så måste ju alla
yrkesgruppen ha höga säkerhet för att det ska funka, det går inte tulla på det hur länge
som helst. Än så länge går det eftersom det inte finns så mycket inspektörer på
arbetsmiljöverket, tror inte jag har sett någon på 15 år från arbetsmiljöverket, eller jo
förresten, det var när Jonny trillar ner på en arbetsplats i Jönköping.
Hur bemöter skyddsombud osäkra situationer och beteenden?
De flesta är erfarna här nu så. så vet vi inte hur vi ska lösa det, ringer vi någon som vet
hur vi ska utföra, vi brukar ringa Niklas som är vår arbetsmiljöchef om det är något jag
grundar på. Jag har jobbat med honom som snickare från första början.
Vilka åtgärder krävs för att öka motivation att fler blir skyddsombud?
Få betalt för det vi gör, få någon morot kanske, något sådant kanske.
Hur kommer det sig att du blev skyddsombud?
Jag var lärling och blev insparkad på det spåret, typ vi har inget skyddsombud, du får
bli det. Det var något sådant men sedan har man växt in i det. Men tror att en extra slant
hade ökat motivationen.
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Bilaga 7-Intervju med HSO3
Intervju med HSO 3
Mia Adelöf- Blue Wall Construction AB- jobbat 9 år varav 8,5 år som
skyddsombud och nu som huvudskyddsombud.
Vad har ni som skyddsombud för arbetsuppgifter?
Det är ju, jag jobbar även med KMA, så att det blir lite naturligt att arbeta in väldigt
mycket arbetsmiljöfrågor i det, så min roll som huvudskyddsombud är ju bland annat
lite ronder och sedan även att lyfta saker som det brister på och följa upp att åtgärderna
blir gjorda men även ta sådant som fungerar men som vi vill förbättra eller effektivisera.
Tar ni er an andra arbetsuppgifter?
Det är ju, jag jobbar även med KMA, så att det blir lite naturligt att arbeta in väldigt
mycket arbetsmiljöfrågor i det, så min roll som huvudskyddsombud är ju bland annat
lite ronder och sedan även att lyfta saker som det brister på och följa upp att åtgärderna
blir gjorda men även ta sådant som fungerar men som vi vill förbättra eller effektivisera
Vad är den viktigaste arbetsuppgiften?
Allt är jätteviktigt men det är att vara närvarande och våga granska, så att man inte bara
sitter och väntar på att det ska ske ett tillbud utan att man faktiskt jobbar lite proaktivt
också.
Har ni obligatoriska säkerhetsutbildningar för era anställda? Hur ofta? Vilka i så
fall?
Alla tjänstemän i produktion ska ha BAM och även BAS-U som är samordning av
arbetsmiljön men sen beror det lite på hur man menar med mer säkerhetsutbildningar
för vi har såklart även de här heta arbeten, säkra lyft och de ska ha liftkort, truckkort,
hur man manerövrerar sådant, det har ju alla yrkesarbetare och även tjänstemän i
produktion som kommer i kontakt med det och så har vi även HLR för hela bolaget och
det har vi repetitioner var tredje år. De andra utbildningarna, det är ju egentligen HETA
arbeten som har begränsad tid, den är på fem år och då förnyar vi efter fem år men sen
brukar vi ta de som saknar men ibland har vi även gjort så att vi frågar om det är någon
som vill gå igen för det kanske var längesen någon gick utbildningen och kanske inte
har arbetat så mycket med lift eller något liknande och då får de gå repetition istället
då.
Hur ser engagemanget ut hos skyddsombud?
Det är lite olika faktiskt, vi har ju några skyddsombud som är väldigt engagerade, Jonas
bland annat som var här tycker jag ändå jobbar proaktivt och vill få till rutiner och
sådana saker, det är väl han och någon till men sen så en del skyddsombud är mer, de
går sin skyddsrond och inget mer kan man väl säga, helst skulle man kanske vilja att
hela tiden, alltså att man inte bara väntar på ronderna men är väl kanske lite också hur
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mycket de orkar i engagemang och vilken tid de har kanske men generellt sett tycker
jag att vi har ett bra engagemang.
De som inte har så stort engagemang, vad tror ni det kan bero på?
Det är nog mycket det här att, dels, de skyddsombud vi har nu, de är ambulerande
skyddsombud eftersom vi har serviceverksamhet och att det kanske kan vara svårt att
få till att man faktiskt åker ut, vi har infört en ny rutin där man får sätta av en dag i
veckan och ha inspektioner på våra arbetsplatser utan att föranmäla det innan så att de
går oannonserade skyddsronder. Vi har även diskuterat vilka jobb ska vi gå skyddsrond
på för vi har ju allt mellan att byta en krok till att, det är väldigt varierat. Jag tror det är
de som har gjort att de inte riktigt har varken vågat vetat riktigt hur de ska bete sig, så
jag hoppas att efter vi har satt dessa rutiner att det blir lite bättre, men rutinerna satte vi
i höstas så än så länge har vi inte följt upp det riktigt.
Vilka åtgärder tycker ni som skyddsombud att yrkesarbetarna och arbetsledare
bör följa för att förebygga olyckor?
Göra korrekta och noggranna riskbedömningar och att verkligen fokusera på så mycket
kollektiva skydd som möjligt så att det inte är bara personlig skyddsutrustning.
Arbetsberedningarna med riskanalyser är väldigt viktiga. Och sedan måste man se till
att kommunicera momenten med de iblandade. Det är de jag tycker att det är det
viktigaste och mycket vi trycker på.
Hur prioriteras säkerheten på arbetsplatsen?
Vilken svår fråga. Den ska vara med som ett naturligt inslag eftersom vi har
arbetsmiljöplaner. Jag kan väl mer säga att de prioriteras. Det är väl just det här att man
gör en ordentlig arbetsmiljöplan med riskbedömningar men även på alla nya moment
och kollar över åtgärderna och kommunicerar med de på arbetsplatsen. Att idag ska vi
göra detta moment och det är de här riskerna och därför är det viktigt att vi har på detta
sätt.
Har alla yrkesgruppen YA, AL, UE samma syn på säkerheten? I så fall Varför?
Nej det har de inte. Jag skulle säga att majoriteten har en väldigt god syn på
säkerhetskultur men det händer absolut att man får in antingen nya som kan vara i
kategorin kanske lite äldre som alltid har gjort på sitt sätt och kanske inte riktigt tycker
att det är så viktigt alltid med skydd och då har de inte skydd, för att de tycker inte det
och de måste man vara på, och sedan försöker vi vara väldigt vaksamma med
lärlingarna, att de verkligen ser till att vara med YA som har en god säkerhetskultur så
att de inte lär sig från början för att yngre kan vara ibland lite, det händer inte mig, lite
nonchalanta inför säkerhetskulturen men upplyser man de så brukar det fungera bra, de
vill ju ta till sig informationen, det är mer att de kanske inte riktigt tänker på att det är
så farligt som man säger att det är, tillexempel använda mask om de bilar eller något
liknande, att de faktiskt måste använda sin mask. Arbetsledarna tycker jag generellt sett
har väldigt god syn på säkerheten och även platscheferna och projektledarna. UE har vi
har några som inte haft någon syn på säkerheten alls. Då är det tillsägningar, vi har ju
ordning och säkerhetsregler på arbetsplatsen som måste följas och det gäller även UE.
Men där har vi någon gång haft några UE som inte alls förstår varför man ska avgränsa
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vissa områden eller sätta upp skyddsbarriärer. Där har man fått säga till och funkar det
inte att säga till de på plats får vi kalla till möte med de ledande på företaget för att vi
inte kan ha det såhär på vår arbetsplats, det är risk för våra anställda också, likaväl för
deras. Varför det är så, tror jag att många går i gamla spår, de tänker inte riktigt på de
riskerna som finns för att de är så vana vid riskerna att det blir ingenting de reagerar på,
blir lite blinda på det.
Hur är Al:s inställning när SO påpekar osäkerhet i situationer?
Generellt sett går skyddsombudet till platschef och projektledare tror jag, när det är
någonting och jag har aldrig hört att ett skyddsombud skulle ha problem att få gehör för
de skydden de anses behövas utan jag tycker vi har väldigt, både bland arbetsledare,
platschef och projektledare attityden att man vill ha det så säkert som möjligt för att
man inte vill att någon skadas och man vill inte heller att det påverkar både kollegors
känslor och produktion. Det påverkar så otroligt mycket om något händer. Jag har inte
hört att det skulle vara något problem utan det är därför vi vill ha skyddsombud, att
någon som påpekar med extra ögon.
Vad är SO personliga åsikt om säkerhetsutbildning, krävs det mer utbildning för
de olika yrkesgrupperna eller tror ni att de besitter god kunskap?
Jag tror att de skyddsombuden som går via byggnads, yrkesarbetarna kommer att ha en
väldigt komplett utbildning. Sverige byggindustrier och byggnad satte upp, vad jag
tycker ett väldigt bra utbildningsprogram på fyra år.
Vad heter utbildningen?
Det är en skyddsombudsutbildning som är i samråd med Sveriges byggindustrier och
byggnad där vi står för vissa utbildningar och byggnads har några interna utbildningar.
Det är rätt många olika utbildningar på fyra år. Efter fyra år tror jag de har god
utbildning. Det är värre på tjänsteman sidan, där är fackförbunden rätt dåliga skulle jag
säga på att utveckla skyddsombudsrollen och det är kanske är för att man inte riktigt
förstår tjänstemännens arbetsmiljö på riktigt samma allvar som man gör i byggnads, där
har byggnads varit väldigt bra på att trycka att det krävs mycket utbildning. Men
Sveriges byggindustrier, vi som arbetsgivare har möjligt att skicka våra skyddsombud
även om de är tjänstemän på samma utbildningar som de på byggnads, så vi har gjort
det internt men det är anmärkningsvärt att tjänsteman fackförbunden inte är riktigt lika
på att de ska utbildas som de är på yrkesarbetarnas.
Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Jag kan tänka mig om det skulle vara en jobbig arbetsplats att man kanske känner sig
tjatig. Jag har själv inte stött på det men jag kan tänka mig om det är en rörig arbetsplats,
ombyte av personal, mycket att hålla reda på, det blir en liten stress att man ska hjälpa
till att hålla ordning även om man inte är på något sätt ytterst ansvarig över arbetsmiljön
utan det är ju VD eller platschefen beroende på hur arbetsplatsen ser ut. Men det kanske
är nackdelen, dels att man inte får tid, alltid att vara så noggrann som man skulle vilja
och sedan att man kanske känner att man är tjatig och är för noggrann.
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Hur är attityden gentemot ert skyddsombud från YA, AL, UE?
Jag tycker att det är en bra attityd, eftersom jag är lite överallt så tycker jag att det är
väldigt bra reaktioner när jag har haft skyddsombudsmöten med alla skyddsombud.
Rapportera bristerna i företaget högre upp till ledningsgruppen och sådant och även när
man bara har haft det med tjänstemän och kunna rapportera det har det sett som en
väldig fördel att man har någon som kan lyfta de här sakerna för alla kanske inte vill
eller kan prata direkt med sin chef eller Vd om alla saker, utan man kanske hellre går
via mig som huvudskyddsombud och lyfter det. Det har ledningsgruppen tyckt att det
har varit bra att det kommer fram för då kan man diskutera åtgärderna.
Vilka reaktioner kan ni få från de olika yrkesgrupperna när ni som SO påpekar
brister?
Jag tycker att det oftast blir bra diskussioner. Det är inget direkt avfärdande utan vi får
sätta oss och diskutera, varför tycker de så? Eller varför är det så? För det är ju inte
alltid det är den fysiska arbetsmiljön, det är ju även det psyko sociala arbetsmiljön som
vi tar upp. Är det ett skyddsräcke som saknas så ser man ju det, det är lättare att åtgärda
och argumentera för men psyko sociala behöver man diskutera lite mer och vilka
åtgärder som krävs. Men reaktionerna i helhet är bra.
Vilka svårigheter kan man uppleva som skyddsombud?
Det är tiden tycker jag. Tiden är lite svår att få till att gå med på skyddsrond, tanken är
att jag ska gå med på några skyddsronder i produktion samt att jag ska göra
skyddsronder på kontoren och även i bodarna för det gör inte oftast de i produktion utan
det är bara ute i produktion och gör skyddsronderna. Där känner jag att det är svårt att
hitta tiden till det även om de ska prioriteras. För det man får fram i skyddsronderna vill
man även ha tid att utvärdera och komma med åtgärder och det tar också lite tid. Det
beror på vad det är för brist, vi har alltid protokoll på alla skyddsronder och där skriver
vi upp bristerna och de flesta är sådana brister som det åtgärdas omedelbart men en del
saker kan vara långtgående, att man ser att arbetsbelastningen här är väldigt hög så detta
måste vi verkligen kalla på möte och se över resursplaneringen, behöver vi sätta till
någon, behöver vi ändra arbetsmetod? Det är ju sådant som tar tid också. Det måste vi
skriva ner att det här gör vi som åtgärd och det måste vi också följa upp. Men det är
också något som ibland kan vara väldigt svårt att sätta datum på för uppföljning, för att
det kanske inte går att följa upp förrän om ett halvår och då gäller det att man ser till att
följa upp det om ett halvår så att det inte trillar ur minnet att man ska följa upp den
punkten. Det är lite svårare när det är långa åtgärder men där försöker vi skriva upp det
i en generell plan så att vi tillexempel arbetsbelastning, platschefen, då skriver vi det
som en punkt så tar vi upp det på en årsplanen, så att vi inte tappar den. Så även om vi
följer upp den försent så följer vi ändå upp den på årsuppföljningen.
Hur ser skyddsombuds toleransnivå ut på osäkra beteende?
Jag tycker generellt sett att de har låg toleransnivå och det tycker jag är bra för vi har
haft ett skyddsombud som har varit väldigt frustrerad över att det har varit några som
inte har använt ansiktsmask när de har slipat. Dels har han sett till att lyfta det till
projektledaren för det projektet och även chefen för den avdelningen. Vi har även tagit
upp det på de möten de har, de har ett möte med alla yrkesarbetare en gång i månaden
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och sedan har han fått att han ska åka och göra oannonserade besök lite oftare, bara för
att kontrollera och vara på och tjata. Nu har de mask på sig men en del måste man vara
på, mycket mer. Jag tycker att de har en låg toleransnivå och det tycker jag är bra. Jag
tycker att de har en uthållighet att de orkar vara där och tjata, följa upp. Även om deras
närmaste chef har sagt åt de att man måste följa säkerhets föreskrifter så kan det vara
svårt hos vissa.
Så det finns inget riktigt spann på antal tillsägelser vid brist av exempelvis
ansiktsmask?
Vi har aldrig haft någon som har tok vägrat på det sättet, vad jag vet men i min värld så
får man plocka bort de från arbetsplatsen i sådana fall, då får de inte vara där. Det är de
åtgärderna vi får göra. Om det är ett upprepande beteende blir man inkallad först för en
muntlig varning och sedan kallar vi in och gör skriftliga protokoll.
Brukar ni säga till när ni märker brister på osäkra beteendet eller situationer?
Ja.
När ni anlitar UE, skriver UE på något avtal för era rutiner och riktlinjer kring
säkerheten på byggarbetsplatsen?
Ja, det står i avtalet att de måste följa våra ordning och säkerhetsregler. Innan de får
beträda arbetsplatsen så sitter vi ner och går igenom alla ordningsregler med UE.
Varför tror ni att det är svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats?
Det är en väldigt bra fråga som vi undrar också. Vi har märkt att det kan vara otroligt
svårt att få fram skyddsombud. Jag tror att det är ingen som kanske vill känna att de är
den här jobbiga, att många har ett felaktigt synsätt på skyddsombud och att det är någon
förmyndare skap av något slag, att man är inne som en förälder och ska säga till ett
barn. Jag tror det är rätt mycket missförstånd kring skyddsombudsrollen. Sen tror jag
att många tror skyddsombuden har någon form av ansvar för arbetsmiljön som de kan
på något sätt kan straffas för om de brister, att de kanske är rädda för det ansvaret och
att man inte vill vara den som går påpeka vad andra ska göra.
Vilka åtgärder krävs för att säkerhet mellan yrkesgrupperna ska bli bättre?
Jag tror att det mycket att få med alla på skeppet som man säger. Vi har
arbetsmiljövecka i maj och att man då riktar sig till alla i företaget, så att man inte
utesluter någon kategori utan att alla ska vara med och jobba för säkerheten och för den
säkerhetskulturen. Jag tror det är mycket det, att man ser till att alla får bra
förutsättningar. Sen behöver inte alla vara tok utbildade i det men alla ska ha en
förståelse för det och att vi även, arbetsgivare, alla chefer pratar gott om skyddsombud
och om säkerhetskulturen så att det är där normen är, inte att vi ska vara här nere utan
skyddsombud utan någon säkerhetskultur utan normen ska vara att vi ska ha
skyddsombud och en säker kultur. Det ska bara nötas in så att det blir naturligt att tänka
säkerhetsmässigt hos oss och alla måste vara med på det.
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Hur bemöter skyddsombud osäkra situationer och beteenden?
Vi går fram och säger till. Vi rapporterar även till ansvarig på arbetsplatsen så att
ansvarig vet att man har påpekat att YA hade exempelvis inte hjälm på sig.
Vilka åtgärder krävs för att öka motivation att fler blir skyddsombud?
Jag hoppas och tror att vi är en bit på väg med det vi började med i höstas, att vi ska
lyfta fram det som att det är en kompetensutveckling att vara skyddsombud. Det är
något fint att vara skyddsombud, det är något bra och något som uppskattas inom
företaget. Sen att man pratar om rollen som den faktiskt är istället för att en del har en
felaktig bild av skyddsombud och vad yrket innebär. Det har vi börjat med, gjort lite
broschyrer som våra skyddsombud ska dela ut.
Tror ni om man får betalt mer i lön, skulle det kunna vara motiverande till att
söka till skyddsombud?
Det är säkert från person till person. Egentligen så bör det inte göra någon skillnad för
det borde vara intresset som styr. Som sagt, de har ju inte egentligen, de kan ju aldrig
bli åtalade för något arbetsmiljöbrott. Skyddsombuden är mer extra ögon och yttersta
ansvariga är de som är ansvariga på arbetsplatsen, de t är ju snarare de som sitter med
riskerna. Jag tror nog mer att man ska lyfta fram kompetensutvecklingen, man får
utbildning, att man får befogenheterna att ta ambulerande skyddsronder. Men i grunden
måste det vara ett intresse, det är ju ingen idé att ha ett skyddsombud som inte har något
intresse för arbetsmiljö.
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Bilaga 8-Intervju med SO5
Intervju med SO 5
Jonas Fredriksson- Blue Wall Construction AB- Jobbat 3 år och börjat nyligen
som skyddsombud.
Vad har ni som skyddsombud för arbetsuppgifter?
Här har vi ju, håller vi väl på och sätta upp hur vi ska, vår verksamhet ska fungera i
stort sett, vi har ju en arbetsmiljö grupp typ som sitter och lägger upp rutiner för hur vi
ska jobba då, så den är väl lite i första stadiet då men om vi har en fast arbetsplats så
har vi ju ett skyddsombud på plats då, som sköter alla dem bitarna av skyddsronder,
just för det stället och sen har vi utspridda arbetsplatser med, så där har vi ju mer, på
min arbetsplats, där har vi gjort mer en riskanalys, vissa arbetsplatser anses ha större
risk och då ska man vara oftare, annars så har vi en del, då vi ska göra stickprov, typ
kolla lite och sådant och då kanske om man har kanske en arbetsplats med hög risk, säg
där det finns en fallrisk, då ska vi vara oftare och gå ronder då, sen kanske man gör
stickprov men det är väl mer för, kanske för att kolla lite mer hur den personliga
utrustningen används och lite sådana grejer, det är väl kanske inte någon fara för liv
direkt men det har med ergonomi och allt det här istället då.
Det beror på hur stort bygget är då?
Ja precis, vi har ju väldigt stor variation, vi är ju inte riktigt som dem här större då Peab
och NCC, vi är lite annorlunda då.
Tar ni er an andra arbetsuppgifter?
Snickare.
Vad är den viktigaste arbetsuppgiften?
Allra viktigaste är väl att våga säga till när det inte stämmer, om det är liksom uppenbart
fara, då är det allra viktigaste och liksom kunna vara, rätt så bra på hålla en dialog med
våra arbetskamrater och arbetsledning och alla där i mellan, kunder, allt möjligt.
Har ni obligatoriska säkerhetsutbildningar för era anställda? Hur ofta? Vilka i så
fall?
Ja, skyddsombud, det har ni väl hört? den är ju fyra år som man går totalt, inte totalt
men under fyra år då så ska man gå de här, jag inte hur många kurser det är, det är väl
ett gäng innan man anses att man har gått de flesta, sen går det att bygga på hur mycket
som helst. Vi blir ju både kallade till, som båda parterna håller B byggnad och de lokala
nere på byggnadsnämnden. På pappret får man ju alla, står ju alla kurser, år ett, år två,
år tre.
Utbildas ni i HLR?
Ja och den gick vi ungefär för ett år sedan, tror jag det var. Men det står nog på varje
anställning där det står, de har gått vad så de har ju koll på det sen antar jag de får från
de olika branscherna när det är nytt liksom så att man håller sig uppdaterad.
Hur ser engagemanget ut hos skyddsombud?
Väldigt varierande, det är ju verkligen från person till person.
Vill du utveckla?
Du kan ju vara allt från extremt engagerad till att vara ett namn på ett papper, så det
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spannet är det ju, båda delarna finns, det är verkligheten.
Vilka åtgärder tycker ni som skyddsombud att yrkesarbetarna och arbetsledare
bör följa för att förebygga olyckor?
riskanalys, planering i tidig stadie, att just de två parterna sitter ner och planerar ihop,
det är planering som gäller, inte det här snabba åtgärderna för de blir ju sällan snabba,
det är väldigt svårt att i den här branschen att bara göra någonting med alla grejer det
kan vara, platser, höjder och allt möjligt, många olika faktorer, så även det minsta kan
ju behöva planeras.
Hur prioriteras säkerheten på arbetsplatsen?
Det är också väldigt olika våra arbetsplatser är ju oftast nytt folk, nya kollegor, ny
arbetsledning eller blandat, den känner du sen innan och den känner du inte igen sen
innan, så det är ju väldigt mycket med det här personliga som man, den ena har ju ett
tänk och den andra har ett helt annat tänk och där har vi ju egentligen lagen som säger
vad som är rätt och fel men det är ju inte så många som har koll på det, så det är väldigt
olika.
Har alla yrkesgruppen YA, AL, UE samma syn på säkerheten? I så fall Varför?
Det är ju samma sak här, det personliga, vad man tycker och tänker, det är ju det här
döma med sunt förnuft och det varierar otroligt mycket, så även om det finns riktlinjer
på arbetsplatsen så är det inte så att alla följer, det är mycket kryphål och brister.
Om ni anlitar en utländsk UE, tror ni språket kan vara en faktor till att det brister
i säkerheten?
Till en viss del är det så.
De kanske inte förstår företagets riktlinjer och policyn på arbetsplatsen?
Problemet är väl med svensk lagstiftning, alltså att man antingen skiter i det eller så har
man inte informationen helt enkelt, så kan det vara rätt att säga, jag hade ingen aning
och där kan det tullas på en hel del på säkerhet faktiskt, en del, men nu har det ju blivit
det där med att hålla huvudansvaret och då, jag vet inte hur effekterna har blivit men
förhoppningsvis har det blivit bättre för det är ju ändå företaget som anlitar dem då som
ryker dit på det. Det var nog förra året eller något sådant, förra kanske som det kom
igenom och om det har blivit några effekter av det men man får väl hoppas det då för
då kan man inte, meningen är ju att man inte ska kunna anlita någon som man vet ger
ett lägre pris på grund av säkerheten.
Skriver UE på ett avtal för era rutiner och säkerhetslinjer på arbetsplatsen?
De måste ha ett hängavtal med byggnad.
Så inga avtal från er blir påskriva av UE gällande rutiner och säkerhetslinjer på
arbetsplatsen?
Det vet jag inte, jag har faktiskt ingen aning om dem gör det utan jag vet att de ska ha
ett hängavtal med byggnad.
Hur är Al:s inställning när SO påpekar osäkerhet i situationer?
Upp till kemin där, vissa har man jättebra dialog med och andra har man inte bra dialog
med, en del har ju inte det som, inte det första de tänker på om man säger så och en del
är super duktiga, eller man får en annan känsla, de har tänkt på det här och de bryr sig
på något vis, det blir genuint, och en del kan himla med ögonen, men sen beror det
också på vilken inställning de har och vilken inställning jag har, mycket handlar om jag
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säger, hur jag lägger upp, vad jag tycker problemet är men sen så i andra änden kvittar
det om de har en annan åsikt, så det är väldigt olika men en del är superbra och har tänkt
på det från början.
Vad är SO personliga åsikt om säkerhetsutbildning, krävs det mer utbildning för
de olika yrkesgrupperna eller tror ni att de besitter god kunskap?
Utbildningar vi går är jättebra, hade en superbra kursledare, gedigen erfarenhet, det
stora problemet är väl att alla ska veta om det här på något vis, det är ju egentligen så
då. Det ska vara någon slags allmän bildning, ha lite mer koll. Egentligen ska det börja
redan i skolan när man går bygg och att man, nu kommer jag inte ihåg, det kanske vi
hade men det är inget jag kommer ihåg i alla fall, att vi hade någon kurs i säkerhetstänk
och lite sådana här saker.
Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud?
Det är att man inte vill vara den gnälliga jäveln hela tiden, det är tråkigt och få den
känslan emot sig, det är aldrig kul och det är tråkigt att ens behöva gå in någonting som
man tycker är självklart att det ska fixat men så är det inte, så det är när det blir konflikter
helt enkelt.
Hur är attityden gentemot ert skyddsombud från YA, AL, UE?
De flesta tycker det är bra, känns det som och jag tror att det har blivit ännu bättre än
vad det var förr, så i det hela stora känns det bra, sen beror det lite på hur man själv
jobbar, det är som jag sa innan med nackdelen är att man kan bli lite, eller upplevs som
väldigt gnällig, kan det ju vara och har du väl hamnat i den kategorin så blir attityden
mot en på det sättet, att nu är det någonting och så vidare men har man inte hamnat där
och lyckats lösa allting med en bra dialog istället så, då får man ju en bra attityd emot
sig.
Vilka reaktioner kan ni få från de olika yrkesgrupperna när ni som SO påpekar
brister?
Från kollegorna är det oftast inga konstigheter och sedan kommer de med brister till
mig och ber mig föra det vidare, oftast är det de yngre, typ våra lärlingar och sådant
som kan göra saker, de är ju lite såhär, roliga ibland och då får man påpeka det och
säga, tänker efter nu och var rädd om dig istället så brukar de förstå att man kan göra
annorlunda.
Vilka svårigheter kan man uppleva som skyddsombud?
Se allting, känna igen riskerna, dels är det ju och arbeta som man har lärt sig, att själv
inte ta genvägar, att själv föregå som ett gott exempel, känns lite som om man är lat av
naturen, så det blir ju lätt att, även om man har skyddsombud, så vet man om risken
men tar den ändå, sen är det ju det här också när man tar alla dialoger om att det är
någonting, som man upplever att det här är inte okej, den biten är också svår.
Hur ser skyddsombuds toleransnivå ut på osäkra beteende?
Jag tjatar nog inte för mycket, de flesta lyssnar ju oftast så det brukar inte vara några
konstigheter.
Om ni påpekar att YA har glömt personlig utrustning och de lyssnar inte, och
påminner personen ytterligare en gång? hur hanterar ni det?
Det blir ju inte mer än en till två gångers påminnelse och sen får företaget ta hand om
situationen, det är ju också ett företags policy vi ska gå efter. Det är oftast inte med
personlig skyddsutrustning och sådana grejer det brister utan att man gör saker, det är
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de här ”quick fixen”.
Brukar ni säga till när ni märker brister på osäkra beteendet eller situationer?
Ja.
Varför tror ni att det är svårt att rekrytera skyddsombud på byggarbetsplats?
Det är helt klart för att du måste medla väldigt mycket, och du måste ha ett personligt
engagemang i det i hela, du kanske behöver lägga tid som inte är dina ordinarie
arbetsuppgifter och det kanske är man inte sugen på men den stora biten är nog att du
ska ta den här dialogen, oftast är det inte den dialogen du behöver ta med din kollega,
oftast är det den dialogen du behöver ta med din chef som man kan vara jobbig för folk.
Hur kommer det sig att du blev skyddsombud?
Jag sitter som MB också och lagbas över bygget just nu och då behövde vi ett
skyddsombud där, dels intresserad av saker som är utöver bara mitt jobb och kul att lära
sig nya saker sen är det gött att gå till jobbet när man vet om att det flyter, det funkar,
arbetsmiljön är okej och att alla kan känna det på arbetsplatsen. Då är arbetsmiljön en
stor del av det hela och det är allt från det här uppenbara livshotande riskerna till den
psykosociala miljön, att hela kedjan funkar, att man vill bättra den delen.
Vilka åtgärder krävs för att säkerhet mellan yrkesgrupperna ska bli bättre?
Dom är rätt så stora, att man suddar ut dem stora riskerna och suddar ut den här
ekonomiska delen i det hela, att man inte bara tänker pengar i slutändan, sen krävs det
utbildning, jag tror väldigt mycket utbildning och att arbetstagaren aldrig ska behöva
känna sig som den här, om jag säger till nu är jag illojal, väldigt många har en god
arbetsmoral och en lojalitet mot sitt företag som är ibland på gränsen till lite dum, där
har ju företaget ett ansvar och berätta att, det är helt okej att säga till. I slutändan är det
att ha samma mål. Sen är det att ha högt i tak, öppna dialoger, aldrig känna att locket är
på här och köra med öppna kort. Det är ju inställningen i den här branschen som behöver
förändras.
Hur bemöter skyddsombud osäkra situationer och beteenden?
Uppenbara faror löser man det på plats så fort som möjligt och sen kan det ju vara
långvariga saker, att man har ett visst beteende långvarigt och då kan det vara svårt, för
då är det något system man har liksom inne i sig och det är allt från kollega till chefer.
Då krävs det ju, är det på det viset så är det nog mer utbildning som kan ändra något
sådant beteende. Men påtala vad som är riskerna och försöka öppna upp så att de får ett
annat medvetande på något vis, så det mesta handlar ju om att hålla en slags dialog som
man känner funkar för alla parter.
Vilka åtgärder krävs för att öka motivation att fler blir skyddsombud?
Det ligger mycket i det jag har sagt innan, alla anställda och hela företaget har en och
samma målbild och policy och då får man den här, att det är helt okej att lägga ner det
här engagemanget som skyddsombud, det uppskattas.

63

Bilaga
Om man får betalt mer i lön, skulle det kunna vara motiverande till att söka till
skyddsombud?
Nej, det tror jag inte. Helst ser jag det här med skydd, alltså arbetsmiljö, att bästa
dialogen får man när man tar bort alla de ekonomiska faktorerna, det här kostar pengar,
det här kostar det här, så är det ju, allt kostar ju pengar men jag tror inte det hade varit
motiverande, man ska ha ett genuint intresse för säkerhetstänk.
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