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Abstract 

Construction is a worst-fated business and a concern exists in the industry that focuses 
on the high statistics. During 2007, 3114 accidents and 16 deaths occurred. Many 
theories and explanations have been discussed in various publications showing the 
problem. However, one cannot really locate the defects that cause accidents and may 
even turn a blind eye to important elements. Therefore there will be difficulties to 
achieve the target of zero accidents in the workplace.  

This study aims to locate the problems and shortcomings of NCC Construction 
Jönköping house construction sites through interviews, questionnaires and workplace 
visits. An analysis of the results will provide proposals to the company's continuing 
work to develop a safe and secure working environment. The study focuses on how 
human attitudes and psychological reactions lead to gaps in workplace security. Based 
on contact with the employees, we can see how the persons get affected and affect the 
situation on the NCC jobs by their attitude and approach. 

These accidents are usually influenced by what the existing work environment looks 
like in the workplace. A healthy workplace with a stress factor that has an acceptable 
level for all individuals related to the workplace is safe. At a moderately low stress 
level all are focused and engaged in what happens. Good planning and good 
management can make this possible. Stress is caused not only by lack of time but also 
of an individual person’s well-being at work. The information to employees is highly 
significant when the inclusion and appreciation of what you do affects individuals 
positively.  

NCC Construction house in Jönköping employees have a good attitude to safety and 
believe that the company's commitment and drive in their development of the working 
environment is good.  

The conclusion of the study is that many of the accidents are caused by negligence or 
distractions. Despite the good attitude to safety a lot of possible dangerous mistakes 
are still being made that can cause accidents.  

The topic is necessary to develop. Much can be done and many issues need to be 
answered. An industry that has this vulnerability and many risk factors should 
consider if the price it currently pays, is worth it. 
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Sammanfattning 

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch. År 2007 skedde 3114 olyckor och 16 
dödsfall. Många teorier och förklaringar har gjorts i olika publikationer som visar på 
problemet. En oro finns inom branschen som riktas mot den höga olycksstatistiken. 
Det kan vara svårt att lokalisera de brister som orsakar olyckor och ibland kanske  
man blundar för viktiga faktorer. Därmed uppstår svårigheter att uppnå den nollvision 
man har som mål för arbetsplatserna. 

Denna studies syfte är att lokalisera problem och brister på NCC Construction hus 
Jönköpings byggarbetsplatser genom intervjuer, enkäter och arbetsplatsbesök. En 
analys av resultatet kommer att ge förslag till företagets fortsatta arbete att utveckla en 
säker och trygg arbetsmiljö. Studien fokuserar på hur människans attityder och 
psykologiska reaktioner leder till brister i säkerheten. Utifrån kontakten med de 
anställda kan vi sätta oss in i hur personerna påverkas och påverkar situationen på 
NCC arbetsplatser genom sin attityd och inställning 

Olyckorna är i regel påverkade av hur den existerande arbetsmiljön ser ut på 
arbetsplatsen. En välmående arbetsplats med en stressfaktor som ligger på en 
acceptabel nivå för alla individer ger grund till en arbetsplats som är säker. Vid en 
lagom låg stressnivå är alla fokuserade och engagerade i vad som händer. En bra 
planering och bra ledning kan göra detta möjligt. Stress orsakas inte bara av tidsbrist 
utan även av en individs personliga välmående på arbetet. Informationen till de 
anställda är i hög grad betydelsefullt då en delaktighet och uppskattning för det man 
gör påverkar individer positivt. 

NCC Construction hus i Jönköpings anställda har en bra attityd gentemot säkerheten 
och tycker att företagets engagemang och driv i sin utveckling av arbetsmiljön är god.  

Slutsatsen av studien är att många olyckor beror på slarv eller okoncentration. Trots 
bra attityder till säkerheten begås många ”farliga” misstag som kan orsaka olyckor.  

Ämnet är aktuellt och viktigt att bearbeta. Mycket kan göras och många 
frågeställningar behöver ges svar på. Denna bransch som har så hög utsatthet och 
många riskmoment borde fundera på om priset den just nu betalar är värt det. 

Nyckelord 

Arbetsmiljö, Arbetsolyckor, Attityder, Ledarskap, Säkerhetsarbete,  
Psykosocial arbetsmiljö  
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Förord 
 

Att människans välbefinnande och livskvalitet återspeglas av hur arbetsplatsen ser ut 
är väl känt. Att skapa det på en arbetsplats kräver stor arbetsinsats och möda. Vår 
förhoppning är att denna rapport kan vara till hjälp i det arbetet. 

 

Vi vill tacka våra handledare Per Thörnblad, NCC, och Håkan Tornberg, JTH, för alla 
värdefulla synpunkter. Vi vill även tacka alla de personer som har deltagit i vår 
undersökning. På grund av sekretessen nämner vi inga namn, men ingen är heller 
glömd.   

 

 

Jönköping 2009-05-28 

 

 

My Fröberg & Johan Lindow



 

 

 



Inledning 

6 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige, enligt 
övergripande statistik. Trots att mycket arbete har utförts inom arbetsmiljön sker 
fortfarande skador och dödsfall på arbetsplatserna. 

NCC Construction hus i Jönköping har länge arbetat med problemet men känner att de 
inte riktigt har fått genomslag. Ledningen för NCC Construction hus affärschefsgrupp 
vill nu ta tag i problemet ännu en gång genom att göra undersökningar och intervjuer 
på arbetsplatserna. 

1.2 Uppdraget 

Vid första mötet fanns ett förslag från vårt håll angående ämnet arbetsmiljö. Ett 
intresse visat från affärschef Martin Suurkuusk gjorde att uppdraget enligt bakgrund 
uppstod. 

NCC vill få reda på attityderna på arbetsplatserna för att sedan lättare kunna lokalisera 
problemen och åtgärda dem. En klarhet i om åtgärderna som görs idag är till nytta 
eller irritation kommer genom intervjuer synliggöras. Denna undersökning kan 
komma till användning för ledningens arbete att anpassa säkerheten till de attityder 
som finns på arbetsplatserna. 

Arbetet kommer att utföras med stöd från våra handledare Per Thörnblad, 
arbetsmiljöingenjör på NCC och Håkan Tornberg, tekniklektor JTH (Jönköpings 
Tekniska Högskola). Tjänstemän och yrkesarbetare kopplade till arbetsplatser 
tillhörande NCC hus Jönköping kommer att medverka i undersökningen. Alla 
medverkande i undersökningen kommer att vara anonyma. 

1.3 Studiens mål och syfte 

Det övergripande målet med arbetet är att hjälpa NCC att motverka olyckor på sina 
arbetsplatser och att skapa en tryggare arbetsmiljö för de anställda. 
Undersökningen kommer att titta på hur dagens säkerhetsarbete fungerar och vilka 
attityder som finns på arbetsplatserna. Studien kommer att kunna bli till hjälp för 
NCC Construction hus Jönköpings fortsatta arbete med att uppnå en trygg arbetsplats.  

De uppsatta målen för examensarbete är att kunna arbeta på ett ingenjörsmässigt sätt 
och kunna arbeta fram en vetenskaplig rapport. Arbetet kommer att genomföras så att 
tidigare förvärvad kunskap från relevanta delar i vår utbildning kommer att användas. 
Vi ska lära oss att metodiskt analysera data och kunna dra korrekta slutsatser.  

Vårt personliga mål med undersökningen är att få mer kunskap inom området 
arbetsmiljö, då vi tycker att det har varit en bristande del i vår utbildning. Vi vill med 
arbetet kunna komma fram till orsaker varför olyckor sker och komma fram till 
förslag på lösningar som kan vara till nytta för företaget.  
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Rapporten skall utmynna i olika förslag på åtgärder och var man ska lägga tyngdpunkt 
på i sitt fortsatta arbete för förbättrad arbetsmiljö. Kanske kan brister lokaliseras för 
vidare undersökning där ytterligare lösningar kan framträda. 

1.4 Disposition 

Rapporten börjar med en inledning för att snabbt sätta in läsaren i ämnet. Därefter 
beskrivs i kapitlet metod och genomförandet arbetsgången i projektet. I kapitlet 
förutsättningar ges en inblick i hur människan fungerar i organisationer samt olika 
lagar och regler som gäller i Sverige. Därefter i kapitlet nulägesbeskrivning redovisas 
NCCs nuvarande arbete med säkerheten och dess arbetsplatser för avdelningen NCC 
Construction hus i Jönköping. Även tidigare artiklar om ämnet samt statistik från 
2007 berörs. I kapitlet Resultat redovisas alstret från genomförandet. I Analys av 
resultat analyseras resultatet och olika förslag på lösningar redovisas i kapitlet 
Åtgärder och fortsatt undersökning. 

Slutligen kommer referenser och bilagor visas upp. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer att inrikta sig på att utreda arbetsmiljön för affärschefgrupp hus 
Jönköping, med Martin Suurkuusk som affärschef. Detta för att kunna ge en 
rättvisande bild för uppdraget. Undersökningarna på arbetsplatserna kommer endast 
att inrikta sig på analysering av arbetsmiljön och dess risk för olyckor samt tillbud. 
Arbetet kommer att inriktas mot arbetsolyckor och det i arbetsmiljön som kan påverka 
dessa. Anledningen är att kunna fördjupa oss och grundligt studera varför 
arbetsolyckor och tillbud uppstår.
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2 Problembeskrivning 
En arbetsplats i byggbranschen är en plats där det dagligen uppstår flera olika 
faromoment. Den utsatta miljön och de fysiska arbetsmomenten gör branschen till en 
av de mest olycksdrabbade i Sverige. Inom branschen är detta en omtalat och studerat 
ämne som alla är väl medvetna om att det borde bli bättre. Allt fler rubriker om 
dödsfall i branschen publiceras och en dålig bild av branschen sprids.  

På NCC har man en inarbetad arbetsmiljöpolicy och regler på arbetsplatserna. I den 
finns en vision om att uppnå noll olyckor på arbetsplatserna och ge de anställda en 
tryggare miljö. Idag jobbar de aktivt inom området med specialiserad personal och 
ekonomiska resurser avsätts.  

Detta examensarbete är en del i detta pågående arbete att uppnå noll olyckor för NCC 
Construction hus i Jönköping. 

På NCC Construction hus i Jönköping upplever man att arbetet med säkerheten på 
arbetsplatsen inte riktigt får genomslag. Satsningar genom åren har gett en positiv 
trend men inte till den omfattning man hade önskat. Frågan är om resurserna och 
kraften läggs på fel ställe eller om det beror på annat. Trots satsningar fortsätter 
arbetsolyckorna att uppstå utan rimlig förklaring. 

Denna studie ska utreda hur attityden är på NCCs arbetsplatser i Jönköpingsområdet 
för att få en bild över om detta kan vara en bidragande faktor till problemet. Genom 
en utredning av attityder kan man få en bild av om informationen inte når fram eller 
om de anställda helt enkelt inte vill lyssna. 

I denna studie ska utredas hur personer reagerar och beter sig på arbetsplatserna. 
Följer de anställda NCCs regler, om de inte gör det så vad är anledningen? Var finns 
problemen och hur skall de kunna lösas? 
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3 Metod och genomförande 
Arbetet började med att framställa en planeringsrapport för att få fram en klar bild 
över projektets omfattning. Den fokuseras på vilken metod som kommer att användas, 
vilka avgränsningar som finns och vad syftet med studien är. 

För att kartlägga orsaker, brister och åsikter i säkerhetsarbetet inriktades 
litteraturstudien på att studera relevant fakta. Detta resulterade en inblick om olika sätt 
att intervjua människor, hur man utformar enkäter, statistik av olycksfall, 
organisationsteori samt lagar och regler som berör arbetsmiljön.  

När intervjuerna och enkäten var klara gjordes arbetsplatsbesök för att samla ihop 
empiri till vårt fortsatta arbete. Resultat och slutsatser analyserades utifrån denna 
information. 

3.1 Litteraturstudie 

En inledande litteraturstudie gjordes om intervjumetodik och enkätundersökningar. 
Studien började med en genomgång av böcker som har skrivits om hur en korrekt 
intervju och enkät genomförs. En sållning bland böckerna skedde sedan för att få ner 
faktamaterialet till en hanterbar mängd där de mest relevanta böckerna valdes ut. 
Ytterligare analysering av böckerna genomfördes och till slut kom vi fram till att 
böckerna som passade vårt syfte bäst var Intervjumetodik skriven av Annika Lantz 
och Enkätboken skriven av Jan Trost. 

Den teoretiska bakgrunden är skriven med utgångspunkt från lagar och regler inom 
arbetsmiljö, statistik ifrån SCB samt böcker inom arbetsmiljö och 
organisationspsykologi. 

Regler och lagar är hämtade från informationsfoldrar som ges ut av 
Arbetsmiljöverket. Eftersom arbetsmiljön i mångt och mycket är uppbyggd kring 
vissa lagar och regler är det viktigt att ha god kunskap och förståelse för dessa. I 
foldrarna beskrivs noggrant vem det är som har samordningsansvar på en arbetsplats.  

Statistiken i rapporten beskriver olycksfall inom byggbranschen och betonas, då 
byggbranschen sticker ut med en hög statistik.  

Inom organisationspsykologi har litteraturstudier gjorts för att kunna kartlägga 
forskning och studier beträffande människans psykiska reaktioner i situationer som 
kan påverka säkerheten på arbetsplatsen. Teorierna och studierna baseras på områden 
som att arbeta i projekt, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, behovspsykologi samt 
stresshantering.    

3.2 Intervjuer och enkätundersökning 

Intervjuerna genomfördes med de berörda parterna på byggarbetsplatserna under 
arbetsplatsbesöken. Ytterligare tre intervjuer med entreprenadcheferna genomfördes 
på NCC Constructions kontor i Jönköping. 

Intervjuerna på arbetsplatserna hölls med platschef, en arbetsledare, skyddsombudet 
och lagbasen. Alla blev underrättade om att allt skulle genomföras med total 
anonymitet. Intervjuer med skyddsombud och lagbas hölls avskilt från platsledningen 
för att kunna ge en rättvisande bild om deras åsikter och tankar kring ämnet.  
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Intervjuerna genomfördes genom ”den strukturerade” metoden (enl. litteraturstudie) 
och förskrivna frågor hade gjorts med olika frågeställningar till de olika positionerna 
som de anställda har i företaget. (Se bilaga 1) 

På arbetsplatsen genomfördes även en enkätundersökning med alla yrkesarbetare och 
även några underentreprenörer. Enkäten hade hög strukturering med attityd- eller 
åsiktsfrågor som baserades på arbetarnas egen uppfattning om säkerheten och 
säkerhetsarbetet. (Se bilaga 2) 

Intervjuerna som gjordes med entreprenadcheferna utfördes med samma metod som 
de på arbetsplatsen. Frågorna var speciellt utformade för att passa 
entreprenadcheferna.  

Syftet med intervjuerna och enkätundersökningen var att få en bild av de berördas 
åsikter och tankar kring säkerheten och attityd kring ämnet. 
Med hjälp av detta underlag analyserades och jämfördes svaren för att kunna 
lokalisera brister och svagheter som finns inom säkerheten på arbetsplatsen. 

3.3 Rapportens reliabilitet  

För att få en reliabilitet som kan anses vara tillfredställande har personer från olika 
delar i organisationen intervjuats. Byggarbetsplatserna där intervjuerna har utförts har 
även varit olika vad det gäller storlek och karaktär. I undersökningen har flera 
personer gett samma bedömning av arbetsmiljön oberoende av varandra, vilket ökar 
tillförlitligheten på undersökningen. Tidigare rapporter som skrivits i samma ämne ger 
likartade indikationer och även detta ökar trovärdigheten på rapporten.  
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4 Förutsättningar 
Förutsättningar skall ge en inblick i vad arbetet är baserat på och varför ämnet är 
viktigt att utredas. Den kommer att ge en inblick i vikten av god planering och 
ledarskap och även redovisa de faktorer som styr människors beteendemönster på 
arbetsplatserna. 

4.1 Planeringen – en viktig del för säkerheten 

Det är oftast i början av ett projekt de viktigaste besluten tas, det är även då 
kunskapen om projektet är som sämst. I ett projekt där det slarvas med planeringen i 
början uppstår ofta problem längre in i projektet. Risken blir stor att medarbetare 
arbetar utifrån fel förutsättningar. Det är under projektets början som det finns stor 
möjlighet att påverka hur arbetsmiljön kommer att bli på den framtida arbetsplatsen. 
[21] 

Korta byggtider förknippas ofta med tidspress och stress vilket ökar risken för 
medarbetare att göra misstag som kan påverka säkerheten. Genom en god planering 
kan man istället korta byggtiden med ett effektivt byggande. Många gånger pressar 
man tiden i planeringsstadiet för att så fort som möjligt komma igång med 
produktionen. Om man istället lägger ner mer tid i planeringsstadiet skulle man få en 
effektivare produktion där osäkerheten minskar i projektet. [3]   

Genom att involvera alla parter i ett tidigt skede under ett projekt kan man få dem att 
känna ett ansvar för sin del. Även leverantörer och underentreprenörer är en väsentlig 
del av byggarbetsplatsen och planeringen. Ofta bygger vi upp hinder i våra 
organisationer vad det gäller delaktighet, därför är det ett viktigt arbete att öka 
delaktigheten för alla parter. [3]   

4.2 Arbetsmiljön 

Arbetsmiljön är en viktig del i dagens samhälle och väl omdiskuterat. Under denna 
del kommer de olika aspekterna inom organisationspsykologi att redovisas för att ge 
en bild av hur viktigt arbetsmiljön är för människan. 

4.2.1 Ledarskap och chefskap 

”I vårt samhälle är det en självklarhet att vi vill skapa arbetsplatser som skapar 
möjligheter för medarbetare att uppleva ett bra välbefinnande. Givetvis har 
chefen/ledaren ett ansvar för att skapa en sådan situation” [4]   

Medarbetare förväntar sig att en ledare känner till hur det egna välbefinnandet är på 
sin arbetsplats. För att förstå och därmed kunna påverka en medarbetares prestation 
och välbefinnande kan man använda sig av följande modell (se figur 1). [4] 
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Figur 1, hinderbanan [4]  

I många sammanhang beskrivs medarbetare som gnälliga och allmänt negativa när de 
påpekar hinder. Det finns en allmänt utbredd attityd att medarbetare borde klara dessa 
hinder med positiva attityder, höga ambitioner, hög motivation, kreativitet och/eller en 
extra ansträngning. Denna attityd kan göra att en prestation istället blir dålig och att 
välbefinnandet blir sämre. En chef/ledare bör således lära sig att lyssna på de anställda 
och ge förståelse för de hinder som uppkommer. Genom att lyssna får chefen/ledaren 
en förståelse för svårigheten och kan ge en professionell bedömning av situationen. 
Även om inte chefen/ledaren alltid kan åtgärda hindret som uppkommer så kan 
medarbetaren helt enkelt må bättre och känna mindre stress över situationen om 
chefen/ledaren känner till den. [4] 

Att kunna påverka och använda makt på ett vis som gör att medarbetare inte känner 
oro och stress är det en förutsättning att chefen/ledaren kan balansera den så kallade 
hinderbanan (se figur 1), som gör att medarbetare kan skapa äkta motivation. Det 
kommer alltid finnas arbetsuppgifter medarbetare känner är meningslösa och då är det 
viktigt att få människor att känna sig ansvarfulla, lojala och professionella när de ska 
utföra dessa uppgifter. Man ska som chef/ledare föregå med gott exempel och utföra 
en uppgift som medarbetare ifrågasätter meningen med som till exempel att en högre 
chef någon gång går en skyddsrond. [4]  

Ledningen sätter ofta de normer och värderingar som finns i ett företag. Dessa normer 
och värderingar sprids sedan vidare ut i organisationen. För att medarbetarna skall få 
rätt budskap angående normerna så är tydligheten avgörande. Om chefen/ledaren inte 
är tydlig med värderingar kommer man skapa ett underlag för missuppfattningar och 
fördomar. Det effektivaste sättet att få fram sina värderingar inom företaget är om 
man rangordnar dem och därmed undviker konflikt mellan dem. [21] 

Chefen/Ledaren skall vara en sammanhållande länk för gruppens mål, regler och 
värderingar. Om en ledare då bryter mot uppsatta regler är risken hög att han snabbt 
förlorar sin trovärdighet på arbetsplatsen. [5] 
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4.2.2 Kommunikation mellan ledning och anställda 

För att ett projekt ska lyckas krävs en bra kommunikation. Om ett projekt anses lyckat 
eller inte styrs mycket av ekonomi, tid och kvalitet. En bristande kommunikation kan 
äventyra alla dessa faktorer.  

Vanligt förekommande ute i organisationer är att kritik angående att ledningen inte 
lyssnar på de anställda. En god kommunikation är A och O. Ett testat effektivt sätt att 
lyckas med detta är att använda sig av dialog (tvåvägskommunikation), då man snabbt 
får reda på om motparten har lyssnat och förstått vad den andra menar. Informationen 
i en organisation är omfattande. Ofta måste ledare på högre nivåer filtrera 
informationen de får från organisationen under sig för att bättre kunna hantera 
informationen. Tyvärr gör detta att man ofta i den lägre nivån i organisationen framför 
den informationen chefen ”vill höra” och inte vad som faktiskt händer på 
arbetsplatsen. Även från de högre till de lägre nivåerna i organisationen kan detta 
förekomma och bli så att underordnade undanhåller negativ information för att lättare 
kunna avancera inom företaget. [14] 

4.2.3 Stressen och pressade byggtider 

Vårt moderna samhälles utveckling har resulterat i mycket positivt. Bland annat har 
tekniken utvecklats och håller idag en hög nivå. Utvecklingen har medfört att 
kommunikationen mellan kund och säljare blivit mycket enklare och snabbare. Vidare 
har det resulterat i att konsumenternas mönster och krav förändrats. Som säljare, av 
vara/tjänst, måste man idag alltid vara uppdaterad till dagens trend och kunna leverera 
snabbt till de allt mer otåliga köparna. [15] 

I byggbranschen har detta märks tydligt. Beställarna vill ha sitt hus snabbt och billigt 
eftersom de vet att det är möjligt och det straffar säkerhetsarbete i byggföretagen. Vid 
anbud så måste man ha billiga och snabbyggda hus för att kunna konkurrera om 
kontrakt och därmed pressar man byggtiderna så mycket det går.  

 I en artikel om dödsolyckor i byggbranschen citeras Kjell Johansson 
arbetsmiljöombud, Byggnads:  

”En orsak, som våra medlemmar framför, är att stressen och pressen ökar hela tiden. 
Ett bygge ska vara klart på allt kortare tid. Om man inte kan svara upp mot kraven 
får någon annan jobbet. Då tar man diverse genvägar” [2] 

De pressade byggtiderna ger inget utrymme för misstag och de anställda på projektet 
måste prestera fullt ut på kort tid. De ska dessutom ha full koncentration för att inte 
försätta sig i ohållbara situationer. Att en människa har dessa krav på sig orsakar ofta 
stress och obalans i dennes tillvaro. Internationaliseringen har bidragit till ytterligare 
stress i dagens arbetssamhälle. Helt plötslig kommer det arbetskraft utifrån som 
konkurrerar om arbetet och ytterligare krav ställs på arbetaren att prestera. [26] 

Den vanligaste utlösande faktorn för stress är att man inte kan uppnå de krav som 
ställs i dagens byggbransch. Stress påverkar inte en människa bara psykologiskt utan 
slutligen kommer det även visa sig fysiskt. [26] 

Mycket forskning har bedrivits inom ämnet stress och många teorier och modeller har 
uppkommit. Hans Selye är kallad grundaren till denna forskning och hade som teori 
att man kunde dela in stress i olika faser. Alarmfasen, Resistensfasen och 
Utmattningsfasen. Alarmfasen uppstår när människan påverkas av hög stress, högt 
adrenalin och hjärtklappning. Detta i sig är inte farlig om det bara pågår en kortare 
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period men om stressen skulle fortsätta går denne snart in i den s.k. resistensfasen. I 
resistensfasen börjar människan att bli resistens mot stressen och en anpassning till 
den bildas. I denna fas visar inte personen utåt att han är stressad och kanske inte 
heller känner det men stressen kan visa sig genom fysiska plågor som huvudvärk. Om 
personen i fråga fortsätter att stressa kommer han in i den s.k. utmattningsfasen. I 
denna fas bryts personens försvar samman och det är här som stressen kan leda till en 
olycka. [13] 

Att minnas däremot är att alla människor inte reagerar likadant när det gäller stressen. 
Man har olika höga gränser till när reaktionerna utlöses. Stress är i själva verket inte 
alltid ohälsosamt. Stress kan gynna en människas prestation och med en hälsosam 
”dos” kan det få människor att må bättre. [26]  

Europeiska arbetsmiljöbyrån har definierat hur stress visar sig i en organisation 
genom att studera olika fall som finns. De har kunnat identifiera att allt fler personer 
är stressade på jobbet genom att frånvaron blir högre, folk håller inte tiderna, olyckor 
inträffar och allt fler fel görs i arbetet. De olika individerna i företaget har alla olika 
reaktioner och dessa kan vara svåra att utläsa. Europeiska Arbetsmiljöbyrån har 
staplat upp olika reaktioner och varningssignaler som borde uppmärksammas för att ta 
reda på om en individ är stressad. Punkterna är uppdelade i beteende och reaktioner. 

1. Känslomässiga reaktioner där personen blir lättretlig, har ångest, blir 
deprimerad, fientlig bland mycket annat. 

2. Kognitiva reaktioner då personen har svårigheter att koncentrera sig, har 
reaktionsproblem och svårigheter att fatta beslut. Dessa är väldigt viktiga att 
ha koll på inom byggbranschen då koncentrations- och reaktionsförmågan är 
betydelsefull i den utsatta miljön.  

3. Beteendemässiga reaktioner då man t.ex. kan börja missbruka alkohol, man 
utför felaktiga handlingar, man drar sig undan eller liknande. 

4. Fysiologiska reaktioner, d.v.s. ryggproblem, magsår, högt blodtryck m.m. 

[26] 

Alla dessa beteenden kan orsaka att personalen råkar ut för olyckor som påverkats av 
att de upplever stress på en psykisk nivå. 

Att hela tiden hålla ett öga på dessa fenomen är viktigt men en organisation kan även 
förebygga stressen hos människan. Att ge en person uppmärksamhet, information och 
tid har visat resultat. Även att låta de anställda vara med i beslutsprocesser gör att fler 
känner att de kan påverka situationen och stressen minskar. [13] 

Att erinra sig om är att det inte bara är yrkesarbetande som känner av stressen och kan 
orsaka olyckor utan även tjänstemännen på arbetsplatsen är drabbade. Slarv från en 
tjänsteman kan orsaka lika stora olyckor som slarv från yrkesarbetarna. 

”Med ett ökat tempo riskerar granskningsarbetet att bli lidande” WSP:s svenske vd 
Rikard Appelgren. [9] 

4.2.4 Den psykosociala arbetsmiljön 

I dagens samhälle hålls många diskussioner om den psykossociala arbetsmiljön. Den 
psykosociala arbetsmiljön beskriver hur människan känner sig i arbetsmiljön och våra 
behov. Inom byggbranschen har mycket fokuserats på den fysiska arbetsmiljön som 
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utgör en stor riskzon. Men den psykiska miljön är minst lika viktig och måste vara 
lika ”säker” som den fysiska. 

Arbetet är en stor del av vårt liv och det är oerhört viktigt att trivas på sin arbetsplats 
för att må bra. Förr i tiden jobbade man mer med inställningen att det var för att få tak 
över huvudet och mat på bordet. Medans idag handlar det mer om att få stimulering 
och tillfredställelse för våra behov. [15] 

Mycket forskning har gjorts inom den psykossociala arbetsmiljön eftersom dagens 
samhälle ställer större krav på människan och allt fler drabbas av fysiska men, som 
exempel högt blodtryck. [12] 

En som representerar stor del av de grundläggande teorierna inom psykosocial 
arbetsmiljö är Maslow som konstruerat den så kallade behovshierarki.  
Enligt Maslows teori är huvudsakligen människan styrd av behov indelade i fem 
huvudkategorier. De fem huvudkategorierna är grundläggande för att förstå hur en 
människa fungerar i samhället och hur vi vill uppfylla behoven i livet i en s.k. 
behovshierarki. Nivåerna bygger på följande punkter och varje nivå måste vara 
uppfylld för att man ska kunna gå vidare till nästa. [13] 

Det börjar med att man vill uppfylla sina fysiologiska behov som att få näring, luft, 
vatten o.s.v. Nästa steg blir att känna en trygghet i livet och uppfylla det s.k. 
trygghetsbehovet. Vidare kan man uppfylla sina sociala behov där man ingår i 
samhället och känner gemenskap. (En viktig del för företagen är här att se till att 
människan ingår i en grupp där man kan samarbeta och trivas i). När människan nu 
känner att hon ingår och trivs i en social gemenskap kommer man till den nivån som 
får människan att växa, nämligen uppskattning.  Vid uppskattning kommer människan 
att växa som person och tillfredställa sitt behov att få utvecklas.  Det översta steget i 
hierarkin är självförverkligande. Den menar på det behov som människan har att 
kunna prestera fullt ut. Kan en människa prestera till 100 % kommer man psykiskt 
känna sig stoltare och man mår bättre. (Figur 2) [13] 

  
Figur 2, Maslows behovstrappa [4] 
 
Så en människa kan inte begära att människor mår bra och presterar på topp innan 
han/hon uppfyllt de lägre nivåerna i hierarkin. [13] 

Den psykosociala arbetsmiljön är bundet till personers känslor och emotioner och det 
gäller både negativa och positiva emotioner. De mest uppmärksammade är de 
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negativa som är kopplade till stress och konflikter och deras inverkan på trivsel och 
produktivitet. [13] 

4.2.5 God arbetsmiljö - god lönsamhet 

Att en god arbetsmiljö skulle ge en ökad produktivitet och lönsamhet finns inte 
vetenskapligt bevisat eftersom sambandet är väldigt abstrakt.  

”En god arbetsmiljö är förutsättningen för en god produktivitet, inte en följd av 
denna” Markku Aaltonen, direktör för Arbetshälsoinstitutets arbetarskyddsteam [25].  

Personal som inte trivs på jobbet kommer att omedvetet att bli okoncentrerade och 
därmed öka olyckorna. Olyckor på jobbet kostar pengar och ger dålig lönsamhet.[26] 

Om företagen vill att personalen skall vara produktiva och lönsamma borde de se till 
att personalen trivs. Detta gäller både arbetsmiljön fysiskt som psykiskt. Har 
personalen rätt redskap och förutsättning att utföra ett jobb väl, kommer de till största 
sannolikhet göra det. [15] 

”Om jag har personal som uppnår balans mellan sig själva, sina arbeten och sina 
familjer får jag också personal som är samlad, välmående och högpresterande - av 
rätt anledning” Jörgen Lerjestad VD för Peak Six. [15] 

4.2.6 Kulturen och grupper – styr attityden 

Människan är ett flockdjur. Vi trivs i grupp och vi påverkas av andra människors 
beteende och attityder.  Dessa grupper är självklara och vi människor märker inte att 
vi egentligen påverkas av dessa eftersom vi alltid är i dem eller runt omkring dem.  
Stor del av människans liv spenderas i grupper och är en viktig del när man pratar om 
just arbetsmiljön. Människan vill undermedvetet tillhöra en grupp för att känna en 
mening och trygghet i livet och samhället. En grupp som inte fungerar påverkar 
människan och gör att han/hon mår sämre. [19] 

I byggbranschen arbetas det mycket i grupper. Alla arbeten utförs i projekt och arbetet 
utförs i grupp för att uppnå målet med projektet. Att ha en bra tillhörighet inom 
gruppen gör att människorna får en bättre kvalitet och trivs bättre på jobbet. 

Inom grupperna finns normer och dessa speglar gruppen. I gruppen kommer även 
människorna att anta olika roller eftersom alla människor beter sig olika och en 
individs personlighet kommer att speglas inom gruppen. I en grupp där många 
personers starka viljor och starka åsikter finns kommer fler diskussioner uppstå och en 
oklar maktfördelning kommer att inträda. Oavsett vem man är och vilken roll man har 
i gruppen så påverkas man av den attityd och norm som bildas i gruppen. [19] 

Byggbranschen är en föränderlig bransch. En anställd byter ofta arbetsplats och 
kollegor då de anställda hela tiden får nya projekt att arbeta med. Varje gång byte av 
arbetsplats sker skaffar sig de anställda en ny samhörighet med en mindre grupp där 
de påverkar och påverkas. Attityden och normen i grupper sprids därför mellan 
arbetsplatserna och en speciell attityd och norm uppstår inom hela arbetarrörelsen i 
byggindustrin.  

Människan kommer i grunden hålla på sina värderingar och tankar men påverkas av 
kulturen i den grupp man befinner sig i för att passa in, vissa mer än andra.  
En grupp kan utföra mycket positivt men kan också bilda pakter som ogillar 
förändringar. [19] 
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4.3 Lagar, regler och ansvar 

I Sverige styrs stora delar av alla organisationer av de svenska lagarna och olika 
regler. Ur dessa lagar och regler uppstår även ansvarsområden för de olika berörda 
inom ett projekt. Detta avsnitt skall ge en övergripande bild av vad som gäller inom 
byggbranschen. 

4.3.1 Lagar och regler i Sverige 

Informationen under denna rubrik återfinns i [22] 

På en arbetsplats finns det olika regler och lagar som reglerar arbetsmiljön. 

De två styrande är: 

- Arbetsmiljölagen (1977:1 160) samt, 

- Arbetsmiljöförordningen (1977:1 166) 

I arbetsmiljölagen regleras de skyldigheter som arbetsgivare och övriga 
skyddsansvariga har angående att förebygga olycksfall i arbetet. Även samarbetet 
mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras med hänsyn till utvalda ombud som t.ex. 
skyddsombudet. 

Hela tiden fattas även nya beslut om regler av regeringen som kompletteras till 
arbetsmiljölagen i den andra styrande delen, arbetsmiljöförordningen. 

Lagen och förordningen omfattar båda förhållandena i arbetet genom avsnitt som 
baseras på områden som tekniska aspekter, fysiska aspekter, sociala aspekter, arbetets 
innehåll m.m. 

Den 1 januari detta år publicerades en omfattande ändring av arbetsmiljölagen i 
föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete. Reglerna avpassar planeringen 
och samordningen som gäller under byggprocessen. Dessa har gjorts för att ge en 
bättre och noggrannare anpassning till EU:s direktiv. 

Till lagen och förordningarna ges det även ut föreskrifter som i mer detalj redovisar 
de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. Föreskrifterna kallas för allmänna 
föreskrifter och redovisas i arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 

De allmänna föreskrifterna som reglerar byggverksamhetens arbetsmiljö är; 

- AFS 2001:01 - Systematiskt arbetsmiljöarbete samt, 

- AFS 1999:03 - Byggnads- och anläggningsarbete 

Totalt finns ca 35 föreskrifter i branschen och alla har utarbetats av arbetsmiljöverket 
med hjälp av branschfolk och på uppdrag av regeringen. 

4.3.2 Ansvarsfördelning inom arbetsmiljö 

Informationen under denna rubrik återfinns i [21] 

Arbetsmiljöverket har givit ut en informationsfolder om vem det är som har vilket 
ansvar på en byggarbetsplats. Den klargör vem det är som har samordningsansvaret 
för säkerheten och vilket ansvar de andra aktörerna på ett bygge har. Dokumentet är 
skrivet för att undvika ”glapp” i ansvarsfrågan vad det gäller säkerheten på en 
arbetsplats. I detta stycke klargörs vilket ansvar varje aktör har i ett byggprojekt. 
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Byggherren har ett obligatoriskt samordningsansvar på bygget men Arbetsmiljölagen 
säger att byggherren kan överlåta samordningsarbetet under byggskedet till något av 
företagen som finns på byggarbetsplatsen. Samordningsansvaret är ett viktigt ansvar 
som innebär att t.ex. organisera skyddsverksamhet och att genomföra anpassningar i 
arbetsmiljöplanen. De företagen som är verksamma på byggarbetsplatsen ska innan 
arbeten påbörjas lämna uppgifter till den samordningsansvarige om vilka risker som 
kan uppstå i deras arbete. Alla ordnings- och skyddsregler, som den 
samordningsansvarige har utfärdat, är de berörda företagen skyldiga att följa. Varje 
arbetsgivare har det fulla ansvaret för sina anställdas arbetsmiljö även om det finns ett 
ansvar från andra parter i byggskedet. 

Anställda har ett ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de regler och 
föreskrifter som är uppsatta. Bland de anställda skall det finnas ett skyddsombud som 
ska företräda de anställda i säkerhetsfrågor. Skyddsombudet har rätt och bör avbryta 
ett arbete som kan innebära fara för liv och hälsa och om inte arbetsgivaren 
undanröjer risken kan han ställa in arbetet tills han har fått ett utlåtande av 
Arbetsmiljöverket. 

Alla som tillverkar och hyr ut tekniska och kemiska produkter har ett ansvar för att 
deras produkter är säkra att använda. Produktinformation skall lämnas för att 
förhindra olycksfall och ohälsa. Även bestämmelser angående ansvar för de som hyr 
in arbetskraft finns uppsatta. 

Övriga aktörer såsom byggprojektörer och ensamföretagare har också en del i 
ansvaret. Byggprojektören ansvarar för att god arbetsmiljö skall vara möjlig och en 
ensamföretagare skall följa i stort sett samma bestämmelser som gäller för andra 
företag.   

För att det inte ska råda något tvivel om vem det är som har samordningsansvaret 
skall det sättas upp anslag på arbetsplatsen om vem som har ansvaret. För att skapa en 
bra miljö på arbetsplatsen är det viktigt att alla parter tar sitt ansvar.  
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5 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen skall redovisa hur läget är ute i byggbranschen idag. Statistik 
och tidigare skrivna publikationer kommer att redogöra hur branschen i stort ser ut. 
En beskrivning om hur NCC sköter sitt säkerhetsarbete idag samt en beskrivning över 
hur de arbetsplatser som NCC har igång, i och omkring Jönköping kommun, kommer 
att vara utgångspunkt för vår studie. 

5.1 Statistik om arbetsolyckor 

Den officiella statistiken grundas på anmälningar som har inkommit till 
försäkringskassan angående olyckor. Arbetsolyckor är de olycksfall som infallit på 
arbetsplatsen eller på den plats som arbetstagaren befunnit sig för att utföra något för 
arbetsgivarens räkning. Olyckorna har resulterat i minst en dags sjukskrivning och de 
drabbade är både yrkesarbetare och tjänstemän. Som olycka är inte färdolyckor till 
och från jobbet inräknade men däremot färdolyckor som har skett i tjänst, d.v.s. resor 
mellan arbetsplatser. År 2002 infördes ett nytt dokumentationssystem för 
arbetsolyckorna och en jämförelse från tidigare år än 2002 kan ge en missvisande 
bild. Man räknar med att ca 10-20 % av de olyckor som anmäldes innan 2002 kan ha 
bortfallit. Statistiken är för tillfället preliminära uppgifter då de fastställda kommer i 
juni 2009. [11] 

Byggbranschen benämns nedan med två olika beteckningar; 

• Byggverksamhet, är både den privata och offentliga sektorn. Till 
byggverksamhet är byggnadsplåtslageri, elinstallationer, ventilation, VVS, 
måleri, glasmästeri och maskinentreprenaderna inräknade. 

• Byggindustrin, innefattar endast bygg och anläggning inom den privata 
sektorn. 

För att få en bättre överblick kommer statistiken att redovisas med hjälp av tabeller 
och diagram. Statistiken är jämförd med tidigare år och beskriver vilka anledningar 
det finns till att de har uppstått. Jämförelse mellan byggbranschen och andra branscher 
kommer även redovisas. Skillnad görs mellan arbetsolyckor med utgång sjukskrivning 
och arbetsolyckor med utgång dödsfall. En övergripande statistik från 
byggverksamheten kommer att redovisas till en början och den ger en blick i hur stor 
skadedrabbning det finns i hela branschen, byggare som målare. Sedan redovisas 
byggindustrins statistik som i detalj visar hur stor del av alla olyckor som orsakar 
bygg och anläggning i den privata sektorn. 

5.1.1 Byggverksamhet 

Inom byggverksamheten år 2007 var 269 000 anställda. Bland dessa ägde 3114 
olyckor rum, vilket är en frekvens på 11,5 olyckor/1000 sysselsatta. Resultatet kunde 
avläsas som lägsta någonsin (se tabell 1) och olyckstalen byggbranschen håller en 
nedåtgående trend.  
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Tabell 1, antalet olyckor inom byggverksamhet, jämförelse 13 år  [11]  

 
De vanligaste olycksorsakerna att utläsa från statistiken var fallolyckor (från både låg 
och hög höjd) samt förlorad kontroll över verktyg och dyl. (Se diagram 1)  

 
Diagram 1, Anledningar till arbetsolyckor i procent, byggverksamhet [11] 
 
Av de olika verksamma inom byggverksamheten är de mest skadedrabbade gruppen 
VVS-arbetare som är tätt följda av de verksamma inom bygg och anläggning samt 
arbetare inom takarbeten av plåt. 
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Lika positiva siffror är det inte vad gäller dödsfall från 2007 då 16 verksamma avled i 
arbetsolyckor inom byggbranschen. Frekvensen är 0,059 avlidna/1000 sysselsatta och 
siffran översteg genomsnittet från föregående år på 0,051/1000 sysselsatta. Senast så 
många omkom i arbetet var 1994 då 17 sysselsatta avled i tjänst. (se diagram 2) [11]  

Diagram 2, Dödsfall inom byggverksamhet [11] 

5.1.2 Byggindustrin 

År 2007 hade byggindustrin 146 000 anställda. Antalet olyckor var 1 834 och det gav 
en markant minskning med en frekvens 12,6 olyckor/1000 anställda, Minskningen var 
hela 8 % lägre än resultatet från förgående år. Resultatet är också det lägst noterade 
någonsin. (Se diagram 3)  
 

 
Diagram 3, Nedgång av arbetsolyckor inom byggindustrin [10] 
 
Enligt diagram 3 så är trenden på minskning av olyckor tydlig. Arbetsolyckorna 
minskar och har gjort under några år. Toppen 2002 beror troligen på det ändrade 
redovisningssystemet som beskrivs i början av avsnittet. 
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Anledningen till att olyckorna sker är de samma som har redovisats för hela 
branschen, d.v.s. byggverksamheten, med små avvikelser. Enligt diagram 4 kan 
skillnaden utläsas där procenten i parentesen är de för hela branschen. 
 

Diagram 4, Anledning till arbetsolyckor i procent, byggindutrin. [10] 

 
Inom byggindustrin har antalet avlidna i arbetet ökat med tre personer från 2006, då 
det 2007 omkom 11 personer. Det ligger över genomsnittet från de senaste tio åren. 
Se diagram 5) [10] 

 
Diagram 5, Dödfall inom byggindustrin [10] 
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I en jämförelse med andra branscher i Sverige ser man att byggbranschen är en av de 
mest olycksdrabbade. Tillverkning ligger på samma frekvens som bygg och 
anläggning men skillnaden till alla branscher i Sverige är större. (Se tabell 2) 

 
Tabell 2, Byggverksamhet i jämförelse med andra branscher (överstruket ej relevant 
för rapporten). [11] 
 
Ser man till dödsfall så har väldigt många fler avlidit i tjänst om man jämför med 
tillverkning. Den enda näringsgren som ligger högre än bygg är skogsindustrin som 
hade 18 dödsfall under 2007. [1] 

Emellertid visar statistiken att arbetsolyckorna i Sverige har ökat medan de i 
byggverksamheten har minskat. Det visar förhoppningsvis på en positiv trend för att 
kunna uppnå noll vision på arbetsplatserna. [1] 

5.2 Byggarbetsplatsen idag 

För att snabbt få en bild av dagens problem vad det gäller arbetsmiljön på 
byggarbetsplatser så har en sammanställning av artiklar gjorts från olika 
branschtidningar. Tidningarna representerar de olika parterna i byggbranschen. Detta 
kan ge en bild över om det finns några intressekonflikter vad det gäller säkerheten 
inom branschen samt se vad inblandade i branschen tror är anledningen till den höga 
olycksstatistiken. 

Hans Tilly (ordförande Byggnads) och Lars Bergqvist (ordförande Byggcheferna) i en 
artikel om pressade byggtider;  

”Varannan person som arbetar inom byggbranschen - byggchefer och 
byggnadsarbetare - känner sig orolig flera gånger varje månad för att det ska inträffa 
en arbetsolycka.”  

Detta är oroande budskap men visar på att man är väl medveten om risken som finns 
att jobba inom branschen. [7] 

En artikel i tidning Byggchefens trycker NCC Constructions VD Thomas Carlsson på 
vikten om att ge skyddsombud hög status och att uppföljning av säkerhetsarbetet är a 
och o. Han anser även att antalet arbetsmiljöinspektioner har minskat till en alldeles 
för låg nivå och menar att mindre byggföretag drar konkurrensfördelar på att slarva 
med säkerheten. En viktig del av arbetet med arbetsmiljön är att redan i 
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projekteringsfasen tänka igenom konsekvenser, för att öka förutsättningar för säkra 
och bra arbetsförhållanden. Ett stort antal underleverantörer är idag inblandade i 
byggprocessen och det har försvårat förutsättningarna. Vidare i artikeln beskriver man 
en machoinställning som säger att ”det där händer ju inte mig” och man fortsätter att 
arbeta i samma gamla mönster utan att tänka igenom sitt beteende. [6] 

I tidningen Byggarbetaren vinklas problemet mot stressen. En artikel beskriver att 
orsaken till den höga olycksfallsstatistiken är, i kombination med många andra 
faromoment, en följd av högkonjunkturen som har varit de senaste åren. Det 
poängteras att det är viktigt att alla tar sitt ansvar, framförallt arbetsgivaren som har 
det stora ansvaret. [23] Ytterligare en artikel understryker vikten att alla i 
byggprocessen, konstruktör som arbetare, borde ta sitt ansvar för säkerheten, då en 
ansenlig del av dödsolyckorna under 2008 berodde på konstruktionsfel. [24] 

Tidningen Byggindustrin publicerade i mars 2009 en artikel om ackordsarbeten. I den 
hävdar man att en rad rapporter som har blivit sammanställda av forskare på Luleås 
Tekniska Högskola visar på att ackordet har negativ inverkan på hälsa och säkerhet. 
Sammanlagt har 33 olika forskningsartiklar sammanställts som har bedömts relevanta. 
En av de refererade artiklarna beskriver en studie som har gjorts i Norge av 50 
olycksfall med allvarliga personskador som utgång, där de berörda har blivit 
intervjuade på sjukhuset strax därefter. Mer än en tredjedel av de intervjuade ansåg då 
att tidspress var den bakomliggande faktorn till olyckan. Studien påstår att tidspressen 
kan minskas om man frångår prestationslöner, orealistiska tidsfrister och dagliga 
förseningsavgifter. Forskarna hävdar att jämförelsevis få artiklar talar emot denna 
slutsats men man påpekar dock att de samlade forskningsresultaten inte bevisar 
slutsatsen. [8] 

5.3 Dagens säkerhetsarbete på NCC 

Informationen under denna rubrik återfinns i [16] 

I NCCs arbetsmiljöinstruktion står det att en bra arbetsmiljö både ger god ekonomi 
och god personalvård. Samtidigt som arbetsmiljön blir bättre får man ett ökat 
kvalitetstänkande, vilket är en förutsättning för en bra produktion. Därför stämmer en 
bra arbetsmiljö väl in i NCCs policy.  

NCC vill skapa förutsättningar för detta och har därför satt upp dessa övergripande 
mål för koncernen. 

NCC ska:  

• Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete  

• Beakta arbetsmiljön redan vid projektering, anbudsgivning och planering 

• Upprätta kvalitetsplaner där arbetsmiljöfrågorna är integrerade i den övriga 
verksamheten 

• Följa NCCs arbetsmiljörutiner vid arbetsplats- etablering 

• Informera alla berörda om arbetsgivaransvarets omfattning, innebörd och 
konsekvenser 

• Organisera en väl fungerande arbetsmiljö- funktion 

• Se till att fortlöpande information når samtliga medarbetare. 
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En målsättning är uppsatt att företagets anställda ska uppfatta företaget som ledande 
inom branschen när det kommer till god arbetsmiljö. Detta ska uppnås med ökad 
delaktighet i planerings- och arbetsprocessen och därigenom öka motivationen för att 
ta ett ökat ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Åtgärder skall tas för att 
minimera riskerna på arbetsplatserna.  

Arbetet med arbetsmiljön skall vara integrerat i den dagliga produktionen, även i ett 
tidigt skede i ett projekt. Ansvaret för arbetsmiljön ligger inlagd i företagets 
linjeorganisation i enlighet med fastställd ansvarfördelning (se figur 3). Detta ställer 
ett stort ansvar på den enskilde chefen. Som stöd har linjecheferna 
arbetsmiljöingenjörer som fungerar som konsulter i arbetsmiljöfrågor och deras råd 
och anvisningar till åtgärder bör följas. En bra arbetsmiljö bygger mycket på 
samverkan där skyddsombudet har en väldigt central roll, då han företräder 
arbetstagarna. NCC lyfter fram vikten av att ha väl utbildade och engagerade 
skyddsombud, man ser han/hon som en viktig länk mellan arbetsledning och 
arbetstagare.  

Figur 3, Linjeorganisation NCC Construction hus Jönköping [17] 

När en arbetsskada sker anmäls denna till Försäkringskassan. Anmälan skrivs på en 
särskild blankett från försäkringskassan, denna skickas efter påskrift av platschef och 
skyddsombud till aktuell arbetsmiljöingenjör. Efter granskning och ev. komplettering 
skickar arbetsmiljöingenjören den till Försäkringskassan. Anmälan skall göras 
omedelbart efter det att skadan har inträffat. 
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5.4 Arbetsplatsinformation 

Informationen under denna rubrik återfinns i [18] 

Idag har NCC Construction Hus Jönköping 31 projekt igång i och omkring Jönköping. 
Alla projekten är i olika skeden och av olika karaktär, allt från byggservicejobb till 
mångmiljonsentreprenader. 

Vi har valt att undersöka deras fyra största projekt och dessa är:  

- En nyproduktion av ett villaområde med flera liknande hus. 
Entreprenadsumman är ca 71 miljoner och 63 % av projektet är utfört. 

- En nyproduktion av polishus i större storlek med omfattande 
installationssamordning. Entreprenadsumman är ca 93 miljoner och 60 % av 
projektet är utfört.  

- En nyproduktion av 6-vånings bostadshus som passivhus. Entreprenadsumman 
är ca 57,5 miljoner och 18 % av projektet är utfört. 

- En nyproduktion av kontor och butiksgalleria uppbyggd av inköpt Prefab 
stomme från Lettland samt renovering av gammal lokal. Entreprenadsumman 
är ca 109 miljoner och 42 % av projektet är utfört.  

På dessa arbetsplatser arbetar de flesta av NCC Construction hus Jönköpings 
anställda.  Detta ger det största informationsunderlaget för undersökningen. 
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6 Resultat 
I detta kapitel kommer all information som har samlats in från arbetsplatsbesök och 
intervjuer att redovisas.  

6.1 Intervjuer 

Intervjuerna är baserad på åsikter från olika delar av organisationen och skall inte ses 
som entydig fakta. Intervjuunderlaget finns som bilaga 1. 

6.1.1 Arbetsplatsen 

Byggbranschen har en utsatt arbetsmiljö där risken för olyckor är stor. Det finns 
många brister vad det gäller arbetsmiljön och mycket kan förbättras. 

”Det är en riskfylld arbetsplats” (Platschef) 

Under intervjuerna ställdes frågan om de anställda någon gång kände sig rädda på 
arbetsplatsen. Alla svarade att de sällan eller aldrig är rädda men däremot att de har 
stor respekt och en extra vaksamhet finns vid de farliga momenten. 

”Det går inte att gå runt och tänka så” (Skyddsombud angående rädsla på 
arbetsplatsen) 

Att precisera vad som behöver förbättras för att motverka olyckorna är svårt. Eftersom 
branschen skiljer sig markant mot många andra är problemet abstrakt. Byggbranschen 
har en ständig förändring i arbetsmiljön vilket gör det mer komplicerat att upprätta en 
säker och hälsosam arbetsplats. I andra branscher är arbetet lättare då etablering av 
arbetsplatsen är fast. 

”Inget fast arbetsställe som i industrin. Vi tillverkar hemma hos kunden” 
(Entreprenadchef). 

6.1.2 Pressade byggtider 

De flesta som har blivit intervjuade har någon gång varit med i eller varit vittne till en 
olycka. Anledningarna till att de har uppstått är att det har förekommit slarv eller att 
den olycksdrabbade personen har varit nonchalant. Detta, tillsammans med stress, 
speglar den genomgående förklaringen till varför det förekommer så många olyckor i 
branschen.  

”Mycket är personligt slarv, man tänker sig inte riktigt för” (Arbetsledare) 

Vem det är som slarvar verkar vara väldigt individuellt. De äldre yrkesarbetarna 
upplever däremot att de yngre slarvar mer med säkerheten. De yngre känner en större 
press att de ska prestera och stressar mera. 

Bristande arbetsberedningar och planering av projekt har en bidragande roll till varför 
arbetsolyckorna sker. Men ändå anser inte platsledningen att det ”tullas” på 
säkerheten när det handlar om ekonomin och tidspress. Stressen att prestera och hålla 
tidplanen orsakar däremot att ibland blir planeringen bristfällig. 

”Vid längre byggtider har man ju tid att tänka till en gång till” (Platschef) 



Resultat 

28 

Enligt yrkesarbetarna låter sig inte platsledningen påverkas av ekonomin och tid vad 
det gäller säkerhetsarbetet, men det kan ha hänt tidigare. 

Platsledningen anser inte att stressen kommer uppifrån i ledet och tycker inte att 
entreprenadcheferna pressar dem för hårt. Entreprenadcheferna försöker att aldrig 
stressa arbetsplatserna att prestera men vissa erkänner att det kan ha hänt. För att 
projekten ska tillfalla företaget så håller man ofta nere kostnaderna genom att korta 
byggtiderna. Alla aktörer kan få samma pris på material och utföra samma arbete, 
vilket medför att tiden måste kortas ned för att hålla priset nere. 

6.1.3 Attityder påverkar arbetsmiljön 

En väldigt bra attityd till säkerheten finns på arbetsplatserna. Det är en viktig aspekt 
inom branschen och de anställda försöker att engagera sig. Att arbeta mot noll olyckor 
är ett mål som många vill uppnå.  

”Jag slarvar aldrig vad gäller säkerheten!” (Skyddsombud om hans egna 
engagemang för säkerheten) 

Platsledningens attityd angående säkerheten upplevs som bra och de försöker hela 
tiden motverka olyckorna med de metoder som de har att tillgå. Man tycker från 
platsledningar i studien att ledningen högre upp har ett stort engagemang och att de 
lägger stor vikt på säkerheten. 

”Alltid när ledningen är ute på arbetsplatsen så tjatar de på oss vad det gäller 
säkerheten” (Platschef)  

Det går inte dra några direkta slutsatser att attityden till säkerhetsarbete skiftar med 
åldern, mer än att yngre medarbetare lättare påverkas av de attityder som råder på 
arbetsplatsen. De yngre har kunskap om säkerhetsarbetet från yrkesskolan som inte 
fanns när de äldre utbildade sig men samtidigt har de inte erfarenheten att se riskerna 
som de äldre har.  

”De yngre ser inte med samma erfarna ögon, därför är det bra att de går med någon 
äldre” (Skyddsombud) 

Ibland brister det i säkerheten även hos de mest engagerade arbetarna och ofta beror 
de inte på attityd utan att man helt enkelt inte ser att det är fel. Att då ha någon som 
säger till är väldigt tacksamt, sällan visas sura miner. Medarbetare tar det mer som en 
kamratlig handling än gnäll mot sin egen person. Däremot har alla olika 
personligheter och en individ kan dra sig för att påpeka brister med rädslan att 
personen ska ta det som kritik och en osäkerhet för hur personen kommer att reagera 
gror. Att inte påpeka brister för att lärdomen om att personen i fråga inte tar 
tillsägelsen på ett bra sätt, resulterar i tveksamhet att kommentera att personen ”lever 
farligt”. 

”Om jag gör bedömningen att det skall räknas som ett undantag. Ibland kan 
säkerhetsanordningen utgöra mer hinder än nytta.” (Platschef om varför inte brister 
påtalas) 

Att slarva med säkerheten är inte okej men undantag görs. Säkerhetsutrustningen är 
ibland till mer hinder än nytta och man avstår från att använda den. Platschefen har 
även full befogenhet att ta bort kravet på skyddsutrustning. Men det är då viktigt att 
poängtera varför och vart kravet gäller. Exempel kan vara hjälmtvånget som ibland 
kan tyckas onödigt. 



Resultat 

29 

Under stressigare moment i en entreprenad med många olika entreprenörer och 
leverantörer finns en s.k. ”jag ska fram”-attityd som påverkar säkerheten negativt. 
Arbetarna stressar på varandra för att själva klara av den tidspress de har. Denna 
attityd är i många lägen ignorerad men kan kännas påfrestande.    

Reaktionerna från yrkesarbetarnas vad gäller ledningens arbete med säkerheten är 
splittrad. På de ställen där ledningen påstås lägga ner mycket tid på säkerheten är det 
inte alltid yrkesarbetarna håller med. Ledningen ställer upp för individerna men tar 
inga egna initiativ för att förbättra säkerheten. Tilliten till yrkesarbetarna och 
individen är fullständig. Brister i ledningens arbete som inte uppmärksammar 
individens vilja att påverka kritiseras samt en irritation över att inte konsekventa 
beslut alltid tas.  

”Något som har varit viktigt ena gången är oviktigt nästa gång, trots samma 
arbetsuppgift” (Lagbas) 

Intressekonflikter mellan yrkesarbetare och platsledningen uppstår ibland och kan gå 
så långt att information inte går fram och diskussioner inte hålls. 

Platschefens uppgift på arbetsplatsen är att försöka få en trivsam miljö med 
genomtänkta placering av personalen på rätt moment. Alla är olika med olika attityd 
och beteende. 

6.1.4 Kunskap och utbildning 

Kunskap om säkerheten är överlag bra. De utbildade skyddsombuden är nöjda med 
utbildningen de får. Dock kunde den i vissa avseenden bli bättre och utbildningen som 
tidigare hölls av facket anges som vägledning. En regelbunden repetition av vad de 
lärt sig och nya uppdateringar har varit bristfällig. De yrkesarbetare som inte har fått 
någon utbildning skulle gärna se att en utbildning hålls så att alla på arbetsplatsen får 
bättre insikt i arbetsmiljön. 

”Nej, jag skulle vilja ha mycket mer. Det är nyttigt för alla” (Lagbas angående om 
utbildningen är tillräcklig) 

Intresset finns från flera håll om att få kunskap gällande säkerheten och även vem som 
bär ansvar på arbetsplatsen. Även säkerheten angående maskiner och dyl. skulle 
kunna förbättras. 

Platsledningen på NCC arbetsplatser får en bra utbildning och att de inte ser några 
problem med att vidareutbilda sig. Kunskapen från utbildningarna är inte själva 
problemet utan att få den erfarenhet som behövs, vad det gäller säkerheten.  

6.1.5 Ansvarsområden  

Majoriteten av deltagarna i intervjuerna vet vilket ansvar en individ har mot sina 
medarbetare.  

Platscheferna har ett större ansvar då de ges ansvaret för hela arbetsplatsen och det är 
de väl medvetna om.  

”Om man nu skulle försöka leva upp till alla de förväntningar och krav som 
egentligen ställs på en skulle man lämna in och gå hem i morgon” (Platschef) 

Att ha denna ansvarsroll kan vara påfrestande men de flesta försöker att inte påverkas 
av det. Mycket handlar om att tillförlita sig på individen och hoppas att de sköter sig.  
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”Så länge vi har försökt att förebygga det så har vi gjort vad vi kunnat” (Platschef) 

En arbetsledare blir ofta tilldelad uppgiften att upprätthålla säkerhetsarbetet på 
arbetsplatsen av platschefen. Detta eftersom en arbetsledare är mer verksamma ute på 
arbetsplatserna än vad platscheferna är.  

Byggherren har det grundläggande ansvaret på arbetsplatsen. Vid kontakt med dem 
märks att vissa är mer fokuserade på hur arbetsplatsen sköts än andra. De påpekar 
sällan brister men månar om att det ska vara en säker arbetsplats. Förväntningarna är 
höga på den samordnande entreprenören att sköta arbetet för en säker arbetsplats. 
Dock skall påtalas att många byggherrar har en okunskap om vilket ansvar de 
egentligen har för arbetsplatsen.  

6.1.6 Arbetet med säkerheten 

Planeringen och etableringen av de berörda projekten är bra men går att förbättra. 
Planering som görs varierar från projekt till projekt och resulterar därmed i olika 
standarder på arbetsplatserna. Skyddsombuden är engagerade men känner att de skulle 
vilja ha lite mer att säga till om i planeringen av arbetsmiljön. 

På alla arbetsplatser genomförs arbetsberedningar, vissa mer avancerade än andra. 
Skriftliga beredningar görs oftast på större moment och vid de mindre som hålls 
dagligen görs det muntligen. Efter en tid in i arbetet kunde däremot arbetsplatserna 
”glömma” bort att göra beredningarna då liknande moment gjorts tidigare. 
Arbetsberedningarna är bristfälliga med hänsyn till säkerheten. 

Skyddsronder görs kontinuerligt på samtliga arbetsplatser och överlag är alla parter 
nöjda med upplägget. Men få följde upp skyddsronderna på riktigt, oftast fick de 
berörda personerna en muntlig tillsägelse. Protokollets punkter får skyddsombudet 
eller en arbetsledare fulla ansvaret för att vidarebefordra till de berörda. 

”Nu har vi skyddsronder var 14:e dag med mig, arbetsledare och en representant 
från UE” (Skyddsombud) 

Tillbud är en rapporteringsprocess som det slarvas mycket med. Besvärligheten vid 
pappersarbetet och okunskapen om hur det ska göras gör att ytterst få rapporterar 
tillbud. Händer det allvarliga händelser skriver skyddsombudet ett tillbud och de 
mindre tillbuden tas muntligen på plats.  

”Det går inte att skriva för vad som helst, mycket kan åtgärdas på plats” 
(Skyddsombud angående tillbud) 

När tillbuden skrivs blir det en bra respons direkt men någon uppföljning sker aldrig. 
Motsättning bildas eftersom arbetarna inte ser resultat och en attityd om att tillbud är 
löjligt bildas. 

”Att vi slarvar med det är nog för att det inte händer något om man inte gör det” 
(Skyddsombud) 

6.1.7 Säkerhetsåtgärder på arbetsplatserna 

6.1.7.1 Skyddsutrustning 

Den personliga skyddsutrustningen ute på arbetsplatsen används till största del. 
Platsledningen anser att medarbetare överlag är duktiga att använda den men att det 
kan slarvas en del i speciella situationer. För individen handlar det oftast om slarv 
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med skyddsutrustningen när en snabbvisit görs i områden där utrustningen behövs och 
de har inte haft på den innan. 

”Vissa områden känns det onödigt och andra inte, men kan erkänna att ibland går 
man igenom detta ”farliga” området utan att orka hämta hjälmen” (Arbetsledare) 

Ledningen är duktig på att använda hjälm och varselkläder men ofta slutar det 
personliga skyddet där.  Alla entreprenadcheferna slarvar med att använda skyddsskor 
eftersom det är osmidigt att byta varje gång ett besök görs på arbetsplatsen. 
Arbetsledningen erkänner att de slarvar med skyddsutrustning som hörlurar, fallinor 
och liknande när de spenderar tid på de ställen där det behövs. 

Maskinerna som används på arbetsplatserna anses vara av säker standard men att mer 
uppdatering i utvecklingen hade varit positiv så att säkrare/ergonomiskare modeller 
finns att tillgå. Samtliga arbetsplatser har kontinuerliga kontroller av sina maskiner för 
att se till att allt fungerar som det ska. 

6.1.7.2 Information angående skyddsregler 

Informationen om säkerhetsregler och dyl. görs på samtliga arbetsplatser vid 
projektets början. Personal som kommer in senare i projektet missar den allmänna 
genomgången men får oftast en enskild genomgång om vad som gäller säkerheten. 
Engagemanget från arbetsledningen för att introducera ny personal på arbetsplatsen 
skiftar mycket. Hälften av arbetsplatserna använder sig av ett dokument innehållande 
reglerna och arbetsplatsinformation. När nya personer kommer till bygget får de ta del 
av detta dokument och skriva på att reglerna är införstådda. Resterande 
arbetsplatserna har muntlig genomgång av vilka skyddsregler som gäller. 

Yrkesarbetarna påtalar detta med introduceringen av nya på arbetsplatsen som en 
brist. De nya får inte en tillräcklig information när de kommer och reglerna känns 
oklara. 

Informationen i sig är bra och de flesta anser att den är till nytta, endast enskilda 
tycker att den är överdriven och löjlig. 

NCCs arbetsmiljöpolicy finns redovisad på samtliga arbetsplatser och nämns även i 
uppstartandet av projektet. Kunskapen från yrkesarbetarna om policyn finns i varierad 
omfattningen men de flesta personerna vet var den finns att tillgå.  

6.1.8 Hur påverkar ackord? 

Ackord är ett känsligt ämne på arbetsplatserna. Attityden gentemot det är väldigt 
varierande och många olika reflektioner finns omkring detta. En stor del av de 
tillfrågade påstår att det orsakar stress och en skillnad mot månadslön finns då det inte 
råder samma fixering av pengar vid en fast månadslön.  

”Tendensen är väl att ackordet är en orsak att man väljer en rakare väg, omedvetet” 
(Platschef) 

Vid ett arbetsmoment som inte tar så lång tid slarvas det extra mycket. Att utföra 
säkerhetsarbetet tar längre tid än att utföra själva momentet. Då tas den rakare vägen 
och säkerheten blir straffad.  

Ackordet påverkar men många anser att det inte slarvas med säkerheten bara för det. 
Personer kan bli mer peppade att prestera men för vissa går det över i stress. Denna 
stress går däremot att motverka. Genom att medräkna säkerhetsarbetet i ackordet och 
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vara konsekvent. Det som ena stunden har varit ett viktigt moment att montera 
säkerhetsutrustning kan i andra stunden inte alls vara lika viktigt.  

”Räknar man inte in det i ackordet är det klart att det påverkar, tiden rinner iväg” 
(Lagbas) 

6.1.9 Underentreprenörer/Utländsk arbetskraft 

Hur underentreprenörerna agerar på arbetsplatsen råder det delade meningar om. 
Platsledningen anser ofta att de sköter sig bra och gör som de blir tillsagda. Däremot 
är kunskapen om säkerhetsarbetet överlag sämre hos underentreprenörerna.  
Yrkesarbetarna har en annan uppfattning. Underentreprenörerna har inte alls samma 
”regler” som anställda på NCC och är inte lika hårt hållna av platsledningen.  

”Ledningen daltar för mycket med UE” (Lagbas) 

Ett påtalat exempel är liftutbildningen, som är ett krav på byggen, men ytterst få 
underentreprenörer som har den. Att utföra ett säkerhetsarbete för någon som sedan 
inte bryr sig om att använda eller följa den kan kännas irriterande.  
Dock har underentreprenörer blivit bättre än innan och attityden förändrats till det mer 
positiva då de nu börjat lyssna när något påtalas.  

”Det är mycket lättare att vara skyddsombud idag, det är en helt annan attityd och 
lyhördhet” (Skyddsombud angående frågan om underentreprenörerna följer 
säkerhetsregler)  

Den utländska arbetskraften är det få som har erfarenhet av. De som har erfarenhet 
tycker att de sköter sig och att de accepterar reglerna bra men en stor okunskap finns. 
Kommunikationssvårigheter uppkommer däremot pga. språket, och det blir svårt att 
göra sig förstådd om man vill påtala något angående säkerheten.  
Den utländska arbetskraftens attityd angående säkerhet varierar med hänsyn till vilken 
kultur de själva kommer ifrån och hur viktig deras egen ledning anser att det är. 
Utländsk arbetskraft från en kultur där respekten för ledning inte finns på samma sätt 
som för andra, kan det påvisas en negativare attityd gentemot säkerhetsarbetet och 
dess regler. 

6.2 Enkäten 

Enkäten är baserat på åsikter från yrkesarbetare i organisationen samt 
underentreprenörer, det skall inte ses som entydig fakta. Enkätunderlaget finns som 
bilaga 2 

Enkäten delades ut till 46 yrkesarbetare varav 11 var underentreprenörer. För att få en 
bild av vad NCCs anställda har för attityd och agerande kommer vi först att redovisa 
resultatet från de 35 yrkesarbetare som deltog från NCC. I ett stycke kommer de svar 
underentreprenörerna gav att behandlas. 

Frågorna är baserade på svar i en skala mellan ett och fem för att få en bra bild av hur 
de agerar och tycker. Frågor baserades på attityden som de själva har mot säkerhet 
och ledning. Även frågor angående om de verkligen följer de regler som finns på 
arbetsplatsen och om de inte följer dessa ställdes frågan varför. Resultaten från 
enkäten finns med som bilaga 3. 



6.2.1 Attityder om säkerhetsarbetet

Responsen på hur engagemanget för säkerheten
intervjuerna ett positivt svar. 
säkerheten ligger på övre delen av skalan,
deras engagemang är mycket stort. Fyra
(se diagram 6) 

Diagram 6, Enkätundersökning
 
En åtgärd som man har försökt etablera ute på arbetsplatsen för NCCs del är detta 
med tillbud. För att få en insikt i hur yrkesarbetarna inställning 
frågan om de rapporterar tillbud eller inte och det 
många svarade alltid som aldrig och ingen majoritet kunde utläsas 
diagram 7) 

Diagram 7, Enkätundersökning
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Attityder om säkerhetsarbetet 

Responsen på hur engagemanget för säkerheten är på arbetsplatsen gav liksom 
na ett positivt svar. Majoritetens svar på vilket engagemang de har för 

på övre delen av skalan, det finns till och med de som svarade att 
deras engagemang är mycket stort. Fyra stycken angav att deras engagemang är lågt

Diagram 6, Enkätundersökning 

En åtgärd som man har försökt etablera ute på arbetsplatsen för NCCs del är detta 
med tillbud. För att få en insikt i hur yrkesarbetarna inställning är till detta ställdes 
frågan om de rapporterar tillbud eller inte och det gav ett väldigt varierande svar. Lika 
många svarade alltid som aldrig och ingen majoritet kunde utläsas på frågan

Diagram 7, Enkätundersökning 

deltagande tycker att ledningen lyssnar och hjälper dem i arbetet 
eten (se diagram 8), 77 % tycker att det aldrig är jobbigt att fråga om 
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över 40 år, det är även denna grupp som tvekar om att fråga efter personlig 
skyddsutrustning.  

Diagram 8, Enkätundersökning
 

Diagram 9, Enkätundersökning
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är även denna grupp som tvekar om att fråga efter personlig 

Diagram 8, Enkätundersökning 

Diagram 9, Enkätundersökning 

ende hur de uppfattar platsledningens engagemang tyck
av de 35 att ledningens engagemang är i den övre delen av skalan. Majoriteten ans

engagemang är en fyra på skalan. (se diagram 10) 
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Diagram 10, Enkätundersökning

6.2.2 Skyddsutrustning

Mindre än hälften använder alltid den 
fallinor, skyddsglasögon och dyl. Majoriteten kunde avläsas på en fyra på den 
femgradiga skalan. Trots detta betyder det att mer än 60 % av de anställda på NCC 
någon gång slarvar med säkerheten. 
anledningar upp som lathet, obekvämt, att det var besvärligt, att det tog för lång tid, 
slarv och att det inte alltid behövs

Diagram 11, Enkätundersökning
 
För att få en bild av om det 
större skillnad utan det är jämt fördelat över alla. 
sina misstag och försöker 
tidigare varit med om en olycka.
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Diagram 10, Enkätundersökning 

Skyddsutrustning 

Mindre än hälften använder alltid den personliga skyddsutrustning som hjälm, 
fallinor, skyddsglasögon och dyl. Majoriteten kunde avläsas på en fyra på den 
femgradiga skalan. Trots detta betyder det att mer än 60 % av de anställda på NCC 

med säkerheten. (se diagram 11). Som förklaring varför kom olika 
anledningar upp som lathet, obekvämt, att det var besvärligt, att det tog för lång tid, 
slarv och att det inte alltid behövs. 

Diagram 11, Enkätundersökning 
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jämt fördelat över alla. Det går inte heller se att man lär
förebygga en olycka genom att skydda sig bättre om man 
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6.2.3 Risktagande/tidspress

I samma stund som majoriteten någon gång slarvar med skyddsutrustningen angav 10 
av de 35 att de tar en hel del risker i arbetet. Det positiva var att ungefär hälften angav 
att de väldigt sällan tar risker.

”Det går inte att utföra jobbet annars” 

Jämför man åldersgrupper i hur de 
är de i en åldersgrupp över 40 år som tar minst risker. 

Diagram 12, Enkätundersök
 
Fortsättningsvis ställdes frågor om hur arbetarna upplever sin arbetsplat
varierande svar. Faktorn att olyckor skulle begås på grund av stress togs upp genom 
att ställa frågan om de anställda kän
på den nedre skalan mellan sälla
(Se diagram 13). Stressen visar
liten antydan till att de som är under 25 år känner

Diagram 13, Enkätundersökning
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Risktagande/tidspress 

I samma stund som majoriteten någon gång slarvar med skyddsutrustningen angav 10 
av de 35 att de tar en hel del risker i arbetet. Det positiva var att ungefär hälften angav 

risker. (se diagram 12).   

”Det går inte att utföra jobbet annars” (Yrkesarbetare angående att han tar risker)

Jämför man åldersgrupper i hur de svarar angående om de tar risker kan man se att det 
är de i en åldersgrupp över 40 år som tar minst risker.  

Diagram 12, Enkätundersökning 

Fortsättningsvis ställdes frågor om hur arbetarna upplever sin arbetsplat
Faktorn att olyckor skulle begås på grund av stress togs upp genom 

att ställa frågan om de anställda känner sig stressade på jobbet. De flest
på den nedre skalan mellan sällan och ofta, men 17 stycken anger en trea eller mer. 

Stressen visar sig vara mer beroende på individen än åldern men en 
ll att de som är under 25 år känner sig mer stressade. 

ram 13, Enkätundersökning  
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Som sista fråga i enkäten ville vi att de deltagande skulle ta ställning till vad de ansåg 
om ansvaret på arbetsplatsen. Frågan om de tyckte att det borde vara individuell 
straffpåföljd för den enskilda individen om han slarvar m
ställdes därför. En tydlig majoritet tyck

”Men arbetsledningen borde påpeka mera om vad som gäller” 
ansåg nej i frågan) 

Uppmärksammat är att de som ans
kanske om man utsätter någon för livsfara 

De åtta personer som svarade ja på frågan tyck
frågan men att det kanske 

”Det kan få en att tänka efter före man agerar i en farlig situation” 
som ansåg att borde införas) 

Diagram 14, Enkätundersökning
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Som sista fråga i enkäten ville vi att de deltagande skulle ta ställning till vad de ansåg 
ansvaret på arbetsplatsen. Frågan om de tyckte att det borde vara individuell 

straffpåföljd för den enskilda individen om han slarvar med säkerheten eller inte 
tydlig majoritet tycker att det inte skulle vara så. (se diagram 14

”Men arbetsledningen borde påpeka mera om vad som gäller” (Yrkesarbetare som 

ppmärksammat är att de som anser att det inte ska vara straffpåföljd, påpek
utsätter någon för livsfara är det aktuellt.  

personer som svarade ja på frågan tycker även de att det beror på allvaret i 
frågan men att det kanske är bra i vissa lägen. 

efter före man agerar i en farlig situation” (Yrkesarbetare 
som ansåg att borde införas)  

Diagram 14, Enkätundersökning 

sällan rädda på jobbet och endast en person anger en fyra
(Se diagram 15). Inte heller här kan en tendens till att det är åldersrelaterat 
åskådliggöras. Men de som svarar med lite högre nivåer i skalan tillhör åldern över 40 
år. Vad som dessutom uppmärksammas är att de som någon gång har råkat ut
olycka faktiskt även är de som är minst rädda för att vara med om en igen

Diagram 15, Enkätundersökning 
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Som sista fråga i enkäten ville vi att de deltagande skulle ta ställning till vad de ansåg 
ansvaret på arbetsplatsen. Frågan om de tyckte att det borde vara individuell 

ed säkerheten eller inte 
att det inte skulle vara så. (se diagram 14) 
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6.2.4 Underentreprenörer 

Från intervjuerna märks att de yrkesarbetande ans
än vad de själva är på att hålla säkerheten. Men enkäten visar att denna åsikt är väldigt 
varierande mellan de anställda. 10 stycken an
stort sett aldrig följer de säkerhetsregler som 
10 stycken anser att de alltid
yrkesarbetarnas åsikt hamna

Diagram 16, Enkätundersökning
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Underentreprenörer  

att de yrkesarbetande anser att underentreprenörerna 
på att hålla säkerheten. Men enkäten visar att denna åsikt är väldigt 

ande mellan de anställda. 10 stycken anser att underentreprenörerna aldrig eller i 
de säkerhetsregler som är uppsatta på arbetsplatserna men

att de alltid eller i stort sett alltid gör det. Majoriteten av 
sarbetarnas åsikt hamnar däremot på en trea i skalan ett till fem. (Se diagram 16)

Diagram 16, Enkätundersökning 

Vidare redovisas ett kort resultat gällande de 11 underentreprenörer som deltog i 

underentreprenörerna samma attityder och åsikter som personalen på 
NCC. Men viss påtaglig skillnad uppmärksammades om deras attityd till den
personliga skyddsutrustningen. Man kunde tydligt se att de är sämre på att använda 
skyddsutrustning och endast en person angav att de alltid använder skyddsutrustning. 

t är för de tvekar att fråga ledningen om personlig 
skyddsutrustningen kan man inte överlag se. Tre personer svarade att de alltid tyck

jobbigt.  Däremot svarar 8 personer att det aldrig eller i stort sätt aldrig 
jobbigt att fråga.
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7 Analys av resultat 
I detta kapitel kommer vi att analysera den information som har redovisats i 
föregående kapitel. Analysen leder ram till frågeställningar beträffande arbetsmiljön. 
Det vi allmänt kan konstatera är att arbetsmiljön på en byggarbetsplats är väldigt 
föränderligt med många farliga riskmoment och en utsatthet som inte finns i andra 
branscher. Detta gör att mycket resurser behöver läggas på att skapa en säker 
arbetsplats.  

7.1 Dagens säkerhetsarbete 

Säkerhetsarbetet som görs på arbetsplatserna idag är redan mycket bra och man 
märker att såväl ledning som yrkesarbetare är införstådda med vikten av en bra 
arbetsmiljö. Förenklat kan sägas att säkerhetsarbetet är uppdelat i tre olika delar, dessa 
är: Utbildning, information och utövande. 

Utbildningen för tjänstemännen är bra men för yrkesarbetarna har vi fått indikationen 
att den inte är tillräcklig för de som inte har gått skyddsombudsutbildningen. 
Skyddsombuden får en utbildning som är bra men man kanske borde ta en titt på den 
utbildning de tidigare hade från facket. De som har gått fackets utbildning antyder att 
det finns delar i den som skulle vara bra att få med i dagens utbildning. En 
kontinuerlig fortbildning av skyddsombuden för att fräscha upp minnet skulle vara 
behövligt. Kanske är en idé att få in information om ansvarsområden och tydligare 
information om vad som skall göras om en olycka händer.  

Den information som finns om arbetsmiljön bör alla som kommer nya till 
arbetsplatsen ta del av. Vissa försäkrar sig om att den nya personalen tar del av 
informationen genom att de skriver på ett dokument om att man har förstått reglerna. 
Kanske borde även en praktisk genomgång med runtur på plats göras, för att skapa 
mer förståelse för var och vilka faror som kan uppstå.  
Ritningsgenomgångar och pappersgenomgång kan lätt missuppfattas eller skapa 
ointresse bland arbetarna. Det viktiga med information är inte att lämna ifrån sig 
ansvar utan att motverka olyckor.  

Ett regelbundet informationsflöde till yrkesarbetarna angående ny skyddsutrustning på 
marknaden finns inte. De får själva inte ta del av det nya utan måste i så fall göra det 
på sin fritid.  Genom att de skulle få bilda sig en egen uppfattning skulle kanske 
intresset öka. Om något känns påtvingat kan de bli mer motstridigheter och risk för att 
man tycker att utrustningen är i vägen. Får man däremot vara med och påverka själv 
hur skyddet skall utformas kan viljan att använda den bli större.  

Kontinuerliga skyddsronder med ledning, skyddsombud och underentreprenörer görs 
på arbetsplatserna vilket är väldigt positivt. Många gjorde den var 14:e dag vilket vi 
kan känna är lite lång tid mellan gångerna. Mycket kan hända på en arbetsplats under 
den tiden. Det faktum att man lätt kan bli ”hemmablind” och inte se farorna vid det 
dagliga arbetet visar på att en skyddsrond där fokusering på säkerheten borde göras 
oftare. Vi har märkt att resultatet från skyddsronderna inte redovisas så att alla kan ta 
del av det. Till och med de som har varit med på skyddsronden är tveksamma om vad 
som har hänt med protokollet. En muntlig tillsägelse kan vara bra men vad händer när 
samma person får flera stycken? Det kan också vara bra att alla på arbetsplatsen får ta 
del om vart brister har påpekats.  
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Tillbuden på arbetsplatsen rapporteras sällan men detta är inte underligt. Att för varje 
liten fara behöva göra pappersarbete är svårt att motivera de anställda att göra. Vid 
större tillbud där t.ex. allvarligare personskador hade kunnat uppstå, anmäls av de 
flesta och där är det viktigt att trycka på hur viktigt det är med tillbudsrapporten. När 
ett tillbud väl lämnas in måste man redovisa en respons. En yrkesarbetare som har 
engagerat sig och skrivit tillbud utan att få respons, kommer troligen inte göra det 
igen.  

7.2 Planering och ledarskap 

Arbetsberedningar görs på samtliga arbetsplatser och alla är införstådda i att dessa är 
viktiga. Om de görs skriftligen eller muntligen är ej av stor betydelse utan att man 
verkligen får med säkerhetsåtgärderna bör läggas fokus på. Det blir helt klart lättare 
att få fram säkerheten vid en skriftlig beredning. Beskrivning om hur, var, när och 
varför detta skall göras borde vara med.  

Ledarskapet och ledningens engagemang påtalas överlag vara bra på arbetsplatserna. 
Däremot händer det att intressekonflikter uppkommer mellan ledning och arbetare på 
plats. Många gånger verkar detta bero på en icke konsekvent ledning. Ett exempel är 
att underentreprenörerna inte verkar behöva följa reglerna lika hårt. När sådana 
situationer uppkommer blir det lätt irritation, inte minst riktad mot ledningen. 
Personalen som känner sig orättvist behandlade kanske tappar motivationen vad det 
gäller säkerheten.  

Ledningen lägger mycket tillit till individerna och det är bra. Tilliten är viktig för att 
personerna inte ska känna sig överkörda men det är ingen undanflykt från att ta sitt 
ansvar som ledare. Som ledare måste man kunna läsa av om en person kan ta 
fullständigt ansvar för sig själv eller inte. Man måste också se om personen klarar av 
det ansvaret eller inte. Som platsledare måste man försöka att placera rätt man på rätt 
plats. Personer som inte klarar av att sköta säkerheten ska inte vara på riskabla 
moment.  

7.3 Påverkan av korta byggtider 

Att slarv är den mest påtalade anledningen att olyckor uppstår är tydligt. Om slarvet 
däremot beror på tidspress eller nonchalans är svårare att tyda.   

I och med att material och utförandet har ungefär samma kostnad för alla företag blir 
det tidspress i projektet eftersom det är där det går att spara pengar. Att ha korta 
byggtider är idag en omtalad anledning att arbetsolyckorna uppstår, detta stämmer i 
många lägen. Däremot kan det vara lätt att smita undan och skylla på stress trots att 
det kan finnas andra brister. Få av de anställda yrkesarbetare som deltagit i 
undersökningen säger att de känner sig stressade. Viktigt är när man pressar tiderna 
att det inte bara har att göra med prestationen på arbetsplatsen utan även prestationen 
på planeringsarbetet. 

En analys kring individernas reaktion på stressen är att yngre anses har större 
prestationsångest och därigenom stressar mer.  

Ackordet är en bra metod att få arbetare att jobba mot kortare byggtider, då 
motivering ofta är bättre än tvång. Men desto viktigare blir det att se till att 
säkerhetsarbetet utförs. Vid moment som inte tar så lång tid så är det extra viktigt att 
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se till att säkerheten är medräknad i ackordunderlaget. Annars tar det kanske längre 
tid att utföra säkerhetsarbetet än vad det tar att utföra arbetsmomentet, då blir det lätt 
att strunta i säkerheten.  

Att många på arbetsplatsen har tidpress på sig att utföra sin uppgift gör att man 
stressar på varandra. Flera entreprenader som samsas om samma plats och alla har 
lika kort om tid, gör att man automatiskt stressar på varandra. Det skapas irritation när 
det är stor konkurrens om utrymmet. Borde inte detta gå att planera bort? 

7.4 Attityder och kulturen 

Vid undersökningarna ute på arbetsplatsen har ämnet blivit väldigt positivt bemött. De 
flesta yrkesarbetarna är måna och engagerade om att säkerheten ska vara hög. Därför 
borde man ta tillvara på detta och tillsammans försöka utveckla en bra grund för att 
uppnå målet med noll olyckor. Borde inte de satsningar som görs och de resurser som 
avsätts i kombination med engagemanget ge ett bättre utslag? 

Märkligt är att folk känner sig rädda för att påtala brister när de flesta uppskattar att få 
brister påpekade. Detta är viktigt att ledningen uppmuntrar att man ska påpeka 
varandras faromoment och poängtera att detta endast är bra kamratanda och inte 
negativ kritik. Försök att visa på hur ”hemmablind” man blir på sin egen arbetsplats 
och få de anställda att förstå hur viktigt detta är.  

Ibland tar platsledningen bort beslutet om att skyddsutrustning skall användas på 
arbetsplatsen och detta har vi en kluven åsikt om. Ibland vet man att det är väldigt 
onödigt med utrustningen och den mest är i vägen. Men i en sådan situation är det 
extremt viktigt att påpeka exakt var, när och hur detta ska skötas. Att ha en arbetsplats 
där man t.ex. inte behöver använda hjälm i vissa områden men på andra finns kravet 
kvar gör att väldigt många slarvar när man passerar områden med hjälmtvång. Att 
använda hjälm är ibland onödigt men det är då väldigt viktigt att poängtera att man 
inte ska fuska med det på områden med hjälmtvång. Om detta nu inte fungerar så kan 
man inte ha det systemet. När man ser till skyddsutrustningen är det dessutom 
beklämmande att inte ledningen kan föregå med gott exempel. Att någonting är 
omständigt är ingen ursäkt när man själv predikar för det. 

Man bör uppmärksamma att de som någon gång varit med i en olycka inte lärt sig av 
sina misstag och skyddar sig på ett bättre sätt. Detta kan tydas som att det är en viss 
nonchalans hos de personer när man återkommande är med i olyckor. Borde man då 
inte ta tag i problemet och på allvar analysera varför? För mycket risktagning tas och 
det bör uppmärksammas.  

Tidigare utredningar som har gjort visar på att många är rädda för att råka ut för en 
olycka på arbetsplatsen. I vår undersökning säger ytterst få att de känner rädsla på 
jobbet. Farliga moment ger respekt, vilket är positivt, men är respekten tillräcklig? 
Konstigt att denna avdelning skiljer sig så mycket från övriga landet. Kanske är det så 
att vår undersökning inte ger en rättvisande bild på frågan. Respekten finns och vid 
vidare undersökningen kanske det kan klassas som ”rädsla”. Viktigt är att 
uppmärksamma att i stort sett alla tillfrågade tar olyckorna på väldigt lite allvar. En 
attityd om att olyckor som har skett inte är betydande. 
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7.5 Ansvar 

Ansvaret som platschef är stort och påfrestande. Att fullständigt lita på att de anställda 
ska sköta sig känns inte helt rätt. Det får inte bli att man skjuter ifrån sig 
ansvarsfrågan genom att säga att man litar på sina medarbetare, vilket det känns som 
att man ibland gör. Genom att ge dem stöd och fullständig förståelse hur man ska 
reagera i olyckssituationer skulle kanske minska bördan en aning. 

En person har svårt att bära hela ansvaret. Att ha fullständig kontroll över vad alla gör 
och vakta alla är en omfattande uppgift. Är det rimligt att en person ska bära ansvaret 
för allt eller ska det vara upp till individen? Påföljd för enskild individ (yrkesarbetare) 
kanske inte är fel i alla lägen. 
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8 Åtgärder och fortsatt undersökning 
Vid analyseringen kunde vi lokalisera brister och komma fram till några punkter som 
kan förbättras. I detta kapitel redovisar vi möjliga åtgärder på brister och ger även 
förslag på fortsatta undersökningar. 

8.1 Åtgärder 

Planeringen påverkar mycket av säkerhetsarbetet därför är det viktigt att få in åsikter 
och synpunkter från så många håll som möjligt. Genom att involvera skyddsombuden 
i planeringen kan de komma med viktiga åsikter och synpunkter angående säkerheten.  

Många av yrkesarbetarna slarvar med sin säkerhetsutrustning för att de anser att den 
är olämplig och i vägen. Genom att involvera yrkesarbetarna mer i säkerhetsarbetet, 
kan bättre attityd till säkerhetsarbetet fås. Löpande information om nya utrustningar 
och maskiner på marknaden kan ge möjlighet för yrkesarbetarna att ta egna initiativ 
till säkerhetsåtgärder. Dagens information ges endast som ett förslag från ledningen 
som sedan godkänns av de berörda yrkesarbetarna. Har man istället en diskussion på 
lika nivå, där alla sitter inne med lika mycket information, så finns möjligheten att öka 
motivationen för användandet av säkerhetsutrustning.  

Ledningen kan uppmana sina medarbetare att påpekanden, angående säkerheten, ska 
ses som en kamratlig handling och inte som kritik. Detta kan göras med provocerande 
information för att få medarbetaren att tänka till. Ett genomfört exempel är vägverkets 
informationssatsning med provocerande skyltar. De visade en bild på ett barn och 
texten ”min pappa jobbar här”. Satsningen uppnådde ett gott resultat med att sänka 
hastigheten vid vägarbeten. Förslag på liknande lösning kan vara att man visar en 
situation där en olycka är på väg att uppstå med en provocerande text.  

Skyddsronderna är något bra som åtgärdar många brister i arbetsmiljön, därför borde 
man använda detta instrument mer. Idag har dock skyddsronderna en brist. Vi tror att 
den informationen som kommer fram under ronderna inte kommer alla yrkesarbetare 
till del, detta gör att den tappar lite av sin nytta. Vårt förslag är att istället 
dokumenterar punkterna där ett klart direktiv går ut om vem som skall åtgärda vad. 
Detta dokument läggs ut på matborden vid lämplig rast, detta för att alla ska få ta del 
av informationen och få inblick situationen. 

Tillbud har vi fått uppfattningen om att personalen tycker är väldigt oklart och svårt 
att få grepp om. När det händer mindre tillbud så blir det omständigt att skriva en 
tillbudsrapport, därför borde mer tid läggas på bra skyddsronder. Genom att 
genomföra dessa oftare kanske en del av de mindre tillbuden går att undvika. För att 
få personal att skriva tillbudsrapporter måste responsen bli bättre och tydligare. 

För att bättre introducera ny personal på en arbetsplats bör introduktionen bli bättre. 
Den introduktionen som görs idag är väldigt teoretisk, där det blir upp till den nya 
personalen att förstå och sätta sig in i situationen. Denna är bra och ska behållas men 
en praktisk genomgång behövs. Arbetsledare eller skyddsombud kan avsätta tid för en 
rundtur på plats där man kan förklara och visa hur säkerheten och skyddet fungerar på 
arbetsplatsen. Exempel kan vara att visa områden där extra/mindre skydd behövs och 
varför eller ett annat exempel kan vara att visa var första hjälpen utrustning finns och 
dyl.    
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Byggservice speciella arbetsmiljösituation gör att en extra utbildning vore lämpligt för 
dem. Det skulle kunna vara en skyddsutbildning med mer inriktning på deras 
arbetssituation.  

En slutlig åtgärd är att ledningen måste bli mer konsekventa, stor irritation skapas om 
man inte är det. Samma regler måste gälla för alla och säkerheten i samma moment är 
lika viktigt i alla lägen. Medarbetaren välmående är viktigt för att upprätthålla 
säkerheten. Ett förslag kan vara att ge platsledningen utbildning hur man ska hantera 
den psykosociala arbetsmiljön.   

Irritation på arbetsplatsen mellan platsledning och yrkesarbetare måste tas mer på 
allvar. Lyssna på alla anställda och märks förbittring på arbetsplatsen gör en utredning 
varför. Trivs man inte på arbetsplatsen finns risken att man tappar koncentrationen 
och olyckor uppstår.   

8.2 Fortsatt undersökning 

• Man borde vidare undersöka i detalj hur skyddsutrustningen som används idag 
fungerar. Kanske finns smidigare lösningar? Även skyddsutrustning för 
tillfälliga besök av ledning och utomstående bör utredas.  

• Gör en grundlig utredning hur det sköts när platschefen t.ex. tar bort regeln om 
hjälmtvång i vissa områden. Medför detta att det slarvas i områden med 
hjälmtvång? Går detta lösa med tydligare anvisningar? 

• När samma personer återkommande är inblandad i olyckor finns det kanske 
anledning. Tar personen för mycket risker eller slarvar borde man åtgärda 
detta. Individuella samtal kanske är en idé? Det finns tydliga tecken på att 
vissa personer är mer i ”farozonen” än andra.   

• Skulle ett större individansvar på arbetsplatsen leda mindre olyckor och ge en 
avlastning i platschefens ansvar. Eller finns det ett annat sätt att avlasta 
platschefen? 
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9 Slutsats 
I studien vi har genomfört har det iakttagits att alla personer i fråga är väl medvetna 
om vad som gäller för regler på NCCs arbetsplatser. I stort sett alla har en bra attityd 
och tycker att säkerheten är en viktig fråga att diskutera. Om man ser till statistik har 
arbetsolyckorna minskat, det är positivt och visar på att problemet har 
uppmärksammats till en bra nivå och många åtgärder görs. Fysiskt sätt har 
arbetsplatserna blivit bättre än vad den var innan och lite av den så kallade 
machokulturen börjar mattas av. Det stora problemet ligger därför inte i 
säkerhetsutrustningen utan i att man kanske inte riktigt tar tag i problemen på rätt sätt. 
Arbetsmiljön på en byggarbetsplats är väldigt riskabel och kommer att fortsätta vara 
så då ingen fast etablering finns.  

De personer som varit med i en olycka anger ofta anledningen slarv eller att de har 
varit ouppmärksamma. Detta är lätt hänt, att tappa koncentrationen och det händer på 
alla arbetsplatser inom alla yrken. Men det får inte förekomma i stor omfattning på en 
så utsatt arbetsplats som byggarbetare befinner sig i. Att alla hela tiden skulle vara 
fullständigt koncentrerade är inte mänskligt men man måste göra förutsättningarna till 
de bästa. En person som mår dåligt eller är stressad på jobbet tappar lätt koncentration 
och slarvar. Många faktorer kan göra att personer mår dåligt eller vantrivs och i 
dagens byggbransch kan de korta byggtiderna påtalas vara en stor del. Att ständigt ha 
pressen på sig att prestera lite mer blir i slutänden stressande.  

Stress och att någon mår dåligt är inte bara viktigt att uppmärksammas hos 
yrkesarbetarna utan är minst lika viktigt hos platsledning. Om ledningen gör misstag 
på grund av slarv och okoncentration kommer planering bli bristfällig. Ledningen ska 
också vara det vakande ögat på arbetsplatsen och se till att alla mår bra och sköter sig. 
För en platsledning som inte trivs eller känner sig stressad är detta inte lätt.  

Är någon inte på topp en dag ska man helt enkelt inte låta den personen utföra farliga 
moment. Det är därför väldigt viktigt att platsledningen eller ledningen över 
platsledningen är uppmärksamma på signaler om att personer är stressade eller mår 
dåligt och ser till att göra någonting åt det. Ge personerna uppmärksamhet och försök 
att förstå varför personen känner som den gör. Om en machoattityd går en till mötes, 
försök att gå runt den. I denna farliga bransch måste man inse att konsekvensen av 
människans beteende kan bli mer fatal än i andra branscher.  

Många bra åtgärder görs och branschen har utvecklats enormt vad gäller säkerheten. 
Men man får inte glömma vikten av människan och dennes beteende. 
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11 Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuunderlag  7 sidor 
Bilaga 2 Enkätunderlag  2 sidor 
Bilaga 3 Enkäter med sammanställda svar 4 sidor 
 



 

 

INTERVJU LAGBAS 

Allmänna frågor 
1. Varför tror du att det sker så mycket arbetsolyckor i byggbranschen?  
2. Hur engagerad känner du dig i ditt ansvar vad det gäller säkerheten på din arbetsplats? 
3. Vet du vilket ansvar du har mot medarbetare vad det gäller säkerheten? 
4. Informationen angående NCCs arbetsmiljöpolicy är den tillräklig och tas den på allvar? 

Ledningens arbete 
5. Tycker du ledningen tar sitt ansvar vad det gäller säkerhetsarbetet? 
6. Får nyanställda tillräcklig information angående säkerhetsarbetet? 
7. Tycker du planeringen av en byggarbetsplats är tillräckligt bra med avseende på 

säkerhet? 
8. Är dagens säkerhetsarbete bara till nytta eller finns det delar i den som inte känns 

väsentliga?    

På arbetsplatsen 
9. Hur påverkar ackord arbetsmiljön/säkerheten? 
10. Hur skiftar attityderna mellan olika åldersgrupper? 
11. Upplever du att arbetsplatsen ofta är stökig? 
12. Får nyanställda tillräcklig information angående säkerhetsarbetet? 
13. Tycker du att maskiner som ni använder känns säkra? 

Verktyg för säkerhetsarbete 
14. Tycker du att ni får tillräckligt med utbildning vad det gäller säkerhet? 

Tillbud 
15. Hur ser du på tillbud: 

-Att det var tur att det inte hände något och sedan fortsätter med arbetet. 

-Ser till så att tillbudet följs upp och att en rapport skrivs om det.   

Underentreprenörer 
16. Tycker du UE följer säkerhetsregler som är uppsatta på arbetsplatsen? 
17. Utländsk arbetskraft –kommer de in bra i säkerhetsarbetet? 

 
 
 

 

BILAGA 1 SIDA 1 (7)



 

 

INTERVJU SKYDDSOMBUD 

Allmänna frågor 
1. Varför tror du att det sker så mycket arbetsolyckor i byggbranschen?  
2. Hur engagerad känner du dig i ditt ansvar som skyddsombud? 
3. Vet du vilket ansvar du har som skyddsombud och som medarbetare? 
4. Informationen angående NCCs arbetsmiljöpolicy är den tillräklig och tas den på allvar? 
5. Hur tycker du att din egen attityd för säkerhetsarbetet är? 
6. Känner du dig rädd på arbetsplatsen? 

Ledningens arbete 
7. Tycker du ledningen tar din uppgift som skyddsombud på allvar? 
8. Hjälper eller stjälper ledningen dig i säkerhetsarbetet? 
9. Får nyanställda tillräcklig information angående säkerhetsarbetet? 
10. Tycker du planeringen av en byggarbetsplats är tillräckligt bra med avseende på säkerhet? 
11. Är dagens säkerhetsarbete bara till nytta eller finns det delar i den som inte känns 

väsentliga?    

På arbetsplatsen 
12. Responsen på ditt arbete från medarbetare? 
13. Har du erfarenhet från ackord vs månadslön till yrkesarbetarna och i så fall märker du 

skillnad på hur de agerar angående säkerhetsarbetet? 
14. Hur skiftar attityderna mellan olika åldersgrupper? 

Verktyg för säkerhetsarbete 
15. Utbildning –tillräcklig, behöver fler få den? 
16. Har ni kontinuerliga skyddsronder? Hur ofta sker dessa? 
17. Tycker skyddsronderna har varit till nytta, följs resultatet upp? 
18. Maskiner, hur hanteras dem? städning, maskiner som är halvtrasiga, förlängningssladdar? 

Tillbud 
19. Hur ser du på tillbud: 

i. -Att det var tur att det inte hände något och sedan fortsätter med arbetet. 
ii. -Skriver en rapport om tillbudet som sedan skickas vidare till ledningen.   

Underentreprenörer 
20. Tycker du UE följer säkerhetsregler som är uppsatta på arbetsplatsen? 
21. Utländsk arbetskraft –kommer de in bra i säkerhetsarbetet? 
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INTERVJU ARBETSLEDARE 

Allmänna frågor 
1. Varför tror du att det sker så mycket arbetsolyckor i byggbranschen? 
2. Har du personligen varit med om en olycka på arbetsplatsen, i så fall vad hände? 
3. Har du varit vittne till olycka på arbetsplatsen, i så fall, vad hände? 
4. Hur tycker du att din egen attityd för säkerhetsarbetet är? 
5. Arbetar du aktivt för att motverka arbetsolyckor? 
6. Hur reagerar du om du ser en situation som brister i säkerhet? 
7. Om du inte säger till, varför? 
8. Hur reagerar arbetarna om du säger till dem angående bristande säkerhet, hur är deras 

attityd? 
9. Använder du personligen fullständig skyddsutrustning? 
10. Känner du dig rädd på arbetsplatsen? 

Säkerhetsarbetet 
11. Anser du att du själv har tillräcklig kunskap och insikt i säkerhetsarbetet för att kunna 

motverka det?  
12. Känner alla på arbetsplatsen till skyddsreglerna som gäller? 
13. Är dagens säkerhetsarbete bara till nytta eller finns det delar i den som inte känns 

väsentliga?    
14. Känner du till och kan du NCCs arbetsmiljöpolicy? 
15. Informationen angående NCCs arbetsmiljöpolicy är den tillräklig och tas den på allvar? 

Säkerhetsarbetet på arbetsplatsen 
16. Gör ni arbetsberedningar? Om inte varför? 
17. Gör ni arbetsberedningarna skriftligen eller muntligen? 
18. Görs kontinuerliga skyddsronder på arbetsplatsen? Om inte, varför? 
19. Hur dokumenteras och informeras arbetarna om resultatet från skyddsronderna? 
20. Anmäler ni tillbud, motiverar ni de anställda att anmäla detta? 
21. Vid anmälan av tillbud, krävs det allvarliga saker eller rapporterar ni även förebyggande? 

Arbetare på arbetsplatsen 
22. Tycker du UE följer säkerhetsregler som är uppsatta på arbetsplatsen? 
23. Utländsk arbetskraft –kommer de in bra i säkerhetsarbetet? 
24. Hur skiftar attityderna mellan olika åldersgrupper? 
25. Har du erfarenhet från ackord vs månadslön till yrkesarbetarna och i så fall märker du 

skillnad på hur de agerar angående säkerhetsarbetet? 
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INTERVJU PLATSCHEF 

Allmänna frågor 
1. Varför tror du att det sker så mycket arbetsolyckor i byggbranschen? 
2. Hur tycker du att din egen attityd för säkerhetsarbetet är? 
3. Arbetar du aktivt för att motverka arbetsolyckor? 
4. Hur reagerar du om du ser en situation som brister i säkerhet? 
5. Om du inte säger till, varför? 
6. Hur reagerar arbetarna om du säger till dem angående bristande säkerhet? 
7. Använder du personligen fullständig skyddsutrustning? 
8. Känner du dig rädd på arbetsplatsen angående att bli skadad? 
9. Hur anser du att entreprenadchefernas attityd är för erat arbete med säkerhet, stressar de 

på eller ge de er tid att planera för att motverka olyckor? 
10. Anser du att de korta byggtiderna påverkar säkerheten? I så fall hur? 
11. Känner du dig oroad angående ansvaret du har som platschef angående säkerheten? 
12. Får detta ansvar dig att vara extra noga med att kontrollera säkerheten? 

Säkerhetsarbetet 
13. Har du själv tillräcklig kunskap och insikt i säkerhetsarbetet för att kunna motverka det?  
14. Är dagens säkerhetsarbete bara till nytta eller finns det delar i den som inte känns 

väsentliga?    
15. Informationen angående NCCs arbetsmiljöpolicy är den tillräklig och tas den på allvar? 

Säkerhetsarbetet på arbetsplatsen 
16. Känner alla på arbetsplatsen till skyddsreglerna som gäller? 
17. Gör ni arbetsberedningar? Om inte varför? 
18. Gör ni arbetsberedningarna skriftligen eller muntligen? 
19. Görs kontinuerliga skyddsronder på arbetsplatsen? Om inte, varför? 
20. Hur dokumenteras och informeras arbetarna om resultatet från skyddsronderna? 
21. Anmäler ni tillbud, motiverar ni de anställda att anmäla detta? 
22. Vid anmälan av tillbud, krävs det allvarliga saker eller rapporterar ni även vi 

förebyggande? 

Arbetare på arbetsplatsen 
23. Tycker du UE följer säkerhetsregler som är uppsatta på arbetsplatsen? 
24. Utländsk arbetskraft –kommer de in bra i säkerhetsarbetet? 
25. Hur skiftar attityderna mellan olika åldersgrupper? 
26. Informeras alla nya arbetare på arbetsplatsen om säkerhetsarbetet? Hur görs det? 
27. Har du erfarenhet från ackord eller månadslön på yrkesarbetarna och i så fall märker du 

skillnad på hur de agerar angående säkerhetsarbetet? 

BILAGA 1 SIDA 4 (7)



 

 

INTERVJU PLATSCHEF (BYGGSERVICE) 

Allmänna frågor 
1. Varför tror du att det sker så mycket arbetsolyckor i byggbranschen? 
2. Hur tycker du att din egen attityd för säkerhetsarbetet är? 
3. Arbetar du aktivt för att motverka arbetsolyckor? 

NCCs säkerhetsarbete 
4. Anser du att du själv har tillräcklig kunskap och insikt i säkerhetsarbetet för att kunna 

motverka det?  
5. Är dagens säkerhetsarbete bara till nytta eller finns det delar i den som inte känns 

väsentliga?   
6. Informationen angående NCCs arbetsmiljöpolicy är den tillräklig och tas den på allvar? 

Ute på arbetsplatsen 
7. Hur reagerar du om du ser en situation som brister i säkerhet? 
8. Om du inte säger till, varför? 
9. Hur reagerar arbetarna om du säger till dem angående bristande säkerhet, hur är deras 

attityd? 
10. Använder du personligen fullständig skyddsutrustning när du är ute på arbetsplatserna? 
11. Gör du kontinuerliga kontroller angående säkerheten på arbetsplatserna? Om inte, 

varför? 
12. Gör ni arbetsberedningar för att motverka olyckor? Om inte varför? 
13. Gör ni arbetsberedningarna skriftligen eller muntligen? 
14. Anmäler ni tillbud, motiverar ni de anställda att anmäla detta? 
15. Vid anmälan av tillbud, krävs det allvarliga saker eller rapporterar ni även vi 

förebyggande? 

Arbetare  
16. Hur skiftar attityderna mellan olika åldersgrupper? 
17. Informeras alla nya arbetare om säkerhetsarbetet? Hur görs det? 

 

BILAGA 1 SIDA 5 (7)



 

 

INTERVJU ENTREPRENADCHEF 

Allmänna frågor 
1. Varför tror du att det sker så mycket arbetsolyckor i byggbranschen? 
2. Hur tycker du att din egen attityd för säkerhetsarbetet är? 
3. Motiverar du arbetsplatsernas personal att arbeta kontinuerligt med att motverka 

olyckor? 
4. Hur reagerar du om du ser en situation som brister i säkerhet när du är ute på 

arbetsplats? 
5. Hur reagerar arbetarna om du säger till dem angående bristande säkerhet, hur är deras 

attityd? 
6. Hur anser du att attityden ute på arbetsplatsen är angående säkerheten? 
7. Använder du personligen fullständig skyddsutrustning när du är ute på arbetsplatserna? 
8. Anser du att ackord påverkar säkerheten på arbetsplatsen? 
9. Har det hänt att du stressat på planeringen av arbetet på arbetsplats p.g.a. tid eller 

kostnad? 
10. I så fall, har det påverkat säkerheten? 
11. Vid kontakt med byggherre, hur är deras attityd angående säkerheten på arbetsplatsen? 
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INTERVJU AFFÄRSCHEF 

Allmänna frågor 
1. Varför tror du att det sker så mycket arbetsolyckor i byggbranschen? 
2. Hur tycker du att din egen attityd till säkerhetsarbetet är? 
3. Vad gör du för att motverka arbetsolyckorna på byggarbetsplatserna? 
4. De insatser ni gör idag tycker du att de når sitt mål? 
5. Tycker du att ni avsätter tillräckligt med tid och pengar för att bearbeta säkerhetsarbetet? 
6. Tror du att yrkesarbetarna har tillräckligt att säga till om vad gäller deras säkerhet? 
7. Anser du att du får den information du behöver från de anställa under dig, eller känns det 

som de håller inne med information? 
8. Har du någon teori om varför olyckorna sker på ”dina” arbetsplatser? 
9. När du har kontakt med byggherren, hur anser du att deras attityd till säkerheten är? 
10. Anser du att ni är uppdaterade i utvecklingen gällande säkerhet, maskiner m.m. och 

vidarebefordras denna kunskap till yrkesarbetarna? 
11. Tror du att ackordet påverkar säkerheten? 
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ENKÄT - ARBETSOLYCKOR 
Detta är en undersökning för att kartlägga arbetsolyckor och attityder till dessa. Alla medverkande kommer att vara 
anonyma. 

Kryssa i den åldersgrupp du tillhör: 
 

<25  26-40  >40 

 

Har du under din anställning på  
NCC någon gång råkat ut för en olycka? 

Om ja, varför? 

 

 

 

Använder du  personlig skyddsutrustning 
(hjälm, fallskydd, skyddsglasögon och dyl.)?  

Om mindre än alltid, varför? 

 

 

 

Händer det att du tar risker?   

Om ofta, varför? 

 

 

 

Hur ofta känner du dig stressad på jobbet? 

 
 

Hur ofta känner du dig rädd för att vara med 
om en olycka när du är på jobbet?  

 

 

 

 

 
Ja,   Nej, 

 

 

        

 
         Sällan            Alltid 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 
         Sällan             Ofta 

 1 2 3 4 5 

 
 

 

 
         Sällan             Ofta 

   1 2 3 4 5 

 
 
1 2 3 4 5 
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Hur engagerad känner du att du är i arbetet 
med säkerhet på arbetsplatsen? 

 

Hur engagerad anser du att arbetsledningen 
är i säkerhetsarbetet?  

 

Tycker du att det känns jobbigt att be 
platsledningen om personlig 
skyddsutrustning?  

 

Lyssnar arbetsledningen på er angående 
säkerheten på arbetsplatsen?  

 

Anser du att UE följer era regler vad gäller 
säkerheten på arbetsplatsen?  

 

Rapporterar du tillbud?   

 

Anser du att det borde vara straffpåföljd för 
enskild individ om man slarvar med 
säkerheten?  

Varför? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

My och Johan 
 Jönköpings Tekniska Högskola 

 

 

 

 

        Inget alls            Mycket 

1 2 3 4 5 

 
  

1 2 3 4 5 

 

          Aldrig           Alltid 
 
1 2 3 4 5 

 

 
1 2 3 4 5 

 
 
 

1 2 3 4 5 

 
 
1 2 3 4 5 

 
 
 Ja,   Nej, 
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SVAR PÅ ENKÄT – ARBETSOLYCKOR 
YRKESARBETARE NCC

 
Kryssa i den åldersgrupp du tillhör: 
 

<25 6st 26-40 6st >40 22st 

 

Har du under din anställning på  
NCC någon gång råkat ut för en olycka? 

Om ja, varför? 
Tänkte på annat, Halkade på plåt under takarbete, 
Klantig chef som klättrade på ställning och trillade ner, 
90% mänsklig klantighet, Slarv, Otur, Skurit mig med 
kniv, Ryggskott, halkade på elsladd i trappa, 

Använder du  personlig skyddsutrustning 
(hjälm, fallskydd, skyddsglasögon och dyl.)?  

Om mindre än alltid, varför? 
Lathet, obekvämt, tidsbrist, Lathet, Besvärligt, Beroende 
på hur lång tid arbetet tar då det tar längre tid med 
skyddsutrustning, Inte alltid det behövs, Slarv 

 

Händer det att du tar risker?   

Om ofta, varför? 
Går inte att utföra jobbet annars 

 

Hur ofta känner du dig stressad på jobbet? 

 
 

Hur ofta känner du dig rädd för att vara med 
om en olycka när du är på jobbet?  

 

 

 

 
 

 
Obesvarat 1st 

 
 
Ja, 20st  Nej, 15st 

 
1 pers (Ramlat ner från valv, skadat ögat, 
knäskada), 1 pers (armbrott, fingerbrott), 
Defekt trappstege vek sig, Stämp rasade och 
blev fallolycka. Tummen gick av då 
väggformen snurrade  

         Sällan            Alltid 

1 2 3 4 5 
  9st 14st 13st 

 

 

         Sällan             Ofta 

1 2 3 4 5 
18st 7st 10st 

 

 
1 2 3 4 5 
6st 12st 11st 5st 1st 
 
 

1 2 3 4 5 
18st 8st 8st 1st 
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Hur engagerad känner du att du är i arbetet 
med säkerhet på arbetsplatsen? 

 

Hur engagerad anser du att arbetsledningen 
är i säkerhetsarbetet?  

 

 

Tycker du att det känns jobbigt att be 
platsledningen om personlig 
skyddsutrustning?  

 

Lyssnar arbetsledningen på er angående 
säkerheten på arbetsplatsen?  

 

Anser du att UE följer era regler vad gäller 
säkerheten på arbetsplatsen?  

 

Rapporterar du tillbud?   

 

Anser du att det borde vara straffpåföljd för 
enskild individ om man slarvar med 
säkerheten?  

Varför? 
Men arbetsledning borde påpeka oftast är det ju UE 
som slarvar (nej), Var och en måste ta ansvar för sig 
själv och andra (nej), Beror på allvaret i frågan (ja), Kan 
få de att tänka efter före (ja), Inte generellt men kanske 
vid dödsfara (nej). 

 

Tack för din medverkan! 

My och Johan 
 Jönköpings Tekniska Högskola 

 

 

        Inget alls            Mycket 

1 2 3 4 5 
4st 12st 11st 8st 
 
  

1 2 3 4 5 
 2st 8st 16st 9st 
 

          Aldrig           Alltid 
 
1 2 3 4 5 
27st 5st 2st 1st 

 
 

1 2 3 4 5 
  1st 5st 12st 17st 
 
 

1 2 3 4 5 
 3st  7st 16 9st 1st 
 
 
1 2 3 4 5 
4st 8st 9st 6st 8st 

 
 
 Ja, 8st  Nej, 26st 
 Obesvarat  1st 
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SVAR PÅ ENKÄT – ARBETSOLYCKOR 
UNDERENTREPRENÖRER 

 
Kryssa i den åldersgrupp du tillhör: 
 

<25 3st 26-40   2st >40       6st 

 

Har du under din anställning på  
NCC någon gång råkat ut för en olycka? 

Om ja, varför? 

Klättra upp på en stege  

 

Använder du  personlig skyddsutrustning 
(hjälm, fallskydd, skyddsglasögon och dyl.)?  

Om mindre än alltid, varför? 

Tidsbrist, vid svetsarbete kan jag inte använda hjälm, 
slarvar tappar bort glasögon t.ex. 

 

 

Händer det att du tar risker?   

Om ofta, varför? 

 

 

 

Hur ofta känner du dig stressad på jobbet? 

 
 

Hur ofta känner du dig rädd för att vara med 
om en olycka när du är på jobbet?  

 

 

 

 

 
 

 

Ja,       2st  Nej,       9st 

        

 

         

 Sällan            Alltid 

1 2 3 4 5 

  3st 1st 6st 1st 

 

 

 
         Sällan             Ofta 

 1 2 3 4 5 

 3st 5st 2st 
 

 

 
         Sällan             Ofta 

   1 2 3 4 5 

3st 2st 3st 1st 
 
1 2 3 4 5 

 7st 4st 
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Hur engagerad känner du att du är i arbetet 
med säkerhet på arbetsplatsen? 

 

Hur engagerad anser du att arbetsledningen 
är i säkerhetsarbetet?  

 

Tycker du att det känns jobbigt att be 
platsledningen om personlig 
skyddsutrustning?  

 

Lyssnar arbetsledningen på er angående 
säkerheten på arbetsplatsen?  

 

Anser du att UE följer era regler vad gäller 
säkerheten på arbetsplatsen?  

 

Rapporterar du tillbud?   

 

Anser du att det borde vara straffpåföljd för 
enskild individ om man slarvar med 
säkerheten?  

Varför? 

Inte om man slarvar med sin egen säkerhet 

 

 

Tack för din medverkan! 

My och Johan 
 Jönköpings Tekniska Högskola 

 

 

 

 

        

        Inget alls            Mycket 

1 2 3 4 5 

  2st 5st 4st 
  

1 2 3 4 5 

  3st 1st 5st 2st 

          Aldrig           Alltid 
1 2 3 4 5 

4st 4st   3st 

 
1 2 3 4 5 

 2st 4st 4st 1st 
 
 

1 2 3 4 5 

3st 5st 3st 
 

1 2 3 4 5 

3st 3st 4st 1st 
 
Ja,   Nej,      11st 

 

 
 




