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Abstract 

A construction site is an unsafe work environment where incidents and accidents 
happens frequently even when the working environment is controlled by the 
governments regulation to prevent a poor working situation. To prevent accidents 
and incidents to occur the rules of regulation and safety is an important tool in the 
struggle to achieve an acceptable level. 

The purpose of the examination report is to examine the construction company 
Peab in general due to compliance rate with the rules of regulation and safety on 
the construction site to reduce accidents and incidents. 

By breaking down the objective into an achievable goals three questions were 
created and they are about the compliance with the rules of regulation and safety, 
the use of facilities and physical fitness, and improvement opportunities to 
enhance compliance with rules of regulation and safety.  

The used methods are literature review, case study, questionnaire survey and 
interviews. The largest part of the report is the survey and the other methods are 
complementary investigation. 

The report shows that a low compliance level of the rules of regulation and safety 
is mostly depending on the lack of communication between supervisors and 
craftsmen but there are other reason such as attitudes, managerial and leadership 
that affects compliance. Both craftsmen and supervisors have admitted that they 
are not always complying with the regulations that exist in the workplace. To 
improve the situation some solutions are proposed which are improving the 
management and leadership that can motivate and communicate information in a 
clear manner, which means a communication improvement. In order to change 
individual behavior and group cultures, companies can use social models that 
gradually change an incorrect behavior. 

At every workplace there should exist means to facilitate certain steps but they are 
not used as much as they could be. The survey shows that this is mainly due to 
time pressure that encourage creation of short cuts to save time and that the 
device is not available at the moment when its needed. Peab offers its employees’ 
health care benefits to protect the physical health when it is required a certain 
physique to cope with steps in the production. The results show that this is not 
utilized to the extent which is required even though the survey shows that most 
employees are aware of the benefits that are offered. 

It is important that all employees understand the meaning with the rules of 
regulation and safety in order to influence their working environment to become a 
safer workplace. 
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Sammanfattning 

En byggarbetsplats är en osäker arbetsmiljö där tillbud och olyckor avlöser 
varandra trots att arbetsmiljöarbetet styrs av lagstiftning för att förebygga en dålig 
arbetsmiljö. Ordnings- och skyddsregler är ett viktigt medel i kampen till att nå en 
acceptabel nivå där olyckor och tillbud inte förekommer ofta.  

Syftet med examensrapporten är att undersöka byggföretaget Peabs 
efterlevnadsgrad i stort gällande ordnings- och skyddsregler på byggarbetsplatsen 
för att minska olycksfall och tillbud. Genom att bryta ner syftet till ett nåbart mål 
skapades tre frågeställningar och de berör efterlevnaden av ordnings- och 
skyddsregler, användandet av hjälpmedel och fysisk tränings samt 
förbättringsmöjligheter för att öka efterlevnaden av ordnings- och skyddsregler.  

Metoderna som har använts är litteraturstudie, fallstudie, enkätundersökning och 
intervjuer. Den största delen i rapporten är enkätundersökningen och de andra 
metoderna kompletterar undersökningen.  

Rapporten visar att en dålig efterlevnadsgrad av ordnings- och skyddsregler till 
stor del beror på en bristfällig kommunikation mellan arbetsledning och 
hantverkare men även att attityder samt chefs- och ledarskap påverkar 
efterlevnaden. Både hantverkare och arbetsledning har delgett att de inte alltid 
efterlever de regler som finns på arbetsplatsen. Lösningar som föreslås är att 
förbättra chefs- och ledarskap som kan motivera och delge information på ett 
tydligt sätt, dvs. en kommunikationsförbättring. För att förändra individers 
beteende och gruppkulturer kan företag använda sig av sociala modeller som steg 
för steg förändrar ett felaktigt beteende.  

På varje arbetsplats ska det finnas hjälpmedel för att underlätta vissa 
arbetsmoment men dessa används inte i den utsträckning som det ska. 
Enkätundersökningen visar att detta främst beror på tidspress som gör att 
genvägar skapas för att spara tid samt att hjälpmedlet inte finns tillgängligt när 
momentet ska utföras. Peab erbjuder sina anställda friskvårdsförmåner för att 
värna om den fysiska hälsan då det behövs en viss fysik för att klara av momenten. 
Resultatet visar på att detta inte utnyttjas i den mån det bör göras men enkäten 
visar att de flesta är medvetna om förmåner som erbjuds. 

Det är viktigt att alla anställda förstår innebörden av ordnings- och skyddsregler 
för att påverka sin arbetsmiljö till att bli en säkrare arbetsplats. 

 

Nyckelord 

Arbetsmiljö, attityder, byggarbetsplats, efterlevnad, enkätundersökning, grupper, 
hälsa, intervju, kommunikation och ordnings- och skyddsregler. 
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1 Inledning 
Rapporten är inriktad på arbetsmiljö hos företaget Peab, division Syd, och ska leda 
till en djupare förståelse av vikten med en säker arbetsplats då arbetsplatser i 
allmänhet är en skadezon och framförallt i byggbranschen. På byggarbetsplatser 
förekommer tunga lyft, obekväma arbetsställningar, feldimensionerande 
byggkonstruktioner, slarv och stress som genererar skador och sjukskrivningar 
som i sin tur leder till en ökad kostnad för byggföretagen. På alla arbetsplatser 
finns det ordnings- och skyddsregler upprättade för att minska olycksriskerna, 
ändå sker det olyckor nästan dagligen.1 Peab tillhandahåller hjälpmedel för att 
skapa en trygg och säker arbetsplatsmiljö men då efterlevnaden är låg, jämfört 
med andra ledande byggföretag, drabbas företaget av olycksfall och tillbud på 
daglig basis.2 
 
Examensarbetet är del i utbildningen till högskoleingenjör i byggnadsteknik med 
inriktning byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköpings Tekniska Högskola, 
där möjligheten att använda de kunskaper som försetts under utbildningen.  

 

1.1 Problembeskrivning 

Problembeskrivningen innehåller en beskrivning av bakgrunden till valt ämne, 
referensarbeten samt vägen till valda frågeställningar. 

1.1.1 Bakgrund 

Idag är arbetsskador och sjukskrivningar till följd av olyckor, felaktiga 
arbetsställning och försummelse i användandet av ergonomiska redskap på 
arbetsplatser ett stort problem. Då byggarbetsplatser är en föränderlig arbetsmiljö 
krävs det nya arbetsanpassningar eftersom arbetsförhållanden ändras i takt med att 
byggnationen fortskrider. Det kan t.ex. innebära nya riskanalyser som resulterar i 
nya förhållningsregler på arbetsplatser. För att minska byggrelaterade olyckor så 
finns det lagstiftningar som byggherrar ska följa för att skapa en bra 
arbetssituation. Genom bl.a. ordnings- och skyddsregler regleras arbetares 
säkerhet men ändå sker det olyckor och tillbud, vilket visar på att dessa regler inte 
efterlevs. På arbetsplatsen ska bl.a. fortlöpande skyddsronder utföras för att 
förhindra att olyckor uppstår. 3 

Arbetsmiljö är ett ständigt relevant ämne då byggföretag är vinstdrivande. Det är 
därför viktigt att minimera kostnader inom företag och genom att identifiera 
problem som leder till ökade kostnader kan åtgärder diskuteras fram för att sänka 
dessa. Arbetsmiljö är ett bearbetat område där utredning av risker är obligatoriskt 
för varje byggarbetsplats. För att kunna vidta åtgärder måste arbetssituationen 
analyseras utifrån dagens arbetsförhållanden där efterlevnadsfrågan är prioriterad.  

                                                 
1 Arbetsmiljöverket, Bygg och anläggning, http://www.av.se/teman/bygg/ 
2 Lindahl, J.; Handledare Peab. Lundström, T.; Personalchef Peab division Syd. Intervju Jönköping: 2012-
02-23 
3 Arbetsmiljöverket, Bygg och anläggning, http://www.av.se/teman/bygg/  
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I samarbete med Peab, division Syd, kommer den här studien att utföras. Peab är 
ett av de tre stora ledande byggföretagen i Sverige som är, inte bara inriktat på 
bostäder och byggnationer utan även på asfalt, betong och anläggning mm. Peab 
har många anställda runt om i hela landet och de bedriver ett kontinuerligt 
arbetsmiljöarbete för att säkerställa medarbetarnas hälsa. Med företagsförmåner 
vill företaget förebygga ohälsa men de upplever att detta inte utnyttjas i den grad 
det borde. 

Genom att analysera företaget utifrån den befintliga arbetsmiljön, fokuserad på 
ordnings- och skyddsregler, ska efterlevnadsgraden granskas eftersom den upplevs 
bristfällig. Det innebär bl.a. att undersöka varför inte ordnings- och skyddsregler 
följs på arbetsplatser. 

1.1.2 Tidigare examensarbeten inom samma område 

Granskning av arbetsmiljö och olycksstatistik: NCC: s byggproduktion skriven av Anna 
Andersson och Matilda Landgren från Mälardalens Högskola, år 2010, Akademin 
för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Examensarbetet analyserar och jämför 
statistik över byggrelaterade olyckor inom företaget och granskar 
arbetsmiljöarbetet mellan två regioner. Arbetet innefattar även NCC: s totala 
arbetsmiljöarbete och slutligen en litteraturstudie som presenterar strategier för att 
kunna skapa en bättre arbetsplats. 4 

Attityder på byggarbetsplatsen: En studie om den psykosociala arbetsmiljön skriven av My 
Fröberg och Johan Lindow från Jönköpings Tekniska Högskola, år 2009, 
byggnadsteknik. Examensarbetet har tagit upp vikten av att byggbranschen är en 
olycksdrabbad arbetsplats och genom att granska företaget NCC har problem och 
brister lokaliserats. Slarv och okoncentration anges vara den största orsaken till 
olyckor. 5 

Projekteringens möjligheter att minska risken för arbetsskador i byggproduktionen – en 
fallstudie av säkerhetsstyrning i två byggprojekt skriven av Lena Almén från Kungliga 
Tekniska Högskolan, år 2009, samhällsbyggnadsteknik. Examensarbetet analyserar 
de beslut i projekteringsskedet som har samband med arbetsmiljörisker i 
produktionen. Fallstudierna resulterade i en sammanställning av två byggprojekt 
som har analyserats.6 
 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

I nedanstående rubriker presenteras syftet, målet och de frågeställningar som 
besvarats i det arbete som har utförts. 

                                                 
4 Andersson A, Landgren M, http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=8&pid=diva2:321504  
5 Fröberg M, Lindow J, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:220942  
6 Almén L, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:428311  



Inledning 

7 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att minska olycksfall och tillbud på 
byggarbetsplatsen.  

1.2.2 Mål 

Målet med examensrapporten är att analysera företaget Peab, division Syd, utifrån 
den befintliga arbetsmiljön för att kartlägga orsaker till varför efterlevnadsgraden 
av ordnings- och skyddsreglerna är låga på arbetsplatserna, och orsaker till varför 
ergonomiska redskap och fysisk träning inte används samt att lämna förslag på hur 
efterlevnadsgraden kan förbättras. 

1.2.3 Frågeställningar 

Varför är efterlevnadsgraden av ordnings- och skyddsreglerna så låg på 
byggarbetsplatser? 

Varför används inte alltid hjälpmedel (ergonomiska redskap och fysisk träning) på 
byggarbetsplatser? 

Hur kan byggföretag förbättra efterlevnad av ordnings- och skyddsregler? 

 

1.3 Metod 

Sammanfattningsvis användes flera olika metodval; litteraturstudie, fallstudie och 
enkätundersökning för att besvara de frågeställningar som ligger till grund i 
arbetet. I det första skedet användes en litteraturstudie för att undersöka vad som 
fanns publicerat inom området och vad som saknas samt vad som kunde 
användas till en fortsatt fallstudie av företagets situation. Dessa metodval valdes 
för att det är ett relevant tillvägagångssätt. Nedan beskrivs de specifika metodvalen 
som användes för att besvara frågeställningarna. 

1.3.1 Varför är efterlevnadsgraden av ordnings- och skyddsregler så låg 
på byggarbetsplatser? 

För att besvara frågeställningen användes en fallstudie, för att analysera 
situationen i företaget, och det skedde genom handledare som tillhandahöll 
tillgänglig statistik och dokument. Det gjordes även en stor enkätundersökning, 
telefonintervjuer och en litteraturstudie. 

1.3.2 Varför används inte alltid hjälpmedel (ergonomiska redskap och 
fysisk träning) på byggarbetsplatser? 

För att besvara den här frågeställningen gjordes en intervju med Peabs 
hälsoutvecklare samt en stor enkätundersökning och litteraturstudie. 



Inledning 

8 

1.3.3 Hur kan byggföretag förbättra efterlevnad av ordnings- och 
skyddsregler? 

Den här frågeställningen besvarades genom en analys av litteraturstudie, enkät och 
intervjuer. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetsmiljöområdet är ett brett område och detta arbete kommer enbart fokusera 
på efterlevnadsfrågan av ordnings- och skyddsregler på Peab samt varför 
hjälpmedel inte används. En jämförelseanalys mellan hantverkare och 
arbetsledning kommer inte att behandlas. Arbetet kommer inte beröra de 
kostnader som sjukskrivningar och olycksfall genererar. Genom att välja en 
division i Peab så avgränsas arbetet då enbart den delen av företagets 
arbetsförhållanden analyseras. Underentreprenörer kommer inte heller granskas i 
det här examensarbetet. 

 

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet görs en problembeskrivning med ett inledande stycke för att 
sätta in läsaren i ämnet och därefter följer syfte, mål och frågeställningar för att sedan 
avslutas med metod och avgränsningar i arbetet. I kapitlet om teoretisk bakgrund och 
förutsättningar beskrivs bl.a. hur arbetsmiljöarbetet föreskrivs av lagar och 
föreskrifter, olika ansvarsområden och en beskrivning av psykosocial arbetsmiljö. 
Det följs av en nulägesbeskrivning som redovisar dagens situation på 
byggarbetsplatser med hjälp av statistik. I det tredje kapitlet, genomförande, beskrivs 
hur arbetet gick tillväga, dvs. hur intervjuer och enkäter genomfördes samt 
resultatet av detta. I det följande kapitlet, resultat och analys, redovisas 
frågeställningarnas svar med medföljande analyser. Det följs av diskussion och 
slutsatser för att slutligen avslutas med referenser och bilagor.
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
I kapitlet teoretisk bakgrund och förutsättningar beskrivs området arbetsmiljö 
samt en nulägesbeskrivning av dagens situation. Det är en generell information 
som krävs för att få en inblick i dagens byggbransch där lagar och föreskrifter styr 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  

 

2.1 Relevanta områden inom arbetsmiljö 

Det finns flera faktorer som påverkar hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen: 
tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll.7 Exempel på 
de fysiska och tekniska faktorerna innebära bl.a. buller, värme, kyla, vibrationer, 
strålningar och kemiska ämnen. Dessa är lätta att förebygga och eventuellt 
eliminera dem på arbetsplaster genom att ha rätt förutsättningar för de som 
utsätts. En psykisk faktor är stress som kontinuerligt måste bearbetas och 
förebyggas.  

Nedan presenteras viktiga definitioner inom arbetsmiljöområdet samt andra 
faktorer som lagar och regler, psykosocial arbetsmiljö och ansvarsområden inom 
byggprocessen.  

2.1.1 Definitioner 

Arbetsmiljö - ett sätt att beskriva hur arbetsförhållandena ser ut på arbetsplaster. 
Det finns lagar och regler som styr hur arbetsförhållanden ska se ut och som ska 
minimera olyckor, skador och tillbud relaterade till arbetet. 8 

Arbetsskada – en skada som uppkommit genom olycka på arbetsplatsen eller 
fysisk påfrestning genom det dagliga arbetet. För att det ska tillgodoräknas som en 
arbetsskada ska den vara anmäld till Försäkringskassan av arbetsgivaren. Bedömning 
av skadan sker i tre steg. Steg ett klarlägger om det finns något moment i den 
skadades arbetsuppgifter som kan orsakat typen av skada. Steg två, om det 
förekommer en skada, kartlägger om arbetsuppgiften kan ge så pass stora besvär 
som personen i fråga har. Steg tre kartlägger om skadan ingår i försäkringslagen 
och i så fall kan personen i fråga få ersättning för skadan eller om det finns skäl 
som konstaterar att skadan inte uppkommer genom arbetsuppgiften.9 

Arbetsolycka – en plötslig och oförutsedd händelse som vållat en eller flera 
personer skada, i värsta fall dödsfall. Olyckor ska av arbetsgivaren anmälas till 
Arbetsmiljöverket som utreder olyckan huruvida det hade kunnat förebyggas eller 

                                                 
7 Arbetsmiljöverket, Lag och rätt,  http://www.av.se/teman/bygg/http://www.av.se/lagochratt/aml/  
8 Fahlbeck, Arbetsmiljö,  http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/arbetsmilj%C3%B6/117073#container  
9 NE, Arbetsskada, http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/arbetsskada  
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om det åligger brott. Skador i sin tur ska anmälas till Försäkringskassan som utreder 
och bedömer skadan efter tre steg, som nämns ovan.10 

Arbetssjukdomar – sjukdomar som uppkommit av fysisk belastning och olika 
arbetsmoment på arbetsplatsen.11 

Efterlevnad av regler och bestämmelser – de bestämmelser som är uppsatta för 
byggarbetsplatsen ska följas av alla arbetande på platsen och det är platschefens 
huvudansvar att se till att alla följer dem.12 

Tillbud –en händelse som kunde ha lett till en olycka.13 

Ordnings- och skyddsregler– regler som gäller för samtliga på byggarbetsplatsen.14 

Arbetsmiljöplan – ett dokument som byggherren eller 
byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering tar fram. Den reglerar 
den arbetsmiljö som ska bedrivas på företaget.15 

2.1.2 Lagar, regler och föreskrifter 

På 1800-talet fanns det lagar och regler som styrde arbetsmiljön men innan dess 
fanns det skyddsförordningar som skyddade minderåriga, dvs. vilken ålder som 
var lämplig för lärlingsarbete. Anledningen till stiftandet av arbetsmiljölagar var 
den industriella revolutionens framfart, det ville begränsa arbetskraften från 
minderåriga och kvinnor. 

För samtliga byggarbetsplatser finns det lagar, regler och föreskrifter att följa. Den 
ordning företag riktar sig efter är först regeringens lagar, sedan förordningar, som 
även de är stiftade av regeringen, och slutligen regler från arbetsmiljöverket. Allt är 
bindande, dvs. måste följas för att förhindra rättsliga påföljder.16 

Arbetsmiljölagen, AML - Arbetsgivare och skyddsombud har skyldighet att följa 
de regler som finns i arbetsmiljölagen. De är upprättade för att förebygga och 
förhindra arbetsskador och olyckor på arbetsplatser. Som tidigare nämnt tar 
arbetsmiljölagen upp fem faktorer som är tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, 
sociala och arbetsinnehåll. Regelboken har nio kapitel samt 
övergångsbestämmelser och arbetsmiljöförordningen: 

                                                 
10 Arbetsmiljöupplysningen, Anmäl allvarlig olycka och dödsfall, 
http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Vem-gor-vad/Anmal-allvarlig-olycka-och-dodsfall/  
11 Samuelsson, B, Arbetsskador inom byggindustrin, 
http://www.bygg.org/UserFiles/Files/Arbetsmiljo/Arbetsskador_inom_byggindustrin_2010.pdf  
12 NE, Efterlevnad, http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/sok?q=efterlevnadsgrad&type=NE 
13 NE, Tillbud , http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/tillbud 
14 Peabs Arbetsmiljöhandbok 
15 Peabs Arbetsmiljöhandbok 
16 Fahlbeck, Arbetsmiljö, http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/arbetsmilj%C3%B6/117073#container 
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1. Lagens ändamål och 
tillämpningsområde 

2. Arbetsmiljöns beskaffenhet 
3. Allmänna skyldigheter 
4. Bemyndigade 
5. Minderåriga 

6. Samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare 

7. Tillsyn 
8. Påföljder 
9. Överklagande  

Den regelbok som används idag är skriven år 197717 dock har det uppkommit 
ändringar och uppdateringar. De senaste och aktuella ändringarna markeras med 
en gul bakgrund för att tydliggöra ändringar i regelverket.18 De senaste 
ändringarna började gälla den 1 januari 2009 och några för byggsektorn är:  

• Byggherren ska utse en person som byggarbetsmiljösamordnare, vilket kan 
vara en fysisk- eller juridisk person. 

• Byggherren har fortfarande samma ansvar över byggarbetsmiljön trots 
byggarbetsmiljösamordnare. I vissa fall kan en uppdragstagare ta över 
ansvaret om byggherren väljer detta. 19 

Föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten, AFS - upprättad av 
arbetsmiljöverket. Den används i kombination med arbetsmiljölagen och 
föreskriver hur risker kan minimeras i olika byggsammanhang. Den behandlar bl.a. 
hur beteendet vid takarbeten, schaktning, montering av gipsskivor, etc. ska vara.20 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 - Arbetsmiljöverket har upprättat 
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller för alla arbetsgivare, 
oavsett bransch, och dessa beskriver det ansvar som arbetsgivaren har i fråga om 
det dagliga miljöarbetet. Genom att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten på daglig basis ska ohälsa och olycksfall förebyggas och på så sätt 
skapa en tillfredsställd arbetsmiljö. Arbetet ska innefatta de sociala, psykiska och 
fysiska förhållanden som på något sätt berör arbetsmiljön i företaget. Arbetet ska 
bedrivas genom att låta arbetstagare och skyddsombud delta i arbetet. Det ska 
upprättas en arbetsmiljöplan, se föregående delkapitel, och rutiner hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.21 

2.1.3 Planering i projekteringsskedet 

Byggherren har en viktig roll redan i projekteringen av ett projekt där det finns 
stor möjlighet att påverka den kommande arbetsmiljön, både under uppförandet 
och i bruksskedet av projektet. Samordning mellan olika projektörer ska ske 
kontinuerligt för att undvika att framtida konstruktioner, installationer eller 

                                                 
17Fahlbeck, Arbetsmiljö,  http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/arbetsmilj%C3%B6/117073#container 
18Arbetsmiljöverket, Lag och rätt, http://www.av.se/lagochratt/aml/ 
19Arbetsmiljöverket, Lag- och föreskriftsändringar för bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatser, 
http://www.av.se/Aktuellt/artiklar/2008-12-04b.aspx 
20Arbetsmiljöverket, säkrare arbete, http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_539.pdf 
21 Arbetsmiljöverket,  Lag och rätt http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx  
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liknande skapar tillfällen för olycksfall. Den som är utsedd till 
samordningsansvarig har det övergripande ansvaret att samordningen sker.22 Till 
projektörer räknas bl.a. arkitekter, konstruktörer, VVS-konsulter, el och 
projekteringsledare. Det ska ske en riskbedömning under projekteringsskedet där 
alternativa lösningar ska göras för att säkerheten ska hålla en god standard. Med 
detta förarbete skapas det möjligheter som behövs för att t.ex. välja rätt 
utrustning, dimensionera byggelement rätt och hur transport till-, från och inom 
byggområdet ska ske. Genom att tidigt väga in arbetsmiljö i projektering skapas 
bättre förutsättningar för en framtida god arbetsmiljö där risker är minimala och 
arbetet flyter på. 
 
Projekteringen anses som en stor felkälla gällande arbetsmiljö där brister kan 
uppstå genom otillräckliga kunskaper, dålig samordning, alltför korta byggtider 
och försummelse av projektering. Arbetsmiljölagen och de föreskrifter som berör 
arbetsmiljö är viktiga och genom konstant uppdatering anpassas de till dagens 
samhälle. Genom skyddsombud och BAS U, byggarbetsmiljösamordnare under 
utförandet, kan direkta åtgärder sättas in ifall arbetsmiljön är otillräcklig. Det kan 
innebära en merkostnad i tid och pengar som inte hade behövts om en större vikt 
av arbetsmiljön hade beaktats i projekteringsskedet. 23 

2.1.4 Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö handlar om psykisk arbetsmiljö och för att alla ska trivas 
spelar samspelet mellan arbetare och arbetare samt arbetare och arbetsgivare stor 
roll. De ämnen som omfattar en god psykosocial arbetsmiljö är bra 
arbetsorganisation, positiv arbetsledningsklimat, personalpolitik, bra 
arbetsgemenskap, viss egenkontroll, bra löneutveckling och god arbetsmiljö.24 Det 
finns två synsätt att se på den psykosociala arbetsmiljön, kvalifikationsperspektivet 
och stressperspektivet. Den som är mest känd och som används för att se hur dagens 
psykosociala arbetsmiljö är kvalifikationsperspektivet, framtagen av Robert 
Karasek 1979. Karasek har tagit fram en modell som beskriver relationen mellan 
den anställdes kontroll över sitt eget arbete och de arbetskrav som arbetet medför. 
I modellen finns fyra typer av arbeten presenterade vilka är aktiva arbeten, passiva 
arbeten, hög- och lågpresterande arbeten.25 

Stress 

Idag är en stor faktor till vantrivsel och psykisk ohälsa stress. Allt ska gå snabbt, 
inte minst uppförandet av byggnader. Hans Selye var den person som bildade 
begreppet stress på 1940-talet och han förklarade stress genom att den hade tre 
faser. Den första fasen var alarmfasen, då kroppen går in i en beredskap som 
försöker lösa de problem som har uppkommit vilket gör att alla funktioner i 
kroppen minskar. Den andra fasen kallade Selye för motståndsfasen, den beträds om 
                                                 
22Arbetsmiljöverket, Byggnads- och anläggningsarbete, 
http://www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS1999_03.pdf   
23Olsson. H, Önsten,. G, http://www.av.se/dokument/Teman/bygg/projektering.pdf 
24Gömück, E, http://www.so.sekotomteboda.se/psykosocialarbetsmiljo.htm#ökad psykisk ohälsa 
25 Berglund T, Schedin S, Arbetslivet, s. 143-145. 
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personen i fråga inte klarar av lösa de problem som uppstår i första fasen. Den här 
delen av stress är det som upplevs som ”positiv stress” eftersom det är då 
människan presterar som bäst men prestationerna kräver mycket av kroppens 
energi. Den tredje, och sista fasen, är utmattningsfasen och det är den fas som är 
skadlig för kroppen. Immunförsvaret sänkts, kroppen visar fysisk påfrestning och 
definitionen ”går in i väggen” eller ”utbrändhet” uppstår. För att utmattningsfasen 
ska bli skadlig för kroppen ska fasen pågå under längre tid och kroppen får inte 
återhämta sig. Utbrändhet leder till längre återhämtningstid och längre 
sjukskrivningar. De största stressfaktorerna i byggbranschen är hård 
arbetsbelastning, tidspress och övergången i byggskedets olika faser.26 

Chef- och ledarskap 

I en organisation kan det finnas en eller flera chefer och ledare och deras uppgift 
är bl.a. att styra och motivera samarbetet så arbetet utförs på bästa sätt. Chefer kan 
finnas på flera olika nivåer och har varierande ansvar i organisationshierarkin men 
det är de som tar beslut, skapar yttre förutsättningar, fastställer och förmedlar de 
lagar/regler som gäller, utdelar belöningar samt bestraffningar. 
Sammanfattningsvis har chefen tre huvudfunktioner: 

1. Chefen representerar och, i första hand, framför organisationens mål, lagar 
och värderingar. Det är chefen som sätter upp tidsramar för ett arbete, 
påminner om organisationens lagar och regler samtidigt som han/hon 
måste uppmuntra och motivera arbetare.  

2. Chefen måste styra organisationen och medarbetarna parallellt som 
han/hon ska finnas där som stöd. Han/hon måste kunna sätta press på 
sina underordnade och vara auktoritär, vilket oftast kan mötas med sura 
miner men det är det auktoritära beteendet hos chefen som driver 
organisationen framåt. Det är viktigt i en stor organisation att chefen har 
stort inflytande och är auktoritär på arbetsplatsen. 

3. Chefen bestämmer om någon ska straffas, med t.ex. varning eller i värsta 
fall avskedning, om personen i fråga har brutit mot regler eller liknande. 
Men chefen bestämmer även hur belöningar ska hanteras och delas ut. En 
belöning kan t.ex. vara löneförhöjning, befordran, arbetstider, etc. 27 

Ledare är arbetsgruppens främste människa som samordnar gruppen och som 
fördelar de uppgifter som ska genomföras. Egenskaper som ofta bör finnas hos en 
ledare är att han/hon ska vara empatisk, ha social kompetens, ansvarskänsla, 
medarbetsorienterade och ha prestationslust. Sammanfattningsvis kan det sägas att 
ledaren ska ha utstrålning och bra självkänsla som gynnar andra och som 
gruppmedlem känner att han/hon kan vända sig till vid uppkomna problem eller 
frågor. Ger ledaren intryck av makt så ses det som en negativ egenskap. Det är 
ledaren som styr arbetsgången och ser till att samarbetet mellan gruppens 
medlemmar fungerar. Sammanfattningsvis har ledaren tre huvudfunktioner:  

                                                 
26 Theorell T, Psykosocial miljö och stress, s. 104-105. 
27 Berne, Olof, Kompendium, s. 91-100. 
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1. En av de viktigaste uppgifterna för ledaren är att förbinda gruppens 
gemensamma mål, regler och värderingar så att dessa inte ändras under 
uppgiftens/arbetets gång. Medlemmar i gruppen ska känna att de kan 
vända sig till ledaren för stöttning och coachning samtidigt som individen i 
gruppen ska kunna bli styrd åt det gemensamma målet. Eftersom ledaren 
förutsätts känna gruppmedlemmarnas svaga och starka sidor ska ledaren 
kunna ha förmåga att anpassa de yttre förutsättningarna efter detta. 

2. Vem ledaren är ska vara tydligt och ledaren ska kunna föra gruppens talan 
vidare till andra/högre uppsatta i organisationen. Ledaren ska kunna skapa 
en respekt för gruppen som ökar gruppens självkänsla, dvs. ledaren ser 
efter gruppmedlemmarnas behov. Det är viktigt att komma ihåg att ledaren 
inte alltid lyckas förmedla gruppens talan vidare men huvudsaken är att 
han/hon har prövat. 

3. I alla grupper förekommer det bråk och alla kan inte komma överens eller 
har olika idéer på hur problem kan lösas. Det är ledarens uppgift att reda ut 
vad som gynnar gruppen eller hitta orsaken till varför två inte kommer 
överens, om inte annat hitta en kompromiss så alla blir nöjda.  28 

Det finns tre olika beteendegrupper av ledare. Den första är mellanmänsklig vilket 
innebär att ledaren genomför arbetsuppgifter symboliskt, dvs. skriva under 
dokument, delta i möten, fördela tjänster, rådgivning samt övriga uppgifter som 
ingår i ledarrollen. Den andra beteendegruppen är informationsbearbetning vilket 
uttrycker sig som att ledaren är överordnande över gruppen. Det innebär att 
ledaren övervakar och förmedlar information från högre uppsatta i organisationen 
samt förmedlar vad gruppen vill och inte vill i olika aspekter. Den tredje och sista 
beteendegruppen är beslutfattardimensionen. Ledaren är driven, vill förändra och lösa 
problem samt förhandla och fördela resurser på bästa sätt. Ledaren brukar oftast 
vara en kombination av beteendegrupperna men en kan vara mer dominerade.29 

Path-Goal-teorin är en modell som beskriver vilken ledarstil som är mest lämpad 
att motivera sina medarbetare samt finna faktorer som måste förbättras i 
arbetsmiljön. Modellen är ett förhållande mellan att motivera sina anställda och de 
mål som är satta. Fig. 1 visar grundtankarna i Path-Goal-teorin och fig. 2 visar hur 
sambandet och grundtankarna ser ut om man tar hänsyn till olika 
ledarbeteenden.30 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Berne, Olof, Kompendium, s. 91-100. 
29 Wolvén Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, s. 131. 
30 Wolvén Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, s. 274-275. 
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Fig. 1: Path-Goal-teorins grundstruktur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Sambandet och grundtankarna i Patch-Goal-teorin. 

 

Gruppkultur och attityder 

Ett företag är, beroende på storlek, uppdelat i divisioner, regioner och arbetslag. 
Inom dessa uppdelningar bildas det naturliga grupper av olika individer som 
finner en tillfredsställelse av att umgås i en grupp samt har ett gemensamt mål. I 
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gruppen utvecklas normer, regler och attityder för hur gruppen ska bete sig vilket 
återspeglas i gruppens arbetsprestationer. Gruppens attityder är en inlärd tendens 
till att reagera på ett negativt eller positivt sätt till olika moment som sker. Det kan 
innebära att gruppen reagerar på ett särskilt sätt när ny information från företagets 
ledning fastslås. Är det en händelse som gruppen tycker är positiv  så anammar de  
den nya informationen i gruppkulturen men uppfattas den som negativ innebär 
detta att gruppen ställer sig emot beslutet genom att ignorera det eller i vissa fall 
aktivt motarbeta beslutet.31 
 
Kommunikation och motivation 

Det krävs en bra kommunikation mellan högre chefer, platschef, arbetsledare och 
byggnadsarbetare för att arbetsmomentet ska utföras på ett bra sätt. 
Informationen ska gå i rakt nedstigande led utan att viktig information faller bort 
och därför är det viktigt att avsändaren kommunicerar med ett uttrycksmedel som 
mottagaren förstår. I kommunikationsmodellen, fig. 3, spelar det ingen roll på 
viket sätt kommunikationen sker; vilket kan vara skriftligen, per telefon eller direkt 
mellan två personer. Den första fasen i modellen är inkodning, dvs. meddelandet 
går från avsändaren till mottagaren via en kommunikationsmetod. Den andra 
fasen är avkodning, vilket betyder hur mottagaren tar emot meddelandet och hur 
det tolkas. Den sista fasen är återkoppling, som visar om mottagaren tagit emot 
meddelandet på rätt sätt utan feltolkningar samt att avsändaren får feedback från 
mottagaren.32

Fig. 3: Kommunikationsmodell.  

För att få medarbetare att förstå och lyda de uppgifter som förmedlas måste en 
förståelse för individen och dess behov finnas. Den mest kända teorin är Maslows 
behovshierarki från 1954. Hans teori är idag en grund till att förstå hur man ska 
motivera de anställda vilket resulterar i en fungerande arbetsmiljö. 
Behovshierarkin består av fem olika nivåer, se fig. 4, där följande behov 
presenteras från lägst till högst: 

                                                 
31 Berne Olof, Kompendium, s. 22, 31, 37, 57-64. 
32 Bakka J. F., Fivelsdal E, Lindkvist L, Organisationsteori, s. 169-176. 
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1. Kroppsliga behov, som mat, motion och sömn, är det lägsta behovet på 
hierarkitrappan och den viktigaste. Det är alla basbehov som måste 
tillfredställas för att överleva. 

2. Trygghet, i form av pengar och tak över huvudet, är nästa trappsteg och 
innefattar de fysiska behoven. Uppfyller man de här känner sig individen 
trygg och har lite oro samt rädsla. 

3. Kärlek och gemenskap, som kommer från familj och vänner, är ett viktigt 
behov för att individen inte ska känna sig ensam och övergiven. Utan 
kärlek och gemenskap är det lätt att utvecklas till en person med psykisk 
osocial förmåga. 

4. Uppskattning, i form av feedback, är steget till självförverkligande och man 
känner sig respekterad av andra. Man kan säga att det här behovet påverkar 
självförtroendet, om det ska vara bra eller dåligt, beroende på hur mycket 
uppskattning som individen får. 

5. Självförverkligande är det högsta behovet på trappan och är en förutsättning 
att kunna utvecklas och vilja utvecklas.  

 
Fig. 4: Maslows behovshierarkitrappa 

 

Alla behov i trappan behöver inte tillfredställas för att andra behov ska gälla men 
ju längre ner i trappan det fattas behov desto mer påverkar det individen. 
Generellt kan man säga att trappsteg fyra och fem utnyttjas då en person ska 
motiveras och det är dessa steg som arbetsledare och chefer använder sig av för 
att motivera sina anställda i organisationen.33 Olika motivationsmetoder kan vara 
delmål som strävar mot organisationens mål eftersom det är en pådrivande kraft. 
Även utdelningar av belöningar, få medarbetaren att känna sig hörd vid problem, 
lönehöjningar eller bara bjuda på fika på rasten är en uppmuntran. Observera att 
för hög uppmuntran kan leda till en ond cirkel då nästa uppmuntran ska vara 
bättre än den förra för att ge effekt.34 En hårt styrande organisation kan ge en 
negativ effekt då det inte lämnar mycket egenansvar för den anställde.35  

                                                 
33 Wolvén Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, s. 169-170. 
34 Berne Olof, Kompendium, s. 57-66. 
35 Berglund T, Schedin S, Arbetslivet, s. 126-127. 
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En omotiverad medarbetare anses oftast som ”lat” vilket kan bero på flera av 
ovanstående aspekter men det effektivaste sättet att öka motivationen är att 
förbättra de yttre förutsättningarna, t.ex. material och redskap, eftersom dessa står 
för 80 % av arbetarens arbete.36 

2.1.5 Ansvar 

För att få en övergripande förståelse för alla aktörer på byggarbetsplatsen 
behandlas de var för sig. 

Byggherren  har huvudansvaret för arbetsmiljö och ser till att alla dokument som 
krävs ska upprättas samt utse två byggarbetsmiljösamordnare. Den första 
byggarbetsmiljösamordnaren är i planering- och projekteringsstadiet, BAS P, som 
har till uppgift att upprätta en arbetsmiljöplan samt andra dokument som krävs för 
uppförandet av byggnaden. Den andra byggarbetsmiljösamordnaren medverkar i 
upprättandet av byggnaden, BAS U, som ska förverkliga arbetsmiljöplanen och se 
till att den iakttas på byggarbetsplatsen av byggnadsarbetarna. 

Underentreprenörer på byggarbetsplatsen ska tillrättavisa sig efter den arbetsmiljöplan 
som byggarbetsmiljösamordnaren har tagit fram. Varje arbetsgivare på respektive 
underentreprenad måste även i sin tur underrätta byggarbetsmiljösamordnaren om 
vilka moment som kan medföra risk. Det ska beaktas i arbetsmiljöplanen. 

På varje byggarbetsplats ska det finnas ett skyddsombud. Det är till den här personen 
som arbetarna direkt vänder sig till om de anser något moment i 
byggproduktionen är direkt farligt eller innebär stor risk. Arbetsgivarens ansvar  är 
att förebygga risker och gör inte han/hon det vid uppkomst av nya risker går 
skyddsombudet in. Skyddsombudet har även som uppgift att göra skyddsronder 
på arbetsplatsen för att se till att upptäcka risker i tid. Det kan räcka med var 
annan eller var tredje vecka förutom då produktionen är mest verksam för då bör 
skyddsronden vara varje vecka. För att ha en översikt på vad som ska kontrolleras 
på varje skyddsrond använder sig skyddsombudet av en lista där varje riskmoment 
är noterat. 

Produkter som införskaffas till byggproduktionen eller de maskiner som hyrs in 
ansvarar tillverkare, importörer och uthyrare för. De ska se till att det de hyr ut eller 
säljer ska fungera och hålla den kvalité de har utlovat.37 

Kontrollansvarig ska från och med den 2 maj 2011 vara certifierad och utbildad inom 
området enligt Plan- och bygglagen. Innan den nya lagen kallades kontrollansvarig 
för kvalitetsansvarig men i och med byte av namn har kraven på denna yrkesroll 
blivit större. Ansvarsuppgifterna är att i byggherrens ställe upprätta en 
kontrollplan samt se till att kontroller på diverse maskiner, planer, etc. utförs.38 

                                                 
36 Berne Olof, Kompendium, s. 57-59. 
37 Arbetsmiljöverket, Vem är ansvarig för vad?, http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/ 
38 Boverket, Boverket myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, http://www.boverket.se/Om-
Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2010/2010---om-certifierade-kontrollansvariga-i-nya-plan-
-och-bygglagen/ 
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2.2 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen innehåller tre aktuella tidningsartiklar, en kort beskrivning 
av utsattheten i byggbranschen, statistik och tabeller av dagens situation. 

2.2.1 Tre tidningsartiklar om dagens arbetssituation 

I artikeln Så kan byggena bli säkrare på arbetsplatser, publicerad 2012-02-29, skriver 
Ola Månsson om att det fortfarande förekommer dödsolyckor och sjukskrivningar 
till följd av olyckor på byggarbetsplasterna, trots att det statistiskt har minskat 
under flera år. Månsson menar att Sveriges byggindustrier ska sikta mot en nollvision 
av olyckor och tillbud. Han anser även att Sverige ska lära sig av England som 
ligger i toppen av säkra byggarbetsplatser vilket beror på många aspekter, bl.a. att 
det ställs samma krav på underentreprenörer, UE, som på själva 
entreprenadföretaget, säkerhetsarbetet styrs av företagsledning samt ska det finnas 
realistiska mål uppsatta så alla kan få ta del av dem. Används detta som bas 
kommer satsningen ”En säker arbetsplats” att bli framgångsrikt samt att det ger 
bättre byggtider menar Månsson.39 
 
Hans Tilly och Torbjörn Johansson skriver i artikeln Varannan byggnadsarbetare är 
rädd för att gå till jobbet, publicerad 2011-11-07, om de rådande arbetsförhållanden 
på byggarbetsplasten och att det svenska Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, 
bedriver en avtalsrörelse om att införa arbetsmiljöcertifiering. Certifieringen 
innebär att alla som bedriver byggföretag ska vara godkända på sex punkter. Vid 
icke godkänt får inte aktuellt företag fortsätta inom branschen. Några av 
punkterna är att arbetstagare och ledning ska ha genomgått en 14 dagars 
skyddsombudsutbildning och företaget ska uppfylla alla tekniska krav för maskiner 
och verktyg. Novus opinion, har på uppdrag från Byggnads, undersökt hur 
arbetare upplever säkerhetsarbetet och arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. 
Resultatet visade att 50 %  var rädda för att gå till jobbet och 47 % anser att det 
fanns brister i den säkerhetsinformation som har getts ut. Arbetsmiljöverket påstår 
att slarv med personutrustning, korta byggtider som leder till stress samt brister i 
kunskap och riskanalyser är några aspekter till varför det fortfarande sker många 
olyckor som det gör idag. Tilly och Johansson anser även att regeringen inte 
förstår det allvarliga problem som finns och att de har skurit ner på 
arbetsmiljöverkets resurser vilket har bidragit till att det sker för få inspektioner på 
byggarbetsplatserna.40 

 
”Vi kräver en Arbetsmiljöcertifiering som en del i det viktiga arbetet för att skapa ett bättre 
arbetsklimat. Något som vi alla tjänar på och som räddar liv. Det behövs mer omtanke i vårt 
arbetsliv” skriver Tilly och Johansson i artikeln. 41   
 
I Bra arbetsmiljö och god produktivitet går hand i hand, publicerad 2011-11-08, diskuterar 
Ola Månsson, Mats Åkerlind, Roine Kristianson, Thomas Dahlberg, Hampe 

                                                 
39Månsson O, http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/29/s-kan-byggena-bli-s-kra-arbetsplatser  
40Tilly H, Johansson T, http://www.dn.se/Pages/Article.aspx?id=754423__Article  
41Tilly H, Johansson T, Citat: http://www.dn.se/Pages/Article.aspx?id=754423__Article 
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Mobärg och Pär Sjöhult att en bra arbetsmiljö ger en bra arbetsprestation. De vill 
förtydliga, utveckla samt argumentera emot Byggnads arbete med en 
attitydförändring till en säkrare arbetsplats. De håller inte med Hans Tilly och 
Torbjörn Johanssons artikel, Varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet, 
utan påpekar att Sverige är idag en av de främsta i att ha en säker byggarbetsplats 
och olyckor har minskat anmärkningsvärt under de senaste tio åren. De anser även 
att Byggnads vilja att införa en arbetsmiljöcertifiering inte ska vara obligatorisk 
utan frivillig. De menar att om företag istället samarbetar, se över löner och se ett 
helhetsperspektiv på arbetsmiljön, kan det i sin tur utveckla en bättre arbetsmiljö.42 

2.2.2 Utsatthetsgrad i byggbranschen 

Byggnadsarbetare har ett utsatt yrke där antalet olyckor och arbetssjukdomar 
drabbar den sysselsatta ungefär dubbelt så ofta som en typisk svensk arbetstagare. 
För att förebygga att detta uppstår krävs ett genomgående arbetsmiljöarbete i 
branschen för att få en större acceptans inom området. En stor del av 
arbetsmiljöarbetet påbörjas redan i projektering och planering men uppföljning av 
olycksfall är minst lika viktig.43 

Den totala byggverksamheten i Sverige sysselsätter 299 000 personer inom både 
privat och offentlig sektor, år 2010, och 8 % av dessa utgörs av kvinnor.  
Byggverksamheten är uppdelad i olika sektorer där 75 000 verkar inom 
husbyggnad, 38 000 i anläggningsarbeten och resterande 186 000 i specialiserad 
bygg- och anläggningsverksamhet där elinstallationer, mark- och grundarbeten 
samt värme- och sanitetsarbetet ingår. Under år 2010 mottog Försäkringskassan 
3000 anmälningar om olyckor med frånvaro samt 700 anmälningar om 
arbetsrelaterade sjukdomar. Det ger en olycksfallfrekvens på 10,094 olyckor/1000 
sysselsatta. 46 % av dessa olyckor har orsakat en frånvaro på minst 14 dagar och 
14 personer förolyckats. Av dessa olyckor är den vanligaste orsaken förlorad 
kontroll över någon form av handverktyg, fysisk överbelastning samt fallolyckor 
från varierad höjd, se tabell 1. 44 

Tabell 1: Antal arbetsolyckor efter orsak år 2009-2010. 

 

                                                 
42 Månså, Åkerlind, Kristianson m.fl., Bra arbetsmiljö och god produktivitet går hand i hand, 
http://www.dn.se/debatt/bra-arbetsmiljo-och-god-produktivitet-gar-hand-i-hand  
43Arbetsmiljöverket, säkrare arbete, http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_539.pdf 
44Arbetsmiljöverket, Byggverksamhet , http://www.av.se/dokument/statistik/sf/Af_2011_02.pdf  
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2.2.3 Privat byggindustri 

Byggindustrin inom den privata sektorn sysselsätter ca 270 000 personer inom 
bygg- och anläggningsarbeten.45 Under år 2010 mottog Försäkringskassan 1724 
anmälningar om olycksfall i den privata byggindustrin och det ger en 
olycksfrekvens på 11,3 olyckor/1000 sysselsatta. Exempel på orsaker till olycksfall 
var skador från verktyg och redskap samt fysisk överbelastning, se fig. 5.  

 
Fig. 5: Avvikelse arbetsolyckor år 2010, privat byggindustri.  

 

I jämförelse med föregående år, 2009, är de största förändringarna i minskningen 
av skador från maskiner och den största ökningen återfinns i ras och materialfel. 

Antalet anmälda arbetsskador på bygg- och anläggningssidan har under flertalet år 
minskat men år 2010 ökade olycksfrekvensen/1000 sysselsatta, se tabell 2.46 

 

Tabell 2: Översikt: Arbetsolyckor 1994-2010  

 

 

 

 

                                                 
45Samuelsson, B, Arbetsskador inom byggindustrin, 
http://www.bygg.org/UserFiles/Files/Arbetsmiljo/Arbetsskador_inom_byggindustrin_2010.pdf 
46Samuelsson, B, Arbetsskador inom byggindustrin, 
http://www.bygg.org/UserFiles/Files/Arbetsmiljo/Arbetsskador_inom_byggindustrin_2010.pdf 
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I diagrammet nedan visas den utveckling av olycksfrekvens/1000 sysselsatta och 
enligt statistiken har det skett en uppgång i registrerade olycksfall från 2009 till 
2010 vilket är den största ökningen på flera år.  

 
Fig. 6: Utveckling av olycksfrekvens.  

 

Antalet dödsolyckor på arbetsplatser år 2010, 9st, ligger i snittet i tidsintervallet 
1994-2010 och olyckorna är av varierande karaktär. Dödsolyckorna var bl.a. 
påbackning av maskin, ras, påkörning av tåg och fall från ställning. Se tabell 3 om 
antal dödsfall i arbetsolyckor. 47 

 

Tabell 3: Antal dödsfall i arbetsolyckor. 

 

                                                 
47Samuelsson, B, Arbetsskador inom byggindustrin 
http://www.bygg.org/UserFiles/Files/Arbetsmiljo/Arbetsskador_inom_byggindustrin_2010.pdf 
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3 Genomförande 
Nedan presenteras de metodval som valts till de frågeställningar som ställts. 

 

3.1.1 Litteraturstudie  

Det valdes två vetenskapliga litteraturkällor som berör frågeställningarna.  

Social modellering utvecklar en starkare säkerhetskultur 

Lauren A. Murphy, Michelle M. Roberts och Yueng-Hsiang Huang, 201248, har 
publicerat en vetenskaplig artikel där de reder ut begreppet social modellering för 
att kunna utveckla ett starkare säkerhetsbeteende på arbetsplatser. Författarna har, 
genom att göra en bred litteraturstudie av sociala modeller i olika sammanhang, 
valt att redovisa fem olika delar: definition av sociala modeller, mekanismer som 
påträffas under processen av en social modell som leder till beteendeförändringar, 
influenser som påverkar processen, beteendemässiga effekter och exempel på hur 
beteende kan förändras. Slutligen presenterar de en preliminär modell som berör 
säkerhetsarbete i stort som följs av konsekvenser av användandet av modellen.  
Till att börja med beskriver författarna begreppet social modellering som en 
aspekt av social kognitiv inlärningsteori där fokus ligger på lärande i ett socialt 
sammanhang, dvs. där individer lär av varandra. Genom observationer av andra 
människor kan en beteendeförändring ske hos individen genom att den tar till sig 
omgivningens budskap och gör det till sitt egna. Social modellering används som 
ett psykologiskt verktyg där människor steg för steg lär sig nya färdigheter där 
modellen tydligt och upprepande visar de betraktande hur förfarandet ska gå till. 
Ett ytterligare sätt att förstärka modellen kan kompletteras med broschyrer, 
information och träna på beteendena på sin arbetsplats.  
 
Den viktigaste psykologiska mekanismen inom social modellering är imitation, 
dvs. att lära sig en viss typ av handling genom att se andra utföra den. Författarna 
listar fyra olika underfunktioner till imitationsdelen; uppmärksamhet från 
betraktaren, bevarande, reproduktion och motivation. Tre faktorer kan påverka 
graden av motivering; direkt/extern belöning, iaktta en person för att bli som 
denne och egenproducerade värderingar/behov. Enligt författarna är 
motivationsfaktorn ett viktigt inslag då den förväntade belöningen förstärker 
bilden av den sociala modellen och styr individen åt rätt riktning. Belöningen ska 
vara tydlig och konstruktiv så att det blir enkelt för varje individ att se fördelar 
med ett rätt beteende i ett visst sammanhang. Belöningar i samband med en 
beteendeförändringsmodell kan skapa en imiterad inlärning och ett nytt beteende. 
De beteenden som blir inlärda utav en social modell kommer att ingå i individens 
"program" och kan därefter användas när det behövs. Individens tidigare kunskap 
kan förstärkas eller begränsas beroende på vad modellen har lärt dem för nytt 
beteende.  

                                                 
48 Murphy L, Roberts M, Huang, Social modellering utvecklar en starkare säkerhetskultur 
http://www.tandfonline.com.bibl.proxy.hj.se/doi/full/10.1080/1463922X.2010.506557    
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De individer som är nya i gruppen och saknar förkunskaper kan genom social 
modellering, dvs. betrakta människorna och miljön skapa sig ett socialt accepterat 
beteende. Författarna refererar till en teori om situationsmedvetenhet (SM) där 
människan, just genom att betrakta sin omgivning, kan tyda dess signaler och 
bilder för att skapa ett accepterat beteende. Varje människa är unik och då 
erfarenhet, kunskap, begränsningar och andra individuella skillnader spelar in blir 
SM annorlunda. I SM är det viktigt med tydliga mål för att informationen i 
arbetsmiljön ska vara lätt att analysera så ett passande beteende kan väljas. För att 
nå en god SM krävs en social modellering där individer lär sig hur ett visst 
beteende får konsekvenser.  
 
Sociala normer och gruppkulturer har stor inverkan på det beteende en individ 
visar upp i givna situationer som den har förvärvat genom att betrakta och lära sig 
av andra i samma miljö. Genom observationer av andra avläser individen de 
sociala signaler som gruppen sänder ut för att kunna anpassa sitt beteende till 
gruppens nivå för att nå en social acceptans. Det leder till att individen tar till sig 
gruppens beteende och gör det till sitt eget. Det innebär t.ex. att, om gruppen är 
konsekventa med att följa regler på arbetsplatsen kommer även individen att följa 
dessa, men är gruppen negativt inställda till de regler som finns och väljer att inte 
följa dem kommer individens beteende att spegla detta. 
 
En organisations policy kan på många sätt motarbetas av olika grupper inom 
organisationen för att gruppen har sina egna normer och attityder som inte 
överensstämmer med företagets bild av verksamheten. Författarna anser genom 
att använda sig av t.ex. teamwork och sociala modeller, där de medlemmar som 
integrerar på daglig basis i arbetsmiljön ingår, kan organisationen med hjälp av 
arbetsledare och organisatoriska stöd påverka arbetstagarens värderingar vilket 
resulterar i att dennes förmåga att samverka i arbetsmiljön ändras. Då antalet 
arbetstagare överstiger antalet arbetsplatsledningsmän är det viktigt att 
gruppmedlemmarna själva ser sig som förebilder. Genom att använda sig av ett 
korrekt och riktigt beteende, i enhetlighet med organisationens policy, kan andra 
individer lära sig av dem. Feedback förstärker bilden av vilket beteende som anses 
rätt och skapar därmed bättre överföring från modellen till arbetsplatsen. 
 
För att skapa en starkare säkerhetskultur krävs en ökad 
kommunikationsförbättring så att individerna blir medvetna om de risker och 
faror de utsätts för i sitt dagliga arbete. En beteendeförändring kräver, inte bara en 
attitydförändring hos arbetstagare, utan även en förändring av arbetsledare och 
högre uppsatta chefer. Skribenterna visar på att utbildning av arbetsledare och 
chefer inom området sociala färdigheter i samband med arbetstagare, ökar 
beteendeförändringar hos arbetstagare. Relationen mellan chefer/ledare och 
arbetstagare är viktig att utveckla då det är där arbetstagaren får veta sin roll i 
arbetet. Organisationens policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet bestäms högst 
upp i hierarkin och det är viktigt att information översätts rätt och förmedlas på 
ett riktigt sätt nedåt i leden. Det är viktigt att ha en genomgående linje i 
organisationen så att alla riktlinjer och förhållningssätt följs på alla arbetsplatser. 
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Författarna menar vidare att om arbetsledare och chefer talar om produktivitet 
och hastighet kommer detta skapa ett arbetsklimat där säkerheten inte är ett högt 
prioriteringsområde då arbetstagare lär sig att "tid är pengar". Gruppens normer 
och värderingar ändras då de uppfattar att ledningen vill stressa på arbetet och 
upplever det som att ledningen inte alls är intresserad av de anställdas säkerhet och 
därför kommer inte de anställda inte heller att agera såsom de förväntas att göra. 
 
Författarna har genomfört en litteraturstudie vilket ledde till att de insåg att det 
saknades forskning om sociala modeller inom säkerhetsområdet och de har därför 
utvecklat en förslagsmodell, se fig. 7. De menar att modellen, som kan utformas 
som video, broschyrer eller en modell i den befintliga arbetsmiljön, kan öka 
betraktarens informationshantering. De menar också att området är så pass 
outforskat, inom säkerhetsområdet, att framtida forskare borde fokusera på 
utvalda bitar och att deras gemensamma resultat borde sammanställas för att få en 
greppbar bild.  
 

 
  
Fig. 7: Förslag på modell till social modellering. 
 
Ergonomi är ett område som kan dra nytta av sociala modeller då t.ex. en video 
kan visa hur arbetet ska ske till då skriftliga instruktioner kan vara svåra att förstå 
vilket leder till att hjälpmedlet inte används på rätt sätt. Eller att det inte används 
alls, då individerna inte förstår nyttan med att använda dem. Forskning visar, vid 
komplicerad utrustning, att ett mer riktigt beteende uppvisas ifall det har 
presenterats en social modell innan användandet för de utövande individerna. 
Författarna menar också att det är viktigt att en person som kan hantera 
utrustningen är med och demonstrerar och hjälper de andra på arbetsplatsen efter 
den sociala modellen för att ytterligare påvisa rätt beteende.  
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För att ändra en organisations säkerhetskultur tycker författarna att användandet 
av sociala modelleringar bör övervägas då organisationen presenterar nya 
säkerhetsåtgärder och nya ergonomiska hjälpmedel. Det skulle skapa en möjlighet 
till ett säkert beteende som genom feedback och förstärkningar kan bli en del av 
gruppens normer. Det nya beteendet kan införlivas i de gamla beteendena och 
skapa en starkare säkerhetskultur då arbetstagarna inser fördelarna med ett säkert 
arbete. Slutligen anser skribenterna att användningen av sociala modeller minskar 
risken för att arbetstagarna ska lära sig nya arbetssätt på fel vis, dvs. de lär sig att 
använda det nya arbetssättet på rätt sätt direkt, i enighet med organisationens 
policy.  

Brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatsen - en konsekvens när ekonomin 
prioriteras före mänskliga värden 

Henrik Björklund och Anna-Klara Johansson publicerade i en examensrapport 
från Chalmers Tekniska Högskola 2007, inom civilingenjörsprogrammet Väg och 
Vattenbyggnad49, olika brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatsen kan uppstå 
beroende av att ekonomi främjas före mänsklig värden. De visar hur produktivitet 
beror på om byggarbetsplatser har god eller dålig arbetsmiljö, där en dålig 
arbetsmiljö inte bara bidrar till en försämrad produktivitet utan också en 
arbetsplats som domineras av skador, sjukfrånvaro och ökad personalomsättning. 
De anställdas upplevelse av ledningens arbete och hur de behandlas har också en 
direkt anknytning till en god arbetsmiljö så vikten av ett bra ledarskap och 
samarbete är en viktig faktor.  
 
Ledar- och chefsroller har stor betydelse på arbetsplatser och främst är det 
ledarrollen, som de arbetande dagligen kommer i kontakt med, som påverkar 
mest. Medan en chef är formell och styr en organisation byråkratiskt så har 
ledaren en central roll som styr gruppen. En ledaren ska visa ett acceptabelt 
beteende då denne är förebild för gruppen vilket kan påverkar normer och 
attityder. Om ledare och chefer visar att säkerheten är högt värderad kan detta 
anammas på arbetsplaster. 
  
Författarna visar på vikten av god kommunikation mellan ledning och anställda då 
det är där det ofta brister i projekt. Högt upp i organisationen bestämds de normer 
och värderingar företaget ska följa och det är viktigt att förståelig information 
sprids i hela organisationen. Otydliga ledare och chefer ger otydlig information 
vilket skapar missförstånd och negativa fördomar. Publicisterna anser att det krävs 
en tvåvägskommunikation, dvs. återkoppling på information för att veta att 
budskap uppfattas på rätt sätt. 
 
Författarna visar på att säkerheten på arbetsplatsen står i direkt anknytning med 
organisationernas belöningssystem som består av ackord och bonusar vilket är en 
tillfällig ökad inkomst. Hårt styrda ekonomiska projekt kan medföra att byggtider 

                                                 
49 Björklund H, Johannson A-K, http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/61698.pdf  
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pressas ytterligare och om de anställda får belöningar då ett snabbt arbete har 
utförts skapar det en miljö där genvägar tas. Det innebär att säkerheten prioriteras 
mindre än den ekonomiska vinningen. Pressade byggtider kan skapa stress då 
mängden arbete ökar under en förkortat arbetsperiod. Stress kan även uppkomma 
av brist på kommunikation, dåligt ledarskap, frustration, otrygghet och monotona 
arbetsuppgifter. Stressade arbetsmiljöer skapar ett behov av att färdigställa arbetet 
på kort tid vilket kan betyda att t.ex. användandet av hjälpmedel får lägre 
prioritering. 
  
Gruppkulturer och värderingar är ofta starka i stora organisationer där de anställda 
skapar en egen grupp att känna tillhörighet till. Gruppkulturer kan vara något 
positivt och bidra till en god arbetsmiljö om alla grupper vill uppnå likartat resultat 
men det kan också innebära motstånd mot förändringar och ovilja att ta till sig nya 
saker. En grupps normer och attityder överförs till nya medlemmar för att denne 
vill bli socialt accepterad. Författarna listar tre symptom som visar på en stark 
gruppkultur:  
 
 1. En överskattning av gruppens makt och moral, där de 
  anställda rättfärdigar sina handlingar för sig själva och 
  tror att det gruppen gör är riktigt. 
 2.  Att gruppen skapar större avstånd till andra grupper då 
  andra gruppers värderingar och åsikter anses felaktiga. 
 3. Individer i gruppen som tänker annorlunda utsätts för 
  grupptryck. Gruppen anses som en enhet där vissa  
  medlemmar bestämmer vad som ska vara gruppens 
  åsikter utåt. 
 
Ett projekt har störst möjlighet att påverka den framtida arbetsmiljön i starten av 
projektet, menar författarna, även om tidsramar och tillägg i projektets tidiga 
skede skapar problem för planerarna. Genom god kommunikation och bra 
planering kan även projekt med stor tidspress på sig skapa en bra produktivitet där 
arbetsmiljön är prioriterad.  
 
Enligt Björklund och Johannson är det byggföretagens kortsiktiga ekonomiska 
tänkande som är den bakomliggande orsaken till pressade byggtider. Vid 
upphandling väljs ofta det mest fördelaktiga priset och det gynnar företag som har 
sparat in på arbetsmiljöåtgärder och säkerhet då de regler och lagar som finns inte 
efterföljs. Författarna menar på att det sällan görs inspektioner på arbetsplatser av 
Arbetsmiljöverket och om de utförs och det finns fel får företaget tid att rätta till 
dessa i efterhand flertalet gånger innan företagen drabbas av ekonomisk 
bestraffning, vite. Det leder till chansningar i planeringen då företagen inte är 
rädda för att bryta mot gällande regler. Vidare menar Björklund och Johansson att 
det inte kommer bli en förbättring av arbetsmiljön om inte det blir kostsamt att 
bortprioritera säkerheten så det krävs att samhället i sig kräver en förändring.  
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3.2 Fallstudie  

Information söktes om metoden fallstudie och av litteraturstudien valdes en bok, 
Fallstudier: Design och genomförande av Robert. K. Yin. Han beskriver att en fallstudie 
är en form av en datainsamlingsmetod som analyserar främst individer, grupper 
och organisationer i dagens samhälle. Det som kännetecknar ett underlag för en 
fallstudie är frågeställningar som innehåller ”hur eller varför”.50 

En fallstudie är en bra metod att använda då Peab, division Syd, har en situation 
att analysera. Efterlevnad av ordnings- och skyddsregler som företaget föreskriver 
är bristfällig samt att de ergonomiska redskap och möjlighet till fysisk aktivitet 
som företaget erbjuder inte används. Peab försöker kontinuerligt förbättra 
arbetssituationen på byggarbetsplatserna genom att ett dagligt arbetsmiljöarbete 
men det rapporteras flera olyckor och tillbud varje år. Nedan följer en beskrivning 
av det arbetsmiljöarbete som bedrivs på företaget, taget från Peabs egenframtagna 
arbetsmiljöhandbok. Den innehåller regler, lagar och föreskrifter som berör 
arbetsmiljö i företaget samt ledningens beslut och generella kundkrav där dessa 
har förtydligats för att kunna ge tydliga instruktioner. Arbetsmiljöhandboken finns 
tillgängligt på "Planket" som är företagets egna intranät för att systematiskt kunna 
uppdateras och förbättras.51 

3.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

Peab bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagstiftningen, 
SAM, där syftet är att säkerställa en god och säker arbetsmiljö genom att driva 
frågor som omfattar de fysiska, psykologiska och sociala aspekter. Genom SAM 
ställs det krav på skriftliga rutiner, arbetsmiljöpolicy, delegering av arbetsuppgifter. 
Verksamheten ska riskbedömas och åtgärdas i förebyggande syfte som 
tillsammans med en uppföljning utvärdera hur arbetet fungerar. Utöver detta 
kräver SAM en tillgänglig företagshälsovård.  
 
Tavlan Arbetsmiljöanslag innehåller bl.a. arbetsmiljöplan med riskreducerande 
åtgärder, skyddsrondsprotokoll etc. Det ska ske regelbundna miljö- och 
skyddsronder cirka en gång i veckan då byggskedet har en intensiv och föränderlig 
period. Bas U ska tillsammans med skyddsombudet på arbetsplatsen och eventuell 
annan berörd personal genomföra de ronder som krävs. Byggherren ska utse en 
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS P, och en 
byggarbetsmiljösamordnare för själva utförandet, BAS U. Peabs ombud bedömer 
förutsättningarna för att Peab ska kunna vara BAS P och BAS U under hela 
projektets gång och i de fall de ansvarar för uppdraget medföljer ansvar och 
arbetsuppgifter.   
 
En lyftanordning är en arbetsplattsform som finns i olika utföranden till vissa 
typer av arbeten. Vid risk för fall och för säkert tillträde till plattform krävs 
personlig fallskyddsutrustning. De som använder eller leder arbetet ska genomgå 
utbildningen Förarutbildning mobila arbetsplattformar. Till lyftredskap räknas band, 
                                                 
50 Yin, Robert K., Fallstudier: Design och genomförande, s.7 ff. 
51 Peabs Arbetsmiljöhandbok  
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rundslinga, stållina och kätting vilka ska vara godkända för den påtänkt last. Det 
krävs en kompetensutbildning Användning av lyftredskap vid användandet. 
 
Varje arbetstagare har en personlig skyddsutrustning som består bl.a. av 
hörselskydd, arbetsskor, varselkläder, fallskyddsutrustning, hjälm och handskar. 

3.2.2 Arbetsmiljöplan, AFS 1999:3 

En arbetsmiljöplan skall upprättas i ett tidigt skede i projekteringen och den 
upprättas av byggherren, alternativt BAS P. Den färdiga arbetsmiljöplanen ska 
anslås på Peabs tavla ute på byggarbetsplatsen och syftet med den offentliga 
placeringen är att alla på arbetsplatsen ska veta vilka risker som identifierats i det 
kommande arbetet samt hur dessa skall undvikas. Arbetsmiljöplanen är ett 
hjälpmedel till att förebygga olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen och den 
innehåller ordnings- och skyddsregler, arbetsplatsen organisation, bedömning av 
risker och beaktande av risker. BAS U ansvarar för att uppdatera 
arbetsmiljöplanen samt att informera arbetstagarna.  

Ordnings- och skyddsregler 
Peab har gemensamma ordnings- och skyddsregler för alla arbetsplatser oavsett 
lokalisering och dessa gäller alltid. BAS U har befogenhet att tillsammans med 
skyddsombud och KMA-resurs göra anpassningar av ordnings- och 
skyddsreglerna i form av undantag och tillägg. Undantag kan enbart ske i form av 
personlig skyddsutrustning som t.ex. skyddshjälm, skyddskor, varselkläder och i 
form av uppmärksamhetskrav som mobiltelefon och ljudanläggning. Tillägg kan 
göras för samtliga punkter i arbetsmiljöplanen och har byggherren högre krav än 
Peabs minimikrav läggs dessa till.  

Arbetsplatsens arbetsmiljöorganisation  
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bära huvudansvaret för företagets 
arbetsmiljö och genom att följa svensk arbetsmiljölagstiftning styrs både 
arbetsgivare och arbetstagare att följa lagar och föreskrifter som ska säkerhetsställa 
arbetsmiljön. Peab har valt att delegera arbetsmiljöansvaret nedåt i organisationen, 
för att skapa en större förståelse och insikt i dagens arbetsmiljöarbete på alla 
positioner samt för att nå en större del av organisationen ute i produktionen. 
Platschefen har den slutliga skyldigheten att se till att arbetsmiljöansvaret 
efterföljs. Det finns stödorganisationer som innehåller utsedda arbetsmiljöchefer, 
KMA-samordnare och produktionscoacher för att assistera det dagliga 
arbetsmiljöarbetet. Skyddsverksamheten innefattar skyddsombud, 
arbetsmiljöhandläggare, den centrala skyddskommittén och deras uppgift är att 
hjälpa platsledningen att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö på arbetsplatsen.    

3.2.3 Inventering av risker 

Genom att noggrant analysera projektet utefter de risker som kan uppkomma i de 
förväntade arbetssituationerna på arbetsplatsen så möjliggörs en säkrare 
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arbetsmiljö. Inventeringen skall visa vilka av de risker som kräver särskilda 
åtgärder, enligt AFS 1999:3 § 12a, samt vilka ytterligare risker som identifierats.  
 

3.2.4 Riskbedömning/arbetsberedning 

Arbetsmoment som är ansedda som en säkerhetsrisk utifrån tidigare 
riskinventering ska arbetsberedas vilket genomförs av arbetsledning och berörda 
hantverkare för det särskilda momentet. Det riskfyllda momentet ska 
säkerhetsställas genom en noggrann genomgång av arbetsmomentet så krav på 
säkerhet beaktas. Medför det en ändring av arbetsmiljöplanen ska den uppdateras. 

3.2.5 Peab hälsa och fritid 

Peab erbjuder friskvård och fritidsaktiviteter inom sport och hälsa, fritid och 
hobby samt kultur och nöje vilket ger möjligheter att sysselsätta fritiden och 
därmed öka arbetsprestationerna.52 Företaget arbetar för ett friskare manskap och 
en hälsofrämjande arbetsplats. De strävar mot detta genom tre faktorer: 

• Främjande – utveckla nya metoder som kan hindra ohälsan. 

• Förebyggande – undvika risker och olyckor genom att identifiera 
riskfaktorer. 

• Rehabiliterande – behandling av skador och symtom.  

Ett hälsofrämjande ledarkap på Peab bidrar till att chefer och ledare blir en 
förebild för andra medarbetare så de kan vända sig till dem vid problem eller råd. 
Medarbetarens uppgift är att han/hon ska ansvara för sin egen person för att vara 
en bra medarbetare. Det stärker hälsa och gemenskap på arbetsplatsen vilket 
skapar en bra arbetsmiljö.53 

3.2.6 Handslaget 

Handslaget är en enkätundersökning som i snitt genomförs en gång vart annat år, 
senast år 2011. Anledningen till varför Peab gör en enkätundersökning är för att få 
information från alla medarbetare om deras arbetssituation och kunna åtgärda 
brister om det skulle finnas några samt förbättra arbetssituationen. Division Syd 
har haft en hög svarsfrekvens. Peab tillhandahåller för de verksamheter som 
önskar datorer på varje arbetsplats för att slippa hantera pappersenkäter. Enkäten 
besvaras på arbetstid. Frågor i enkäten är övervägande samma från gång till gång 
men det förekommer omformulering och nya frågor. Anledningen är att Peab ska 
kunna jämföra resultatet med tidigare gång och se om det har skett någon 
förändring eller om eventuella åtgärder har gett resultat. 

År 2011 deltog 87 % i enkätundersökningen i Division Syd och resultatet visade 
att det finns områden att förbättra inom ledarskap, informationsspridning, fysisk 
hälsa och arbetsmiljö.  
                                                 
52 Peabs Arbetsmiljöhandbok 2012 
53 Peab - Broschyr Hälsa och Fritid 
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3.3 Intervjuer  

Att få svar - intervju, enkät, observation av Jan-Axel Kylén54 och Intervju – konsten att 
lyssna av Jan Krag Jacobsen55 är den litteratur som använts för att skapa en bra 
intervjuteknik. Den första frågeställningen berör efterlevnadsgraden av ordnings- 
och skyddsregler och besvaras bl.a. genom korta telefonintervjuer med 
platschefer, arbetsledare och skyddsombud. De fick svara på sju till nio frågor 
rörande arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen, se bilagor 1, 2 och 3. Ett 
förberedande mail skickades ut med frågor, intervjudag och förväntad tidsåtgång.  

Den andra frågeställningen om fysiska hjälpmedel besvarades bl.a. genom en 
intervju på 40 minuter med Peabs hälso- coach. Ett mail skickades ut om dag, tid 
och de frågor som skulle besvaras, se bilaga 4. Telefonintervjun utfördes i form av 
en panelintervju dvs. fler intervjuantecknare än intervjuade personer för att öka 
validiteten och reliabiliteten. En person förde samtalet framåt och ställde frågor. 
Intervjun började med att hälso- coachen pratade fritt om deras verksamhet innan 
intervjun gick in på detaljrikare frågor.  

3.3.1 Intervju - Platschefer 

Nedan presenteras en anonym sammanställning av de intervjuer som gjorts med 
elva platschefer från olika arbetsplatser i division Syd. För samtliga intervjuer, se 
bilaga 1. 
 
Alla platschefer är eniga om att det är platschefens huvudansvar att ordnings- och 
skyddsreglerna följs. Tio av dem säger även att det är den enskilda individens 
ansvar att de efterlevs. En platschef säger: ”Det är Bas-P: s ansvar att alla har blivit 
informerade och förstår ordningsreglerna”. Fem platschefer tycker att reglerna efterlevs 
på arbetsplatsen medan resterande tycker att det är lite olika. Underentreprenörer 
upplevs sämre på att efterleva ordnings- och skyddsreglerna än Peabs egna 
hantverkare. ”Efterlevnaden av reglerna fungerar bra då alla arbetare gör som de ska och 
förstår riskerna som ligger bakom” säger en platschef. För att förbättra efterlevnaden 
av regler tycker alla platschefer att upprepande information, i varierande mängd, 
och hårdare markering av vad som tolereras på arbetsplatsen tros vara mest 
effektivt. De som inte efterlever ordnings- och skyddsreglerna ska utan tvekan 
avvisas från arbetsplatsen om de inte vill ändra sig efter tillrättavisningen och 
ingen särbehandling ska ges. En platschef tycker även att utdelning av böter ska 
kunna ske i samband med avvisning från platsen.  
 
Samtliga platschefer anser att de får tillräcklig information och resurser från sin 
chef men två platschefer anser att deras chefer kan besöka och informera på 
arbetsplatsen. Platscheferna upplever att det är olika attityder från arbetsplats till 
arbetsplats om säkerhetsfrågorna. Hantverkare upplevs nonchalanta och 
reaktionerna är allt från aggressivt till ingen reaktion vid uppmaning om att 
använda sin säkerhetsutrusning. Tre platschefer tycker inte det är några problem 
med negativ attityd kring säkerhetsfrågorna.  
                                                 
54 Kylén Jan-Axel, Att få svar- intervju, enkät, observation, s.11 ff. 
55 Jacobsen J. K., Intervju – konsten att lyssna, s 14-17. 
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För att förbättra chefskapet uppger samtliga platschefer att de går på kurser som 
anordnas av Peab som kan motivera och engagera sina hantverkare men de söker 
inte externa kurser. För att öka medvetenheten om ordnings- och skyddsreglerna 
tycker majoriteten att de ska informera på veckomöten och försöka få hantverkare 
att förstå att det är för deras egen skull som säkerhetsutrusning används. ”Informera 
ofta och alltid säga till dem som bryter mot uppsatta regler” säger en platschef medan en 
annan säger: ”Sprida uppgifterna inom tjänsteorganisationen så fler har ansvar att informera 
samt lägga ansvaret hos någon som har hand om arbetsmiljö”. En platschef säger att 
skillnaden mellan hans arbetsplats och andra är att extra varselkläder finns på 
arbetsplatsen och därför finns ingen undanflykt att inte använda dem. 
 
Alla platschefer säger att det sker planering utifrån ett produktionsstartmöte och 
en produktionstidsplan på varje bygge för att minimera störningar och möjliggöra 
en samordnad produktion. En platschef förklarar även: ”Det sker förändringar på 
vägen under byggtiden och då kan det vara svårt att få med alla papper”.  
 

3.3.2 Intervju – Arbetsledare 

Nedan presenteras en anonym sammanställning av de intervjuer som gjorts med 
åtta arbetsledare från olika arbetsplatser i division Syd. För samtliga intervjuer, se 
bilaga 2. 
 
Oavsett arbetsledare är svaret detsamma; det är platschefen på byggarbetsplatsen 
som har huvudansvaret gällande efterlevnad av ordnings- och skyddsregler. 
Majoriteten av de intervjuade anser också att var och en har ett personligt ansvar 
att efterleva de regler som gäller på arbetsplatsen. Sex arbetsledare anser att 
efterlevnaden av reglerna är bra men att det alltid kan förbättras. En arbetsledare 
menar att situationen är under kontroll men vid upprepande tillfällen får 
argumentera med vissa hantverkare för att de ska följa reglerna. Flertalet nämner 
också att underentreprenörer är sämre än företagets anställda på att efterleva regler 
och att de måste vid upprepande tillfällen ge tillsägelser till dessa. För att förbättra 
efterlevnaden av ordnings- och skyddsreglerna menar två arbetsledare att det ska 
finnas möjlighet till hårdare konsekvenser om en arbetare inte sköter sig. Det kan 
vara t.ex. böter eller avvisning från arbetsplatsen och att detta drivs konsekvent 
utan undantag. En annan arbetsledare tycker att underentreprenörer är ett stort 
problem och dessa bör få en genomgång av de ordnings- och skyddsregler som 
gäller på arbetsplatsen vid ankomst. ”Genom en tydlig och konsekvent linje från 
arbetsledningen samt att försöka få varje arbetstagare att inse sitt eget ansvar för den personliga 
säkerheten skulle en förbättring av ordnings- och skyddsreglerna ske” säger en arbetsledare. 
 
Alla arbetsledare anser att den information de får från sin närmaste chef är 
förståelig och bra. En anser att det sker ständiga utskick med information så 
kommunikation mellan arbetsledare och chef fungerar i det avseendet. 
Flera arbetsledare tycker att de flesta hantverkare reagerar bra vid tillsägning och 
att de är positivt inställda till säkerhetsarbetet. Det finns alltid någon som inte 
lyssnar på tillsägelse och då menar en arbetsledare att det gäller att vara 
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konsekvent och avvisa dem från arbetsplatsen. Ibland uppstår diskussioner mellan 
hantverkare och arbetsledare där arbetsledaren i fråga är tvingad att argumentera 
varför hantverkaren bör bära t.ex. hjälm. Även i denna fråga upplevs 
underentreprenören som ett problem och accepterar inte uppmaningar lika bra 
som egna anställda. ”Nyanställda och nyutexaminerade hantverkare har lättare att anpassa 
sig till nya regler på arbetsplatsen i jämförelse med de äldre” säger en arbetsledare. 
 
Alla arbetsledare försöker att gå på de interna kurser som Peab anordnar för att 
förbättra ledarskapet men att de inte aktivt söker externa kurser utanför företaget. 
En arbetsledare svarar att det var ett tag sedan sen denne deltagit i en kurs men 
har deltagit i flertalet kurser genom åren.  

 
Flertalet intervjuade arbetsledare menar att det krävs en förbättrad 
kommunikation mellan hantverkare och arbetsledare gällande ordnings- och 
skyddsregler för att öka medvetenheten. Det är viktigt att påtala när de gör fel och 
informera om tänkbara olyckor och tillbud som faktiskt kan uppstå, ge konkreta 
exempel. En annan arbetsledare vill ha samling veckovis där de gemensamt tar 
upp och diskuterar säkerheten och nuläget på arbetsplatsen. Använda en hårdare 
linje där konsekvent bötfällning och avvisning från platsen kan ge resultat. ”Det 
gäller att få hantverkarna att se helheten och få en förståelse till varför säkerhetsåtgärderna 
finns” säger en arbetsledare.  

 
Alla arbetsledare säger att det ska ske en planering utifrån ett 
produktionsstartmöte och en produktionstidplan som möjliggör en samordnad 
och styrd produktion men det efterlevs inte alltid. Anledningen kan vara mindre 
projekt eller tidsbrist men företaget strävar efter att detta ska alltid bli en rutin. 

3.3.3 Intervju – Skyddsombud 

Nedan presenteras en anonym sammanställning av de intervjuer som gjorts med 
sju arbetsledare från olika arbetsplatser i division Syd. För samtliga intervjuer, se 
bilaga 3. 
 
Alla skyddsombud är eniga om att det är platschefen som har det yttersta ansvaret 
för att ordnings- och skyddsreglerna följs på arbetsplatsen men även att varje 
arbetsledare och skyddsombud har ansvar för sina medarbetare. Vidare menar de 
att varje enskild individ också har ett stort eget ansvar i att vara sin egen 
skyddsombudsman vilket de tycker att många medarbetare glömmer bort. 
Beroende på arbetsplats svarade skyddsombuden att efterlevanden av ordnings- 
och skyddsreglerna är varierande. Vissa skyddsombud menar att efterlevnaden inte 
fungerar bra där medarbetare inte följer alla regler som finns på arbetsplatsen utan 
enbart efterlever de regler som anses vara passande. På andra arbetsplatser 
fungerar efterlevnaden mycket bra där platschef tillsammans med ledning driver 
en rak och tydlig linje gällande ordnings- och skyddsregler vilket gör att arbetarna 
vet exakt vad som gäller. Ett skyddsombud berättar att det finns, och kommer att 
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finnas, individer som alltid efterlever reglerna medan andra inte gör det. Avsteg 
från regler är ett problem och det finns en stor förbättringspotential. 
  
Med en förbättrad kommunikation och dialog mellan arbetare, skyddsombud och 
ledning bör efterlevnaden av regler bli bättre. Det bör ske en återkoppling mellan 
parter där den som överlämnar informationen ser till att mottagaren förstår 
innebörden av informationen och att denne vet vad som gäller vid överträdelse. 
Det krävs att arbetsledare och platschefer tydligt driver och håller samma linje på 
arbetsplatsen där inga undantag accepteras. Flödet av information bör vara 
fortlöpande under arbetsprocessen för att påminna om vikten av att efterleva 
regler. Genom att låta arbetsledare/hantverkare delta i möten angående ordnings- 
och skyddsregler skapas ett tillfälle för dessa att yttra sig och på så sätt skapa en 
känsla av delaktighet vilket kan leda till att efterlevnaden förbättras. Ett 
skyddsombud menar att det viktigaste är att få en arbetsmiljö där individer 
påminner varandra om att följa regler för att uppnå en säkrare arbetsmiljö.  
 
De flesta skyddsombud tycker att informationsflödet från arbetsledning och 
platschef är bra och de får den information som behövs för att kunna bedriva sitt 
uppdrag. Andra menar att den informationsmängd de får beror till stor del på 
vilken platschef som är ansvarig för deras arbetsplats. Beroende på den kunskap 
platschef och ledning besitter prioriteras arbetsmiljö olika och därmed varierar 
även informationsflödet till de anställda. Skyddsombudsträffar är ett bra tillfälle 
för arbetsledning att ge information och dessa träffar är uppskattade. De saknar en 
tydlig och allmän information där alla arbetare medverkar.  
 
De flesta hantverkare förstår att det är för deras eget bästa att använda sin 
skyddsutrustning och dessa personer accepterar även påminnelser utan att ge 
tillbaka en negativ attityd till skyddsombudet i fråga. De hantverkare som inte 
alltid använder sin skyddsutrustning har för det mesta en machoattityd där de tror 
att olyckan aldrig dem själv och att de därför kan välja bort att efterleva vissa 
regler. Dessa uppvisar också en negativ attityd vid tillsägelse och tycker att andra 
ska strunta i vad de gör och sköta sitt eget. Flera skyddsombud påpekar att 
underentreprenörer inte alltid efterlever reglerna. Ett skyddsombud menar att de 
yngre på företaget har en bättre säkerhetskultur med sig från deras utbildning och 
attityden är sällan negativ vid påminnelser då de redan är insatta i säkerhetsarbetet. 
För att öka medvetenheten om ordnings- och skyddsregler anser de flesta 
skyddsombud att de bör vara tydligare i sin dialog med medarbetare. Det är viktigt 
att förklara vad som gäller på arbetsplatsen och vad som kan hända om de inte 
följer reglerna, sett till anställning och eventuell olycka. Ett skyddsombud menar 
att rollen som skyddsombudsman är en informell ledarroll där skyddsombuden 
ska vara ett föredöme för gruppen och föregå med gott exempel. Genom att synas 
tydligare på arbetsplatsen och påminna andra om ordnings- och skyddsreglerna 
hoppas de att skapa en bättre arbetsmiljö.  
 
Flera skyddsombud tycker inte att planeringen är tillräckligt bra men att de antar 
att den skapades utifrån ett produktionsstartmöte. Vid flertalet tillfällen har 
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ofullständiga handlingar skapat merarbeten, andra störningar och att det 
upplevdes som att deras arbetsmiljö inte alltid var prioriterad.  

3.3.4 Intervju – Hälsocoach 

Peab Hälsa och fritid samverkar bl.a. företagshälsovården, personalsamordnare, 
hälsocoacher och eventbolag. I intervju med en av Peabs hälsocoacher besvarades 
frågeställning två om ergonomiska hjälpmedel och fysisk träning. Nedanstående 
stycken i avsnittet är en sammanställning av de svar intervjun gav. Underlag till de 
intervjufrågor som ställdes återfinns som bilaga 4. 

Varje anställd har rätt att söka förmåner ur Förmånslådan som bl.a. hittas via 
Hälsoportalen på deras intranät eller via mail och telefon. Genom att använda sig av 
tidningen Vi i Peab, sms, mail och på informationsdagar, t.ex. Hantverkardagen, får 
de anställda information om det arbete som bedrivs gällande deras fysiska och 
psykiska hälsa. Det krävs ett engagemang och bra attityd från de anställda då det är 
upp till var och en att ta del av de förmåner som Peab erbjuder. Exempel på 
bidrag kan vara till massage, träningskort, sluta röka/snusa, vikt- och 
kostrådgivning, motionsbidrag och rabatterade träningskläder med Peabs logotyp 
på. Varje medlem har rätt att ansöka bidrag på 1500 kronor per aktivitet upp till 
7500 kronor per år. Bidragsprocessen är baserad två system. Det första är ett 
kvittosystem där den anställde registrerar aktiviteten och utlägget i Hälsoportalen 
och sedan lämnar in kvitton eller startbevis, från t.ex. träningskort eller olika 
motionslopp, som utgör underlaget för utlagd avgift. Ersättning ges till den 
anställde en månad efter inskickat kvitto men behöver kvitton eller annan 
information kompletteras kan proceduren ta längre tid. Det andra systemet 
innebär att den anställde beställer aktiviteten genom Förmånslådan som är länkad 
till den leverantör som anordnar aktiviteten. I det här fallet styrs löne- 
avdraget/bidraget av fakturan från de företag som anordnar aktiviteten genom 
Förmånslådan och när faktura mottagits sätts beloppet in på lönen. Även som 
pensionerad Peab-medarbetare finns det förmåner att nyttja i form av en 
Seniorklubb som anordnar visningar på färdigställda projekt.  

För att motivera de anställda att förstå vikten av en bra livsstil anordnar Peab 
Hälsa och Fritid aktiviteter, utbildningar och föreläsningar. Peab organiserar bl.a. 
Peab-klassikern, Champions League och samlingspunkter på lopp där exempelvis 
massör kan finnas. Peab Klassikern innebär att genomföra en klassiker i egen takt 
och Champions League är en fotbollsturnering där de olika regionerna i Sverige 
tävlar mot varandra. Dessa aktiviteter stärker inte bara den fysiska hälsan utan 
också den gemensamma lagandan inom arbetsgruppen i stort. 
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Genom att tillhandahålla utbildningar inom kommunikation, hälsa, livsstil och 
engagemang för arbetsledare och chefer skapas ett främjande ledarkap som i sin 
tur ökar arbetsprestationer på arbetsplatsen. Utöver det erbjuds exempelvis 
ergonomiutbildning samt andra kurser. Ergonomiutbildningen är ett obligatoriskt 
moment för skyddsombud och kursen kräver att skyddsombud, tillsammans med 
platschef, genomgår kursen för att ergonomiarbetet ska ingå i det dagliga arbetet 
på arbetsplatsen. Kursen bidrar till ett ökat samarbete mellan platsledning och 
skyddsombud för att tillsammans påverka och förbättra arbetsmiljön. Efter kursen 
ska skyddsombud ha tillräcklig kunskap för att kunna leda arbetsplatsaktiviteter 
som berör arbetsberedning, arbetsrotationer och ergonomiska skyddsronder. 

Varje år genomförs Hantverksdagarna som är en obligatorisk utbildningsdag där 
kost, material, sömn, träning och livsstil behandlas. Varje region har en egen dag. 
Anställda inom företaget ska även genomgå en hälsoundersökning som utförs vart 
tredje år och där framkommer det bl.a. att konditionsnivån är låg vilket 
understryker vikten av daglig motion.  

Anledningen till varför en liten skala personer använder sig av 
friskvårdsförmånerna antas vara bl.a. att vardagsmotion på hemmaplan inte kräver 
stora kostnader av enskild person. Vidare upplevs det krångligt att de själva har 
ansvaret att registrera kvitton och hålla sig uppdaterad på hemsidan när det är 
enstaka tillfällen. För tjänstemän som dagligen arbetar vid en dator upplevs det 
lättare än hos hantverkare som är ute i själva produktionen. Generellt är det de 
som aktivt utnyttjar ett träningskort eller utövar någon annan form av aktivitet 
som utnyttjar de förmåner som erbjuds.   

Ett utvecklingsarbete pågår inom Peab hälsa och fritid där det diskuteras att införa 
hälsoinspektörer. De undersöker även möjligheten att införa morgonuppvärmning 
som ett dagligt inslag i byggproduktionen. Genom ett fortsatt arbete med att 
uppmuntra, stötta och synas så hoppas de på att öka sitt medlemskap.  

Av Peab division Syds anställda, oavsett anställningsform, utnyttjade ca 14 % av 
1450 personer friskvårdsbidraget under år 2011 vilket rör sig om 214 personer.  

 

3.4 Enkät  

För att besvara frågeställningarna utformades en enkät enligt den utvalda 
metodlitteraturen, Att få svar - intervju, enkät, observation av Jan-Axel Kylén, där 
enkäten utvecklas i fyra steg. Enkätmetoden berör två frågeställningar där 
efterlevnadsgraden av ordnings- och skyddsregler samt utnyttjandegraden av 
ergonomiska redskap och fysisk träning undersöks. Se bilaga 5 för en utförlig 
metodbeskrivning av enkäten och bilaga 6 för enkätens utformning. 

Totalt skickades enkäten ut till 300 hantverkare, 80 arbetsledare och 60 platschefer 
och de svarande var totalt 73 hantverkare och 120 ur arbetsledningen. 

Den tredje frågeställningen: ”Hur kan byggföretag förbättra efterlevnaden av 
ordnings- och skyddsregler på byggarbetsplatser?”, är en analysfråga som är till 
stor del baserad på enkätundersökningen och kommer därför inte att behandlas i 
detta kapitel. 
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3.4.1 Sammanställning av enkät - hantverkare och arbetsledning 

Enkäten riktades till både hantverkare och arbetsledning, som bestod av 
platschefer och arbetsledare. För att se en fördelning över svaren ställdes en fråga 
om vilken roll i företaget den svarande hade, se diagram 1b. Sammanställning av 
båda grupperna sker parallellt för att ge en tydlig bild av de skillnader som finns 
mellan arbetsledning och hantverkare i samma fråga. Hädanefter kommer 
hantverkare representeras av blå färg och ha diagram på vänster sida medan 
arbetsledning representeras av grön färg placerad på höger sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1b. 

 

I den inledande frågeställningen fick den svarande även ange inom vilket 
ålderspann personen befinner sig i och den största åldersgruppen är 36-50 år för 
både hantverkare och arbetsledning, se diagram 1a. 
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Fråga 2: Vet du vilka som ansvarar för din arbetsmiljö? 

Inget underlag då frågan fallit bort ur enkätundersökningens svarsregistrering. 

 

Fråga 3: Anser du att tavlan med arbetsmiljöanslaget som finns på 
arbetsplatsen är tydligt och har den information som behövs? 

På varje byggarbetsplats ska det, enligt företagets systematiska arbetsmiljöarbete, 
finnas en synlig tavla som innehåller alla arbetsmiljöanslag som berör de 
hantverkare, arbetsledning, underentreprenörer samt besökare som vistas på 
arbetsplatsen. Den ska innehålla tydlig och bra information.  

85 % av hantverkarna anser att tavlan med arbetsmiljöanslaget var tydligt och att 
den information som fanns var tillräcklig, se diagram 3. Men de som tycker att det 
saknas information på tavlan anger att de helt saknar en tavla med 
arbetsmiljöanslag eller de vet inte tavlans placering.  

Majoriteten, 95 %, ur arbetsledningsgruppen svarar att de tycker att tavlan är tydlig 
med tillräcklig information, se diagram 3. De som anger att det saknas någon form 
av information vill se en checklista med saker som ska anslås på tavlan, att en flik 
för hälsa/fritid bör läggas till som innehåller information om t.ex. friskvårdbidrag 
och liknande då många hantverkare inte läser på planket. En annan menar att 
tavlan innehåller rätt information men att den kan tydliggöras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3  

 

Fråga 4: Har du tagit del av Peabs ordnings- och skyddsregler på 
arbetsplatsen? 

Ordnings- och skyddsregler är en viktig förutsättning för att företaget ska kunna 
bedriva ett säkert arbetsmiljöarbete och utgångspunkten är att de som vistas på 
arbetsplatsen faktiskt har tagit del av dessa. 97 % ur hantverkargruppen anger att 
de hade tagit del av dessa, se diagram 4, medan en person inte tagit del av dessa på 
gällande arbetsplats. 
 
Ur arbetsledningsgruppen svarade 116 stycken att de har tagit del av de ordnings- 
och skyddsregler som finns, se diagram 4, vilket är 97% av de svarande.  
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Diagram 4  

 

Fråga 5a: Vet du var det finns information om ordnings- och skyddsregler? 

93 % ur hantverkargruppen och 97 % ur arbetsledningen svarade att de vet var 
informationen finns, se diagram 5a.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 5a   

Fråga 5b: Om nej, vet du vilken ansvarig du ska fråga? 

Av de som svarade nej, på fråga 5a, visste 67 % ur hantverkargruppen och 67 % 
ur arbetsledningen vilken ansvarig som kunde delge information, se diagram 5b. 
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Fråga 6: Sker återkommande information om ordnings- och skyddsregler 
för pågående projekt? 

Byggarbetsplatser är en arbetsmiljö som förändras vilket innebär t.ex. nya risker 
och därför är återkommande information om ordnings- och skyddsregler en viktig 
del i att förebygga en dålig arbetsplatsmiljö. 58 % hantverkare och 83 % ur 
arbetsledningen anser att det sker återkommande information om de regler som 
gäller, se diagram 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6  

 

Fråga 7: Följer du de ordnings- och skyddsregler som gäller på 
arbetsplatsen 

42 % hantverkare anger att de ofta följer de ordnings- och skyddsregler som gäller 
på arbetsplatsen vilket är mindre än hälften av de svarande hantverkarna, se 
diagram 7. De som anger en fyra eller lägre på skalan efterlever inte reglerna pga. 
tidbrist, slarv, de använder sunt förnuft, stress, dålig tillgång till t.ex. varsel-t-shirt.     

Av de svarande ur ledningsgruppen anger 62 % att de följer ordnings- och 
skyddsreglerna väldigt ofta, dvs. en femma på skalan, se diagram 7. Även här är 
orsaken till att de inte alltid efterlever reglerna bl.a. slarv, stress, inte motiverat, 
sunt förnuft och glömska. 
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Fråga 8: Tycker du att de ordnings- och skyddsregler som finns är 
tillräckliga? 

92 % hantverkare anger att de tycker att de ordnings- och skyddsregler som finns 
är tillräckliga, se diagram 10. De som tycker att reglerna kan förbättras anger 
exempel som att utbilda arbetsledarna, förtydliga och ger mer exempel. 

95 % ur arbetsledningen svarar att de tycker att de ordnings- och skyddsregler 
som finns är tillräckliga, se diagram 8. De som däremot inte tycker det anger att 
reglerna bör förtydligas och att vissa av reglerna är omöjliga att efterfölja, se över 
anpassade varselkläder till olika typer av arbete (t.ex. ibland kanske enbart 
varselbyxor räcker) samt att förnuftet bör få styra ibland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8  

 

Fråga 9: Hur ofta använder du personlig skyddsutrustning (hjälm, 
skyddsskor, varselkläder på överkroppen, fallskydd och dyl.) som krävs för 
arbetet? 

I det dagliga arbetet krävs bl.a. personliga skyddsutrustning i form av t.ex. hjälm 
och skyddskor. 58 % hantverkare uppger att de alltid använder sin personliga 
utrustning, se diagram 9. Orsaker till varför skyddsutrustningen inte alltid används 
är av varierande slag; t.ex. hjälm känns onödig vid vissa byggservicemoment, soliga 
dagar åker varselkläder på överkroppen av, inte alltid praktiskt möjligt, dålig 
tillgång till varsel-t-shirt då jackan är för varm inne, kallt ute vintertid då 
varselkläderna leder kyla, tidbrist, arbetar med sunt förnuft, omständiga regler för 
kortare jobb, slarv, onödiga regler, tidskrävande och störande moment. "Jag tycker 
inte att det behövs hjälm när man krattar rabatter och tömmer papperskorgar" skriver en 
hantverkare medan en annan upplever huvudvärk av hjälmen.  

Även arbetsledning omfattas av kravet på personlig skyddsutrustning och där 
svarar 69 % att de alltid bär sin skyddsutrustning, se diagram 9. De som inte alltid 
bär sin skyddsutrustning angav bl.a. att de sällan besöker arbetsplatser, lathet, slarv 
och obefintlig motivation. 
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Diagram 9  

 

Fråga 10: Tycker du att det saknas någon form av personlig 
skyddsutrustning? 

7 % hantverkare tycker att det saknas personlig skyddsutrustning i form av t.ex. 
särskilda skyddsglasögon med styrka, för de som använder vanliga glasögon, bättre 
och varmare vinterkläder, hörselkåpa med radio och medhörning som monteras 
på bygghjälmen. Även 7 % ur arbetsledningen ger förslag på förbättring av den 
personliga utrustningen och det är t.ex. skyddsglasögon, bättre hjälmar, sele, lättare 
skyddsskor, lampa att bära med sig, enklare typ av första förbandslåda och 
montagehandskar. 
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Fråga 11a: Hur ofta upplever du att skyddsronder genomförs på 
arbetsplatsen? 

Skyddsronder ska vara ett återkommande inslag ute på arbetsplatser för att 
säkerhetsställa en säker arbetsmiljö. 54 % av hantverkarna tycker att 
skyddsronderna genomförs relativt ofta, se diagram 11a. 71 % av arbetsledningen 
tycker att det sker återkommande skyddsronder på arbetsplatsen, se diagram 11a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram 11a 

 

Fråga 11b: Hur ofta åtgärdas brister omgående och en uppföljning 
genomförs? 

31 % tycker att bristerna åtgärdas omgående samt att en uppföljning görs vilket är 
en minoritet av svaren. Ur arbetsledningen tycker 45 % att det ofta sker omgående 
åtgärder på de brister som upptäcks, se diagram 11b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11b 

 



Genomförande 

44 

1

8 7

26
28

0

5

10

15

20

25

30

Sällan                              Ofta

A
n

ta
l 

p
e

rs
o

n
e

r

Fråga 12: Hantverkare

1, Sällan

2

3

4

5, Ofta 0 0
4

36

73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sällan                              Ofta
A

n
ta

l 
p

e
rs

o
n

e
r

Fråga 12: Arbetsledning

1, Sällan

2

3

4

5, Ofta

64%

22%

14%

Fråga 13: Hantverkare

Ja, 54 st

Nej, 18 st

Obesvarad,

12 st

81%

17%

2%

Fråga 13: Arbetsledning

Ja, 97 st

Nej, 21 st

Obesvarad, 2

st

Fråga 12: Anser du att din arbetsledning och skyddsombud lyssnar på dig 
gällande din arbetsmiljö?  
 
23 % hantverkare tycker att arbetsledning och skyddsombud är dåliga på att lyssna 
på deras åsikter gällande arbetsmiljön men majoriteten av hantverkarna placeras 
sig på den övre delen av skalan. 65 % av arbetsledningen tycker att 
arbetsledningen och skyddsombud ofta lyssnar på deras åsikter gällande 
arbetsmiljön, se diagram 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12 

 

Fråga 13: Upplever du att ditt arbetslag är positivt inställt till de regler som 
finns på byggarbetsplatsen? 

64 % hantverkare anser att arbetslaget är positivt inställda medan 22 % tycker inte 
det, se diagram 13. Orsaker till varför reglerna inte upplevs positivt är t.ex. 
tidsödande, störande moment, överflödiga regler, känns påtvingade och upplevs 
inte utformade för drift- och underhåll.  

17 % ur arbetsledningen uppger att inte alla arbetslag är positivt inställda, se 
diagram 13. Arbetsledningen upplever det svårt att motivera varför hjälmen alltid 
ska användas, att radio/musikförbudet bidrar till en negativ stämning. Vissa regler 
upplevs löjliga, krångliga, påtvingade samt tidskrävande moment tar tid på 
ackordet.  
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Fråga 14: Känner du dig motiverad och engagerad i säkerhetsarbetet på 
arbetsplatsen? 

Majoriteten av hantverkarna placeras på den övre delen av skalan och 40 % 
hantverkare anger att deras engagemang är stort. 92 % ur arbetsledningsgruppen 
svarar också att de är motiverade i säkerhetsarbetet, se diagram 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 14  

 

Fråga 15: Känner du att arbetsledningen är motiverad och engagerad i 
säkerheten på arbetsplatsen? 

Hantverkargruppen uppger med 66 % att ledningen känns motiverad i 
säkerhetsarbetet. 90 % ur arbetsledningen anser att överordnande ur 
arbetsledningen är engagerade i säkerhetsarbetet, se diagram 15. 
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Fråga 16: Anser du att underentreprenörer följer de ordnings- och 
skyddsregler som gäller på arbetsplatsen? 

Underentreprenörer förekommer dagligen på företagets arbetsplatser och därför 
är det viktigt att de efterlever regler som gäller. 13 % hantverkare upplever att de 
sällan följer de regler som finns och majoriteten av svaren placeras på den lägre 
delen av skalan. Resultatet av arbetsledningens svar är varierande och täcker 
nästan hela skalan där 95 % menar att de följer reglerna mindre än ofta, dvs. en 
fyra eller lägre på skalan, se diagram 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 16 
 

Fråga 17: Rapporterar du tillbud och olyckor till din 
arbetsledning/skyddsombud, som omgående registrerar i olycks- och 
tillbudsrapportssystemet, OTR? 

Arbetsolyckor och tillbud ska rapporteras och 34 % av hantverkarna anger att de 
alltid rapporterar detta, se diagram 17. De som svarar mindre än alltid anger att det 
är pga. att det upplevs som bristande intresse från arbetsledning, graden av 
olyckan/tillbudet, mindre skador som skärsår och slag. Då blodvite inte uppstår 
rapporteras inte detta, tillbud glöms oftast bort och ses som misstag i arbetet. 
Många vet egentligen inte varför de inte rapporterar olyckor och tillbud.   

56 % av arbetsledningen anger att de alltid rapporterar in tillbud och olyckor, se 
diagram 17. De som svarar mindre än alltid anger att tidsbrist gör att små 
händelser inte rapporteras, de missar tillbud, glömska och det är svårt att bedöma 
relevansen. Vid mindre tillbud upplevs det med attityden "det är väl inget" och 
rapporteringen till OTR kan bli bättre då den upplevs omständig att arbeta med 
samt att programmet bör utformas på ett mer lätthanterligt vis. "Dock har jag som 
arbetsledare blivit tillsagt av ledning när jag rapporterar tillbud och olyckor alltför ofta..." 
svarar en arbetsledare som har angivit att personen i fråga alltid rapporterar. 
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Diagram 17 

 

Fråga 18a: Är du medveten om de hjälpmedel som finns, tex 
lyftanordningar och lyftredskap? 

59 % hantverkare och 73 % ur arbetsledningen är medvetna om hjälpmedlen, se 
diagram 18a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 18a  

 

Fråga 18b: Om nej / oftast, saknas tydlig tillgänglig information? 

46 % hantverkare och 53 % ur arbetsledningen tycker att det saknas tillgänglig 
information, se diagram 18b. 
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Fråga 19a: Hantverkare
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Fråga 19a: Arbetsledning
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Diagram 18b  

 

Fråga 19a: Hur ofta använder du de hjälpmedel som erbjuds till 
arbetsmomentet? 

42 % hantverkare använder ofta hjälpmedlen och majoriteten av de svarande 
placeras sig på den övre delen av skalan. 98 % ur arbetsledningen anger att de mer 
än sällan, från skala tre till fem, använder sig att de hjälpmedel som erbjuds till 
momentet, se diagram 19a.  
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Fråga 19b: Om mindre än ofta, varför används inte hjälpmedlen? 

De hantverkare som mindre än ofta använder hjälpmedlen anser att det beror till 
största delen på tidpress, hjälpmedlet är inte tillgängligt, slarv och stress. De ur 
arbetsledningen som mer sällan använder hjälpmedel anser att det till största delen 
beror på slarv, hjälpmedlet inte finns tillgängligt och tidspress, se diagram 19b. 
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Diagram 19b 

 

Fråga 20: Anser du att det slarvas med användningen av hjälpmedel? 

3 % hantverkare anser att det ofta slarvas i användningen av hjälpmedel men 
svaren varierade. 4 % ur arbetsledningen tycker att det ofta slarvas med 
användningen av hjälpmedlet men även den här gruppen har varierande svar på 
skalan, se diagram 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 20 

 

Fråga 21: Hur ofta anser du att du befinner dig i en obekväm 
arbetsställning? 

"Obekväma arbetsställningar är något som ingår i jobbet" anser en hantverkare. 27 % 
hantverkare har svarat att de ofta hamnar i obekväma arbetsställningar, se diagram 
21. De arbetsställningar som anses som obekväma är bl.a. trånga utrymmen, 
arbeten över huvudet, lyft och transport av fönster, framåtlutad vid betongarbeten 
och knästående på hårda golv. En åtgärd som föreslås är att finna en lyftanordning 
till fönstermontering som går att använda. "Hellre en obekväm och säker arbetsställning 
än en osäker men bekväm" menar en annan hantverkare.  
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4 % ur arbetsledningen anger att de ofta befinner sig i obekväma arbetsställningar 
medan övervägande del anger mer sällan, se diagram 21. Obekväma 
arbetsställningar anses vara trånga utrymmen och dålig anpassning av arbetsbord 
och arbetsstol i förhållande till kroppsbyggnad. Åtgärder som föreslås är t.ex. 
lyftanordningar, mer information, justerbara arbetsbord samt skifta arbetsmoment 
och arbetsställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 21 

 

Fråga 22a: Utövar du någon form av fysisk aktivitet på fritiden? (t ex går, 
löper, simmar, osv. ...) 

Den andra delen i enkäten berör frågor om de anställdas fysiska hälsa, då ohälsa 
kan leda till olyckor och arbetsskador. 74 % hantverkare utövar någon form av 
fysisk aktivitet. Ur arbetsledningen är det 82 % som aktivt utsätter sin kropp för 
fysisk ansträngning, se diagram 22a. 
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Fråga 22b: Om JA, hur många gånger i veckan? Svara endast på denna om 
du svarat JA på fråga 22a. 

57 % hantverkare tränar 2-3 gånger i veckan och  72 % ur arbetsledningen tränar 
2-4 gånger i veckan, se diagram 22b. 
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Fråga 22c: Om JA, använder du Peabs friskvårdsförmåner i form av tex. 
gymkort? Svara endast på denna om du svarat JA på fråga 22a. 

Av de som utövar fysisk aktivitet använder 48 % hantverkare och 52 % ur 
arbetsledningen sig av Peabs friskvårdsförmåner i form av t.ex. gymkort se 
diagram 22c. 
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Fråga 22d: Om NEJ, varför utövar du inte någon fysisk aktivitet? Svara 
endast på denna om du svarat NEJ på fråga 22a. 

23 % hantverkare utövar inte någon form av fysisk aktivitet och det var blandade 
orsaker till varför de inte aktiverar sig. 18 % ur arbetsledningen utövar inte någon 
form av fysisk aktivitet, se diagram 22d. 
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Fråga 22e: Om NEJ, är du medveten om Peabs friskvårdsförmåner i form 
av tex. gymkort? Svara endast på denna om du svarat NEJ på fråga 22a. 

94 % hantverkare och 95 % ur arbetsledningen var medvetna om Peabs 
friskvårdsförmåner i form av t.ex. gymkort, se diagram 22e. 
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Fråga 23: Har du någon gång tappat kontrollen av ett verktyg på grund av 
att din fysiska styrka är för låg? 

16 % hantverkare har någon gång tappat kontrollen över sitt verktyg till följd av 
att den fysiska styrkan har varit för låg och resultatet i ledningsgruppen blev 9 %, 
se diagram 23. 
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Diagram 23 

 

Fråga 24: Känner du dig stressad i ditt arbete? 

Stress kan vara en grund till att arbetsplatsolyckor och skador sker. 14 % 
hantverkare anser sig ofta stressade i sitt arbete och merparten av de svarande 
placerar sig på den övre delen av skalan. Även i arbetsledningen känner sig 13 % 
ofta stressade men resultatet varierar där majoriteten placeras sig i mitten av 
skalan, se diagram 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 24 
 

Fråga 25: Kan pressade byggtider medföra att du slarvar med din 
personliga och andras säkerhet?  

49 % hantverkare anser att pressade byggtider kan medföra slarv med säkerheten, 
se diagram 25. "Längre byggtider eller mer resurser för arbetet" svarar en hantverkare på 
följdfrågan om hur detta kan förhindras. Det krävs bättre förståelse för 
arbetsmiljön i organisationen, bättre planering, avskaffa ackord för hantverkare, 
bättre samordning och förebygga dålig arbetsmiljö redan i planeringsstadiet.  
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55 % ur arbetsledningen svarar att pressade byggtider bidrar till slarv med 
säkerheten, se diagram 25. Slarv kan förhindras genom bättre planering, förhindra 
möjligheter till fusk i planeringsstadiet, längre och genomtänkta byggtider och att 
även påpeka detta för beställaren. Det bör införas hårdare krav på BAS-P, 
beställare och projektörer då BAS-U:s ansvar idag för övervägande del. "Genom att 
skapa intresse för arbetsmiljö från samtliga aktörer på bygget" svarar en. Flödet i 
byggprocessen måste utvecklas och alla handlingar bör vara färdigställda innan 
byggstart. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diagram 25 

 

Fråga 26: Övriga kommentarer, hantverkare 

Slutligen fanns en övrig punkt där hantverkare fick tycka till och kommentera fritt 
angående enkäten.  

En hantverkare upplever att de aldrig får den tid det krävs för att färdigställa 
projekt utan tidplaner som plockas fram kortas omedelbart ner. "Ni får jobba in." 

"Stress påverkar vår arbetsmiljö vilket i sin tur påverkar Peabs varumärke", tycker en 
annan hantverkare. 

"Meningslös undersökning, allt är en teater och visas upp utåt, för när det kommer till kritan är 
det pengar som räknas och inget annat", anser en hantverkare. 

En hantverkare skriver: "Vissa av Peabs regler är överdrivna, radio höjer trivsel på 
arbetsplatsen. Se till att alla Peab-anställda har god syn istället genom t.ex. glasögonbidrag eller 
liknande." 

En annan hantverkare tycker att arbetstiden per vecka bör minskas till t.ex. 35 
timmar per vecka för att på så sätt ha tid till fysiska aktiviteter och mer 
familjeumgänge på fritiden.  

”Det finns en ovilja bland gubbar att bära hjälm samt att det knappast finns någon arbetsledare 
som föregår med gott exempel gällande hjälm och varselkläder” tycker ett skyddsombud. 

En hantverkare upplever att det brister i planering, tider, material och 
underentreprenör. 
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Fråga 26: Övriga kommentarer, arbetsledning 

Slutligen fanns en övrig punkt där arbetsledning fick tycka till och kommentera 
fritt angående enkäten.  

"Pressade kostnader samt krav på kortare byggtider ökar pressen på alla medarbetare vilket 
sällan är gynnsamt för arbetsmiljön. Det krävs en gemensam översyn på detta av både beställare 
och entreprenörer! Mer hänsyn bör tas till enskild individ och livskvalité" tycker en ur 
arbetsledningen.  

En annan menar att ackorden gör att det slarvas och påpekar hur svårt det är att 
motivera hjälmkravet ute bland "vanligt folk". 

"Jag tror att situationer som resulterar i stress, såsom pressade byggtider och ackord, kunde 
minska betydligt om månadslöner införs även för hantverkare" svarar en arbetsledare.  

 "Det är besvärligt att ansöka om friskvårdsförmåner, jag orkar inte trots att jag har rätt till 
det" skriver en ur arbetsledningen.  

"Tidspressen är i särklass den anledning som orsakar mest problem med arbetsmiljön i 
projekten" tycker en annan. 

En annan tyder på att negativ stress under långa perioder inte är bra för någon och 
det enda botemedlet mot detta är att införa längre byggtider. 

”Ackord gör att det slarvas med säkerheten” tycker en ur arbetsledningen.
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4 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet på frågeställningarna som är baserade på 
genomförandekapitlet. 

 

4.1 Varför är efterlevnadsgraden av ordnings- och 
skyddsregler så låg på byggarbetsplatser? 

Kommunikation är en av de viktigaste aspekterna i en organisation och företag, 
det är den som motiverar, fördelar uppgifter och informerar. Det är viktigt att 
kommunikationen återkopplas för att avsändaren ska veta att mottagaren har 
förstått informationen rätt och inga missförstånd uppstår. För de som inte följer 
ordnings- och skyddsreglerna på byggarbetsplatsen är det ett bevis på att 
återkopplingen av informationen inte har gått fram och inte uppfattats på rätt sätt. 
Efterlevnaden är även en attitydfråga där reglerna diskuteras mellan medarbetare 
vilket skapar en inställning och ett grupptryck. Där det utvecklas en negativ 
inställning till ordnings- och skyddsregler brukar det oftast bli en sämre stämning 
och aggressivare motstånd vid tillsägningar/uppmaningar om att skyddsutrustning 
ska användas. Det beror även på chefens och ledarens inställning till regler som 
återspeglas i hur gruppen efterlever dem. En positiv inställning och en vilja att 
följa ordnings- och skyddsregler har en ökad efterlevnad samt att de förstår 
innebörden av varför skyddsutrustning används. För att ny personal ska bli 
accepterad i gruppen krävs det att denne delar gruppens värderingar annars kan 
gruppen vända sig emot och det är en negativ aspekt i sig. Det är därför viktigt att 
ha en chef eller ledare som tydligt markerar vad det är som gäller för att inte skapa 
dessa negativa grupper. 

Ur den vetenskapliga artikeln Social modellering utvecklar en starkare säkerhetskultur 
framgår det hur sociala modeller kan främja attityder i grupper samt olika 
inlärningsprocesser. De menar på att om arbetsledningen inte fångar in de nya 
medarbetarna tidigt påverkas de av de äldre på arbetsplatsen och tar efter deras 
attityder och värderingar. Då sker det inte någon förbättring av efterlevnaden av 
de regler som gäller om det har varit ett problem från början. Det visar även att 
om medarbetaren förstår innebörden, konsekvenserna och den belöning som kan 
ges vid efterrättelse är situationen bättre på arbetsplatsen än om de inte gör det. 
Artikeln och rapporten, Brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatsen - en konsekvens när 
ekonomin prioriteras före mänskliga värden, poängterar samspelet mellan chef, ledare 
och medarbetare är nyckeln till en framgångsrik säkerhet och det är den relationen 
som kontinuerligt behöver förbättras. Rapporten stärker att det oftast är brister i 
kommunikation mellan hantverkare och chefer/ledare. Visar inte chefer och 
ledare upp en bra attityd och föregår med gott exempel genom att t.ex. använda 
säkerhetsutrustning motiverar inte det de anställda att använda detta heller. Chefer 
och ledare är även dåliga på att påverka gruppnormer och deras attityder kring 
säkerhet.  
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Rapporten behandlar även hur en dålig arbetsmiljö skapas då företagets 
ekonomiska aspekter pressar byggtider och därför sätts de framför de mänskliga 
aspekterna. T.ex. är löneformen ackord en bidragande orsak till en stressig 
arbetssituation som gör att slarv, genvägar och en frustration utvecklas.   

4.1.1 Aktuell efterlevnad på Peab 

Peab använder sig av en tavla, kallad Arbetsmiljöanslag, där alla arbetare kan finna 
allt från regler och lagar till instruktioner. Ur enkätundersökningen framgår det att 
en liten del av de anställda inte vet vart tavlan finns men de vet trots detta vem de 
ska vända sig till för information om de behöver den. Telefonintervjuerna angav 
även att platscheferna har det yttersta ansvaret för efterlevnaden av ordnings- och 
skyddsreglerna men majoriteten av de intervjuade säger att det även är upp till var 
och en på arbetsplatsen att de följs. 

Ur enkätundersökningen framgår det även att en liten del av hantverkarna är 
sämre på att följa ordnings- och skyddsreglerna samt att 5 % tycker reglerna inte 
är tillräckliga. Hantverkarna anser i den frågan att vissa av reglerna är omöjliga att 
efterleva, dvs. att arbetsuppgifterna inte går att utföra då det är tänkt att följa 
reglerna till punkt och pricka. Det är platschefens uppgift att göra en 
riskanalysbedömning och en konsekvensanalys som gör att en viss typ av 
säkerhetsutrusning kan skrivas bort, vilket inte alltid görs. 

Enkätundersökningen visar även på att personlig skyddsutrustning, som 
skyddsglasögon med styrka, lättare och bättre hjälmar, selar och skor bör finnas. 
Det är inte motiverande att använda skyddsutrustning då den inte är bekväm, 
skaver eller skadar personliga ägodelar.  

Skyddsronder bör genomföras en gång i veckan vid aktiva skeden eftersom det 
sker stora förändringar under den här tiden. Arbetsledningen och flertalet 
hantverkare upplever att skyddsronderna genomförs ofta eller någorlunda ofta 
men 20 hantverkare upplever det som mer sällan. Det kan bero på flera olika 
aspekter. Arbetsledningen är ofta med när skyddsronderna genomförs, läser 
protokoll från den genomförda ronden eller att hantverkarna inte är på den plats 
där skyddsronden genomförs utan arbetar på en annan del av arbetsplatsen. 
Majoriteten av hantverkarna tycker ändå att skyddsombud och arbetsledning 
lyssnar på dem vid åsikter om arbetsmiljösituationen.  

Inställningen till ordnings- och skyddsreglerna upplever 22 % av hantverkarna och 
17 % av arbetsledningen är negativ samtidigt som en liten del av dessa anger att de 
inte själva är engagerade. Anledningarna till detta är för att reglerna upplevs för 
komplicerade, många, fåniga och de tycker att reglerna ska följas efter sunt 
förnuft. Underentreprenören, UE, är den grupp som upplevs som en brist i 
efterlevnaden av ordnings- och skyddsreglerna och det är den grupp som 
platschefer och arbetsledare får upprepade gånger påpeka att de ska använda 
säkerhetsutrustningen som gäller på arbetsplatsen, vilket framgår av de 
telefonintervjuer som gjorts. Det kan bero på att de enbart rättar sig efter de regler 
som gäller för det egna företaget och inte fått information om de regler som gäller 
på byggarbetsplatsen.  
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Det är fler ur arbetsledningen än hantverkare som rapporterar olyckor och tillbud, 
vilket framgår ur enkätundersökningen. En arbetsledare svarar med, citat: "Dock 
har jag som arbetsledare blivit tillsagt av ledning när jag rapporterar tillbud och olyckor alltför 
ofta...". Det upplevs även svårt hos arbetsledningen att bedöma relevansen hos 
olyckan eller tillbudet samt att det är omständigt att rapportera till OTR. 
Majoriteten av tillbuden glöms även bort att rapporteras och mindre skador som 
sår och klämskador förbises. Tillbuden ses som ett misstag i arbetet och 
okunskapen om att rapportera detta är hög. 

 

4.2 Varför används inte alltid hjälpmedel (ergonomiska 
redskap och fysisk träning) på byggarbetsplatser? 

Hjälpmedel kan innefatta både lyftanordningar och maskiner men även hjälpmedel 
i form av bidrag för olika fysiska aktiviteter. Hjälpmedlen är till för att underlätta 
arbetsvardagen samt skapa en bra arbetsmiljö. Nedan presenteras svaret på 
frågeställningen ur byggarbetsplatsens- och den fysiska hälsans perspektiv. 

4.2.1 Hjälpmedel på byggarbetsplatsen 

Cirka 60-70 % på företag vet vilka hjälpmedel som finns tillgängliga enligt 
enkätundersökningen. Fler tjänstemän än hantverkare vet var hjälpmedlen finns. 
En anledning till varför inte hjälpmedel används är för att dagens stressiga 
samhälle kräver att alla processer ska gå fort. De största orsakerna till varför inte 
lyftanordningar används på arbetsplatsen är pga. tidspress, lyftanordningen inte 
finns tillgänglig och slarv från utövarens sida.  

Okunskapen om hur redskap och lyftanordningar fungerar är en bidragande orsak 
till varför de inte används i den utsträckning det ska, dvs. hela tiden. I artikeln 
Social modellering utvecklar en starkare säkerhetskultur, berättas hur detta ska hanteras 
och det bästa sättet att lära sig är genom att imitera andra i sin omgivning. Det kan 
vara imitation genom att se på film eller demonstration av andra medarbetare. Det 
pågår en kontinuerlig inlärningsprocess och minskar risken för felinlärning.  

Examensrapporten från Chalmers Tekniska Högskola, Brister i arbetsmiljön på 
byggarbetsplatsen - en konsekvens när ekonomin prioriteras före mänskliga värden, behandlar 
hur en stressig byggarbetsplats pga. tidspress medför slarv i användningen av 
hjälpredskap. Genvägar skapas för att inte ligga efter i tidplanen och det är oftast 
lättare och snabbare att använda sin fysiska förmåga än att hämta ett hjälpmedel.   
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4.2.2 Hjälpmedel för den fysiska aktiviteten 

Kroppens fysiska styrka hänger ihop med förslitningsskador och sjukskrivningar 
eftersom många överskattar sin fysiska förmåga. Det kan medföra att arbetare kan 
förlora kontrollen över redskap pga. att den fysiska styrkan har varit för låg. Ur en 
längre intervju med en hälsocoach framgår det att företaget har flera förmåner att 
erbjuda sina medarbetare i form av t.ex. gymkort, träffar, träningskläder, etc. Det 
är inte många som använder förmåner då det är omständigt att själv ha ansvaret 
att skicka in den information som krävs för enstaka tillfällen. Även de som utövar 
vardagsmotion som inte kräver några utgifter ansöker inte om förmåner men 
majoriteten i företaget är medvetna om vad som erbjuds. De som generellt 
utnyttjar förmånerna gör det aktivt eftersom de kan systemet bättre och de 
kontinuerligt tränar i någon form. 

 

4.3 Hur kan byggföretag förbättra efterlevnaden av 
ordnings- och skyddsregler? 

I de organisationer som bedriver en verksamhet som kräver en stark 
säkerhetskultur är det viktigt att alla medarbetare förstår vikten av en hög säkerhet 
på arbetsplatsen. Brister det i något led i organisationen kan olycksfall och tillbud 
uppkomma vilket skapar en otrygg arbetsmiljö där medarbetare inte kan utföra ett  
riskfritt arbete. Nedan presenteras tre förslag som kan göra att efterlevnaden av 
ordnings- och skyddsregler förbättras på arbetsplatser. 

4.3.1 Förbättring av kommunikation och information 

För att skapa en starkare säkerhetskultur krävs det en kommunikationsförbättring 
mellan ledare och arbetare då det är genom kommunikationsöverföring den 
anställde får ta del av ledningens beslut, skriver Björklund och Johansson i en 
rapport från civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers 
Tekniska Högskola. Information som sprids ska vara lätthanterlig och förståelig 
för att undvika missförstånd och den ska vara tillgänglig för alla berörda. Genom 
att använda sig av återkoppling kan ledare och chefer vara säkra på att budskapet 
uppfattas på rätt sätt. Har mottagaren inte uppfattat innehållet på rätt sätt bör 
dialogen fortsätta tills avsändaren av informationen anser att mottagaren har 
uppfattat budskapet. Missuppfattningar av information leder ofta till irritation och 
negativa fördomar längre ner i organisationen. Det är viktigt att organisationen 
följer de riktlinjer och förhållningssätt som är bestämt för att skapa en enhetlig 
arbetssituation där inga undantag accepteras. Det skapar en tydlighet om vad som 
gäller vid byggarbetsplatsen och eventuell överträdelse. Förbättrad 
kommunikation mellan ledare och hantverkare skapar en förståelse för båda 
parter. Genom att förklara varför och vad som ligger bakom olika beslut som 
påverkar arbetsplatsen blir acceptansen större. Användning av dialoger där 
återkoppling förekommer kan göra medarbetare mer medvetna om att ordnings - 
och skyddsreglerna finns för deras egen hälsa. 
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I de intervjuer som genomförts med företagets anställda var de flesta överens om 
att det krävs en hårdare markering i vad som tolereras på arbetsplatsen och att 
avvisning samt böter för avsteg från regler ska gälla utan undantag. Det krävs mer 
information på t.ex. veckomöten och personliga möten ute på arbetsplatsen.  
 
I den enkät som genomfördes ställdes frågor som berörde ordnings- och 
skyddsregler och det visar att det brister i kommunikations - och 
informationsdelen. För att efterleva regler krävs det att den anställde har fått 
information om dessa och vet vem den ansvariga är, vilket alla inte vet idag. 
Ordnings- och skyddsreglerna återfinns bl.a. på tavlan med arbetsmiljöanslaget 
som ska vara synlig och innehålla tydlig information vilket en ur arbetsledningen 
anser behöver förtydligas. Nya risker kan upptäckas vilket gör att upprepande 
information kan vara fördelaktigt vilket 58 % hantverkare och 83 % ur 
ledningsgruppen anser förekommer. För att förbättra efterlevnaden krävs en 
tydligare kommunikation och information till de anställda.  

4.3.2 Sociala modeller kan förändra individens beteende 

Den vetenskapliga artikeln Social modellering utvecklar en starkare säkerhetskultur 
beskriver hur sociala modeller kan förändra ett oönskat beteende hos de anställda. 
Sociala modeller visar hur rätt beteende uppnår en önskad effekt och vilka 
konsekvenser ett felaktigt beteende får. Modellen kan utformas som en 
demonstration eller video samt förstärkas med övningar på arbetsplatsen och 
upprepande information från arbetsledning.  
 
I en organisation skapas grupper av individer som har gemensamma intressen och 
mål på arbetsplatsen och dessa grupper kan t.ex. bestå av ett arbetslag. För att 
förändra rådande gruppkulturer kan gruppen delta i t.ex. teamwork - dagar där 
sociala modeller och övningar ingår för att förändra gruppens värderingar. 
Presentera praktiska fall där olyckor har skett och vad konsekvenserna blev vilket 
skapar en närhet till det som delges och en förståelse för att olyckor kan ske. Det 
är av vikt att grupper inser att de fungerar som förebilder och deras agerande kan 
influera närliggande grupper. Deras agerande måste därför vara korrekt och riktigt 
i enhetlighet med organisationens riktlinjer. Det krävs inte bara en 
beteendeförändring hos hantverkare utan även hos arbetsledare och chefer för att 
kunna förändra ett rådande arbetsklimat. Därför borde även dessa delta i sociala 
modeller för att utveckla sitt ledar- och chefskap. 
 
När nya hjälpmedel och regler ska presenteras för de anställda utgör detta ett 
tillfälle då social modellering kan användas. Det ger en möjlighet att skapa ett 
säkert beteende vilket kan införlivas i gruppens gamla normer. På sikt kan det 
innebära en förändring till en starkare säkerhetskultur då arbetstagaren lär sig att 
inse fördelar med ett ökat säkerhetsbeteende som kan ingå i alla arbetsmoment.  
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4.3.3 Ledarroller och chefskap  

I rapporten Brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatsen - en konsekvens när ekonomin 
prioriteras före mänskliga värden beskrivs ledarrollen som en förebild för gruppen där 
ledarens beteende får konsekvenser på arbetsplatsen. Med ledarrollen följer ett 
stort ansvar i att efterleva de regler och riktlinjer företaget har bestämt då 
arbetsledare kan med daglig kontakt påverka arbetsgruppens normer och attityder. 
Enkäten visar att 45 personer ur arbetsledningen anger att de inte alltid följer de 
ordnings- och skyddsregler som finns pga. olika skäl vilket gör att de uppvisar en 
otydlig ledarroll. Det är av vikt att de följer riktlinjer och förhållningssätt som är 
bestämt för att detta ska ge en enhetlig situation. En arbetsledare kan inte förvänta 
sig att arbetsgrupper förändrar beteendet om denne inte gör det. För att förbättra 
sitt ledarskap föreslås deltagande i interna och externa kurser av de intervjuade 
arbetsledarna.  
 
Ett skyddsombud beskrev sin roll som en informell ledarroll där denne ska föregå 
med gott exempel och uppvisa ett korrekt beteende för att kunna påverka sin 
arbetsgrupp i stort. Skyddsombud kan genom att använda sig av nya, korrekta 
utföranden och samtidigt föra en dialog om fördelarna med handlingen, påverka 
arbetsgrupper.  
 
Chefsrollen är formell och byråkratisk och har inte daglig kontakt med 
hantverkare men det är platschefen som har det yttersta ansvaret på arbetsplatsen.  
Det är även viktigt att högre uppsatta chefer efterlever de ordnings- och 
skyddsregler som finns för att stärka företagets förhållningssätt till regler som 
gäller på arbetsplatser. För att stärka samhörigheten med platschefen bör denne 
disponera mer tid ute på byggarbetsplatsen vilket efterfrågas i intervjuerna. De 
intervjuade platscheferna försöker genom interna kurser förbättra sitt chefskap 
men medger att de är sämre på att söka externa kurser, vilket skulle kunna 
förbättras.  
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5 Diskussion 
Vårt syfte med rapporten var att undersöka företagets efterlevnadsgrad i stort 
gällande ordnings- och skyddsregler på byggarbetsplatser för att minska olycksfall 
och tillbud. Vårt mål var att analysera företaget Peab, division Syd, utifrån den 
befintliga arbetsmiljön för att på så sätt få fram orsaken till varför 
efterlevnadsgraden av ordnings- och skyddsreglerna är låg på arbetsplatser och 
orsaker till varför ergonomiska redskap och fysisk träning inte används samt att 
lämna förslag på hur man kan förbättra efterlevnadsgraden i division Syd. I 
nedanstående rubriker diskuterar vi vårt resultat, metodval, syfte och mål. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Här diskuterar vi resultatet utifrån vara egna tankar och åsikter. 

5.1.1 Varför är efterlevnadsgraden av ordnings- och skyddsregler så låg 
på byggarbetsplatser? 

Resultatet var väntat eftersom personliga samtal med våra handledare på Peab har 
påpekat att det förekommer slarv och stress på byggarbetsplatser. Rapporten 
Brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatsen - en konsekvens när ekonomin prioriteras före 
mänskliga värden tycker vi är mycket relevant och styrker att det förekommer stress 
och vad pressade byggtider kan leda till. Efter den litteraturstudie som vi har 
genomfört tycker vi att teorin överensstämmer med verkligheten och att arbetslag 
har egna lagar och normer som stärker deras attityd. Tycker t.ex. arbetslaget att det 
är nödvändigt att ha på sig hjälm så reagerar de även därefter när de blir 
uppmanade att ta på sig den.  

Vi önskade att fler hade svarat på enkäten från hantverkarsidan men det är en 
målgrupp som är svår att nå ut till och fler svar hade stärkt resultatet ytterligare. 
Även de intervjuer som har genomförts med platschefer, arbetsledare och 
skyddsombud belyser att det är ett problem med efterlevnaden av ordnings- och 
skyddsreglerna. Enkät och intervjuer är fördelade i division Syd och vi anser att 
resultatet visar på en enhetlig bild över hela divisionen. Det gör att resultatet både 
känns relevant och sanningsenligt. 



Diskussion 

63 

5.1.2 Varför används inte alltid hjälpmedel (ergonomiska redskap och 
fysisk träning) på byggarbetsplatser? 

Resultatet berör två olika delar, hjälpmedel vid uppförandet av byggnationen och 
förmåner för fritidsaktiviteter. Hjälpmedel på byggarbetsplatsen används inte på 
grund av tidspress och att hjälpmedlet inte finns tillgängligt. Vi tror att det är en 
dålig arbetsberedning i projekteringsskedet som bidrar till att hjälpmedel inte finns 
på plats eller där de behövs. Vi tror att pressade byggtider beror på dålig planering 
som resulterar i att hantverkare struntar i att använda liftar och dyligt utan det går 
t.ex. snabbar att lyfta material själv. Resultatet bevisar att det finns saker att arbeta 
med och utveckla på det här planet eftersom lyft utan hjälpmedel kan leda till 
skador och sjukskrivning som i sin tur kostar företag pengar. 

Användandet av Peabs friskvårdsförmåner anses som omständigt vilket gör att 
användarantalet är lågt bland de anställda och det tycker vi är ett 
förbättringsområde. Vi tror att en utveckling av systemet kan gör det lättare för 
fler att utnyttja förmånerna. Konditionen har i snitt minskat vilket gör att skador 
uppkommer och arbetsmoment kan bli svårare att utföra. Vi tror att om fler 
använder sig av förmånerna eller om det läggs in en obligatorisk uppvärmning 
varje morgon kan det bidra till att minska skaderisken. Då kroppen är uppvärmd 
minkar risken för sträckningar. Det kanske även kan motivera någon till att börja 
med vardagsmotion. Vi tycker ändå att det är bra att det finns en andel som väljer 
att aktivt utnyttja förmånerna då det kan sprida en positiv hälsoutveckling. 

5.1.3 Hur kan byggföretag förbättra efterlevnaden av ordnings- och 
skyddsregler? 

Resultatet är en analys av svaren vi har fått i både enkät, intervjuer och 
litteraturstudie. Vi tror att det är viktigt att ett engagerat ledarskap och chefskap 
ger en positiv inställning och attityd på byggarbetsplatser. Det genererar i att det 
känns mer motiverat att följa ordnings- och skyddsregler. Vi tror att det krävs en 
förändrad attityd hos alla och speciellt hos äldre som kan överföra åsikter till den 
yngre generationen. Det är viktigt att alla förstår vikten i att varför reglerna finns 
och att det är för deras egen säkerhet som utrustningen finns.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Genom att använda oss av enkät, intervjuer, litteraturstudie och fallstudie gav det 
oss en bred bild av företagets situation. Vi valde att skicka enkäten via mail och 
använda oss av telefonintervjuer till hantverkare och arbetsledning vilket innebar 
att vi fick tag i ett stort antal människor på olika positioner och på olika orter i 
division Syd. Det uppfyller kravet på reliabilitet då svaren till stor del 
överensstämmer med varandra och skapar en enhetlig bild. Det valda ämnet är 
väldigt relevant då byggbranschen ständigt drabbas av olyckor och tillbud i dagens 
samhälle. Genom att ställa flertalet frågor i enkät och intervjuer som behandlar 
området stärks validiteten.   
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Vi designade en gemensam enkät för hantverkare och arbetsledning som 
behandlade arbetsmiljö och fysisk hälsa. Andelen svarande på arbetsledarsidan var 
väldigt hög där 120st av totalt ca 140st svarade på enkäten medan hantverkarna 
var betydligt lägre med 73st av ca 400st. Arbetsledningen är en grupp som 
dagligen svarar och läser sina mail och därför har deltagandet i den gruppen varit 
hög medan hantverkargruppen är betydligt svårare att nå via mail. Då division Syd 
täcker hela Sydsverige och är uppdelat i regioner skulle det innebära mycket 
administrativt arbete för oss om vi hade valt att göra enkäten i pappersform. 
Därför valde vi, tillsammans med våra handledare på Peab, att göra enkäten 
internetbaserad och hoppas på ett högt deltagarantal. Via månadsbrevet och 
personliga sms fick hantverkare och arbetsledning påminnelse om enkäten. En 
frågeställning hade fallit bort ur enkätundersökningens svarsregistrering vilket gör 
att vi inte fick svar på om deltagarna visste vem som ansvarar för deras 
arbetsmiljö. Det var ingen betydande fråga för vårt resultat.  

Alla intervjuer med platschefer, arbetsledare, skyddsombud och hälsoutvecklare 
ägde rum via telefon då området är stort och vi ville få en spridning på de 
intervjuade. Det är positivt med telefonintervjuer då vi kan täcka ett större område 
men utifrån litteraturstudien angående intervjuteknik är det negativ att inte kunna 
se ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Därför gick vi miste om responsen hos den 
svarande då vi valde telefonintervjuer. 

Litteraturstudien omfattar två vetenskapliga arbeten som är en del i svaren till de 
tre frågeställningarna vi har valt. Litterturstudien är en stor del i rapporten då den 
stärker de undersökningar vi har gjort och visar på likartade svar. 

5.2.1 Varför är efterlevnadsgraden av ordnings- och skyddsregler så låg 
på byggarbetsplatser? 

För att besvara frågeställningen valde vi att använda en fallstudie för att analysera 
situationen på företaget. Fallstudien upplevdes inte optimal då detta är ett nytt 
ämne som företaget valde att belysa och det fanns därför inga tidigare 
undersökningar o.d. som berör efterlevnaden. Fallstudien berör därför företagets 
arbetsmiljöarbete och det ligger till grund för efterlevnaden av de ordnings- och 
skyddsregler som finns. Vi använde oss av enkäten som bl.a. tog upp frågor om 
efterlevnad av ordnings- och skyddsregler vilket var ett bra sätt att analysera 
situationen. Då spridningen av de svarande befinner sig på ett större område ger 
det en helhetsbild av division Syd. Genom mindre telefonintervjuer till flertalet 
platschefer, arbetsledare och skyddsombud från olika regioner och arbetsplatser i 
division Syd ställdes kompletterande frågor. Litteraturstudien vi genomförde gav 
stöd åt de enkät- och intervjusvar som genererats vilket är en nödvändig del då 
arbetet ska styrkas av andra källor.  
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5.2.2 Varför används inte alltid hjälpmedel (ergonomiska redskap och 
fysisk träning) på byggarbetsplatser? 

För att besvara den ena delen frågeställningen valde vi att använda oss av en större 
intervju med en av Peabs hälsoutvecklare och återigen valdes en telefonintervju. 
Samtalet med hälsoutvecklaren var nödvändigt och gav information om arbetarnas 
förmåner angående fysiska aktiviteter. Enkäten gav svar på frågan om varför inte 
hjälpmedel alltid används och svar på den fysiska aktiviteten hos de anställda. De 
anställdas fysiska hälsa blir allt viktigare i fysiska yrken då BMI: et hos 
mänskligheten ökar vilket gör att den delen av enkäten är väldigt relevant. Genom 
enkäten fick vi också svar hur situationen ser ut inom företaget och även här var 
målgruppen densamma. Litteraturstudien gav stöd till enkäten och intervjun och 
är därför en viktig del i metodvalet.  

5.2.3 Hur kan byggföretag förbättra efterlevnaden av ordnings- och 
skyddsregler? 

Vi valde att använda tre metoder för att besvara frågeställningen: litteraturstudie, 
intervjuer och analys av enkät. Litteraturstudien gav flera förslag till 
förbättringsåtgärder en organisation kan använda sig av när det gäller att förändra 
ett beteende. Den stödjer resultatet av enkäten och intervjuerna då de visar på 
likartade problem och förslag på lösningar.    
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med examensarbetet är att undersöka företagets efterlevnadsgrad i stort 
gällande ordnings- och skyddsregler på byggarbetsplatser för att minska olycksfall 
och tillbud. Målet var att analysera företaget Peab, division Syd, utifrån befintlig 
arbetsmiljö för att på så sätt få fram orsaker till varför efterlevnadsgraden av 
ordnings- och skyddsreglerna är låga på arbetsplatser, och orsaker till varför 
ergonomiska redskap och fysisk träning inte används samt att lämna förslag på hur 
företag kan förbättra efterlevnadsgraden. Genom att använda en litteraturstudie, 
enkät och intervjuer har ett underlag skapats till rapporten. 
 
Det är viktigt att det finns ett tydligt och motiverat chefs- och ledarskap på 
byggarbetsplatsen för att kunna motivera medarbetarna att följa de ordnings- och 
skyddsregler som finns. Idag är det största problemet en ovilja och att innebörden 
av varför säkerhetsutrusning ska användas inte förstås. Reglerna upplevs även som 
besvärliga och onödiga i vissa fall. Den grupp som är sämre på att efterleva 
ordnings- och skyddsreglerna är underentreprenörer vilket både framgår ur 
enkätundersökningen och intervjuer.  
 
Det slarvas även med hjälpmedel på byggarbetsplatser samt att förmåner för att få 
en fysisk bättre kropp inte utnyttjas i den grad det bör göra. Anledningen till 
varför hjälpmedel på byggarbetsplatsen inte använd är för att pressade byggtider 
medför slarv och det skapas genvägar genom att använda den fysiska styrkan 
istället för att hämta de hjälpmedel som finns. Det förekommer även att 
hjälpmedel inte finns tillgängliga på byggarbetsplatsen där de behövs för det 
aktuella momentet. Anledningen till varför inte företagsförmåner, så som gymkort, 
massagebidrag, etc. används är för att systemet upplevs som krångligt av de som 
inte använder det kontinuerligt. De flesta hantverkare saknar den datorvana som 
arbetsledningen har men i stort vet samtliga vilka förmåner som erbjuds. 
 
För att förbättra efterlevnaden av ordnings- och skyddsregler finns det flera olika 
områden att utveckla inom företag. Kommunikation mellan chefer, ledare och 
hantverkare bör ske med återkoppling, dvs. försäkring att informationen har 
förståtts på rätt sätt. Det är även ett bra sätt för att minska missuppfattningar som 
kan leda till irritationer och onödiga fel. Genom att använda sig av sociala 
modeller kan hantverkare få en positiv attityd och förstå innebörden av varför det 
är viktigt att följa de ordnings- och skyddsregler som är uppsatta på 
byggarbetsplatsen. Framöver kan gruppen lära sig att ignorera utomstående 
negativa åsikter om säkerhet och skyddsutrusning på arbetsplatsen. Chefer och 
ledare har även det yttersta ansvaret att reglerna följs och det är viktigt att de 
framstår som förebilder. För att utveckla chef- och ledarskap kan de delta i 
interna- och externa kurser och därför lära sig motivera och engagera hantverkare 
att följa reglerna. Genom enkäter och intervjuer framgår det även att chefer och 
ledare behöver bli mer konsekventa och hårdare om vad som tolereras på 
byggarbetsplatsen.  
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Det uppnådda målet kan på sikt hjälpa byggföretag med att minska olyckor och 
tillbud på byggarbetsplatser genom att använda de olika teorier som har 
presenterats som möjliga förbättringsförslag.  
 
 

6.1 Rekommendationer  

Fortsatta arbeten inom efterlevnad av ordnings- och skyddsregler kan vara att 
jämföra två regioner eller divisioner i företaget för att se vad som skiljer i 
säkerhetsarbetet. Att utföra en liknande undersökning på annat företag och 
jämföra resultatet eller göra en fördjupning i den ohälsa som förekommer. Även 
undersöka underentreprenörernas roll i byggskedet och analysera närmare deras 
efterlevnad av ordnings- och skyddsregler. 

Arbetsmiljöområdet är ett brett forskningsområde inom byggbranschen och det 
finns många outforskade delar att fördjupa sig i. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Intervju Platschefer 

Bilaga 2 Intervju Arbetsledare 

Bilaga 3 Intervju Skyddsombud 

Bilaga 4 Intervju Hälso-coach 

Bilaga 5  Enkätundersökningsmetod 

Bilaga 6 Frågor och utformning av enkätundersökning 

 
 



    Bilaga 1 

Intervju	Platschef	
 

1. Vem känner du har ansvaret att ordnings- och skyddsreglerna följs?  
 

2. Anser du att efterlevnaden av reglerna är bra? 
 

3. Har du något förslag hur man kan förbättra efterlevnaden på ordnings- och 
skyddsreglerna, dvs. så att det blir naturligt för alla att alltid följa dem? 
 

4. Anser du att det är rätt nivå på information och resurser från din chef? Vad skulle 
det kunna vara som saknas? 
 

5. Hur upplever du hantverkarnas attityd kring säkerhetsfrågor? Använder de alltid 
skyddsutrustning och hur reagerar de när de blir uppmanade att använda dem?  
 

6. Försöker du aktivt förbättra ditt chefskap genom att gå på t.ex. diverse kurser för 
att kunna motivera och engagera dina medarbetare så arbetsprestationen ökar? 
 

7. Hur ska du som platschef öka medvetenheten om vikten i att följa ordnings- och 
skyddsreglerna? / Vad skiljer er från andra arbetsplatser tror du? 
 

8. Sker planering utifrån ett produktionsstartmöte och en produktionstidplan som 
möjliggör en samordnad och styrd produktion, minimerar störningar och undviker 
merarbeten?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Bilaga 1 

Platschef 1: 

1. Det är Bas-P:s ansvar att alla har blivit informerade och förstår ordningsreglerna. 
Sedan är det samtligas ansvar att de efterlevs. 

2. Det är olika. Vad det gäller hjälm, skor och varsel är det bra. Vad det gäller t.ex. 
livlina är det sämre. 

3. Information i tidigt läge. Böter vid brott mot regler. 
4. Ja. 
5. Att det är något som tar tid o inkräktar på ackordet. 
6.  Nej, om tid finnes, vilket det sällan gör. 
7. Jag informerar så ofta jag kan och jag säger alltid till dem som bryter mot uppsatta 

regler. 
8. Ja. 

 

Platschef 2: 

1. Alla, platschefen huvudansvar. 
2. Varierande, finns brister. 
3. Tvångsåtgärder – skicka från plats. Fel på regler (t.ex. radio). 
4. Ja. 
5. Problematiskt och det är därför efterlevnaden är så låg. Olika reaktioner. 
6. Inte lika ofta som tidigare. 
7. Möten. 
8. Ja. 

 
Platschef 3: 
 

1. Platschef, alla är sitt eget skyddsombud. 
2. Ja. 
3. Tjata. 
4. Ja. 
5. Bättre, UE är sämre. Positivt. 
6. Ja. 
7. Ha möten med alla. Skillnaden extrakläder på arbetsplatsen. 
8. Ja. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    Bilaga 1 

Platschef 4: 
 

1. Platschef -> miljösamordnare. 
2. Ja. 
3. Tjata, är med hos inköpet hos UE. 
4. Ja. 
5. Bättre, reagerar bra vid information. 
6. Bara internt. 
7. Veckomöten, där gås arbetsmiljö igenom. Månadsmöten gås igenom arbetsmiljö 

på arbetsplatsen. 
8. Ja. 

 
Platschef 5: 
 

1. Respektive arbetstagare på arbetsplatsen. Platschefen har huvudansvaret. 
2. Ja- internt, Nej – externt. 
3. Avvisa från platsen, hårdare markering. 
4. Inget saknas, har mallar at följa men kan göra undantag. 
5. Nonchalanta – använder inte för sin egen skull. Ge skarp information för att de 

ska förstå. Periodvis fungerar bra efter tillsägning. 
6. Går på interna kurser, inget annat. Bra kurser internt ger aha-upplevelse. 
7. Fortsätta informera, Sprida uppgifterna inom tjänsteorganisationen så fler har 

ansvar att informera samt lägga ansvaret hos någon som har hand om arbetsmiljö. 
Måste vara någon ”högre” (platschef) säger till för att det ska ske. 

8. Alltid. 
 
Platschef 6: 
 

1. Samtliga, platschef har huvudansvar. 
2. Relativt bra, västarna har varit ett problem. 
3. Ligga på, tjata, påminnelser. UE är sämst. 
4. Ja, inget saknas. 
5. God attityd, inga bekymmer. 
6. Ja. 
7. Ge exempel, hänvisa till chef som sitter i rullstol pga. olycka på arbetsplats. UE är 

svårare att hantera. 
8. Absolut viktigt. 

 
 
 
 



    Bilaga 1 

Platschef 7: 
 

1. Allas, platschef har huvudansvaret. 
2. Ja. 
3. Information till alla som kommer till arbetsplatsen. 
4. Ja, saknas att ta tid så att alla kan gå igenom det. Sittning vid nya regler, bra om 

någon kom ut och informerade. 
5. Olika, interna bra och UE svårare. Jobbigt vid tillsägning. 
6. Går på tilldelade kurser på Peab. 
7. Stormöte med information. Samma sak när man går in i ett nytt skede. 
8. Ja, periodtidsplan är viktig. 

 
Platschef 8: 
 

1. Platschef har huvudansvar, alla på bygget. 
2. Kan vara bättre, men är bra. 
3. Tjata, upprepa information. 
4. Ja. 
5. Varierande. Tjatar mest på de unga, lärlingarna. 
6. Ja, interna. 
7. Fortsätta informera och tjata. 
8. Arbetsberedningar vid de flesta moment. En punkt -> minska riskerna. 

 
Platschef 9: 
 

1. Platschef, individen har eget ansvar också. 
2. Nej, mer att önska. Hjälmpåminnelser – alltid samma personer. 
3. Fe dem att få en förståelse om varför. Hot och sparken efter 4 tillsägelser. 
4. Mer att önska, ledningen personligen går ut och informerar. 
5. Nonchalanta. En del blir förbannade. 
6. Ja, medveten om sin roll. 
7. Föra en dialog, ta upp på möten. Att alltid ”ha det på tapeten”. 
8. Ja, Det sker förändringar på vägen under byggtiden och då kan det vara svårt att få 

med alla papper. 
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Platschef 10: 
 

1. Platschef och eget ansvar. 
2. Ja, alla sköter och förstår riskmoment. 
3. Nej. 
4. Ja. 
5. Positiv attityd, medvetna om reglerna. 
6. Ja. 
7. Information varje veckomöte. 
8. Ja, allt. 

 
Platschef 11: 
 

1. Platschefen, alla har eget ansvar. 
2. Ja, efterlevnaden av reglerna fungerar bra då alla arbetare gör som de ska och 

förstår riskerna som ligger bakom. 
3. Inget direkt. 
4. Ja. 
5. Delad, nonchalanta till bra. 
6. Ja. 
7. Information. 
8. Ja. 
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Intervju	Arbetsledare	
 

1. Vem känner du har ansvaret att ordnings- och skyddsreglerna följs?  
 

2. Anser du att efterlevnaden av reglerna är bra? 
 

3. Har du något förslag hur man kan förbättra efterlevnaden på ordnings- och 
skyddsreglerna, dvs. så att det blir naturligt för alla att alltid följa dem? 
 

4. Anser du att det är rätt nivå på information och resurser från din chef? Vad skulle 
det kunna vara som saknas? 
 

5. Hur upplever du hantverkarnas attityd kring säkerhetsfrågor? Använder de alltid 
skyddsutrustning och hur reagerar de när de blir uppmanade att använda dem?  
 

6. Försöker du aktivt förbättra ditt ledarskap genom att gå på t.ex. diverse kurser för 
att kunna motivera och engagera dina medarbetare så arbetsprestationen ökar? 
 

7. Hur ska du som arbetsledare öka medvetenheten om vikten i att följa ordnings- 
och skyddsreglerna? / Vad skiljer er från andra arbetsplatser tror du? 
 

8. Hur hanterar ni generellt hantverkares åsikter?  
 

9. Sker planering utifrån ett produktionsstartmöte och en produktionstidplan som 
möjliggör en samordnad och styrd produktion, minimerar störningar och undviker 
merarbeten?  
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Arbetsledare 1: 

1. Platschefen har huvudansvaret men individen har ansvaret att det efterföljs. 
2. Ja, även UE. 
3. Hårdare gränser på varje bygge. Broschyr om vad som gäller eller gå hem. Alla ska 

veta vad det är för säkerhet som gäller på alla byggen i hela landet. 
4. Ja. 
5. Nyanställda och nyutexaminerade hantverkare har lättare att anpassa sig till nya 

regler på arbetsplatsen i jämförelse med de äldre. Bra reaktioner generellt vid 
tillsägning. 

6. Om det erbjuds i säkerhetsfrågor men inte söker aktivt. Dock många kurser hur 
man engagerar hantverkarna. 

7. Det gäller att få hantverkarna att se helheten och få en förståelse till varför 
säkerhetsåtgärderna finns, motivera, ge olycksexempel.  

8. Varierande, mer lyhörd då man är nyutexaminerad. Viktigt att lyssna, skapar 
engagemang, skapa balans. 

9. Ja, det sker. Huvudtidsplan som bryts ner i deltidsplaner.   
 
Arbetsledare 2: 
 

1. Alla men platschefen har det yttersta ansvaret. 
2. Ja. 
3. Genom en tydlig och konsekvent linje från arbetsledningen samt att försöka få 

varje arbetstagare att inse sitt eget ansvar för den personliga säkerheten skulle en 
förbättring av ordnings- och skyddsreglerna ske. 

4. Ja. 
5. Egna hantverkare följer bra. UE är sämre på att följa de regler som gäller. Vissa 

lyssnar på tillsägelse och de som inte gör det får åka hem. 
6. Ja. 
7. Möten varje vecka, olika samlingsmöten och tar upp vikten med säkerhet. Pratar 

mycket och är tydlig. 
8. Lyssna, vara lyhörd och tar upp relevanta åsikter till diskussion. 
9. Ja, alltid. 

 
Arbetsledare 3: 
 

1. Platschefen. 
2. Från och till. UE är sämre på att följa reglerna än de anställda på företaget. 
3. Ta betalt av de som inte sköter sig och skicka dem från arbetsplatsen. 
4. Ja. 
5. Olika reaktioner. Använder säkerhetsutrustning vid tillsägning. 
6. Ja. 
7. Tjata på dem. Ha information om olika olyckor så dom fattar. 
8. Tar till sig och förbättrar om det är relevant och viktigt. 
9. Jobbar för det men finns lite tid. 
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Arbetsledare 4: 
 

1. Allas ansvar. 
2. Ja. 
3. Inte just nu.  
4. Ja, många kurser. 
5. Motstånd i början men accepteras sedan. 
6. Ja, många kurser. 
7. Lika för alla. 
8. Följer alla regler. 
9. Vid stora projekt men ej på mindre då det inte behövs vid renoveringar. 

 
Arbetsledare 5: 
 

1. Platschefen. 
2. Ja. 
3. Nej. 
4. Ja. 
5. Bättre än innan. 
6. Ja. 
7. Upplysa, informera. 
8. Utvärderar och ev. förbättrar. 
9. Ja, delvis. Det ska vara så. 

 
Arbetsledare 6: 
 

1. Platschefen har huvudansvaret men alla har ett egenansvar. 
2. Ja, det är bättre men man tjatar fartfarande. 
3. Ansvar och tar konsekvenserna själv. 
4. Ja. 
5. Blandad, reagerar olika, vara konsekvent. 
6. Ja, internt som Peab anordnar. 
7. Försöka få de att förstå att det är för deras egna säkerhet. Böter vid upprepade 

tillsägelser. Pengar är det enda som biter. 
8. Förs vidare till chef eller personalansvarig. 
9. Ja, underlättar men sker förändringar som måste uppdateras. 
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Arbetsledare 7: 
 

1. Platschefen. 
2. Ja. 
3. Nej. 
4. Ja . 
5. Positiv, okej. 
6. Delvis, inte gått på ett tag. 
7. Informera, kommunikation. 
8. Tittar över åsikt och diskutera. 
9. Grunden -> gör den mer detaljerad. 

 
Arbetsledare 8: 
 

1. Alla. 
2. Ja. 
3. Inget förslag. 
4. Ja. 
5. Bra. 
6. Mycket kurser inom Peab. 
7. Påtalande vid fel. 
8. Ta upp deras åsikter till diskussion. 
9. Inte alltid, meningen är att de ska följas. 
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Intervju	Skyddsombud	
 

1. Vem känner du har ansvaret att ordnings- och skyddsreglerna följs?  
 

2. Anser du att efterlevnaden av reglerna är bra? 
 

3. Har du något förslag hur man kan förbättra efterlevnaden på ordnings- och 
skyddsreglerna, dvs. så att det blir naturligt för alla att alltid följa dem? 
 

4. Anser du att det är rätt nivå på information och resurser från Arbetsledningen? 
Vad skulle det kunna vara som saknas? 
 

5. Hur upplever du dina medarbetares attityd kring säkerhetsfrågor? Använder de 
alltid skyddsutrustning och hur reagerar de när de blir uppmanade att använda 
dem?  
 

6. Hur ska du som skyddsombud öka medvetenheten om vikten i att följa ordnings- 
och skyddsreglerna? / Vad skiljer er från andra arbetsplatser tror du? 
 

7. Sker planering utifrån ett produktionsstartmöte och en produktionstidplan som 
möjliggör en samordnad och styrd produktion, minimerar störningar och undviker 
merarbeten?  
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Skyddsombud 1: 

1. Platschefen har huvudansvaret, skyddsombud och alla individer ansvarar för egen 
säkerhet.  

2. Ja, ungefär. 
3. Hårdare regler och att gubbarna tar eget ansvar att påpeka för andra, inte bara 

skyddsombudets uppgift. 
4. Helt okej informationsflöde. Chefer bör visa sig ute på arbetsplatsen. 
5.  De flesta förstår, inga tjurigheter vid tillsägelse. 
6. Tillbringa mer tid ute på arbetsplatsen och utveckla rollen som skyddsombud. 
7. Ja, de planerar jobben själva, service.  

 

Skyddsombud 2: 
 

1. Platschefen har det yttersta ansvaret men alla medarbetare är sitt egna 
skyddsombud.  

2. Efterlevnaden är mycket hög på vår arbetsplats. Ledningen driver en klar och 
tydlig linje som alla följer. 

3. Tidsaspekten med korta byggtider genererar stress vilket gör att skyddsarbetet inte 
följs fullt ut. 

4. Ja. Bra linje. 
5. Obligatoriskt. Alla accepterar tillsägningar utan dåliga attityder. 
6. Påtala regler, propagera och förklara varför de finns.  
7. Nja, styr inte? 

 
Skyddsombud 3: 
 

1. Platschefen, allas ansvar. 
2. Nej fungerar inte. 
3. Mer engagemang från ledning. Tuffare markering i vad som inte tolereras. 
4. Mja. Sådär, inte till 100%, situationen beror på platschef och arbetsplats. Vissa 

platschefer bryr sig inte och säkerheten blir därefter. 
5. Många bryr sig inte vid tillsägning. 
6. Propagera, mer information, förklara. Yngre upplevs lättare att hantera. 
7. Ja till viss del. 
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Skyddsombud 4: 
 

1. Alla har eget ansvar men skyddsombud och platschef har större ansvar. 
2. Både och. Alltid några som inte följer reglerna. Vissa regler efterlevs bättre än 

innan t.ex. städning på egen arbetsplats.  
3. Kommunikation, informationsspridning bör ske fortlöpande. Men vettig balans. 
4. Fungerar bra, inga sura miner. 
5. Viktigt att informera och synas. Tydlighet redan från start om vad som gäller. 

Nyanställda och yngre har lättare att ta till sig nya regler då de har med sig 
säkerhetstänkandet från sin utbildning.  

6. Ja, har blivit bättre. Men stress och snabbare beslut i planeringen gör att störningar 
skapas. Arbetsmiljön blir bortprioriterad i stressade situationer. 

 
Skyddsombud 5: 
 

1. Platschefen har huvudansvaret men var och en ansvarar för sin egen säkerhet. 
Skyddsombudet. 

2. Nja, inga kraftiga överträdelser men mindre finns. 
3. Befogenhet att stänga av folk som missköter sig. 
4. Tycker att ledningen gör så gott dom kan med informationshanteringen. Vill ha 

mer allmän information till alla berörda vid ett stort möte. 
5. Fungerar bra vid tillsägning. UE respekterar inte reglerna lika mycket så får tjata. 
6. Tjata, ”polis”. 
7. Nja, fungerar sisådär, kan fungera bättre. 

 
 
Skyddsombud 6: 

1. Platschef, alla är sitt eget skyddsombud. 
2. Fungerar sådär, situationen upplevs okej. 
3. Bedriva tuffare, konsekvent linje för de som inte följer reglerna. 
4. Ja 
5. Gubbarna accepterar tillsägning då de förstår att det är för deras säkerhet att t.ex. 

använda hjälmen. 
6. Förklara mer, visa faktiska exempel för att visa att en olycka kan hända vem som 

helst.  
7. Ja, men kan fungera bättre då störningar upplevs.  
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Skyddsombud 7: 
 

1. Arbetsgivaren har det största ansvaret att regler följs. Men individen har en stor 
skyldighet att följa reglerna som finns på arbetsplatsen. 

2. Som frågan är ställd blir svaret NEJ men svaret i övrigt så följs reglerna hyfsat bra 
men det finns en stor förbättringspotential. 

3. Man skulle kunna ha fler informationstillfälle. Och även när man gör regler ta med 
personalen/arbetarna så att dessa kan vara med och få fram det som de tycker är 
viktigt. Då känner man en delaktighet och då blir det nog en bättre efterlevnad. 

4. Det är för låg nivå på arbetsmiljöarbetet i stort. Det jag anser är att det är för låg 
kunskap om Arbetsmiljö i de flesta leden i företaget. 

5. Svävande en del struntar i det ser det som ett måste men så fort ingen ser så 
struntar de i det. En stor del är duktiga. Men en del struntar i det och anser sig vara 
stålmän som inte kan komma till skada, och dessa blir irriterade när man kommer 
och påpekar bristerna, och tycker att man ska sköta sitt eget och skita i vad dom 
gör.. 

6. Jag arbetar redan med att kommunicera ut vad som gäller och vad som kan hända 
om man inte följer reglerna. Och då både vad som kan hända rent 
anställningsmässigt, och vad konsekvenserna är vid en eventuell olycka . förbättra 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ännu mer… 

7. - 
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Intervju	Hälsocoach	
1. Vad erbjuder Peab Hälsa och Fritid sina medlemmar? 

 Förmåner  
 Aktiva som utnyttjar träningskort  
 Rehab 
 Anordnas kurser tex ergonomi, lyfta rätt osv?  

2. Friskvård och fritidsaktiviteter? 
 Kultur/nöje 
 Sport hälsa 
 Fritid och hobby 
 

3. Hur motiverar ni de anställda att hälsan är en viktig del i arbetslivet? 
 

4. Hur ofta görs hälsoundersökningar? 
 

5. I en tid då en viktökning är ett stort problem måste det synas även här. Hur jobbar 
ni mot detta? 
 

6. Hur ser tidsprocessen ut från det att en medlem söker en förmån till att den har 
beviljats? 
 

7. Hur kommer de anställda i kontakt med er? 
 

8. Finns det en medvetenhet hos arbetarna om de arbete ni bedriver? 
 

9. Hur kan fysik träna och bättre hälsa öka arbetsprestationerna? 
 

10. Hur ser utvecklingsarbete ut gällande den fysiska träningen? 
 

11. Övrigt om Peab Hälsa och Fritid 
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Enkätundersökningsmetod	
För att besvara frågeställningarna utformades en enkät enligt den utvalda 
metodlitteraturen, Att få svar - intervju, enkät, observation av Jan-Axel Kylén, där enkäten 
utvecklas i fyra steg. Enkätmetoden berör två av frågeställningarna; ”Varför är 
efterlevnadsgraden så låg på byggarbetsplatserna och varför används inte de hjälpmedel 
(ergonomiska redskap och fysisk träning) på byggarbetsplatsen?”, vilket gjorde att ett antal 
frågor funderades ut som täckte båda frågeställningarna. En gallring av frågorna 
resulterade i 26 stycken frågor som berörde arbetsmiljö och fysisk hälsa. Då företaget 
förespråkade en internetbaserad enkätundersökning, där studenterna själva skulle 
tillhandahålla en klickbar länk till en enkäts webbplats, valdes Googles verktyg "Google 
Documents" som grund för enkäten. I verktyget gick det att välja flera olika layouter på 
frågor och svar för att kunna anpassa enkäten till uppgiften. Genom en testpanel på tre 
personer utvärderades en första testversion (steg ett) som sedan förbättrades och 
anpassades utifrån deras åsikter om nivån på enkätens läsbarhet och förståelse. I steg två 
formulerades en inledning som skulle följa med enkäten och vartefter den modifierade 
testversionen skickades ut till 5 personer som fick testa enkäten där bland annat tiden 
mättes, om enkäten kändes lagom lång och hur inledningen kändes. Efter ytterligare en 
bearbetning skickades enkäten till handledare på företaget samt till handledare på 
högskolan för ytterligare feedback på frågornas relevans och begriplighet. Efter en 
ytterligare behandling av enkäten skickades slutversionen ut. Det fjärde och sista steget 
var sammanställning och analys av enkäten vilket kommer att dels presenteras nedan samt 
i resultat- och analyskapitlet. 

Frågorna är utformade som ja/nej-frågor, skalfrågor i fem steg, flersvarsfrågor, textboxar 
med möjlighet till lång svarstext eller kort svarstext samt följdfrågor. Frågeställningarna är 
riktade mot arbetsmiljö, fysisk hälsa och aktivitet med inbäddade attityd- och 
motivationsvinklingar för att dessa ska kunna analyseras utefter de frågeställningar som 
ställs i examensarbetet.  

Målgruppen för enkäten var från början tänkt att enbart vara riktad till byggarbetare men i 
kommunikation med handledare på företaget breddades målgruppen till att även omfatta 
arbetsledning. Totalt skickades enkäten ut till 300-400 hantverkare, 60-80 arbetsledare och 
30-60 platschefer och de svarande var totalt 73 hantverkare och 120 ur arbetsledningen. 

Den tredje frågeställningen, ”hur kan man förbättra efterlevnaden av ordnings- och 
skyddsregler på byggarbetsplatsen?”, är en analysfråga som är till stor del baserad på 
enkätundersökningen och kommer därför inte att behandlas i detta kapitel. 
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Frågor	och	utformning	av	
enkätundersökning	
Hej! Detta är en undersökning för att kartlägga efterlevnaden av ordnings- och 
skyddsregler samt varför ergonomiska hjälpmedel och skyddsutrustning inte alltid 
används. Undersökningen söker också svar i vilken mån medarbetarna använder 
möjligheterna i ”Förmånslådan” till träning, massage, kost och livsstilsförändringar. 
Enkäten riktar sig till medarbetare i produktionen inom Peab Sverige AB, Division Syd 
och är en del i ett examensarbete våren 2012. Enkäten kommer ta cirka 5-10 minuter att 
besvara och resultatet kommer att redovisas i en examensrapport som kommer att vara 
tillgänglig i juni och framåt på examensportalen DiVa.  
 
Enkäten är anonym och ditt svar är viktigt!  

 
 

1a: Ålder  

 -20 

 21-35 

 36-50 

 51-65 

 66- 

1b: Vilken roll i företaget har du?  

 Hantverkare 

 Arbetsledning 

 

Arbetsmiljö 
Nedan ställs frågor angående din arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

 
2: Vet du vilka som ansvarar för din arbetsmiljö?  

 Ja 

 Nej 
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3a: Anser du att tavlan med arbetsmiljöanslaget som finns på arbetsplatsen är tydligt och 
har den information som behövs?  

 Ja 

 Nej 

3b: Om nej, vad saknas på tavla med arbetsmiljöanslaget?  
 
 
4a: Har du tagit del av Peabs ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen?  

 Ja 

 Nej 

4b: Om nej, varför?  
 
 
5a: Vet du var det finns information om ordnings- och skyddsregler?  

 Ja 

 Nej 

5b: Om nej, vet du vilken ansvarig du ska fråga?  

 Ja 

 Nej 

 
6: Sker återkommande information om ordnings- och skyddsregler för pågående projekt?  

 Ja 

 Nej 

 
7a: Följer du de ordnings- och skyddsregler som gäller på arbetsplatsen  

1 2 3 4 5 

Sällan     Ofta

7b: Om mindre än ofta, varför?  
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8a: Tycker du att de ordnings- och skyddsregler som finns är tillräckliga?  

 Ja 

 Nej 

8b: Om nej, hur kan reglerna förbättras?  
 
 
9a: Hur ofta använder du personlig skyddsutrustning (hjälm, skyddsskor, varselkläder på 
överkroppen, fallskydd och dyl.) som krävs för arbetet?  

1 2 3 4 5 

Aldrig      Alltid

 

9b: Om mindre än alltid, varför?  
 
 
10a: Tycker du att det saknas någon form av personlig skyddsutrustning?  

 Ja 

 Nej 

10b: Om ja, vad?  
 
 
11a: Hur ofta upplever du att skyddsronder genomförs på arbetsplatsen?  

1 2 3 4 5 

Sällan      Ofta

 
11b: Hur ofta åtgärdas brister omgående och en uppföljning genomförs?  

1 2 3 4 5 

Sällan      Ofta

 
 
12: Anser du att din arbetsledning och skyddsombud lyssnar på dig gällande din 
arbetsmiljö?  

1 2 3 4 5 

Sällan     Ofta
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13a: Upplever du att ditt arbetslag är positivt inställt till de regler som finns på 
byggarbetsplatsen?  

 Ja 

 Nej 

13b: Om nej, varför tror du att det är så?  
 
 
14: Känner du dig motiverad och engagerad i säkerhetsarbetet på arbetsplatsen?  

1 2 3 4 5 

Inget alls     Mycket

 
 
15: Känner du att arbetsledningen är motiverad och engagerad i säkerheten på 
arbetsplatsen?’  

1 2 3 4 5 

Inget alls     Mycket

 
 
16: Anser du att UE följer de ordnings- och skyddsregler som gäller på arbetsplatsen?  

1 2 3 4 5 

Sällan     Ofta

 
 
17a: Rapporterar du tillbud och olyckor till din arbetsledning/skyddsombud, som 
omgående registrerar i OTR?  

1 2 3 4 5 

Aldrig      Alltid

17b: Om inte alltid, varför blir det så?  
 
 
18a: Är du medveten om de hjälpmedel som finns, tex lyftanordningar och lyftredskap?  

 Ja 

 Nej 

 Oftast 
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18b: Om nej / oftast, saknas tydlig tillgänglig information?  

 Ja 

 Nej 

 
19a: Hur ofta använder du de hjälpmedel som erbjuds till arbetsmomentet?  

1 2 3 4 5 

Sällan     Ofta

 
19b: Om mindre än ofta, varför används inte hjälpmedlen? Kryssa i de alternativ som 
stämmer in.  

 Stress 

 Slarv 

 Tidspress 

 Orkar inte 

 Fel på hjälpmedlet 

 Hjälpmedlet finns ej tillgängligt 

 Övrigt:  

 
20: Anser du att det slarvas med användningen av hjälpmedel?  

1 2 3 4 5 

Sällan     Ofta

 
 
21a: Hur ofta anser du att du befinner dig i en obekväm arbetsställning?  

1 2 3 4 5 

Sällan     Ofta

 
21b: Om mer än sällan, ange exempel på arbetsställning och ge förslag på lösning av 

problemet.  
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Fysisk	hälsa	och	aktivitet 
Nedan följer frågor som rör din fysiska hälsa. 

 
22a: Utövar du någon form av fysisk aktivitet på fritiden? (t ex går, löper, simmar, osv 
……)  

 Ja, svara på fråga 22b och 22c 

 Nej, svara på fråga 22d och 22e 

22b: Om JA, hur många gånger i veckan? Svara endast på denna om du svarat JA på fråga 
22a.  

1 2 3 4 5 6 7

     
 
22c: Om JA, använder du Peabs friskvårdsförmåner i form av tex. gymkort? Svara endast 
på denna om du svarat JA på fråga 22a  

 Ja 

 Nej 

22d: Om NEJ, varför utövar du inte någon fysisk aktivitet? Svara endast på denna om du 
svarat NEJ på fråga 22a.  

 Tidsbrist 

 Skador 

 Omotiverad 

 Finns ingen passande fysisk aktivitet 

 Övrigt:  

22e: Om NEJ, är du medveten om Peabs friskvårdsförmåner i form av tex. gymkort? 
Svara endast på denna om du svarat NEJ på fråga 22a  

 Ja 

 Nej 
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23: Har du någon gång tappat kontrollen av ett verktyg på grund av att din fysiska styrka 
är för låg?  

 Ja 

 Nej 

 
24: Känner du dig stressad i ditt arbete?  

1 2 3 4 5 

Sällan     Ofta

 
 
25a: Kan pressade byggtider medföra att du slarvar med din personliga och andras 
säkerhet?  

 Ja 

 Nej 

25b: Om ja, hur kan detta förhindras?  
 
 
26: Övriga kommentarer  
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