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Abstract 

Abstract 
Purpose: The work environment is an important factor in the construction industry 
and has over the years become significantly better in general. Over the years buildings 
with precast concrete have come more and more and there are many buildings that 
have a prefabricated concrete frame. It is possible to use different types of 
prefabricated elements such as full or semi prefabricated. Therefore, this report 
studies what differences there are and what can be improved. 

The objective of the report is to identify how the differences between semi precast and 
prefabricated concrete elements are affecting the work environment. 

Method: The methods used in this study are literature study, document analysis and 
interviews. 

Findings: What has emerged in the report is that there are some differences in work 
with prefabricated concrete elements. There is no big difference in the lift although  
the semi precast elements is a bit more difficult to lift. On the other hand, it is more 
difference after assembly of the element. The semi precast elements require more 
moment than the prefabricated do. These operations also means that the risks are 
increasing.  

In order to keep a good security and good working environment, it is important to 
communicate and see safety as an opportunity and not a load. It is also important that 
the leading roles precede as a good example. 

Implications: The conclusions drawn in this project is that the communication is 
important for having a good security. Security thinking at construction sites has 
increased and it is partly because of work safety issues and to make everyone aware of 
the risks involved. 

Limitations: This study was done to check on the work environment for work with 
precast concrete, some of the results may also be applied to other construction sites. 

Keywords: Precast concrete, Working environment, Construction safety, 
communication   
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Syfte: Arbetsmiljön är en viktig faktor i byggbranschen och den har med åren blivit 
betydligt bättre rent generellt. Under åren har byggnation med prefabricerade 
betongelement blivit mer populärt och det är många byggnader som har en 
prefabricerad betongstomme. Det går att använda olika typer av prefabricerade 
element som hel- eller halvprefabricerade. Därför går denna rapport in på vilka 
skillnader i arbetsmiljö det finns och vad som kan förbättras.  

Målet med rapporten är att identifiera hur skillnader mellan halvprefabricerade och 
prefabricerade betongelement påverkar arbetsmiljön. 

Metod: De metoder som har används i denna studie är litteraturstudie, 
dokumentanalys och intervjuer.  

Resultat: Det som har kommit fram i rapporten är att det finns vissa skillnader i 
arbete med prefabricerade betongelement. Det är ingen större skillnad vid lyften och 
monteringen även om de halvprefabricerade elementen är lite besvärligare att lyfta. 
Däremot är det större skillnad efter monteringen av elementet. De halvprefabricerade 
elementen kräver fler moment än vad de helprefabricerade gör. Dessa moment gör 
även att riskerna ökar. 

För att hålla en god säkerhet och bra arbetsmiljö är det viktigt med kommunikationen 
och se säkerheten som en möjlighet och ingen belastning. Det är även viktigt att de 
ledande rollerna föregår med gott exempel för att bidra till att resterande del av 
arbetsplatsen arbetar säkert de med. 

Konsekvenser: Slutsatserna som dras i detta arbete är att kommunikationen är viktig 
för att ha en god säkerhet. Säkerhetstänket på byggarbetsplatserna har ökat och det är 
dels på grund av arbete med säkerhetsfrågor och att göra alla medvetna om de risker 
som finns. 

Begränsningar: Denna studie har gjorts för att kolla på arbetsmiljön för arbete med 
prefabricerade betongelement, en del av resultaten kan dock även appliceras på andra 
byggarbetsplatser.  

Nyckelord: Prefabricerade betongelement, arbetsmiljö, säkerhet, kommunikation 
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Inledning 

1 Inledning 
Denna rapport är genomförd som en del i utbildningen för byggnadsingenjörer vid 
Jönköping Tekniska Högskola. Rapporten är en del i kursen Examensarbete som 
omfattar 15 högskolepoäng. Rapporten är ett examensarbete som fokuserar på 
arbetsmiljön vid användning av hel- och halvprefabricerade betongelement för att 
försöka förbättra förutsättningarna för de som arbetar. 

1.1 Bakgrund 
Enligt statistik på arbetsmiljöverkets hemsida, under arbetsskadestatistik, anmäldes 
3 213 arbetsolyckor inom byggindustrin 2014 som gav sjukfrånvaro. Totalt mellan 
åren 2010 till 2014 har 16 336 arbetsolyckor anmälts till arbetsmiljöverket för 
byggindustrin (Arbetsmiljöverket: a, 2015). Av dessa anmälningar är 4 948 från 
kategorin ”Byggande av hus”(Arbetsmiljöverket: b, 2015). Detta tyder på att det finns 
ett arbete att göra för att minska olyckorna.  

Enligt artikeln Korta arbetsskadefakta Nr 6/2013 för byggverksamhet beror de flesta 
arbetsolyckorna på förlorad kontroll av handverktyg. Det som genererar näst flest 
arbetsolyckor är fysisk utmattning vilket kan bero på tunga lyft (Arbetsmiljöverket, 
2013).  

Prefabricerade betongelement är tunga och kan ge allvarliga skador om de går fel. Ett 
kritiskt moment är vid lyft av betongelement (Eriksson, 2012). 

1.2 Problembeskrivning 
Arbetsmiljön är ett uppmärksammat område i dagens samhälle. Detta gäller även för 
byggindustrin där företagen arbetar mot att minska skador för medarbetarna. Eftersom 
arbetsplatserna och arbetsuppgifterna för en byggarbetare är olika hela tiden kan det 
vara svårt att förhindra skador (Arbetsmiljöverket, 2014). Även fast arbetet med 
arbetsmiljö har gått framåt finns det förbättringar att göra. Denna rapport syftar till att 
utreda skillnader för arbetsmiljön vid arbete med hel- och halvprefabricerade 
betongelement samt att studera för att kunna ge förslag på förbättringar för att 
problemen ska minska. 

Byggföretagen idag försöker minska byggtiden för att kunna minska de totala 
produktionskostnaderna. Detta har bidragit till det industriella byggandet har blivit 
mer populärt. Det industriella byggandet innebär att element av byggnaden tillverkas i 
fabrik. Detta gäller både trä- och betongelement (Andersson, Apleberger och Molnár, 
2009).  

Detta har medfört att arbete med prefabricerade betongelement har ökat då det ger ett 
enkelt och attraktivt alternativ. Betongelementen gjuts i fabrik vilket ger elementet en 
miljö som inte är beroende på väderleken. Denna metod gör att byggnationstiden 
minskar vilket minskar arbetskostnaderna. Det industriella byggandet bidrar också till 
möjlighet för standardisering av byggprocessen (Andersson, Apleberger och 
Molnár, 2009). 
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Inledning 

Arbete med hel- och halvprefabricerade betongelement innebär arbete med stora 
tunga objekt vilket kan medföra allvarliga skador. Då dessa lyfts på plats med kran 
kan det finnas risk för skador. Före montering finns det risk att elementen rasar eller 
ramlar ner (Eriksson, 2012). Som halvprefabricerade betongelement avses i detta fall 
element som till exempel plattbärlag och skalväggar där en del av konstruktionen 
gjuts i fabriken samt att den sista delen gjuts på plats. Helprefabricerade elementen är 
betongelement som är färdiggjutna i fabrik, de levereras till platsen och monteras 
direkt på byggnaden. Då de halvprefabricerade elementen har fler moment som utförs 
på byggarbetsplatsen kan det eventuellt vara en skillnad mellan halv- och 
helprefabricerade element vilket kommer att behandlas i denna rapport. 

Det finns vissa tidigare studier inom arbetsmiljö för industriellt byggande. Rapporten 
K1- En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen (Holm, Lindgren och Montecinos 
2013) syftar till att göra en ritning redan i projekteringsskedet över farliga moment 
som kan behövas se över. I rapporten Säkra lyft i den industrialiserade byggprocessen 
studeras arbetsmiljön vid lyft som görs inom det industriella byggandet (Eriksson, 
2012). 

Rapporten Säkra lyft i den industrialiserade byggprocessen skriver att för pelare, 
balkar, massiva väggar och massiva bjälklag finns förutsättningar för att göra säkra 
lyft, risken för olyckor ligger i när dessa används på fel och ovarsamt sätt. Rapporten 
tar även upp att sandwichväggar är svårare att lyfta och att det finns möjligheter till 
utveckling medan håldäcksbjälklag bedöms som lättare att lyfta (Eriksson, 2012). 

 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med denna rapport är att identifiera hur skillnader mellan halvprefabricerade 
och helprefabricerade betongelement påverkar arbetsmiljön. 

Vilka skillnader är det i risker kring de olika arbetsmomenten mellan hel- och 
halvprefabricerade betongelement? 

Hur kan risker i arbetsmiljön generellt reduceras?  

Hur kan de identifierade riskerna minskas? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten begränsas till studier om arbetsmiljö för stomväggar samt bjälklag för halv- 
och helprefabricerade betongelement. Rapporten kommer fokusera på hur säkerheten i 
produktionsskedet kan bli bättre för att minska antalet tillbud och olyckor. 

1.5 Disposition 
Kapitel två i denna rapport handlar om metoderna och genomförandet i denna rapport. 
Under detta kapitel har det skrivits om vilka metoder som har använts och hur 
informationen i denna rapport blivit hämtad samt vilka strategier som använts. 

Kapitel tre behandlar de teorier som rapporten grundar sig på. Teorierna beskrivs för 
att ge information som används i rapporten. Dessa teorier ligger som bakgrund till 
rapporten och kopplas samman med empirin i kapitel fem. 
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Kapitel fyra behandlar Empiri vilket är den data som har samlats in för detta projekt. I 
kapitlet redovisas data från dokumentanalys som de intervjuer som har gjorts för 
projektet. 

I kapitel fem analyseras den data som har samlats in i projektet. Det är här 
frågeställningarna besvaras med hjälp av informationen från kapitel tre och fyra. 

Kapitel sex behandlar resultat och diskussion. Här diskuteras de resultat som 
rapporten har kommit fram till och förslag till vidare läsning på ämnet. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel behandlar de metoder och strategier projektet har använt sig av för att nå 
fram till resultatet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För undersökningarna har kvalitativa metoder använts. Detta för att genom intervjuer 
ta fram informationen som behövts för att besvara de ställda frågorna. Den kvalitativa 
metoden har valts då information om bara statistik inte är intressant i den 
bemärkningen att de inte hjälper att förbättra arbetsmiljön. Statistiken är bra för att se 
vad det sker för olyckor och hur många som sker men det ger inget svar på varför de 
uppstår och hur företagen ska gå till väga för att minska tillbud och olyckor. Denna 
rapport har haft få intervjuer med mer öppna frågor för att besvara de 
frågeställningarna som sattes upp i början, detta gjorde att en kvalitativ metod passade 
bättre än en kvantitativ. Rapporten har försökt ta del av de öppna svaren för att 
fördjupa sig och hitta metoder som fungerar bra för arbetsplatser och därmed inte fört 
speciell statistik. Det har även används litteraturstudie för att få fram information som 
hjälpt till att besvara de tre frågeställningarna som har ställts och för att få en bra bild 
över vilka lösningar som det finns att jobba med för att skapa en bättre arbetsmiljö. 
Litteraturen har sökts både på svenska och engelska för att försöka ge ett så bra 
resultat som möjligt. Dokumentanalysen har använts för att få fram vilka risker och 
skillnader det finns mellan de olika elementen. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
Vilka skillnader är det i risker kring de olika arbetsmomenten mellan hel- och 
halvprefabricerade betongelement? 
För denna frågeställning har dokumentanalys, litteraturstudie och intervjuer använts. 
Där dokumentanalys har använts för att få fram information om vilka skador som kan 
uppstå. Litteraturstudie har använts för att få fram fakta om vilka risker som det finns 
vid arbete med olika betongelement. Intervjuer har använts för att få ett perspektiv 
från de som i vardagen arbetar med betongelement vilket ger en bättre förankring till 
det som händer på en byggarbetsplats.  

Hur kan risker i arbetsmiljön generellt reduceras? 
För denna frågeställning har litteraturstudie använts för att ta fram fakta om vilka 
generella åtgärder som kan vidtas för att främja en god arbetsmiljö vid arbete med 
betongelement. Även intervjuer har till viss del använts för att se vilka förslag som de 
olika personerna som intervjuades hade.    
 
Hur kan de identifierade riskerna minskas? 
För denna frågeställning har litteraturstudie och intervju använts. Där litteraturstudie 
använts för att ta fram möjliga åtgärder och vad som kan förändras på ett byggprojekt 
för att få bättre säkerhet på en byggarbetsplats vid hanterande av betongelement. 
Intervjuer har använts för att få en bild av vilket fokus det finns bland de olika 
arbetarna samt vad de har för syn på säkerheten, vilket gör att det finns möjlighet att 
se var de olika bristerna finns och vad som fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Intervjuerna 
Harboe (2013) beskriver tre förhållanden som styr hur en intervju utförs. Dessa är 
standardiserad-icke standardiserad, strukturerad-ostrukturerad och slutna frågor-öppna 
frågor. Förhållandet mellan standardiserad och icke standardiserad handlar om hur 
noggrant frågorna är formulerade på förhand, dessa frågor ställs under lika 
förhållanden. Den standardiserade frågetekniken handlar om att frågorna är 
förberedda och ställs i en bestämd ordning. Harboe (2013) menar att resterande 
intervjuformer klassas som icke standardiserade. En strukturerad intervju är lik de 
standardiserade men genom att ordningsföljden är bestämt i förväg med skillnaden att 
frågorna inte är formulerade på förhand för den strukturerade. Ett exempel på en 
strukturerad icke standardiserad intervju är att intervjuaren har förberett med en 
frågeguide där rubriker som ska tas upp är uppskrivna men där frågorna i säg inte 
redan är formulerade. Vad gäller de ostrukturerade intervjuformerna menar Harboe 
(2013) att ingen ordningsföljd är fastlagd innan intervjun, denna metod kallas även för 
flexibel intervju. Det sista förhållandet som beskrivs av Harboe (2013) är slutna frågor 
och öppna frågor. I boken Grundläggande metod beskriver Harboe (2013) att de 
slutna frågorna är bra om data som samlats in ska vara jämförbar för att kunna föra en 
statistik. De slutna frågorna kan även reducera mängden relevant information och kan 
forma intervjupersonen. De öppna frågorna har till skillnad från de slutna frågorna 
fördelen att respondenten formar svaren med egna ord vilket kan ge fördel i mer 
relevant information istället för att respondenten bara ska välja ett alternativ som inte 
alltid beskriver mycket. 

Enligt Harboe (2013) är en bra förutsättning för att genomföra en bra kvalitativ 
intervju att skapa en frågeguide som intervjuarna kan använda som stöd under 
intervjun. I frågeguiden skrivs frågorna ner innan intervjun, frågorna kan vara helt 
nedskrivna eller bara med rubriker. En annan viktig del i kvalitativa intervjuer är 
enligt Harboe (2013) att ha öppna frågor. Det vill säga inte använda frågor med 
svarsalternativ som kan forma den som intervjuas. För att inte forma den som 
intervjuas är det även bra att styra intervjun med små nyckelord och fokusera på att 
lyssna och ta åt sig de som sägs. På så sätt får den som intervjuas rum för att utrycka 
sina åsikter. Harboe (2013) beskriver att den passiva metoden är bra om den som 
intervjuas kan prata mycket för sig själv, är respondenten mer tystlåten kan det vara 
bra använda en mer aktiv frågeteknik. Där är det bra att få respondenten att känna att 
svaren som ges är betydande för intervjun. 

Enligt Bell(2006) är det bra att ha strukturerad intervju där en fråga tas i taget. För att 
få intervjun strukturerad är det bra att ha teman i intervjun samt några frågor under 
dessa teman för att frågorna ska knyta samman. Bell (2006) skriver även att undvika 
värderande frågor. 

2.3.2 Litteraturstudie 
Enligt Harboe (2013) finns det två olika metoder vid litteratursökning. Den första 
metoden är att söka i litteraturdatabaserna. Här gäller det att finna de rätta databaserna 
att söka i och inte bara söka i en utan i flera olika databaser för att öka sina 
möjligheter att hitta bra litteratur. Harboe (2013) skriver att oftast är de olika 
bibliotekens litteraturkataloger bra ställen och söka i och oftast räcker det att söka vid 
sin högskola eller universitets bibliotek. Enligt Harboe (2013) är det viktigt att tänka 
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på att databaser sällan är neutrala utan har ett visst intresse. Det kan vara speciella 
förlag, bibliotek, universitet och liknande. Den andra metoden som Harboe (2013) tar 
upp är kedjesökning som går ut på att kolla i litteraturförteckningen i böcker och 
rapporter och sedan gå vidare genom de olika rapporterna. Det som är bra med denna 
metod är att andras rekommendationer utnyttjas. Den nackdelen som finns med 
kedjesökning är att referenserna blir äldre desto längre kedjan blir. 
 
Bell (2006) skriver att det är viktigt att precisera sina nyckel- eller sökord för att få 
träffar som är relevanta för sitt arbete då det tar tid att läsa igenom olika typer av 
litteratur. Vid svårigheter att få fram träffar som är intressanta för just sitt område är 
det bra att försöka använda alternativa sökord. Som exempelvis “studiesvårigheter” 
kan det istället sökas på “studiehinder”. Enligt Bell (2006) är det viktigt att inte fastna 
i litteratursökningen det går ändå inte att få fram allt. 

2.3.3 Dokumentanalys 
Enligt Bell (2006) är dokumentanalys liknande som att göra en litteraturstudie för att 
se om den idé som finns är relevant och för att få kunskap om sitt ämne. Det är enligt 
Bell (2006) viktigt att veta vilken typ av dokument eller källa som eftersöks. Tryckt 
eller skrivet källmaterial är det som är vanligast av de dokument eller källor som söks 
men även video, diabilder och andra källor som inte är skrivna finns. Bell (2006) 
skriver att tiden är en viktig faktor som bestämmer hur många källor som kan 
analyseras. Det gäller att göra ett urval då det inte går att analysera all data då det tar 
för mycket tid av projektet. Det går enligt Bell (2006) att dela upp granskningen av 
dokumenten i två olika kritiska källanalyser den externa och interna granskningen. 
Där den externa granskningen går ut på att granska om källan är äkta medan i den 
interna granskningen ligger fokusen på innehållet i källan som granskas. Bell (2006) 
skriver att det är viktigt i sitt granskande av källor att försöka avgöra om källan 
grundas på fakta eller av åsikter och värderingar. Då detta kan ha stor betydelse på 
vilken riktning källan går mot om det finns en speciell agenda när den skrivs. 

2.4 Arbetsgång 
För att börja projektet studerades litteratur. Det har använts två olika metoder för att 
kunna hitta användbar litteratur, dessa var sökning i databaser och kedjesökning som 
beskrivs i kapitel 2.3.2 Litteraturstudie. I ett första skede söktes det i olika databaser 
som exempelvis SBUF men även googleschoolar har använts för att hitta 
vetenskapliga artiklar. Det har sökts efter både svenska och engelska referenser. Där 
det svenska sökorden har varit exempelvis Säkerhet på byggarbetsplatser, 
Prefabricerade betongelement, Säkerhetstänk och de engelska sökorden har varit 
construction safety och construction site safety. När några användbara rapporter 
hittades kollades det även i deras litteraturförteckning vilket skapade en kedjesökning. 
Detta gav en insikt på hur det kan se ut på byggarbetsplatsen, vad som görs för att ge 
en bra arbetsmiljö och olika metoder för att kunna förbättra den ännu mer. Efter 
litteraturstudierna började frågor formas som skulle användas vid intervjuerna. 
Frågorna skrevs ner i en frågeguide som går att se i bilaga 3. Frågeguiden skickades ut 
till intervjupersonerna innan intervjuerna skedde. På så sätt kunde respondenten 
förbereda sig för att kunna komma med bra och intressanta svar. Intervjuerna utfördes 
och respondenten fick komma med sina svar som dokumenterades med hjälpa av 
framförallt ljudinspelning för att sedan transkriberas och skrivas ner i rapporten som 
empiri. I intervjuerna användes en passiv stil där intervjupersonen fick komma med 
sina svar. De som höll i intervjun försökte styra den med vissa uppskrivna 
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huvudfrågor för att sedan formulera följdfrågor. Denna stil kallas för en 
semistrukturerade där vissa frågor var uppskrivna på förhand medan en del av 
frågorna togs fram på plats utifrån den informationen som gavs. Intervjufrågorna var 
öppna vilket ger respondenterna möjlighet att säga vad de tycker. De som valdes ut 
för intervjuerna var en marknadschef hos ett entreprenadföretag, för att få 
entreprenadföretagets syn på arbetsmiljön. Platschefen på entreprenadföretaget valdes 
eftersom han har varit ute på plats mycket och arbetat med detta. Marknadschefen för 
stomentreprenören valdes då han har mycket erfarenhet från montering av 
betongelement, han har en grund som projektledare där han styrde ett monteringslag. 
Även en dokumentanalys har gjorts för att få fram fakta om vilka risker som finns vid 
hanterandet av betongelement och för att få fram statistik om skador för att kunna ha 
en bra bakgrund till problemet. Det har som det beskrivs i kapitel 2.3.3 
Dokumentanalys gjorts en extern och interngranskning av dokumenten. Den externa 
granskningen kom fram till att källan är pålitlig eftersom Byggai är en sida som är 
framtagen med hjälp av många olika byggföretag. Den interna granskningen visar att 
informationen i dokumenten är baserad mest på fakta om hur farliga olika moment 
kan vara.     

Den information som har skrivits ner i empirin har analyserats för att komma fram till 
ett resultat för att kunna besvara de frågeställningar som satts upp samt kunna uppnå 
målet. 

2.5 Trovärdighet 
De svar som gavs på intervjuerna var liknande som de fakta som har framkommit i 
litteratursökningen både i den engelska och svenska litteraturen. Det gjordes totalt tre 
stycken intervjuer där svaren var förhållandevis lika vilket också stärker att det fakta 
som vi fick fram har en god validitet. De tre som intervjuades hade alla tre olika roller 
vilket visar på att synen på arbetsmiljö är liknande i de olika rollerna. Två av de 
intervjuade var från ett entreprenörföretag och en av de intervjuade kom från en 
stomentreprenör. Vilket hjälpte att visa hur det sågs på de olika kategorierna, en som 
har huvudansvaret på byggarbetsplatsen och en som är underentreprenör och monterar 
betongelement. Även de risker som fanns i dokumentanalysen var saker som 
uppmärksammades under de intervjuer som gjordes. 

Frågorna i intervjuerna gav svar så att det fanns möjlighet att besvara de 
frågeställningarna som var ställda sedan tidigare. 

Reliabiliteten av intervjuerna har fåtts genom att intervjuerna har spelats in med två 
stycken mobiltelefoner för att försäkra oss om att det finns en ljudfil även om det 
skulle bli fel på en av ljudinspelningarna. Det har alltid varit två personer som har 
närvarat vid intervjun för att undvika att det blir feltolkningar. För att öka 
reliabiliteten transkriberade båda personerna intervjun var för sig och sedan 
sammanställdes de båda intervjuerna tillsammans. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet beskrivs de teorier som används som grund för att besvara frågorna 
för projektet. 

3.1 Koppling mellan teori och frågeställning 

Vilka skillnader är det i 
risker kring de olika 
arbetsmomenten mellan 
hel- och halvprefabricerade 
betongelement?

Hur kan risker i arbetsmiljön 
generellt reduceras?

Hur kan de identifierade 
riskerna minskas?

3.3 Lyft av betongelement 3.4 Säkerhetstänk
3.5 Personligt ansvar

3.2 Förebygga risker
3.5 Personligt ansvar

 

Kopplingen mellan frågeställning och teori illustreras i Figur 1. För att besvara första 
frågeställningen krävs kunskap om vilka moment som är farliga och hur arbetet går 
till för dessa metoder. Denna kunskap fås dels genom studie av teorin 3.3 Lyft av 
betongelement som studerar hur betonglyft ska gå till och vilka metoder som är säkra. 

Den andra frågeställningen i rapporten besvaras genom att studera teorin 3.4 
Säkerhetstänk vilket ger kunskap om hur risker kan reduceras. Även teorin 3.5 
Personligt ansvar används för att se vad den enskilda personen kan gör för att 
förbättra arbetsmiljön. 

För att besvara den sista frågeställningen används teorin 3.2  Förebygga risker vilket 
ger kunskap om hur arbetsmiljön och säkerheten kan förbättras genom att studera 
riskerna tidigt. Teorin 3.5 Personligt ansvar går in på vad som är det personliga 
ansvaret på en arbetsplats och vad som bör tänkas på. 

3.2 Förebygga risker 
Rapporten K1- En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen, av Holm et al. (2013), 
försöker ta fram ett verktyg för att underlätta arbetet med arbetsmiljö. Detta görs 
genom att undersöka riskerna genom att i ett tidigt skede markera ut riskerna på en 
ritning som de kallar för K1 ritning. De testade att göra ritningen i både 2-D och 3-D. 
De vill få K1-ritningen att bli ett självklart val vid arbetsberedning och projektering 
och ska fungera på samma sätt som K0:an. Rapporten kom fram till att utbildningen är 
en viktig faktor för att kunna hålla en hög nivå inom arbetsmiljö och säkerhet. I 
slutsatsen kommer rapporten fram till att det finns tre viktiga punkter för att få det att 
fungera bra. Detta är en engagerad och välutbildad projektör, välutbildad 
produktionsledning och väl genomförd riskanalys i projektet. Även rapporten 
Säkerhet på bygget med BIM tar upp olika möjligheter att identifiera vilka risker som 
finns med hjälp av olika BIM hjälpmedel. Ett intressant avsnitt i rapporten handlar om 

Figur 1. Figuren visar kopplingen mellan frågeställning och teori 
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lyften vid prefabricerade betongelement och hur olika vinklar i lyften påverkar 
lyftkapaciteten (Dehlin och Linderoth, 2012). Där det illustreras att om ett lyftdon ska 
lyfta något som väger 2000 kg så blir det 1000 kilo på varje lyftdon om det är två 
fästen om de är horisontella med lyftet. Med belastningen blir 1414 kg om lyftet sker i 
en vinkel av 90 o mellan lyftdonen och vid 150 o blir belastningen motsvarande 3860 
kg per lyftdon då vinkeln emellan är 150 o (Dehlin och Linderoth, 2012).¨ 

En sak som kan göras enligt Gambatese, Behm och Hinze (2005) är att i utformningen 
av projektet försöka att undvika eller minska riskerna för exponering. Det finns dock 
enligt Gambatese et al (2005) vissa mindre hinder för att det ska kunna genomgöras 
på ett bra sätt. Några av dessa hinder är brist på kunskap arkitektens utbildning och 
konstruktions erfarenhet och andra konkurrerande projektmål. Dock är det enligt 
Gambatese et al (2005) inga saker som är omöjliga att komma förbi utan det är 
möjligt att öka fokuset på säkerheten redan i utformningsskedet skedet. 

3.3 Lyft av betongelement 
Eriksson (2012) går igenom vilka svårigheter det finns vid lyft av olika prefabricerade 
element. Ett exempel är sandwichelementen som inte nödvändigtvis har sin 
tyngdpunkt i centrum.  Detta gör att lyftet blir mer komplicerat än vad lyft med andra 
betongelement är. Det blir även svårigheter vid lyftning eftersom väggarna inte alltid 
ser likadana ut. Detta gör att samma metod inte fungerar på alla väggar vid en 
transport och därmed behöver de som arbetar med lyften anpassa sig efter hur väggen 
eller elementet ser ut. Rapporten går även igenom olika faser i lyften, som vid lyft 
från formarna, transportering och montering. Eriksson (2012) skriver att lyften oftast 
är mest kritiska vid lyft från formarna då de har kortast härdningstid vid dessa lyft. 

Rapporten fokuserar också på de olika lyftmetoderna som finns där de går igenom 
olika lyftdon och vilka olika sätt som fungerar på ett tillfredställande sätt. Resultatet 
av rapporten är att det finns säkra lyftmetoder för element som pelare, balkar, och 
andra massiva element. Däremot finns det förbättringspotential för metoderna som 
används vid lyft av sandwichelement och håldäcksbjälklag där det är svårt att hitta 
metoder som är bra ur både energisynpunkt men även säkerhetssynpunkt (Eriksson, 
2012). 

Eriksson (2012) tar upp en viktig aspekt vid användandet av lyftstroppar där 
arbetsmiljöverket har gjort hållfasthetstester på 13 olika tillverkare för deras 
lyftstroppar som ska klara två och tre ton. Testet resulterade i att endast två av de 
testade tillverkarna klarade de krav som finns. Testet gjordes enligt Eriksson (2012) 
för att det har uppstått ganska mycket olyckor vid användandet av lyftstroppar.  

3.4 Säkerhetstänk 
Som Törner, Pousette och Larsson (2008) skriver i sin rapport Att bygga säkerhet är 
det viktigt att få in ett bra säkerhetstänk hos de olika yrkesgrupperna. Rapporten tar 
upp ett antal olika problemområden i arbete med säkerheten. De påpekar att det är 
viktigt att ledningen tar ansvar för säkerhet och visar att det är viktigt, att de olika 
medarbetarna har en god uppfattning om säkerhetssystemet och hur det olika 
arbetsrollerna fungerar. Enligt Törner et al. (2008) kan det finnas en mängd olika 
säkerhetsföreskrifter men i slutändan är det ändå det personliga ansvaret som väger 
tyngst och att det är viktigt att våga påpeka när det sker något på ett osäkert sätt. 
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Törner et al. (2008) beskriver att det är viktigt att ändra synsättet på arbetsmiljön på 
arbetsplatserna då det behöver vara större fokus på detta än att bara fokusera på 
vinsten i ett projekt. Orsaker som gör att personer tänker på säkerhetsrisker och att 
ändra på sitt säkerhetstänk kan enligt Törner et al. (2008) vara sådant som risk för sig 
själv, allvarliga säkerhetsrisker, om det finns möjlighet att åtgärda, se vinster i att 
ändra beteende och vilka svårigheter det finns med att ändra beteende.  

Enligt Hislop (1999) uppstår många av arbetsrelaterade skador på grund av att de som 
arbetar inte är medvetna om vilka faror som kan uppstå. Detta kan bero på att 
arbetarna har fått lära sig hur de ska arbeta men inte konsekvenserna som uppstår om 
de inte gör så. Det kan även vara så att arbetarna har fått lära sig själv hur de ska 
arbeta och därmed inte göra allt på ett säkert sätt. Hislop (1999) skriver även att för att 
undvika att sådana situationer ska uppsåt är det bra att analysera arbetet hur de ska gå 
till och vad som kan vara risker för att komma fram till ett arbetsätt som är säkert. 

Det är enligt Demirkesen och Arditi (2015) är det viktigt att ha någon form av 
återkoppling för att hålla säkerhetstänket och säkerhetsarbetet aktivt. Detta kan bland 
annat göras genom att de mer erfarne arbetarna har någon mindre erfaren arbetare 
med sig och att det på så sätt överförs information från den erfarne till den mindre 
erfarne. Enligt Demirkesen och Arditi går det att uppmuntra att personalen går olika 
former av utbildningar inom säkerhet för att minska riskerna. Det är också viktigt 
enligt Demirkesen och Arditi (2015) att uppmuntra medvetenheten om 
säkerhetsfrågor, öka stoltheten bland arbetarna att klara arbetsuppgifterna utan att det 
uppstår olyckor. Demirkesen och Arditi (2015) tar också upp att ett sätt att motivera 
arbetstagarna är att ha frekventa utbildningsmöten gärna att det sker dagligen. 

3.5 Personligt ansvar 
Som rapporten Att bygga säkerhet av Törner et al. (2008) visar är en viktig del i att 
öka säkerheten på byggarbetsplatsen det personliga ansvaret. Törner et al. (2008) tar 
upp att det finns tre olika kategorier som den personliga säkerheten kan delas in i dels 
säkerhetskompetens – att kunna, säkerhetsmotivation – att vilja och säkerhetsbeteende 
– att göra. Där säkerhetskompetens är att kunskapen om hur arbete sker på ett säkert 
sätt ska finnas, det i sin tur hjälper till att utveckla en bra säkerhetsmotivation att vilja 
jobba på ett säkert och riskfritt sätt. Säkerhetsbeteende delas av Törner et al. (2008) in 
i tre underkategorier som fokuserar på personligt säkerhetsbeteende, interaktivt 
säkerhetsbeteende och strukturellt säkerhetsbeteende. Där det personliga 
säkerhetsbeteende går in på den egna personliga säkerheten där det tas tillvara på den 
utrustning som finns för att kunna jobba säkert och att arbetarna personligen följer de 
regler som finns för att skapa en säker arbetsplats. Enligt Törner et al. (2008) är det 
interaktiva säkerhetsbeteendet mer om att skapa ett samarbete mellan personer. Vilket 
kan handla om att påpeka om ett arbete sker på ett farligt och riskfyllt sätt.  

Det strukturella säkerhetsbeteende går mer in på vad företagen bör göra och vara 
delaktiga i för att skapa en bra säkerhet, som säkerhetsrevison eller 
säkerhetsinspektion. Det gäller för företaget att jobba för att skapa en högre 
säkerhetsmedvetenhet.  
Rapporten En omhändertagande säkerhetskultur av Redtzer (2015) påpekar att 
yrkesarbetare ofta ser säkerhetsåtgärder som ett problem som tar tid istället för något 
som ökar säkerheten. Redtzer (2015) skriver också att detta kan göra det svårt att säga 
till när arbetet sker på ett osäkert sätt.  
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Teori 3.2 handlar för det mesta om hur riskerna kan reduceras genom att identifieras 
tidigt i arbetet. Är riskerna identifierade innan produktionen börjar är det lättare att 
åtgärda riskerna och arbeta på ett säkrare sätt. Denna teori kan kopplas ihop med 
teorin om säkerhetstänkandet. Att identifiera riskerna tidigt kan göra att de i 
produktionen kan tänka på det mer för att göra ett säkert arbete vid hanterande av 
betongelement. 

Teori 3.3 handlar om hur lyftet från transport till byggnaden ska gå till, detta är något 
som även berörs i teori 3.2. Denna teori är bra för att hitta vart någonstans i 
produktionen som stora risker förekommer. Detta kan kopplas till framförallt 
frågeställning två. 

Teori 3.4 handlar mer om säkerhetstänket och hur säkerhetskulturen på en arbetsplats 
kan hjälpa till att reducera riskerna och minska olyckorna. Det är utifrån denna teori 
som rapporten kommer fokusera för att besvara den tredje frågeställningen om hur 
riskerna kan reduceras. 

Teorin 3.5 personligt ansvar går in på vad varje enskild person kan göra för att öka sin 
och andras säkerhet och arbetsmiljö genom att vara vaksam och våga säga till om det 
sker ett arbete som är osäkert. Den går även in på vad ledningen kan göra för att 
påvisa säkerheten och hur de kan hjälpa till att utveckla säkerheten och arbetsmiljön. 

Det alla dessa teorier har gemensamt är att de berör ämnet arbetsmiljö och hur 
säkerheten på byggarbetsplatsen kan öka genom att göra olika aktiviteter. Rapporterna 
försöker identifiera och ta fram metoder som är bra ur säkerhetssynpunkt för att 
minska riskerna. 
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4 Empiri 
De empiriska data som finns i denna rapport är samlad från intervjuer och 
dokumentanalys. 

Vilka skil lnader är det i  
risker kring de olika 

arbetsmomenten mellan de 
olika lösningarna?

Hur kan risker i arbetsmiljön 
generellt reduceras?

Hur kan de identifierade 
riskerna minskas?

4.1.1 Skillnader
4.2.1 Risker

4.1.3 Säkerhetstänket
4.1.4 Myndigheternas roll
4.3.2 Kommunikation på 

arbetsplatsen

4.1.2 Skyddsutrustning
4.3.1 Kontroll av betong

 

Figur 2. Figuren visar koppling mellan empirisk data och frågeställning 

4.1 Intervju 
Information från interjuver har sammanställts i olika kategorier nedan. Hela 
intervjuerna finns sammanställda som bilagor. 

4.1.1 Skillnader 
Enligt de personer som har blivit intervjuade i detta projekt är skillnaden mellan halv-
och helprefabricerade element inte stor vad gäller att arbeta med tunga objekt. Vid lyft 
är båda elementen tunga och om det skulle ramla över någon spelar det ingen roll om 
betongelementet väger två ton eller fem ton. Det kommer bli allvarliga skador i vilket 
fall. Klämrisken är den samma vid båda metoderna. Enligt affärschefen på 
entreprenadföretaget kan det anses vara större risk för fortskridande ras vid hantering 
av helprefabricerade betongelement då de oftast är tyngre och det inte är säkert att 
bjälklaget klarar av att ta emot krafterna om ett tungt element skulle ramla.  

Alla intervjuade personer var överens om att det som är den väsentliga skillnaden i 
arbetsmiljön är att de halvprefabricerade elementen kräver fler moment vid 
byggarbetsplatsen i och med en viss del gjuts på plats. Marknadschefen för 
stomentreprenaden förklarade att eftersom delar gjuts på plats behövs stämp för att 
bära upp elementet innan den har nått sin fulla hållfasthet vilket gör att stämpen kan 
vara ett hinder och stå i vägen för arbetare som ska arbeta. Ett riskmoment blir när 
stämpen ska rivas, om betongen inte har härdat tillräckligt finns det risk att betongen 
rasar när stämpen tas bort. I och med att det är svårare att veta ute på 
byggarbetsplatsen om betongen har härdat tillräckligt än om det är i fabrik, vilket gör 
att personalen som arbetar med elementen måste ha mer kunskap om vad de arbetar 
med och kunna se täcken som visar att det inte har härdat tillräckligt. I fabriken kan 
kuber provtryckas vilket ger ett värde på den betongblandning som har använts. Dessa 
kuber har varit i samma miljö med en konstant innetemperatur som resterande av 
betongelementen i fabriken. Att delar gjuts på plats gör även att projektet blir mer 
beroende av väder och andra yttre omständigheter som kan försena eller försämra 
elementet. 
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Båda intervjupersonerna på entreprenadföretaget berättade att det även kan vara en 
risk när armeringen sticker upp ur elementet då det finns risk för människor att 
snubbla samt skada sig på dem. Alla som intervjuades ansåg att den helprefabricerade 
metoden är bättre och kan lättare hålla en högre säkerhet och arbetsmiljö än vad den 
halvprefabricerade klarar av. 

4.1.2 Skyddsutrustning 
Enligt de personer som har intervjuats är den personliga skyddsutrustningen en viktig 
faktor för den minskade tillbuds och olycksstatistiken som har varit de senaste åren. I 
dagens läge ställs det högre krav på företagen samt att företagen är mer medvetna och 
villiga att ha en bra arbetsmiljö jämfört med för några år sen. Vad gäller den 
personliga skyddsutrustningen poängterar de intervjuade personerna att det är viktigt 
att ledningen föregår med ett gott exempel och har på sig lämplig skyddsutrustning 
vid behov. Det är även viktigt att poängtera och säga till om någon inte använder 
skyddsutrustningen eller använder den på fel sätt, detta gör att de som inte använder 
den känner att de blir kontrollerade och därmed nöts vanan in att använda den. För att 
inte brister ska uppstå i användandet av personlig skyddsutrustning är det bra att 
påpeka för de som inte använder det, för annars kan andra personer anse att de inte 
heller behöver eftersom det finns personer som inte använder skyddsutrustningen.  

En annan viktig skyddsutrustning som alla som intervjuats har pratat om är 
säkerhetsräcken. De är viktiga för att minimera fallskador. För att dessa ska sättas upp 
på ett smidigt sätt bör det vara ingjutna fästen i betongen för säkerhetsräckena. Detta 
gör att företagen som tillverkar prefabricerade betongelement gjuter in dessa fästen 
redan i fabriken. 

Enligt platschefen för entreprenadföretaget sker en del olyckor på grund av slarv, 
någon kanske skär sig i fingret när de slinter med kniven eller liknande, dessa olyckor 
är svåra att skydda sig mot men rätt personlig skyddsutrustning kan till viss del ta bort 
dessa. 

4.1.3 Säkerhetstänket 
Säkerhetstänket på byggarbetsplatsen är mer i fokus än tidigare, båda företagen som 
har intervjuats har ett möte vid början av dagen där risker och moment som kan 
uppstå diskuteras igenom för att arbetet senare på dagen ska gå på ett snabbt, effektivt 
och säkert sätt. Det som sägs på dessa möten är förutsättningar för dagen, hur 
gårdagen gick, vad som händer under dagen och annan information som kan vara bra 
för arbetarna att få reda på. Marknadschefen för stomentreprenören säger dock att det 
är viktigt att dessa möten inte blir för långa. Mötena fungerar som en riskanalys för 
dagen, det ger inget om de står och förbereder allt i två timmar för ett moment som 
inte tar lång tid att utföra. Då är det risk att för mycket fokus läggs på förberedelserna 
än vad själva momentet kräver.  

För att få ett bra säkerhetstänk poängterar intervjupersonerna att ledningen har en stor 
roll och bör föregå med ett gott exempel och säger till om de ser att personer gör fel 
eller inte arbetar på ett säkert sätt. Marknadschefen för stomentreprenören berättade 
att det är även viktigt för ledningen att vara ute på arbetsplatsen och se hur det går till. 
De kan inte bara sitta på kontoret och klaga på att arbetarna gör fel. De måste ut på 
arbetsplatsen och studera för att veta varför de gör fel och hur arbetet ska ändras för 
att de ska göra arbetet rätt och på ett säkrare sätt. Som ett exempel sa intervjupersonen 
att arbetarna kanske hoppar ner från ett trailerflak som är cirka 1 - 1,2 meter högt. 
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Själva hoppet i sig kanske inte är påfrestande om det bara görs en gång men görs det 
flera gånger per dag kan kroppen ta skada. Istället för att bara säga till dem att de inte 
ska hoppa där ifrån kan ledningen försöka hitta en lösning som gör att de inte behöver 
hoppa från flaket. En lösning kan vara att bygga en ställning runt vilket gör att 
trailerflaket kommer i samma höjd som den omgivande ytan.  

För att säkerhetstänkandet ska förbättras och vara något som personerna på 
arbetsplatsen tänker på, anser de som har blivit intervjuade att det behöver nötas in. 
Det räcker inte att säga till en gång om någon inte använder sin utrustning rätt eller 
liknande. Det är viktigt att ledarna tar sitt ansvar och säger till att de gör fel för det 
kommer att leda till att resterande personal på arbetsplatsen kommer tänka på det mer 
och kan ha en öppen kommunikation mellan varandra och påminna varandra att göra 
rätt.  

En säkerhetsrisk som togs upp under intervjuerna är om personalen arbetare med 
moment de inte har kunskap om. Där är det viktigt att ledningen är medvetna om vad 
personalen har för kunskaper och vilka moment som de kan göra på rätt sätt. Om 
personal som inte vanligtvis arbetar med halvprefabricerade betongelement ska riva 
stämps som håller uppe ett bjälklag är det större risk att de inte ser indikationer på att 
något har blivit fel eller att betongen inte är tillräckligt härdad för att klara av lasterna 
än om en person som har erfarenhet av sådana arbeten. Den som har erfarenhet kan se 
på ett annat sätt om något är fel och kan därmed åtgärda detta. Om stämpen rivs ner 
innan betongen är tillräckligt härdad och inte har tillräcklig hållfasthet finns det risk 
att bjälklaget rasar, ser personer inte tecken på detta och gör något åt det kan detta ge 
stora konsekvenser och bli en stor risk för personalen på platsen. 

Marknadschefen för stomentreprenören som monterar betongelement sa att medan de 
monterar bjälklag och liknande vid flervåningshus stänger de av arbetsplatsen tills de 
har ett visst antal mellanliggande våningar. Detta gör de för att andra aktörer inte ska 
vara i vägen vilket kan skapa risker.  

På entreprenadföretaget som studerades fanns det högre krav vad gäller räcken vid 
trappor och stegar än de som är lagstadgade från arbetsmiljöverket. Inom företaget får 
ingen stege användas förutom i yttersta nödfall, och i de fallen måste den som ska 
använda stegen få ett intyg av någon av de ledande rollerna på arbetsplatsen. Detta 
ställer i sin tur större krav på att trappor ska monteras vid nivåskillnader i en byggnad. 
När ett bjälklag är klart byggs en trappa till nästa så att arbetarna inte behöver klättra 
på stegar för att ta sig mellan bjälklagen. Detta har gjorts för att personalen på 
arbetsplatsen inte ska behöva använda stegar som inte är lika säkra som en trappa. 

Alla som blev intervjuade ansåg att en viktig del i att få en säker arbetsmiljö är att inte 
se det som en belastning utan istället se det som en möjlighet. Säkerheten är till för att 
de som arbetar på arbetsplatsen ska kunna komma hem efter en dags arbete utan 
skador. Det är arbetarna som är i fokus och det är dem ska hjälpas. 

Enligt marknadschefen för stomentreprenören är ett exempel på att säkerhetstänkandet 
har kommit framåt, är att på de större byggarbetsplatserna kommer personer inte in 
om de inte har registrerats med ID06 för just den arbetsplatsen. Detta gör att 
obehöriga personer inte kommer in på arbetsplatsen. Eftersom de är en 
underentreprenad tog marknadschefen också upp en viktig säkerhetsaspekt att de 
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oftast inte kom in på arbetsplatserna utan först ha haft en kortare introduktionsfilm om 
arbetsplatsen och dess säkerhetsbestämmelse. 

Enligt marknadschefen för stomentreprenade kan det i vissa fall skapa problem och 
utgöra en risk om det finns språkhinder på arbetsplatsen så att kommunikationen 
försvåras. Om de exempelvis kommer en utländsk chaufför som levererar elementen 
som inte kan svenska vilket gör kommunikationen svår. I detta fall bör det tas dit en 
tolk så att det är möjligt att kommunicera för att minska missförstånd mellan parterna. 

4.1.4 Myndigheternas roll 
Av det intervjuade personerna svarade alla att de anser att myndigheterna kontrollerar 
för dåligt och att myndigheterna borde kontrollera de mindre aktörerna mer och inte 
bara de större aktörerna som de tycker att dem gör i dagsläget. De får känslan av att 
de mindre seriösa företagen åker snålskjuts och ställs inte på prov lika hårt som de 
större och mer etablerade aktörerna gör. Det är även de mindre aktörerna som oftast 
kanske inte har kraft att kunna ha ett utförligt säkerhetsarbete. De större företagen har 
bättre koll på personal och säkerheten vid en byggarbetsplats och mer resurser. 
Marknadschefen för stomentreprenören tyckte även att det borde sättas in fler 
oanmälda kontroller för att komma åt de ställen där säkerheten och liknande inte följs 
på ett lika hårt sätt. 

Marknadschefen och affärschefen tror inte att fler regler skulle hjälpa till för att öka 
säkerheten, de tror istället att de flesta olyckorna som sker idag uppkommer för att 
personer genar genom det befintliga regelverket och slarvar med sin utrustning och 
liknande. För att minska detta slarv anser de att det är viktigt att ha en öppen 
kommunikation på arbetsplatsen där saker om säkerheten kan diskuteras och försöka 
få alla på arbetsplatsen att inse att säkerheten är till för deras skull.  Att stifta fler 
regler anses inte vara nödvändigt om inte reglerna följs upp för att se så företagen 
följer dem. Den tredje personen som jobbar som platschef på entreprenadföretaget 
ansåg att fler regler kunde hjälpa men var ändå inne på samma linje som de övriga att 
det framförallt måste bli bättre kontroll av de regler som finns.   

4.2 Dokumentanalys 
Här har informationen från de dokument som används skrivits.  

4.2.1 Risker 
Byggai (2011) tar upp vilka risker det finns vid olika arbetsmoment, där ett av 
momenten går igenom vilka risker det finns vid monterandet av skalväggar. De olika 
riskerna som Byggai, a (2011)  går igenom vid monterandet av skalväggar är vältande 
element och klämskador som är den delen som har minst sannolikhet men störst 
konsekvens om det händer. De åtgärden som Byggai, a (2011) föreslår är att 
elementen förankras/lagras på anvisad plats. En annan risk som tas upp av Byggai, a 
(2011) är när elementen lyfts av kranarna då finns det risk att det kan uppstå 
klämskador vilket har en hög sannolikhet, men inte stora konsekvenser. Här föreslås 
utbildning i krandirigering/stroppning. 

Enligt Byggai (2011) har konsekvenstalet en gradering från K = 0,5 till K = 500 där 
0,5 är en bagatell och 500 är mycket allvarligt. De två graderna som de flesta av 
elementen ligger i är K = 15 som är kännbar och K = 70 som är allvarlig.  
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Tre andra risker som också tas upp är nedfallande material, fall från stege och 
oordning på arbetsplatsen där det kan leda till vrick- och fallskador. För nedfallande 
material är den åtgärd som föreslås att hjälm ska var obligatorisk, fallen från stegar 
kan åtgärdas genom att undvika att jobba på stegar och använda ställningar istället och 
oordningen på arbetsplatsen åtgärdas genom att det sker en regelbunden städning på 
arbetsplatsen som gör att det inte ligger massa skräp på arbetsplatsen som är en risk 
att snubbla på. Enligt Byggai, b (2011)  har betongelement samma risker och åtgärder 
som skalväggarna, men där det är ett högre tal för konsekvensen vid vältande element. 
Vid klämskador där skalväggarna hade ett konsekvenstal på 70, har betongelementen 
ett konsekvenstal på 100.  

De risker/moment som enligt Byggai c, d (2011)  finns vid hanterandet av 
håldäckselement och plattbärlaget är förhållandevis lika med de risker som finns vid 
monterandet av väggar med kranarbete med element, fallskador, nedfallande material 
och oordning på arbetsplatsen. Det som går att se är att plattbärlaget har ett mycket 
högre konsekvenstal på oordning på arbetsplatsen som kan leda till vrick- och 
fallskador än de övriga momenten. Där de andra har ett konsekvenstal på 15, har 
plattbärlaget ett konsekvenstal på 150.  

4.3 Litteraturstudie 

4.3.1 Kontroll av betong 
I en rapport om simulering beskriver Sjöbeck (2007) att det går att använda 
datorprogram som simulerar betongens härdning och kan därmed ge ett relativt tal för 
hållfastheten. Sjöbeck (2007) beskriver att med hjälp av information om den 
temperatur som betongen avger, kan program räkna fram ett ungefärligt på hur långt 
betongen har härdat och därmed ta fram ett värde på hållfastheten som hjälper därmed 
de som arbetar med gjutandet av betong. Detta kan vara till hjälp vid arbete med 
halvprefabricerade betongelement där betongskikt gjuts på plats och hålls uppe av 
stämp medan betong härdar. 

4.3.2 Kommunikation på arbetsplatsen 
I en studie som gjordes av Kines et al. (2010) studerades grupper på arbetsplatser. Det 
var totalt fem grupper som studerades där i två av grupperna fick förmannen coaching 
från de som utförde studien, för att förmannen ska prata mer om säkerheten på 
arbetsplatsen. I de grupper som inte fick någon coaching handlade cirka 15 % av 
samtalen på arbetsplatsen om säkerhet medan i en av grupperna som blev coachade 
uppgick uppemot 40-50 % om samtalen om säkerheten. Studien visar även att för alla 
grupper handlade ca 90 % av samtalen om något inom produktionen vilket visar på att 
säkerhetspratet inte tar bort pratet om produktionen som kan vara viktigt för 
arbetsplatsen. Samtalen om säkerheten på arbetsplatsen har även en positiv effekt på 
säkerheten vilket gör att säkerhetsnivån på arbetsplatsen ökar. 

En del som enligt Demirkesen och Arditi (2015) är viktig för att minska risken för 
olyckor på arbetsplatsen är att det är möjligt att alla förstår vilka risker som finns och 
hur de undviks. Ett problem som kan uppstå är när personalen inte kan kommunicera 
på det inhemska språket. Det kan göra att de har svårare att förstå vilka risker som kan 
uppstå enligt Demirkesen och Arditi (2015). Om det exempelvis delas ut föreskrifter 
på vilka risker som finns på arbetsplatsen och de inte kan förstå språket gör det att de 
inte tar in informationen eller inte anstränger sig för att ta reda på riskerna. Enligt 
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Demirkesen och Arditi (2015) finns det ett antal olika lösningar som kan användas för 
att se till att informationen når de som inte förstår det inhemska språket. Ett sätt är att 
översätta den informationen som delas ut så att alla har möjlighet att förstå den rätt. 
Det går även använda sig av att utbilda de på sitt egna språk.  Enligt Demirkesen och 
Arditi (2015) är det en bra lösning att använda sig av bilder som illustrerar vad som 
ska göras och vilka risker som finns. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Både 4.1.1 Skillnader och 4.2.1 Risker går in på vilka moment som är osäkra vid 
hanterandet av betongelement. Det är möjligt att se att riskerna för de olika elementen 
inte skiljer sig speciellt mycket men att de helprefabricerade elementen har en något 
högre risk då de oftast är tyngre än de halvprefabricerade. Det går även se att vid 
monterandet av bärlag är risken störst hos halvprefabricerade som plattbärlag då 
risken att det blir en stor skada vid fall/vrickning är betydligt större än vid 
användandet av exempelvis håldäcksbjälklag. Empirin 4.1.1 Skillnader tar också upp 
att de fler arbetsmomenten som finns vid användandet av halvprefabricerade element 
gör att det på arbetsplatsen blir en högre belastning. Då det sker en gjutning på 
arbetsplatsen blir det även svårare att ha kontroll på härdningen i betongen vilket blir 
en ytterligare faktor att uppmärksamma. Med hjälp av metoder som beskrivs i 4.3.1 
Kontroll av betong kan härdningen kontrolleras genom datorsimulering vilket ger ett 
ungefärligt värde på betongenshållfasthet. 

4.1.2 Skyddsutrustning går in på att det är viktigt att få alla att tänka på att använda 
den utrustningen som ska användas då den finns där av en anledning och inte ser den 
som ett hinder utan som ett skydd för sig själv. 4.1.3 Säkerhetstänket hänger till viss 
del ihop med 4.1.2 Skyddsutrustning som går in på att det är viktigt att få alla att tänka 
på säkerheten och våga påpeka när arbete sker på ett riskfyllt sätt. Den går även in på 
att det är viktigt att ledningen går i täten och visar att säkerheten är en viktig del. Det 
kan de göra genom att när de är på arbetsplatsen följa de säkerhetsbestämmelser som 
finns. 

4.1.4 Myndigheternas roll går mer in på att myndigheterna behöver skärpa sina 
kontroller och framförallt att de mindre företagen ska ha samma kontroll på sig som 
de stora företagen som annars generellt har ett bra säkerhetsarbete. 

4.3.2 Kommunikation på arbetsplatsen pratar om att säkerheten som samtals ämne 
kan öka för att eventuellt kunna få arbetarna att tänka mer på säkerheten. Detta avsnitt 
går även in på att det är viktigt att de som är på arbetsplatsen kan göra sig förstådda så 
att inte missförstånd och kommunikationsbrister gör att säkerheten äventyras, detta tas 
även upp i 4.1.3 Säkerhetstänk. 
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5 Analys och resultat 
För att besvara de frågeställningar som finns i projektet har de empiriska data som 
samlats in för projektet samt information från det teoretiska ramverket analyserats. 
Det är under detta kapitel som frågeställningarna besvaras. 

5.1 Vilka skillnader är det i risker kring de olika 
arbetsmomenten mellan hel- och halvprefabricerade 
betongelement? 
Här är resultatet och analysen för frågeställning 1. 

5.1.1 Analys 
Teori 3.3  Lyft av betongelement tar upp risker vid lyft av betongelement. Teorin 
beskriver skillnader mellan olika metoder och element vid just lyftmomentet och 
kommer fram till för skalväggar och håldäckelement finns det förbättringspotential för 
att ha en bra metod för att göra det på ett säkert och ur energisynpunkt bra sätt. Medan 
för massiva betongelement är dessa lyftmetoder bra. I 4.2.1 Risker har dokument 
studerats och enligt dessa riskanalyser sägs ingenting om själva lyften men tar upp 
riskerna om klämskador och liknande. Enligt de intervjuer som har gjorts och det som 
har sammanställts i 4.1.1 Skillnader anser de frågade att skillnaden mellan risker vid 
lyft av hel och halvprefabricerade inte är stor då alla lyft som görs är tunga och på 
gränsen av vad som är tillåtet. Det som de anser skiljer är momenten efter, när de 
halvprefabricerade elementen behöver gjutas, armeras samt installationer ska dras. 
Eftersom halvprefabricerade element som plattbärlag gjuts på plats behöver den 
stöttas upp av stämps innan betongen nått tillräckligt hög hållfasthet för att inte 
bjälklaget ska rasa.  

Enligt de arbetsinstruktioner som har studerats i 4.2.1 Risker är det ingen väsentlig 
skillnad mellan arbete med skalväggar eller helprefabricerade väggar. Skillnaden 
enligt de instruktionerna är att det prefabricerade betongelementet har ett lite högre 
konsekvenstal vad gäller skador vid vältande element, (100 jämfört med 70 som 
skalväggen har), utöver detta skiljer det inget mellan dessa element i 
riskbedömningen. 
Vid monterandet av håldäcksbjälklag och plattbärlag är det enligt Byggai (2011) ett 
betydligt mycket högre konsekvenstal vid vrick- och fallskador vid plattbärlag. Detta 
beror troligtvis på den stora mängden uppstickande armering som finns, vilket gör att 
det ökar risken för allvarliga stickskador. 

5.1.2 Resultat 
Utifrån dessa studier kan slutsatsen dras att det finns små skillnader mellan de båda 
lösningarna vid montering och hantering av element med kranar. Däremot skiljer de 
sig mer efter monterandet av elementet, där de halvprefabricerade kräver moment 
efteråt som har risker och de helprefabricerade elementen är i stort sätt klara när de 
har monterats och inte kräver några ytterligare riskmoment. Ett av de stora 
riskmomenten som finns för halvprefabricerade element är när stämpen som håller 
uppe bjälklaget ska rivas eftersom det är svårt att kontrollera hur hög hållfasthet 
betongen har hunnit få. Eftersom stämpen håller uppe bjälklaget kan de även vara i 
vägen för de som ska arbeta på bjälklaget under, då finns det risk för att någon 
försöker flytta stampen för att få plats för att utföra sitt arbete. Detta är väldigt farligt 
eftersom all vikt från bjälklaget hålls upp av stämpen i ett tidigt skede, att flytta eller 
ta bort någon av stämpen kan medföra att bjälklaget rasar. Med de halvprefabricerade 
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elementen behöver även fler aktörer komma in och göra sina arbeten innan betongen 
gjuts medan för helprefabricerade elementen kan arbetsplatsen stängas av och 
begränsas till bara montagelaget. Detta gör att det är mindre folk på arbetsplatsen och 
lättare för montagelaget att montera samt att sköta sitt arbete på ett säkert sätt. 

5.2 Hur kan risker i arbetsmiljön generellt reduceras? 
Här är resultatet och analysen för frågeställning 2. 

5.2.1 Analys 
Enligt de teorier som finns i det teoretiska ramverket som behandlar detta ämne anser 
bland annat Törner et al.(2008) att det är viktigt att ledningen är engagerad i 
säkerhetsarbetet. Detta är något som intervjuerna har visat på att det stämmer. Alla 
intervjupersonerna pratade om att det är viktigt att ha en engagerad ledning som tar 
säkerheten på allvar. Det är även viktigt att ledningen säger till och försöker förbättra 
säkerheten hela tiden. Att ledningen ska föregå som ett gott exempel är något som 
både sades i teorierna och i intervjuerna.  

I teorin 3.5 Personligt ansvar skrivs det om att de som arbetar har ett personligt 
ansvar för säkerheten. De skriver bland annat om säkerhetskompetensen som handlar 
om när personerna har kompetensen för hur arbetet ska utföras säkert kan även 
motivationen för att även arbeta på det sättet öka. Det skrivs även om 
säkerhetsbeteendet som delas in i tre underkategorier.  Det personliga 
säkerhetsbeteendet handlar om användandet av utrustning för att kunna jobba säkert. 
Enligt intervjuerna är skyddsutrustningen en viktig del i att försöka få arbetarna att 
arbeta säkert. Om det finns någon som inte använder utrustningen är det viktigt att 
säga till den personen, detta är något som även tas upp i teori 3.5 Personligt ansvar 
och som Törner et al.(2008) kallar för interaktivt säkerhetsbeteende. Det interaktiva 
säkerhetsbeteendet som tas upp i teorin 3.5 Personligt ansvar handlar enligt Törner et 
al (2008) om ett samarbete mellan personer. Det är också något som togs upp vid 
intervjuerna i empirin 4.1.3 Säkerhetstänket med exempelvis att ledningen ska visa att 
säkerheten är viktig och har en god kommunikation mellan sig och arbetstagarna. De 
ansåg även att det är viktigt att kunna ha en öppen kommunikation på arbetsplatsen 
vilket gör det lättare för arbetarna att prata om det och kunna poängtera när de ser 
brister.  

En del som påpekades i intervjun i empirin 4.1.3 Säkerhetstänket är att det är viktigt 
att inte bara säga till att det är fel sätt att jobba, där det drogs ett exempel på att 
arbetarna hoppar ner från ett lastbilsflak, som är ett hopp på omkring en meter. Här 
har det istället kunnat försöka komma med en lösning som gör att de inte behöver 
hoppa från flaket. I detta exempel föreslogs att bygga en ställning så att avlastningen 
kan ske i höjd med lastbilen istället. För att kunna göra bra lösningar på problemet är 
det viktigt att ledningen är ute och kollar på arbetsplatsen och se vad som kan 
förbättras.  

Både teori 3.5 Personligt ansvar och empiri 4.1.3 Säkerhetstänket tar upp att det är 
viktigt att inte se säkerhetsarbete som en belastning utan att istället se det som en 
möjlighet. Det är viktigt att arbetarna är i fokus och att de regler och bestämmelser om 
säkerheten är till för att skydda dem. Det får inte bli att arbetet sker på ett farligt sätt 
för att det tar längre tid att utföra arbetet på ett säkert sätt. Det går också se att det är 
möjligt att ha en vinst i att ha en friskare personal som inte är hemma och är sjuka. 
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Många arbetsrelaterade skador uppstår enligt Hislope (1999) i 3.4 Säkerhetstänket för 
att arbetarna inte vet vilka faror och risker som kan uppstå, då de kanske bara har fått 
lära sig hur arbetet ska ske och inte vilka risker som kan uppstå. Detta förhindras 
genom att uppmuntra personalen att gå utbildningar om säkerheten vilket tas upp i 3.4 
Säkerhetstänket. Även att den mer oerfarna personalen arbetar med erfaren personal 
och får möjlighet att lära sig av dem är ett sätt att öka kompetensen vilket lyfts fram i 
3.4 Säkerhetstänket. Även att öka stoltheten bland personalen att arbetet ska ske på ett 
sätt utan olyckor är ett viktigt steg att minska antalet olyckor. 

En del i att öka säkerhetstänket och medvetenheten enligt empiri 4.1.3 
Säkerhetstänket är att ha en kortare genomgång varje morgon där det gås igenom hur 
gårdagen gick, vilka moment som ska utföras idag och vilka riskmoment som finns 
vilket även lyftes fram i det teoretiska ramverket 3.4 Säkerhetstänk. För att ha koll på 
vilka som är på arbetsplatsen använder de större arbetsplatserna sig av ID06. Enligt 
marknadschefen för stomentreprenören blir de även visade en introduktionsfilm om 
säkerheten på arbetsplatsen innan de släpps in. I videon går de igenom vilka regler 
som gäller för arbetsplatsen, för vart uppsamlingsplatsen vid olyckor finns, samt vilka 
som ska kontaktas vid eventuella olyckor. I empiri 4.3.2 Kommunikation på 
arbetsplatsen tas det upp att kommunikationen är viktig och att det är viktigt att alla 
på arbetsplatsen kan kommunicera med varandra för att inte säkerhetsbrister ska 
uppstå. Detta kapitel går även in på att bara för att samtalsämnena på arbetsplatsen 
handlar mer om säkerheten behöver inte ämnena om produktionen minska. Att ha 
samtalsämnen på arbetsplatsen som handlar om säkerheten kan vara en viktig del i att 
få arbetarna som arbetar på arbetsplatsen att tänka på säkerheten mer. 

För att minska antalet skador och öka säkerheten på byggarbetsplatserna lyfte de 
intervjuade fram att de tyckte att myndigheterna behövde skärpa sina kontroller. Det 
kan göras genom fler oanmälda besök på byggarbetsplatserna och framförallt att 
kontrollen behövde öka mot mindre företag istället för att gå in mot större som redan 
har ett bra säkerhetstänk. De ansåg att de mindre företagen åkte mer snålskjuts då det 
mest var de större företagen som kontrollerades. Två av de tre intervjuade anser inte 
att det skulle hjälpa med mer regler utan att fokusen behöver ligga på bättre 
kontroller, då det ändå kommer att genas genom regelverket och där är den mest 
lämpliga åtgärden att ha bättre kontroller. Den tredje intervjuade personen trodde 
kanske att fler regler kan öka säkerheten, men var ändå inne på samma spår som de 
övriga att det är mer kontroller som behövdes. Det spelar inte någon roll om det är fler 
regler om de inte följs upp med kontroller för att se om de följs, då många av tillbuden 
sker på grund utav att det genas i regelverket. Detta kan kopplas till viss del till teori 
3.5 Personligt ansvar och att de regler som finns följs och inte genas genom. 

5.2.2 Resultat 
För att kunna uppnå ett bra säkerhetsbeteende, har vi i denna rapport fått fram att det 
är viktigt att ha en öppen kommunikation på arbetsplatsen där personer kan säga till 
andra om de inte gör på rätt sätt eller att de inte använder skyddsutrustningen. Det är 
viktigt att personalen har möjlighet att förstå varandra och kommunicera så att alla 
kan förstå. Detta gör att om beteendet inte redan finns hos arbetarna kan det nötas in 
så att de blir vana med det. För att få igång en sådan kommunikation är det viktigt att 
ledningen tar sitt ansvar och försöker förmedla detta till arbetarna på platsen, att de 
föregår som ett gott exempel för att sedan försöka få med sig arbetarna att göra det 
samma för att underlätta arbetet. Det är även viktigt att de som ska arbeta på 
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arbetsplatsen vet om vilka regler som gäller för säkerheten på just den 
byggarbetsplatsen dem är på. Detta kan göras genom att visa en introduktionsfilm på 
arbetsplatsen, vilket är ett alternativ som har blivit mer populärt den senaste tiden. Det 
är även möjligt att öka kommunikationen om säkerheten på arbetsplatserna utan att 
det för den delen minska kommunikationen om produktionen. Fokuset på säkerheten 
kan också ökas genom att ledningen uppmuntrar att personalen går utbildningar för att 
lära sig om säkerheten och på så sätt också bli mera vaken för vilka olika risker som 
finns vid olika moment som ska utföras. Även att de mer erfarna arbetarna delar med 
sig av sin kunskap ner till de som har mindre erfarenhet. 

Det har även kommit fram i denna rapport att personerna som har intervjuats tycker 
att myndigheterna och de som kontrollerar arbetet på arbetsplatsen gör det för dåligt. 
Det anses att myndigheterna har för få kontroller och att de kontrollerar de större 
aktörerna mer än vad de kontrollerar de mindre aktörerna. Om myndigheterna skulle 
ha fler och bättre kontroller skulle det kunna medföra att reglerna följs bättre och 
företagen känner en större press på att verkligen ha ett aktivt arbetsmiljöarbete.  

5.3 Hur kan de identifierade riskerna minskas? 
Här är resultatet och analysen för frågeställning 3. 

5.3.1 Analys 
För att kunna minska risker i arbetsmiljön är det viktigt att identifiera risker tidigt i 
projekteringen, teorin 3.2 Förebygga risker går in på hur det är möjligt att genomföra 
detta på ett bra sätt. Som rapporten K1- En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen 
av Holm et al. (2013) för fram som förslag är att utveckla en ritning där de olika 
riskerna markeras ut. Enligt Holm et al. (2013) finns det tre nyckelpunkter för att 
kunna identifiera riskerna i projekteringen på ett bra sätt. Dessa är en engagerad och 
välutbildad projektör, välutbildad produktionsledning och väl genomförd riskanalys i 
projektet. För att kolla på en av de största riskerna vid användandet av betongelement 
som är lyften, går det enligt rapporten Säkerhet på bygget med BIM av Dehlin och 
Linderoth (2012) att redan i ett tidigt stadie använda olika BIM verktyg för att studera 
lyften. Där finns möjligheten att kolla på hur olika vinklar kommer att påverka lyften 
och kolla att lyften inte blir överbelastade. Vilket också lyfts fram i teorin 3.2 
Förebygga risker är att ett hinder som finns konkurrerande projektmål som kan göra 
att säkerheten bortprioriteras vilket är viktigt att se till att säkerheten fortfarande är 
viktig och inte prioriteras bort.  

Teorin 3.5 Personligt ansvar går in på att det ansvaret som ligger på varje 
arbetstagares sida, Törner et al (2008) beskriver tre olika delar för det personliga 
ansvaret. Den första delen som också går att koppla till en välutbildad projektör är 
säkerhetskompetens vilket menas att kunskapen om hur säkerheten ska hanteras. 
Nästa punkt som går att koppla till en engagerad projektör är säkerhetsmotivation som 
fokuserar på att personalen är engagerad och motiverad att arbeta för att förbättra 
säkerheten. Den sista punkten är säkerhetsbeteende som handlar om att göra det som 
behövs för att öka säkerheten.  

Empirin 4.1.2 Skyddsutrustning går igenom att den personliga skyddsutrustningen är 
viktig för att kunna minska de skador som uppstår, vilket hör ihop med 
säkerhetskompetensen och säkerhetsmotivationen i teorin 3.5 Personligt ansvar då det 
gäller att både veta hur och varför den personliga skyddsutrustningen ska användas 
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och att motivationen att använda den finns. Som Redtzer (2015) tar upp är det viktig 
att inte skyddsutrustningen ses som ett problem utan istället något som ökar 
säkerheten.  

Det är enligt empiri 4.1.2 Skyddsutrustning viktig att ledningen visar att säkerheten är 
viktig och själva använder den personliga säkerhetsutrustning som finns. Det är även 
viktigt att våga poängtera om det är personer som slarvar med säkerhetsutrustningen. 
Det är även viktigt att säga till arbetare som inte är sina egna då det annars finns risk 
att slarvet sprider sig om personer ser andra som inte använder skyddsutrustningen, 
vilket kan minska säkerheten.  

För betongelement är skyddsräcken en viktig del i att öka säkerheten då det annars 
finns risk för fallskador då det ofta blir arbete på relativ hög höjd. Enligt 
marknadschefen på stomentreprenören är det lämpligt att gjuta in fästen i betongen 
och att dessa sedan monteras av montörerna när det blir aktuellt att sätta upp dem. 

Enligt platschefen för entreprenadföretaget är dock vissa skador svåra att undvika då 
det alltid kommer att förekomma slarv på arbetsplatsen, dock kan det till viss del 
hjälpa att använda rätt typ av skyddsutrustning.  

Som ett hjälpmedel för att se till så att betongen härdat tillräckligt vid arbete med 
gjutning av halvprefabricerade element beskriver 4.3.1 Kontroll av betong att det går 
att få fram ett värde på mognadsåldern för betongen.  

5.3.2 Resultat 
Det som har tagits fram i denna rapport angående att minska riskerna i arbetsmiljön 
generellt är att använda skyddsutrustning, att märka ut vart riskerna är tidigt för att 
kunna förebygga dem, att se till så att lämpliga räcken och liknande finns på plats så 
att inte arbetarna som är på platsen riskerar att falla ner när de arbetar vid 
nivåskillnader. Det är även viktigt att arbetarna tar ett personligt ansvar och tänker på 
vad som kan hända och att de använder sin skyddsutrustning på rätt sätt för att 
reducera riskerna.  

Eftersom det i intervjuerna har poängterats att arbete med halvprefabricerade bjälklag 
är sämre för säkerheten eftersom det är svårt att kontrollera hur hög hållfastheten har 
och vid vilken tidpunkt som skyddsstämpen kan tas bort, så finns det metoder för att 
få ett ungefärligt värde på mognaden för betongen. Detta hjälper till på plats och 
därmed minskar risken för att stämpen tas bort innan betongen har uppnått tillräcklig 
hållfasthet för att kunna klara av det. Det är även viktigt att säkerheten prioriteras i ett 
tidigt skede och inte får ge vika för konkurrerande projektmål. 

5.4 Koppling till målet 
Enligt de analyser som har gjorts i rapporten är det inga större skillnader i 
arbetsmiljön vid själva montering av olika betongelement då lyften är relativt lika då 
båda är tunga och det är ingen större skillnad om ett element väger fem eller nio ton. 
Den största skillnaden finns mer i efterarbetet efter montering då det blir flera andra 
moment vid de halvprefabricerade elementen då det också kräver gjutning. I fallet 
med halvprefabricerade element beblandas fler yrkeskategorier då det bland annat 
behöver skyddsstämpas vilket gör att andra yrkeskategorier blir störda av stämpen. 
För att minska de farligaste riskerna vid användandet av betongelement som är lyften, 
är det viktigt att se till så att lyftredskapen är besiktade och godkända och att 
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personalen är vaksamma om det uppstår någon spricka i lyftzonerna. För att 
arbetsmiljön ska bli bättre är det viktigt att ha ett aktivt säkerhetsarbete och hela tiden 
gå in på detaljer som har en viktig roll som olika sorters skyddsutrustning. Det är 
viktigt att ledningen visar att arbetsmiljön är prioriterad och inte ser det som en 
belastning utan som en fördel. Det kan de göra genom att följa de säkerhetsregler som 
finns om de befinner sig på arbetsplatsen. Den information som har framkommit i 
rapporten kan anses besvara målet, vilket betyder att målet för rapporten är uppfyllt då 
skillnader i arbetsmiljön har identifierats och studerats hur de påverkar arbetsmiljön. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Det resultat som fåtts fram är att det finns vissa mindre skillnader i arbetsmiljön och 
säkerheten vid användandet av olika betongelement. Vid monteringen av själva 
betongelementen är det ingen större skillnad mellan elementen då det fortfarande är 
tunga element som hanteras. Dock kan det anses att risken för fortskridande ras ökar 
vid hanterandet av tyngre element om det tappas. Den största skillnaden är annars 
efter monteringen där helprefabricerade betongelement redan är klart och har rätt 
hållfasthet vid monteringen. Halvprefabricerade behöver gjutas till en viss del på 
arbetsplatsen vilket ökar belastningen och även skapar fler moment som kan utgöra en 
risk.  

För att förbättra säkerheten och arbetsmiljön är det viktigt att ha en god 
kommunikation och jobba aktivt för att öka säkerheten. Ett bra och relativt enkelt sätt 
som har kommit fram är att utnyttja en liten stund varje morgon och gå igenom vad 
som har gjorts och vad som ska göras idag. Andra saker som har kommit fram är till 
exempel att det är viktigt att ledningen är engagerade i frågor om arbetsmiljön, detta 
är sådant som har studerats i tidigare rapporter med.   

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet som har uppnåtts anses vara trovärdigt då svaren från intervjuerna stämmer 
överens med den information som funnits i litteraturstudierna och dokumentanalys. 
Både den engelska och svenska litteraturen har också visat sig att den lyfter fram 
liknande lösningar för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser. Det resultat som 
har kommit fram i detta projekt kan appliceras på byggarbetsplatser som använder sig 
av prefabricerade betongelement, men mycket av informationen kan även vara till 
hjälp för andra byggarbetsplatser då vissa saker är väldigt generella och inte 
begränsade till just prefabricerade betongelement. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som har valts för detta projekt anses vara relevanta för att få fram den 
information som önskades. För att projektet ska kunnat gå ännu bättre hade det varit 
bra att intervjua några fler personer, till exempel någon som är mer specialiserad mot 
halvprefabricerade element då de intervjupersoner som intervjuades i detta projekt 
hade mer erfarenhet av helprefabricerade. För att göra studien ännu bättre hade en 
fallstudie i form av studiebesök kunnat tillämpas. Detta projekt fanns dock ingen 
möjlighet att göra någon sådan som önskades. 

6.3 Begränsningar 
Resultatet som projektet har kommit fram till kan anses vara generellt då det kan 
tillämpas på flera arbetsplatser. Detta projekt var begränsat till att studera 
prefabricerade betongelement. Men mycket av informationen som kom fram kan 
tillämpas på arbetsplatser som inte använder sig av prefabricerade element.  

6.4 Slutsatser 
Slutsatserna sammanfattas i följande punktlistor. 

Skillnader i riskerna mellan de olika elementlösningarna 

• När det gäller lyft är skillnaderna små, båda är en stor risk eftersom elementen 
är tunga 
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• När det gäller fortskridande ras utgör de helprefabricerade en större risk på 
grund av sin större tyngd 

• De halvprefabricerade utgör en större risk på grund av att de återstår fler 
arbetsmoment innan konstruktionen är klar 

• Svårare att kontrollera betongens hållfasthet vid användande av 
halvprefabricerade element 

• Halvprefabricerade påverkas mer av vädret 

Riskerna i arbetsmiljö kan generellt minskas genom 

• Engagerad ledning som är intresserad av arbetsmiljöfrågor 
• Bra och öppen kommunikation på arbetsplatsen 
• Ledande roller föregår med gott exempel 
• Ett kort möte varje morgon med genomgång av de risker som kan tänkas 

uppstå 
• Myndigheterna har bättre kontroller av arbetsmiljön 
• Viktig att alla har möjlighet att kommunicera med varandra 
• Öka kommunikationen om säkerheten på arbetsplatsen 

 

De identifierade riskerna kan minskas genom 

• För halvprefabricerade element kan datorsimulering användas för att 
kontrollera hållfastheten 

• Använda BIM hjälpmedel för att studera lyften 
• Använda den personliga skyddsutrustningen på rätt sätt 
• Se till så att arbetarna har rätt kompetens för arbetet 
• Se till att säkerheten inte bortprioriteras för att ge plats för andra projektmål 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det skulle gå att undersöka mera specifika moment som kan utgöra stora risker i 
arbetsmiljö.  

Annars går det att istället undersöka produktionen av olika element och se hur 
arbetsmiljön är i fabrikerna.  

Det går att undersöka de mindre företagens säkerhetsarbete då det kanske inte har 
kommit lika långt som de större företagen inom detta område. 
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Bilaga 2: Arbetsskadestatistik – Hus 
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Bilaga 3: Frågeguide  
Intervju 

Allmänna frågor: 
 
Ålder: 
 
Roll: 
 
Utbildning: 
 
Hur länge har du jobbat på företaget: 
 
1: Vilka skillnader är det i risker kring de olika arbetsmomenten mellan de olika 
lösningarna(halv/hel-Prefab)? 

• Vilka är de största riskerna vid hantering av olika betongelement? 
• Skiljer sig belastningen/säkerheten mellan olika betongelement(halv/hel)? 
• Hur går ni till väga för att hålla en god arbetsmiljö och hög säkerhet? 
• Anser du att arbetarna tar säkerheten på allvar? 

o Om inte hur det kan förbättras? 
 
2: Hur kan risker i arbetsmiljön generellt reduceras? 

• Hur har arbetsmiljön förändrats genom åren? 
• Tror du arbetsmiljön skulle förbättras genom fler regler? 
• Vart finns det brister i arbetsmiljön? 

o Vad anser du kan göras för att förbättra detta? 
 

3: Hur kan de identifierade riskerna minskas?  
• Hur kan säkerheten/arbetsmiljön förbättras? 
• Hur kan säkerhetstänket förbättras? 
• Vad kan göras för att slarv inte ska uppstå? 
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Bilaga 4: Intervju Affärschef 
Affärschef 
Entreprenadföretag 
2015-03-30 
 
1: Vilka skillnader är det i risker kring de olika arbetsmomenten mellan de olika 
lösningarna? 
Det är liknande risker mellan de olika lösningarna, där den största risken blir att 
elementen är tunga och det finns risk för att elementen kan lossna om olyckan är 
framme. Det finns en stor klämrisk när olika betongelement hanteras. Här är de ingen 
större betydelse om det är halv- eller helprefabricerade betongelement då tyngden är 
så pass stor för båda även om helprefabricerade är tyngre än halvprefabricerade. Med 
tyngre element ökar dock risken för att det ska uppstå fortskridande ras. Om ett 
element exempelvis tappas på övre våningar så är det inte säkert att bjälklaget klarar 
att ta upp den tyngden som kommer utan istället att elementet rasar igenom. 

En skillnad är att det är fler olika moment vid arbete med halvprefabricerade element 
där en del av gjutningen sker på arbetsplatsen. Vilket gör att det blir mer arbete på hög 
höjd då väggarna gjuts då dessa gjuts uppifrån. Vilket ökar risken för att det kan 
uppstå fallskador.  

Det finns även risker när lossningen av elementen från transport sker, där arbetet ofta 
sker i gränslandet vad som ät tillåtet.  

Ofta har vi underentreprenörer som står för monteringen av de olika betongelementen 
fördelen med detta är att de har vana av att arbeta med dessa tyngre element, det finns 
dock en risk att de då blir hemmablinda och tappar uppmärksamheten på säkerheten. 
Där har vi istället en fördel då de är mindre vana vid montering av olika element 
vilket leder till att de arbetar noggrannare för att minska de risker som finns samt att 
de går igenom arbete mer noggrant innan det sker. 

Ledningen har ett stort fokus på arbetsmiljön och försöker att förmedla denna neråt till 
arbetsplatserna för att på så sätt minska de tillbuden som sker. För att ha möjlighet att 
se hur utvecklingen sker görs det olika mätningar och dokumentation där de olyckor 
som leder till sjukfrånvaro dokumenteras. Här har det de senaste tre - fyra åren 
minskat med cirka 40 - 50 %.   

 
2: Hur kan risker i arbetsmiljön generellt reduceras? 
För att minska de olyckor som är det viktigt att göra väl genomförda 
arbetsförberedelser och få fram informationen hur de olika momenten ska genomföras 
för att minimera riskerna. Det är viktigt att de som utför arbetet följer de regler som 
finns uppsatta exempelvis att sätta upp skyddsräcken där behovet finns, täcka över 
schakt. Det är viktigt att den personliga skyddsutrustning som finns används på så sätt 
att utrustningens funktion uppfylls. 

Det som ofta orsakar att det sker olyckor är att det tas genvägar i det befintliga 
regelverket och där tror inte affärschefen att fler regler hjälper utan att det istället 
gäller att få bort att det tas genvägar genom regelverket. Han tror inte att fler regler 
gör att det kommer att genas mindre genom regelverket. Det gäller att ha en dialog 
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med medarbetarna och få upp medvetenheten och viljan att följa det regelverket som 
finns för det regler som finns skapade för att skydda de som arbetar på arbetsplatsen. 

 
3: Hur kan de identifierade riskerna minskas? 
Mycket här handlar om att göra en bra planering vid hantering av de olika elementen 
och se till att inte för många olika moment blandas ihop. Det gäller att vid de 
riskfyllda momenten som montering av betongelementen att inte blanda in andra 
yrkesgrupper just vid monteringen, då detta kan öka risken att tillbud uppstår då det 
skulle medföra fler folk i rörelse. Det kommer dock alltid att finns riskmoment det går 
inte att komma ifrån helt. Det gäller istället att vara så förberedd som möjlig för att 
något kan hända och därigenom aktivt arbeta för att minska de risker som uppstår.  

För att se vilka risker som finns används skyddsronder och ibland riktade 
skyddsronder där det fokuseras på just ett specifikt moment. Det är viktigt att 
diskutera de riskmoment som kan uppstå redan vid arbetsberedningen så det i ett tidigt 
skede finns möjlighet att minimera riskerna. 

 

 

  

32 



Bilagor 

Bilaga 5: Intervju platschef 
Platschef 
Entreprenadföretag 
2015-03-30 
 
1. Vilka skillnader är det i risker kring de olika arbetsmomenten mellan de olika 
lösningarna? 
Det är tunga lyft i båda lösningarna, det går lika illa om elementet väger fem eller 15 
ton vilket kan vara fallet för båda lösningarna. Risker som finns vid hanteringen av 
betongelement är vi mellanlagring att se till att de står i häckar som är godkända för 
de elementen som ska stå där är viktigt.  

En sak som kan öka risken för att de ska uppstå skador vid användning av 
filligranbjälklag är att armeringen sticker upp ur plattan som det finns risk att fastna i, 
vilket kan leda till att arbetare ramlar. För att minska risken för fall från hög höjder är 
det viktigt att se till att det gjutits in fästen i väggarna så skyddsräcken kan monteras 
innan bjälklaget monteras. 

Det är mindre belastning vid användandet av helprefabricerade element då det blir 
mindre moment som ska genomföras än mot halvprefabricerade element där även 
gjutning ska ske på plats. Fokus på säkerheten vid montering av betongelement är bra. 
Där gäller att se till att lyftanordningar och kranar är besiktade och godkända och att 
de som monterar elementen utför monteringen på rätt sätt. 

 

2. Hur kan risker i arbetsmiljön generellt reduceras? 
Vi har strängare krav på arbetsmiljön än vad arbetsmiljöverket har vad gäller stegar 
och bockar. För trappstegar kom nya regler vid årsskiftet mellan 2014-2015 där det nu 
är krav på att trestegsräcke ska finnas vad varje trappa. Trestegsräcke är den typ av 
räcke där det finns både sidoräcke och planräcke. Dessa krav ska även de installatörer 
som vi anlitar följa. Många anser att det är lättare att använda den gamla metoden med 
en vanlig trappstegsbock istället men de flesta har nu lärt sig att använda 
trestegsräcket även fast den är mer otympligare och svårare att flytta än 
trappstegsbocken. Vi arbetar även för att inte använda stegar. Ska en stege användas 
måste arbetaren få ett intyg av platschefen eller arbetsledaren att använda stegen, detta 
intyg ges bara i absolut nödfall. Övriga fall ska de se till att ha en ordentlig trappa att 
gå i för att underlätta passage mellan våningar. Byggs en byggnad på flera våningar 
ska det finnas en trappa upp till nästa bjälklag innan de börjar arbeta på den våningen. 
För att lösa detta smidigt bygger de ibland ett trapptorn eller ett hisschakt som 
arbetarna kan gå i. För att upplysa arbetarna om olika risker i moment som finns som 
ska göras på dagen brukar de se till att samla alla arbetare på morgonen och lätt gå 
igenom vad som ska göras på dagen och vilka moment som är riskfyllda där de 
behöver tänka efter lite extra innan de utför momentet. Detta görs för att gå igenom 
lite mer alldagliga moment som kanske inte ses som riskmoment men att de kan vara 
ett ändå. 

Jag tror att fler regler kan ge bättre arbetsmiljö, då det blir en annan press på företaget 
att följa det om de är lagstadgat. Han tycker även att det är en orättvis granskning från 
facket och arbetsmiljöverket på arbetsmiljön då de ofta granskar och följer upp de 
större företagen medan de mindre företagen åker lite mer snålskjuts. 
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3. Hur kan de identifierade riskerna minskas? 

Vi arbetar på det sättet att innan ett projekt startar gör de igenom en arbetsmiljöplan 
som innehåller 13 punkter som kan utgöra någon risk. Om en aktivitet har någon av 
dessa punkter förs den över till en riskbedömningslista, alla aktiviteter på 
riskbedömningslistan ska det göras en arbetsberedning på det momentet för att det 
lättare ska gå att utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta är även saker som kan tas upp 
vid samlingen på morgonen. Vi ställer även krav på hur arbetarna ska agera på 
arbetsplatsen.  Det är viktigt att alla tänker på hur de agerar och säger till om de ser 
någon som inte beter sig på rätt sätt. Detta är saker som kanske kan anses som 
småsaker men som kan bli risker när det inte tas på allvar och att de kanske sträcker 
sig för att göra ett arbete istället för att använda nödvändig utrustning för att göra 
arbetet på ett korrekt och säkert sätt. Sedan finns det även olyckor som uppkommer på 
grund av slarv, dessa olyckor är som att man skär sig på kniven, slår sig på handen 
med hammaren eller något liknande, dessa är svåra att skydda sig mot. En del av 
dessa kan förhindras genom att använda rätt personlig skyddsutrustning.  

De senaste åren har fokuset på personlig skyddsutrustning ökat och det ställs mer krav 
på hjälm, handskar, skor, varselkläder och liknande. Fokuset överhuvudtaget har ökat 
de senaste 10 åren och olycksstatistiken har minskat sedan dess. 
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Bilaga 6: Intervju marknadschef 
Marknadschef 
Stomentreprenör 
2015-04-15 
 
1: Vilka skillnader är det i risker kring de olika arbetsmomenten mellan de olika 
lösningarna? 

Generellt är den största skillnaden mellan halv och helprefab är att när filligranbärlag 
ska monteras får man skyddstämpa plattan för att den ska klara av att gjutas, risken är 
när du gjuter på vinterhalvåret när du inte har samma kontroll över härdningen då det 
är ett moment som inte sker i fabrik är när man ska riva den om den inte håller. Det 
har varit några incidenter de senaste åren när man ska riva stämpen. Det har också 
varit i kombination med kanske utländsk arbetskraft, dem har fått tydliga 
instruktioner, ”riv stämpen där”, men när dem sitter så hårt så det behövs tre man för 
att rucka dem, då borde en varningsklocka ringa någonstans för det är inte normalt, 
det tyder ju på att då tynger ju det ner hela tiden. Dem lyder order, vid något tillfälle 
lyckades man riva stämps som stod under full belastning där allt rasade, pågjutningen 
hade inte härdat tillräckligt. Så där är den största skillnaden på hel- och halvprefab, 
halvprefab har stag och stämpningen som utförs i större utsträckning på arbetsplats 
vilket påverkar fler aktörer än ditt egna montagelag, du är inne och stör bland 
snickarna eller elektrikern etc där det kan bli kollision. Men annars är de största 
riskerna med hantering av betongelement att man jobbar med hängande last. Det är 
viktigt att ankarna som gjuts in håller. Att man har kontroll på processen så att 
betongen har uppnått tillräcklig hållfasthet. Där har vi i fabriken jämn temperatur året 
om, detta gör att gjutning vintertid är inget hinder för oss. Men risken finns sällan 
utrustningsfel, att de är fel på kranen, kättingar, lyft utrustningen utan de skulle vara 
defekter i betongen för den får man aldrig ett exakt värde på. Därför tar man 
provkuber i fabriken av recepten som finns och provtrycker dem, detta går då det är 
samma temperatur hela tiden. Den största risken är vid lyften. Vikten i säg är farlig, 
de minsta elementen vi monterar väger ca två ton. Så det är också något man ska ha 
respekt för. 

Komplett montage är en viktig säkerhetsaspekt, att de är en komplett stomleverantör 
och inte bara en tillverkare. Utan de är en färdig byggnad på plats som levereras. 
Detta gör att vi har helhetsbilden och fullkontroll på våra produkter. Säkerheten får du 
utav att ha kvalificerad personal, de är vana att jobba med det och ska reagera på om 
det är en spricka i en vägg, utanför lyftzonen kan de vara en spricka, men är det något 
som sitter vid lyftzonerna, då ska det vara en varningsklocka. Så det skiljer 
leveransform av byggnaden att man även har med montage.  

I och med att vi är en komplett stomleverantör, Prefab sektionen är bara en del där vi 
tillverkar prefabricerade element. Vi har montage lag som bara monterar, men så har 
vi även en kran del, kran division dem är ju kanske lite per automatik mer belagda 
med hårdare regler vad gäller just säkerhet. Alla maskiner måste vara i toppskikt, lyft 
utrustningen ska besiktas minst en gång om året de följer en röd tråd och det kan 
halka över lite att vi på Prefab kanske lite har högre säkerhetstänk än vad andra 
aktörer som bara monterar kanske har. Vi har fler vakter ut med kedjan.  
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Det är en bidragande orsak till att vi har stort fokus på vårat HMS(Hälsa-Miljö-
Säkerhet) arbete. Det är en stående punkt på våra agenda den går före drift och 
ekonomi. Det är ett sätt att varje dag har en HMS kvart där vi går igenom 
förutsättningar. Har vi tillräckligt med personal i fabriken för att gjuta de här 
elementen? Man går igenom de rutinmässiga jobben varje dag för att se om någonting 
har förändrats. För annars är det alltid tidspressen som jagar oss, om en är sjuk får 
man fixa det ändå även fast man har 20 uttransporten. Då måste vi flytta folk så att 
inte folk ska behöva stå och jäkta ihjäl sig. Vi kan stressa på många andra områden 
men vi är medvetna om att försöka undvika de mest kritiska ställena, vid lager 
hantering, lastning. Men annars är det ett aktivt ledarskap för att hålla en god 
arbetsmiljö och en hög säkerhet, det är vi som ledare och chefer som går i framkant. 
Huvudentreprenad har de totala byggplatsansvaret men som de delegerar. Vi ställer 
väldigt hårda krav, bygger vi ett flervåningshus så ska vi ha ett visst antal 
mellanliggande våningar innan någon annan blir insläppt. Vi bestämmer att under 
stomresningen är det bara vi som är här, det är en regel och det utnyttjar vi ganska 
ordentligt för det är ju det säkerheten är ingen belastning utan en fördel för oss. Vi är 
inte betjänta av att få in alla aktörer, vi stänger av arbetsplatsen, stänger av så att vi 
jobbar själva i det området vi jobbar.  

Sen har ju faktiskt tonen skärpts väsentligt från byggarna, att det är hårda ordnings 
regler, vi kommer sällan in på en arbetsplats som vi inte har haft en instruktions 
“välkommen till arbetsplatsen” det kan vara en presentationsfilm där man går igenom 
samlingsplats vid olycka, vem kontaktas vid katastrof. Det är fler och fler som införd 
den här, en enkel introduktion på 15-20 min. Sen tillhanda håller dem 
skyddsutrustning i form av skyddsräcken som vi monterar, det måste nästan vara i den 
ordningen för att dem vet ju inte när de får beträdda, utan ta fram grejerna så monterar 
vi och gör vi det inte så stoppar dem oss så det blir en samverkan där och det är ju 
våra kunder vi är ute hos och då gäller det att vi uppför oss rent 
marknadsföringsmässigt sätt. Står vi och slarvar på det bygget där så tror jag att vi har 
dålig chans att komma in på nästa, då kan vi bli liksom utvisade från nästa arbetsplats, 
det ligger naturligt för oss att föregå med ett gott exempel.  

Vi som ledare, jag i roll som projektledare eller överordnar över mina montörer, ska 
alltid gå först i ledet vad gäller säkerhet. Jag går aldrig in på en arbetsplats utan att jag 
har tillräckligt med skyddsutrustning och det är hjälm, skyddsglasögon osv. Det är 
viktigt att man faktiskt vågar gå fram och fråga “varför jobbar du med liften utan att 
vara kopplat säkerhetslina?”, ta dem frågorna. Jag utnyttjar ju det här när jag står på 
en arbetsplats med mitt montagelag ute på arbetsplatserna, att om det kommer in 
andra aktörer där så frågar jag vad de gör här eller om jag ser något, “Du det är 
hjälmkrav här, nu är det inte så att jag äger arbetsplatsen här men det är samma regler 
för alla” för om det kommer in några andra yrkeskategorier som börjar slarva, måste 
jag ju reagera fastän det inte är mitt ansvar för annars säger mina arbetare ”men varför 
ska jag gå med hjälm när inte elektrikerna gör det?”. Det har vi en ganska hård kultur 
på i företaget och det märks när vi är ute på arbetsplatsen att vi är uppskattade för det. 
Ibland har vi till och med högre krav och kultur på det än vad byggarna har.  

Använda list och förnuft. Använd säkerheten som ett verktyg och inte som en 
belastning. 

2: Hur kan risker i arbetsmiljön generellt reduceras? 
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Ja, vi styr ju upp det allt mer med att vi ska ha det ordning och redo på platsen att vi 
vet vad de är för personal där. Jag kommer inte in på de större arbetsplatserna om inte 
jag registrerat mig med ID06. Viktigt att vi har rätt personal, en viktig säkerhetsaspekt 
är att vi kan kommunicera. Ibland hamnar vi på platser där man kan köpa montage av 
oss men andra produkter och det är yttersta specialfall som vi går med på det. Men 
ibland kanske vi hamnar på ställen med annan arbetskraft så som att det kommer 
utländska chaufförer som kan inte kan göra sig förstådda för kranförararen då stoppar 
vi monteringen. Tar ditt en tolk eller någonting för vi måste kunna lite på varandra 
och kunna kommunicera, vi måste förstå om vi förmedlar en fara. Så det är en ökad 
medvetenhet men det är också en det är ju därför vi konkurrerar.   

För vi ska ha säkerhet på alla våra arbetsplatser men det har också till en viss gräns ett 
pris och mindre seriösa aktörer nyttjar det att man kan köpa billigare produkter 
utomlands.  

Man kan alltid hitta genvägar i regelverket för att få ner kostnaderna.  

Ja, jag tycker det har förbättrats väsentlig vad gäller krav och regler som skärpts mot 
oss men sen kan man titta på granntomten där dem bygger och så ser man att det är 
rena vilda västern och då undrar man vad det är. Men det känns väl lite som att tyvärr 
har vi haft lite för många allvarliga olyckor de senaste åren inom byggbranschen, 
ganska stora allvarliga. Men att man på myndighetssidan skärper tonen litegrann. Men 
det är också det, dem går ofta på dem som syns och dem som är lite mer anonyma 
dem vet när det är läge att gömma sig eller försvinna från arbetsplatsen så dem får nog 
vara lite mer, inte bara besöka arbetsplatsen mellan 7-16 utan nästan bedriva ett 
detektiv arbete. Men det känns lättare att ta en diskussion med en mer etablerad aktör, 
för dem förstår det här men en annan skumbyggare kan vara lite mer obehagligt, jag 
får den uppfattningen. Jaga dem som behövs och inte dem som faktiskt har koll på 
grejerna. Kan jag tycka. Fler kontrollinstanser som gör de här oanmälda besöken då 
vet man att man är påpassad och än så länge är det ju faktiskt så att arbetsplatser kring 
storstäder är hårdare bevakade än de som sker ute i glesbygden. Farorna och riskerna 
är ju lika stora där, om man slarvar med skyddsräcke eller skyddssele så är det ofta 
bara den egna entreprenören. Det är deras interna regler som råder där ute. 

Jag är inte för att ha en tjock regelbok så men kanske en liten skärpning från 
myndighetssidan. Vi kan ha ett tydligt regelverk i öppna handlingen att det ska vara 
kontroll på all personal, att de är korrekt f-skattade, att de har kollektivavtal och 
sådant men det går alltid att gå i kryphål genom det, hitta genvägar och dem är väldigt 
svåra för byggaren att sätta stopp för. Så jag tror även där att myndigheterna kanske 
bör kontrollera hårdare, man får ingen respekt för en byggare där. Du gör ditt jobb, 
tjänar dina pengar, sen så är du inte intresserad, dem som gör en kortsiktig affär av 
det. Så egentligen dem seriösa, dem som jobbar långsiktigt det är egentligen dem som 
blir drabbade av konsekvenserna. 

3: Hur kan de identifierade riskerna minskas? 

Ibland gör man det så jätte svårt, men vi har som regel i vår fabrik och vår 
montagearbetsplats att man har en HMS-kvart i början av dagen. Tidigare hade man 
detta möte vid lunch kanske eller vid 11. Vi går igenom, hur dagen ser ut, vad hände 
igår, fick vi allt vi hade tänkt, ligger vi före tidsplanen. Oavsett om man säger att 
säkerheten går före ekonomin så styrs ju alla av tid indirekt. Då gör man en 
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avrapportering av föregående dag, är det någonting vi behöver jaga ikapp och alltid 
när man behöver jaga ikapp är det en risk. Klarar vi bemanningen, klarar vi 
forceringen, man gör en daglig riskanalys på det och det ska bara vara cirka tio 
minuter. Vi ska inte sitta och prata ihjäl oss i över en timma över hur dagen ser ut. 
Men en snabb avstämning och att man håller det här levande. Hur ser 
förutsättningarna ut här? Hur är vädret, är det minus grader och halka? Har vi rätt 
utrustning för personalen? Eller så konstaterar man, nej idag har vi normalt, inga 
oförutsedda händelser, vi har dem här leveranserna på väg in. Men gör bara en liten 
kort avstämning. Det är ju för att alla i laget, jag kan ha ett montage lag på 4 man 
upptill 15 man, då får tillfället att få exakt samma information samtidigt så att det inte 
är någon där borta som säger “jag hade ingen aning om att det skulle komma in en 
leverans här nu”. Eller att man samlar kranförarna, en kort liten avstämning, försöker 
förenkla det här med säkerhetsarbete och det tror jag är en stor framgångsfaktor för 
oss. Det tror jag är god hjälp för många andra aktörer. Vi blir inte duktigare på 
säkerhetstänk på att varje dag se rapporter och läser om fall och tänk på detta, utan 
prata med folk, kommunikation det är enkel och rak. 

Om det här slarvet, vad kan göras för att slarv inte ska uppstå, det är ju en än gång den 
här nötningen, det finns inte att man har en genomgång och tror att vi ska bli bättre på 
det här, utan gå ut och titta på arbetsplatsen, var delaktig, aktiv, blunda inte, gå inte 
förbi något utan att säga ifrån, och gör inte vi det på ledningsnivå så kommer inte 
annan personal göra det. Men det är ett evighetsarbete, det är inte något självspelande 
piano eller något. ”A men det sa jag till dem förra halvåret att inte ramla ner för 
bjälklagskanten”, det hjälper inte att man säger till en gång. Är man tillräckligt 
bestämd så tänker dem “juste det är någon som kollar detta”, att vi är rädda om dig 
som arbetare, på vårt företag ska man vara friskare när man kommer hem än när man 
kom till jobbet och det får du ju att hålla en öppen atmosfär och prata om sådant som 
kan hända.  Då skapar man en delaktighet och ett engagemang.  

Om man tänker så här i en ledarroll, om man tittar på fabriken så är det ju vår VD som 
är det, att han är med ute och syns i dem här sammanhangen istället för att klaga på 
varför folk hoppar ner från trailerflak, som också är en stor skaderisk, det är ju ändå 
ett hopp på 1,2 m och att göra det flera gånger per dag, tar kroppen stryk. Vara ute och 
titta på tillfällena och få en uppfattning om varför är det så här, för tillsammans kan vi 
lösa allting.  Bygg en ställning här det är bara för lastbilen att backa in i samma fålla 
varje gång, exempelvis. Man tänker lite på det där med chefer i fabriken och har en 
delaktighet i det dagliga arbetet för personal håller på med osv. Framförallt jag som är 
montageledare också eller projektledare som ansvara ute på arbetsplatsen, ha liknande 
dialog med mina killar där ute så att man inte skiljer på det här, att hålla det så 
levande och aktivt som möjligt är viktigt i säkerhetstänksarbete.  
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