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Sammanfattning 

 

Abstract 

Purpose: There is a large number of accidents occurring today at the construction 

site. Building workers are considered to be one of the most exposed occupational 

group when it comes to accidents on the site. Human factor and management 

approach is a few of the main reasons that accidents happens in the construction 

industry today. The goal of this work is to suggest how the supervisors can work with 

safety attitudes so it may affect the risk of accidents on the constructions site.  

Method: The goal is achieved by two different methods. A qualitative study is 

implemented in the form of interviews that are compiled from various professional 

roles at the company Veidekke. Another used method is literary studies where 

relevant and liable scientific literature is studied to get a better knowledge of 

supervisor practices, how their attitude to safety looks like today and how it can be 

improved. The literary studies has treated Arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen, 

Byggarbetsmiljösamordnaren and Motivationsteorin X och Y.  

Findings: Poor attitude and lack of knowledge/education is a big contributing factor 

for accidents take place at the construction site today. The health and safety 

coordinators takes often part only during the execution phase of the building projects 

on the constructions sites of Veidekke. The leadership style applied among the 

supervisors and the professional workers today is Theory Y as employees are 

considered to be driven and takes personal responsibility. Theory X is used in extreme 

cases where the employee does not follow the rules and/or do not take full 

responsibility applicable construction safety. Leaders should change their own 

behavior rather than the employees. The team leader shall be active and give priority 

to safety. The supervisors must also get continuous training. The employees at 

Veidekke thinks that an improvement had been to let the health and safety coordinator 

in the execution phase participate in the planning and projecting phase and not just 

during the production of the building project. Theory X is the motivation theory that 

the supervisors should conform to so a safer working environment can be created.  

Implications: This project work has come up with different ways of working to 

improve the attitude of the supervisors. Leaders and supervisors shall first change 

their own behavior in order to be able to change the employees. It will be 

implemented continuous training of supervisors in the field of safety. The health and 

safety coordinator in the execution phase should also participate in the planning and 

projecting phase. Leaders and supervisors shall apply more of Theory X as motivation 

theory within their own management workplace.  

Limitations: Limitations have been found since the work is not treating professional 

workers way of working today and how it can be improved. This project work does 

not investigate how the health and safety coordinator for the planning and projecting 

will be improved. Other motivation theories beyond Theory X and Y are not 

discussed in this project.  

Keywords: Attitude, Management, Building project, Constructions site, Health and 

safety coordinator, Leadership style, Motivation theory, Theory X and Y, Working 

method 
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Sammanfattning 

Syfte: Idag är det ett stort antal olyckor som sker på byggarbetsplatsen. 

Byggnadsarbetare anses vara en av de mest utsatta yrkesgrupperna när det gäller 

olyckor på arbetsplatsen. Mänskliga faktorn och ledningens arbetssätt är några av de 

främsta orsakerna till att olyckor händer i byggbranschen idag. Målet med arbetet är 

att ge förslag på hur ledningens arbetssätt och attityd till säkerhet kan påverka 

olycksrisken på byggarbetsplatsen. 

Metod: Målet uppnås genom två olika metoder. En kvalitativ undersökning 

genomförs i form av intervjuer som är sammanställd från olika yrkesroller på 

företaget Veidekke. En annan metod som tillämpas är litteraturstudier där relevant och 

trovärdig vetenskaplig litteratur studerats för att få bättre kunskap av ledningens 

arbetssätt, hur deras attityd till säkerhet ser ut idag samt hur det kan förbättras. 

Litteraturstudien har behandlat Arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen, 

Byggarbetsmiljösamordnaren samt Motivationsteorin X och Y. 

Resultat: Dålig attityd samt brist på kompetens/utbildning är en stor bidragande 

faktor till att olyckor sker på byggarbetsplatsen idag. På Veidekkes byggarbetsplatser 

deltar byggarbetsmiljösamordnaren ofta enbart i utförandefasen av byggprojekt (BAS-

U). Den ledarstil som tillämpas inom arbetsledningen och yrkesarbetare idag är Teori 

Y då medarbetarna anses vara drivna och tar ett eget ansvar. Teori X används i 

extremfall då den anställde inte följer reglerna och/eller inte tar sitt fulla ansvar 

gällande byggsäkerheten. 

Chefer bör ändra det egna beteendet snarare än medarbetarnas. Arbetsledaren ska vara 

aktiva och prioritera säkerhet. Arbetsledning måste även få en kontinuerlig utbildning. 

De anställda på företaget Veidekke menar att en förbättring hade varit att låta BAS-U 

få delta i planering-och projekteringsfasen och inte bara under utförandefasen. Teori 

X är den motivationsteori som arbetsledningen bör tillämpa för att en säkrare 

arbetsmiljö ska bildas. 

Konsekvenser: Arbetet har kommit fram till olika arbetssätt som ska förbättra 

attityden hos arbetsledningen. Chefer och arbetsledning ska först ändra egna beteendet 

för att sedan kunna ändra medarbetarnas. Det ska genomföras en kontinuerlig 

utbildning av arbetsledning inom området säkerhet. Byggarbetsmiljösamordnaren för 

utförandefasen (BAS-U) skall även medverka i planerings- och projekteringsfasen. 

Chefer och arbetsledningen ska tillämpa mer av Teori X som motivationsteori inom 

den egna arbetsledningen. 

Begränsningar: Begränsningar har funnits då arbetet inte behandlat hur yrkes-

arbetarens arbetssätt ser ut idag och hur det kan förbättras. Arbetet utreder inte hur 

byggarbetsmiljösamordnare för planering projektering (BAS-P) ska förbättras. Andra 

motivationsteorier utöver Teori X och Y behandlas inte i arbetet. 

Nyckelord: Arbetsledning, Arbetssätt, Attityd, Byggarbetsmiljösamordnare, 

Byggarbetsplats, Byggprojekt, Ledarstil, Motivationsteori, Teori X och Y 
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1 Inledning 
Denna rapport presenterar ett examensarbete i byggnadsteknik som avlutas våren 

2015 på Tekniska högskolan i Jönköping. Huvudområdet i examensarbetet handlar 

om arbetsledningens påverkan på säkerhet på byggarbetsplatsen. Rapporten kommer 

att ge en allmän beskrivning om planerat upplägg och vilka metoder som kommer att 

tillämpas.   

Det finns 2 fördjupningsfrågor som omfattar hela examensarbetet. Dessa frågor 

kommer att besvaras i samarbete med byggföretaget Veidikke. 

1.1 Bakgrund 
Varje arbetare som går till jobbet förväntas komma tillbaka hem så som han/hon 

lämnade sin bostad. Olyckligtvis finns det många branscher i samhället där olyckor 

och dödsfall förekommer oftare än andra. Byggbranschen är en sådan bransch. 

Dödsrisken på en byggarbetsplats är näst störst av alla arbetsplatser i Sverige. 

(Byggvärlden, 2015) 

 

Idag är det ett stort antal olyckor som sker på byggarbetsplatsen. Enligt tidningen 

Byggnadsarbetaren som hänvisat till Arbetsmiljöverket dog det tio byggarbetare år 

2014 och många fler skadades allvarligt. Antalet dödsolyckor har ökat från år 2012 

och 2013 med tre döda, se Figur 1. Siffrorna pekar åt fel håll. För att minska det stora 

antalet olyckor måste branschen ta arbetsmiljö och byggsäkerhet på större allvar. 

(Byggnadsarbetaren, 2015) 

 

 
Figur 1: Dödsfall i byggbranschen år 2010-2014  

(Byggnadsarbetaren, 2015) 

 

Antalet dödsolyckor ute på byggbranschen är oroväckande för både byggföretag och 

samhället. Några av dödsorsakerna är tidspress, bristande samordning och saknad 

riskbedömning. (Byggvärlden, 2015) 

 

För varje olycka som sker ute på bygget så uppstår frågor och funderingar till varför 

olyckan inträffade. Är det någons fel och kunde olyckans uppkomst förhindras? I 

samarbete med byggföretaget Veidekke ska undersökning göras om hur 

arbetsledningens arbetssätt och attityd ser ut till säkerhet och även hur den kan 

förbättras. 
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1.2 Problembeskrivning 
Antalet olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland 

byggnadsarbetare som hos en genomsnittlig arbetstagare. De vanligaste orsakerna är 

fallolyckor, olämpliga arbetsställningar eller tunga lyft. Många olyckor inträffar även 

ofta vid användning av maskiner. Arbetsmiljön inom branschen behöver därför 

förbättras. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

I boken Construction safety har det förts intervjuer med byggarbetare där samtliga 

enats om att mänskliga faktorn är en av de främsta orsakerna till att olyckor händer. 

Arbetarens oaktsamhet, slarv, otillräckliga kunskap och andra mänskliga faktorer ökar 

risken för att en olycka sker. “All workers agree that human error is the major root 

cause of accidents”. (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

Det finns ständigt en nollversion inom byggbranschen. Nollvisionen betyder att målet 

är att få ner antalet döda och svårt skadade i byggbranschen till noll. För att nå 

nollvisionen ska byggbranschen öka sin kunskap och kompetens inom 

arbetsmiljöområdet och förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos arbetstagare och 

företagsledning. (Sveriges Byggindustrier, 2013) 

 

Rapporten kommer utgå mycket ifrån byggföretaget Veidekke. Företaget ser att 

olyckorna på deras arbetsplatser många gånger är beteenderelaterat och skulle ha 

kunnat förhindras om den drabbade fattat ett mer rationellt beslut innan 

olyckstillfället. (HMS-ledare, 2015) 

Veidekke driver ett HMS-arbete (Hälsa, Miljö, Säkerhet) där ledningen utreder och 

förebygger olyckor på byggarbetsplatsen. Företaget anser att det i grunden är 

ledningens ansvar att motverka olyckor och att det är ledningen som i grunden kan se 

till att olyckor inte inträffar. Veidekke menar att ledningens syn på säkerheten speglar 

av sig på yrkesarbetaren, både på det positiva och negativa planet. (HMS-ledare, 

2015) 

Enligt ett tidigare examensarbete från år 2009 gjordes en analys inom byggsäkerhet av 

två byggstudenter från Jönköpings Tekniska Högskola. Studenterna såg på samma sätt 

ett intressant syfte i att undersöka uppkomsten till skador på byggarbetsplatsen och 

ville komma fram till förslag på lösningar för att motverka dessa olyckor. Enligt deras 

slutsats kom de fram till ett resultat som visade att olycksfallen hände pga. att 

yrkesarbetarna var slarviga eller ouppmärksamma med deras arbete. De fick även 

fram ett resultat som visade att mycket beror på att arbetarna känner sig stressade och 

vill skynda på arbetsuppgiften för att hinna med det pressade schemat och det är vid 

sådana situationer som olyckor händer. (Fröberg och Lindow, 2009) 

 

Enligt boken Construction safety kan orsaken till varför olyckor sker kan delas in i två 

kategorier: direkta och indirekta orsaker. De direkta orsakerna innefattar något som 

har en omedelbar effekt på byggarbetarens säkerhetstillstånd. Detta innefattar fel i 

konstruktionen eller fel med skyddsutrustning. De indirekta orsakerna till att olyckor 

sker är många fler. Det kan till exempel vara orsaker som är relaterade till ekonomi, 

stressigt schema, dåligt förebyggande arbete med skyddsutrustning eller de 

beteenderelaterade orsakerna hos yrkesarbetaren- eller som detta arbete behandlar 

arbetsledningen. (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 
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Sedan den 1 januari år 2009 införde arbetsmiljölagen att det ska finnas en 

byggarbetsmiljösamordnare (BAS) i alla svenska byggprojekt oavsett storleken på 

byggprojektet. Det ska finnas en byggarbetsmiljösamordnare i planerings-och 

projekteringsfasen (BAS-P) och en i utförandefasen (BAS-U) av ett byggprojekt. 

Både BAS-P och BAS-U huvudansvarar för byggarbetsmiljön inom ett byggprojekt. 

(Sandström, 2015) 

Rapporten kommer att undersöka hur ledningens arbetssätt och attityd ser ut idag, 

samt komma med förslag på hur olycksrisken kan minskas med hjälp av 

motivationsteorin “Teori X and Teori Y”. Denna teori är utvecklad av Douglas 

McGregor och beskriver två förhållanden där Teori X behandlar ett förslag där 

människan måste adresseras, tvingas och hotas med straff för att uppnå vissa 

organisatoriska mål. Teori Y beskriver i motsats till Teori X en hypotes som bygger 

på att ha förtroende för människan och ha förtroende för att människan kan ta ansvar. 

Förutsatt att människan har en lämplig arbetsmiljö, kan den nå de mål som fastställts 

av företagen. Företagets mål kopplas i detta arbete till säkerhet på byggarbetsplatsen. 

(Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

 

1.3 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Mål 

Målet med arbetet är att ge förslag på hur ledningens arbetssätt och attityd till säkerhet 

kan påverka olycksrisken på byggarbetsplatsen. 

1.3.2 Frågeställningar 
Hur ser arbetsledningens arbetssätt och attityd till säkerheten på byggarbetsplatsen ut 

idag? 

 

Hur kan arbetsledningens arbetssätt och attityd till säkerhet på byggarbetsplatsen 

förbättras? 

 

1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer inte ta upp yrkesarbetarens arbetssätt idag och hur det 

arbetssättet skulle kunna förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen. 

Arbetet kommer inte att behandla andra kända motivationsteorier som till exempel 

Maslows behovspyramid eller Hertzbergs tvåfaktorsteori. Dessa beskriver mer om 

vilka faktorer som motiverar individen, inte som Teori X och Y som beskriver 

arbetsledningens synsätt på sina medarbetare. 

Prioritering kommer inte att göras på olika säkerhetsdokument som t.ex. 

materialhanteringsregler, kontrollplaner, risk- och möjlighetsanalys och APD-planer. 

Arbetet kommer heller inte utreda hur byggarbetsmiljösamordnare för planering 

projektering (BAS-P) ska förbättras. 
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1.5 Disposition 
I nästkommande kapitel beskrivs metoderna som tillämpats för att besvara 

frågeställningarna och uppnå målet. I Kapitel 3 tar rapporten upp det som redan finns 

dokumenterat i litteratur, t ex forskningsstudier och andra förutsättningar som kan 

hjälpa till att besvara frågeställningarna. I kapitel 4 sammanställs den insamlade data 

som inhämtats i form av intervjuer. Resultatet och analysen som besvarar 

frågeställningarna ingår i kapitel 5. I kapitel 6 förs en diskussion och slutsatser dras av 

arbetet. I det kapitlet går ingår även rekommendationer till vidare forskning på 

området. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
I detta examensarbete genomfördes en kvalitativ studie. Begreppet betyder att den 

som utför studien befinner sig i den sociala verksamhet som ska studeras. 

Datainsamling och analys sker samtidigt och växelvis. (Nationalencyklopedin, 2015) 

Målet och frågeställningarna i detta examensarbete handlar om att ge förslag på hur 

ledningens arbetssätt och attityd till säkerhet kan påverka olycksrisken på 

byggarbetsplatsen. För att ta del av tidigare studier i ämnet har litteraturstudier gjorts 

i bibliotekets databaser på Högskolan i Jönköping. För att komplettera litteraturstudier 

har även datainsamling genomförts med hjälp av intervjuer. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling 

2.2.1 Metod frågeställning 1 
Frågan besvaras genom två olika metoder. För att få en kvalitativ undersökning 

hämtas information från intervjuer som utförts på företaget Veidekke. Intervjuerna 

utfördes med fyra respondenter med stor kunskap av hur byggarbetsplatsen ser ut 

idag. Till skillnad från till exempel en enkät så kan man ställa mer fördjupade frågor 

och där med ha möjlighet att ställa följdfrågor om det behövdes. Det fanns även 

möjlighet för intervjuarna att utveckla frågan om respondenten inte förstod frågan. 

Denna möjlighet finns inte om man till exempel gör en enkät. Intervjuer sker på flera 

av Veidekkes arbetsplatser och via telefon. 

 

En annan metod är att göra litteraturstudier där relevant och trovärdig vetenskaplig 

litteratur kommer att studeras för att få bättre kunskap av människans beteende och 

hur olika attityder ser ut idag. I litteraturen kan även vetenskapliga resultat som kan 

kopplas till frågeställningen hämtas. 

2.2.2 Metod frågeställning 2 
Denna fråga besvaras genom två olika metoder. För att få en kvalitativ undersökning 

valdes intervju som en metod. Detta utfördes med fyra respondenter med stor kunskap 

av hur byggarbetsplatsen fungerar. Till skillnad från till exempel en enkät så kan man 

ställa mer fördjupade frågor och där med ha möjlighet att ställa följdfrågor om det 

behövdes. Det fanns även möjlighet för intervjuarna att utveckla frågan om 

respondenten inte förstod frågan. Denna möjlighet finns inte om man till exempel gör 

en enkät. Intervjuer sker på flera av Veidekkes arbetsplatser och via telefon.  

 

En annan metod är att göra litteraturstudier där relevant och trovärdig vetenskaplig 

litteratur kommer att studeras för att få bättre kunskap av människans beteende och 

hur olika attityder ska hanteras. Eftersom detta arbete riktar in sig på hur en 

motivationsteori kan förbättra ledningens attityd till byggsäkerhet måste fakta om 

teorin hämtas. I litteraturen kan även vetenskapliga resultat som kan kopplas till 

frågeställningen hämtas. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Intervju 
En intervju handlar om en kommunikation mellan tre personer. En intervjuare, en 

respondent och en åskådare. En intervju kan förmedla kunskap, upplevelser, åsikter, 

erfarenheter, attityder och värderingar mer mera. En intervju behöver inte alltid bli en 

publicerad intervju, den kan istället ligga till grund för, t ex vetenskapliga rapporter 

eller artiklar där den intervjuade aldrig framträder. Intervjuaren inleder själva 

intervjun och ställer de planerade frågorna till respondenten. Det viktiga är att den 

som blir intervjuad är sig själv och svarar på frågorna utifrån sin personliga 

ståndpunkt. Respondenten ska svara med sina egna ord och åsikter. Dock kan 

intervjun se annorlunda ut beroende på vem det är som intervjuar. Intervjuaren har 

stor påverkan på respondenten och svaren kan variera beroende på hur mycket 

intervjuaren kan få respondenten att öppna sig. (Jacobsen, 1993) 

 

En viktig uppgift för intervjuaren är att se till så att både intervjuaren och 

respondenten utgör sina riktiga roller då det är en avgörande faktor för resultatet av 

intervjun. Om inte detta följs finns risken att intervjun blir dålig. Det självklara målet 

är att intervjun ska bli så bra som möjligt så att åskådarna har en nytta av den. 

(Jacobsen, 1993) 

En bra intervju klassas som autentiska, trovärdig och innehåller någonting nytt som är 

relevant för åskådaren. Frågor och svar ska hela tiden ha en koppling. En god intervju 

skapas när utveckling sker under tiden som intervjun pågår. Det kan t.ex. vara en 

historia som byggs upp och som blir mer spännande. (Jacobsen, 1993) 

Grunden för en bra intervju är konsten att intervjua där en viss typ av samtal 

genomförs som många kan följa med och förstå, men enbart ett fåtal klarar av att 

utföra själva.  

(Jacobsen, 1993) 

2.3.2  Litteraturstudie 

Vid en litteraturstudie söker man litteratur inom ett visst ämne man ska studera. Det 

innebär att man tar fram, granskar och sedan väljer den litteratur man anser är mest 

relevant för ens arbete. Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa data som har 

genomförts av tidigare empiriska studier. Flera litteraturer analyseras för att göra en 

bedömning om vad som är mest effektivt. För att kunna göra en systematisk 

litteraturstudie är en förutsättning att det finns tillräckligt med studier av bra kvalitet. 

På så sätt finns det underlag för att kunna göra en god bedömning som sedan leder till 

en bra slutsats.(Forsberg, Wengström; 2013) 

2.4 Arbetsgång 
Information har inhämtats med hjälp av två metoder, litteraturstudie och intervjuer för 

att uppnå målet med arbetet. Den inhämtade informationen har sedan sammanställts i 

denna rapport. Intervjuerna utformades med valda frågeställningar som grund. 

Samtliga intervjufrågor kan på något sätt kopplas till frågeställningen och var 

utformade så att de skulle få ut mycket information av respondenten. Intervjufrågorna 

anpassades också efter de olika yrkesrollerna som respondenten hade. Yrkesrollerna 

som intervjuades var arbetsledare, HMS-ledare, yrkesarbetare och byggarbetsmiljö-

samordnare. Dessa yrkesroller var lämpliga att intervjua eftersom problemet som ska 



Teoretiskt ramverk 

7 

lösas ser till att förbättra arbetssätt och attityd hos arbetsledningen. För att få 

trovärdighet i arbetet och lösa problemet är det viktigt att intervjua dels själva 

arbetsledningen (arbetsledare, BAS-P, och HMS-ledare), men även de som kan säga 

hur arbetsledningen påverkar säkerheten (yrkesarbetaren). Samtliga intervjuer 

utfördes mellan den 7-14 april 2015. Intervjuerna med arbetsledare och yrkesarbetare 

gjordes på Veidekkes kontor i Ulricehamn. Intervjuer med byggarbets-

miljösamordnare och HMS-ledare gjordes via telefon. Samtliga intervjuer spelades in 

vid tillåtelse av respondenterna. 

 

För att studera relevant vetenskaplig litteratur har en litteraturstudie utförts inom 

ämnet. Denna relevanta litteratur söktes därför upp på bibliotek och i olika databaser. 

Databaser som användes var DiVA, Google och Primo. Sökord som användes var 

bland annat arbetsmiljö, säkerhet, attityder och arbetsledning. Sökning gjordes både 

på svenska och engelska. När relevant litteratur hittats så har informationen förts in i 

avsnittet teoretiskt ramverk.  

 

2.5 Trovärdighet 
För att arbetet ska vara trovärdigt tar rapporten ställning till krav för validitet och 

reliabilitet. Krav på validitet och reliabilitet sätts vid forskning inom samtliga 

specialvetenskaper. Om validitet är beroende på vad det är som mäts, så är reliabilitet 

beroende på hur det mäts. (Bjereld, Demker och Jonas, 2009) 

2.5.1 Validitet 
Med validitet avses att den som forskar verkligen mäter det som är avsett att mäta. 

(Ejvegård, 2009) Uttryckt på ett mera tekniskt sätt utgör validitet ”graden av 

överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen”. Mäter 

man det som man avser att mäta blir validiteten hög. (Bjereld, Demker och Jonas, 

2009) 

Litteraturstudier som genomförts är i huvudsak baserade på vetenskapliga och 

aktuella källor gällande byggsäkerhet, säkerhetsåtgärder, samordnare och 

motivationsteori. Den aktuella teorin gör att validiteten på rapporten höjs. Den 

inhämtade teorin har sedan granskats för att få en större inblick i varför byggolyckor 

sker och hur de kan minskas. Inhämtad teori är även väl grundad med tanke på att 

litteraturen är skriven av professorer som är insatta i sitt enskilda teoretiska område. 

Eftersom delar av det teoretiska ramverket innehåller forskning och åtgärder som är 

prövade i verkligheten gör det litteraturstudie som metod ytterst relevant och ger den 

hög validitet. 

Intervjuer som utförts på aktörer har gett god validitet. Svaren från intervjuerna har 

gett grundläggande resultat som vidare undersöks för att hitta svar till arbetets 

frågeställningar.  

2.5.2 Reliabilitet: 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och 

av måttenheten. (Ejvegård, 2009) 

De undersökningar som har gjorts för detta examensarbete har sin grund i 

litteraturstudier och intervjuer. Intervjufrågorna är utformade med sin grund i 
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litteraturundersökning inom intervjuteknik. För att öka reliabiliteten ställdes samma 

frågor till respondenterna. Detta gjorde att större helhet skapades så att en bättre analys 

kunde utföras.  

Intervjuer har genomförts med kunnig personal som har relevanta yrkesroller inom 

företaget Veidekke. Respondenterna var lämpliga att intervjua eftersom 

problemet som ska lösas ser till att förbättra arbetssätt och attityd hos 

arbetsledningen. För att få trovärdighet i arbetet och lösa problemet är det viktigt att 

intervjua dels själva arbetsledningen (arbetsledare, BAS-U, och HMS-ledare), men 

även de som kan säga hur arbetsledningen påverkar säkerheten (yrkesarbetaren). 

Eftersom samtliga respondenter var väl insatta i hur attityder och arbetssätt ser ut på 

byggarbetsplatsen idag samt att de själva hade välgrundade teorier om hur 

säkerheten kunde förbättras så var informationen trovärdig. Intervjufrågorna ger bra 

underlag för att besvara frågeställningarna. Detta höjer reliabiliteten på arbetet. 

Inspelning gjordes vid samtliga intervjuer så att sammanställning av dialogerna blir 

fullständiga. 

För- och efternamn på respondenterna är inte angivet i rapporten. Detta valdes för att 

respondenterna skulle känna sig mer öppna med tankar och åsikter. Detta ökar 

trovärdigheten i empiriavsnittet där respondenternas svar presenteras. (Jacobsen, 

1993)  
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet ges en vetenskaplig grund och förklaringsansats till det problem som 

denna uppsats behandlar. Baserat på problembeskrivningen och den redovisade 

forskningsfronten har tre relevanta teorier valts ut för att besvara frågeställningarna 

och uppnå arbetets mål. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara frågeställningarna går arbetet igenom tre teoretiska ramverk. Avsnitten 

som följer tar upp ämnena Arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen, 

Byggarbetsmiljösamordnaren samt Motivationsteori. De tre teoretiska ramverken 

utgör en bas för arbetets slutliga resultat som besvarar rapportens två frågeställningar. 

Avsnitten som följer nedan kan kopplas till arbetssätt och attityd som är nyckelord i 

frågeställningarna. 

3.2 Arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen 
Antalet olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland 

byggnadsarbetare som hos en genomsnittlig arbetstagare. De vanligaste orsakerna är 

fallolyckor, olämpliga arbetsställningar eller tunga lyft. Många olyckor inträffar även 

ofta vid användning av maskiner. Arbetsmiljön inom branschen behöver därför 

förbättras. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

Att ha rätt attityd till säkerhetsfrågorna handlar om inställning och förståelse för den 

egna rollen samt betydelse av detta i arbetsmiljöarbetet. Rätt attityd hos medarbetaren 

kan skapas genom påverkans-möjligheter och delaktighet i arbetet och förutsätter att 

arbetsmiljöarbetet och säkerhetsfrågorna prioriteras av företagsledningen och på alla 

nivåer i verksamheten. Rätt attityd innebär att ingen på arbetsplatsen får ta några 

risker eller åsidosätta ordnings- och skyddsregler. Rätt attityd innebär också att 

skyddsombuden uppskattas och uppmuntras i sitt skyddsarbete och ses som en stor 

tillgång i säkerhetsarbetet. (Sveriges Byggindustrier, 2013) 

3.2.1 Construction safety 
Boken Construction Safety har undersökt och utvärderat nio stycken olika säkerhets-

åtgärder för byggarbetsplatsen (constuction safety measures) och dess egenskaper. 

Denna rapport behandlar fem av dessa ISAS, SSC, SE, ST och SP. 

 

År 1994 inledde genomförandet av säkerhetssystemet Independent Safety Audit 

Scheme (ISAS). Efter att ha testats i tre byggprojekt infördes formellt det nya systemet 

1996 för offentliga byggprojekt i Hong Kong. Systemet bygger på att uppmuntra 

byggprojekt att inrätta effektiva system för säkerhetshantering. Detta gjordes genom 

att upprätta system för ”säkerhetsgranskaren” som i sin tur förbättrade standarden på 

säkerheten hos entreprenören genom säkerhetsplanering där risker identifieras innan 

arbetet börjar. Även om de flesta av de tjänstemän som använde sig av ISAS var 

överens om att systemet effektivt kan minska olycksfrekvensen, så var en del av dem 

kritiska eftersom systemet kan lämna utrymme för granskaren att göra olika 

tolkningar av kraven på säkerhet. Eftersom olika granskare har olika tolkningar, 

inducerar det problemet i forma av orättvisa. Mer än hälften av de tillfrågade 

platscheferna påstod att de använt sig av ISAS (se Figur 2). ISAS är ett av de verktyg 

som tydligast reducerar olyckor på byggarbetsplatsen när förhållandet mellan 

säkerhetsåtgärden och olycksfrekvensen jämfördes med övriga säkerhetsåtgärder (se 

Figur 3) (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 
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Site Safety Cycle (SSC) lanserades formellt 2001 efter två års prövotid i 

byggbranschen. SSC gällde för alla offentliga arbetsprojektkontrakt som inkluderar 

projektering- och byggnationskontrakt i Hong Kong efter den 15 augusti 2002. SSC 

kommer från Japans ''Site Safety Cycle''. SSC förbättrar kommunikationen mellan 

arbetstagare i arbetsmiljöfrågor, arbetstagarnas kunskap kring säkerhetstänkande och 

förbättrar städning på arbetsplatserna. Generellt sett består av 3 cykler: Daglig cykel, 

veckocykel och månadscykel. (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

 

Daglig cykel består av 8 delar: (1) inledande arbetssäkerhetsmöte och övning, (2) 

riskidentifierings aktivitet, (3) inledande arbetsplatssäkerhets checkning, (4) 

säkerhetsprogram från platschef eller hans företrädare, (5) handledning under arbete, 

(6) Säkerhetssynkroniseringsmöte, (7) daglig städning och rengöring av bygg-

arbetsplatsen, (8) Kontroll av byggarbetsplatsen efter varje arbetsdag. (Rita Yi Man 

och Sun Wah Poon, 2013) 

 

Veckocykel består av: (1) veckolig säkerhetspromenad med skyddsombud och plats-

chefen med arbetsledare. (2) veckosamordningsmöte med arbetsledare och platschef. 

(3) veckovis övergripande städning och rengöring av arbetsområdet. Månadscykel 

består av möte med arbetsplatsens säkerhetskommitté. (Rita Yi Man och Sun Wah 

Poon, 2013) 

 

Framgången för SSC kräver deltagande av entreprenörerna, arbetare och arbetsledare 

och dennes personal som övervakar byggarbetsplatsen. Med ett fullt genomförande av 

SSC, kan vi se en säkrare byggarbetsplats. När arbetstagare har oregelbundna 

arbetstider medger säkerhetsansvariga i Hong Kong att det är svårt att genomföra 

SSC. (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

 

Samtidigt som det är svårt att hitta utrymme att göra övningar på små 

byggarbetsplatser; är det också svårt att ringa upp alla arbetare för att utföra övningar 

på morgonen när byggarbetsplatsen är större. Arbetarna är ovilliga att spendera tid till 

att inleda morgonen på en plats som ligger långt ifrån den plats han eller hon arbetar 

sin resterande tid. (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

 

SSC kan inte på ett effektivt sätt reducera olycksfrekvensen när förhållandet mellan 

säkerhetsåtgärden och olycksfrekvensen jämfördes med övriga säkerhetsåtgärder. (se 

Figur 3). (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

 

Genomförande av säkerhets- och hälsoprogram på byggprojekt kräver en välutbildad 

arbetskraft som har kunskap i säkerhetskraven. Formell utbildning kan få stor 

inverkan på ledningens och arbetarnas resultat. Många som studerar byggsäkerhet har 

författningar om att sådan utbildning är tråkig. Behovet av byggsäkerhetsutbildning är 

nu en samstämmig fråga bland bygglärare och branschen där båda måste bidra till att 

minska olyckor. (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

 

Att uppmuntra säkerhet (SP) är ett av de verktyg som tydligast reducerar olyckor på 

byggarbetsplatsen när förhållandet mellan säkerhetsåtgärden och olycksfrekvensen 

jämfördes med övriga säkerhetsåtgärder. Att ha en formell utbildning i säkerhet (SE) 

kan inte på ett effektivt sätt reducera olycksfrekvensen när förhållandet mellan 

säkerhetsåtgärden och olycksfrekvensen jämfördes med övriga säkerhetsåtgärder. Att 
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Figur 2. Antalet bolag som genomförde de olika 

säkerhetsåtgärderna (Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

Figur 3. Förhållandet mellan säkerhetsåtgärden och 

olycksfrekvensen. Säkerhetsåtgärder som reducerar olyckor 

effektivare ger lägre summa under kolumnen ”Sig.”  (Rita Yi 

Man och Sun Wah Poon, 2013) 

bolagen själva bidrar med säkerhetsutbildning (ST) reducerar olyckor relativt 

effektivt på byggarbetsplatsen när förhållandet mellan säkerhetsåtgärden och 

olycksfrekvensen jämfördes med övriga säkerhetsåtgärder Alla bolag som är med i 

undersökningen har använt sig av ST eftersom det krävs enligt Hong Kongs 

lagstiftning. För antalet bolag som genomförde de olika säkerhetsåtgärderna se Figur 

2. För att se förhållandet mellan säkerhetsåtgärden och olycksfrekvensen se Figur 3. 

(Rita Yi Man och Sun Wah Poon, 2013) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Att bygga säkert 
Det finns en tradition hos vissa branscher att prioritera säkerhet väldigt högt. Vid 

olyckor på dessa arbetsplatser kan konsekvenserna bli förödande för tredje man och 

hela omgivande samhället. Dessa branscher kan till exempel vara kärnkraft eller 

flygindustrin. Många branscher, inklusive byggbranschen önskar att arbeta med 

förbättring av säkerhetskulturen. Man gör ofta detta genom att komplettera 
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Figur 4. Säkerhet illustreras som ett isberg 

(Tomhur, 2015) 

arbetsplatsen med nya tekniska olycksförebyggande arbetssätt. Studien liknar detta 

vid ett isberg som visas i Figur 4. Den menar att det traditionella sättet när man jobbar 

med säkerhet är att angripa de förhållandena som är uppenbara, alltså den del av 

isberget som syns ovanför ytan. (Larsson, Pousette, Törner; 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är mycket viktigt att räkna med den del av säkerheten som inte är direkt synlig, 

attityd till säkerhet. När ledningen ska utföra en förbättring av säkerhetsklimatet i 

många byggarbetsplatser idag handlar detta inte, som många chefer tror, främst om att 

ändra på medarbetarnas beteende. För ledningen och chefer handlar det främst om att 

ändra det egna beteendet. (Larsson, Pousette, Törner; 2008) 

”Triangeln” Figur 5 är en annan illustration som beskriver konsekvensen av 30 000 

osäkra beteenden eller förhållanden. Dessa resulterar i 3 000 tillbud. Av dessa blir 300 

mindre allvarliga-, 30 blir allvarliga olyckor och en olycka resulterar i dödsfall. För att 

minska antalet tillbud, olyckor och dödsfall måste osäkra beteenden eller förhållanden 

minimeras. (Nohldén, Thiborg Ericson; 2013) 

 
Figur 5. Triangeln (Nohldén, Thiborg Ericson; 2013)  
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Klimatet i organisationen har stor betydelse för hur säkerheten ska se ut. Det har även 

framgått genom studien att ledningen och cheferna har en mycket stor betydelse i hur 

medarbetarna handskas med säkerheten. I många studier som forskarna i denna studie 

har tagit del av understryks kanske framförallt arbetsledaren, alltså första linjens 

chefer, som en mycket betydelsefull roll i hur säkerhetsklimatet på byggarbetsplatsen 

ser ut idag. Om ledaren visar ett stort engagemang till säkerhet påverkar det i stor 

utsträckning hur säkerhetsklimatet ser ut på byggarbetsplatsen. Studien betonar även 

begreppet ”empowerment” som på svenska motsvaras av ordet bemyndigande, det vill 

säga att ledning samtidigt ska ha inställningen att medarbetaren ska få agera 

självstängt. Idag är det viktigt att medarbetarnas uppfattning av säkerhetssystemet är 

positivt. Detta beror på vilken roll till exempel skyddsombud, skyddsronder och 

arbetsmiljösammordnare spelar samt vilken genomslagskraft dessa har i projektet. 

Detta medför att medarbetaren känner förtroende för organisationens säkerhetssystem. 

Forskningsgruppen påpekar i sin studie att de brister som förekommer i 

säkerhetsklimatet idag kan bero på brist på kunskap inom säkerhet hos ledningen. 

(Larsson, Pousette, Törner; 2008) 

Kunskap inom säkerhet är en blandning av inramade värden, information, erfarenheter 

och insikt. Detta ger en grund för att integrera nya kunskaper, färdigheter och 

information som kan absorberas av medlemmarna inom organisationen. (Rita Yi Man 

och Sun Wah Poon, 2013) 

Om ledningen ska ändra sitt beteende i en säkrare riktning vet ledningen inte hur detta 

ska gå till. Det kan kännas självklart menar studien, men ofta har inte företagen 

tillräckligt bra system för att tillförsäkra att kompetensen finns hos dem. Om 

ledningen inte har tillräckligt med kompetens kan detta medföra att deras attityd till 

säkerhet på byggarbetsplatsen försämras. Idag finns det ofta obligatoriska 

säkerhetskurser som måste genomföras för att få tillträde till arbetsplatsen. Detta 

gäller såväl arbetsledningen som yrkesarbetarna. (Larsson, Pousette, Törner; 2008). 

Om en olycka inträffar finns stora direkta och indirekta kostnader samt smärta, 

lidande och sorg för både arbetstagarna och deras familjemedlemmar. Det finns 

många fördelar i att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen för företaget när det 

kommer till effektivitet, konkurrenskraft, tvister, konflikter och lönsamhet med 

minskning av förseningar. Förebyggande av arbetsolyckor ger därför god social och 

ekonomisk betydelse för både samhället och det enskilda företaget. (Rita Yi Man och 

Sun Wah Poon, 2013) 

3.3 Byggarbetsmiljösamordnaren 
Den 1 januari år 2009 infördes det i arbetsmiljölagen att det ska finnas byggarbets- 

miljösamordnare (BAS) i alla svenska byggprojekt oavsett storleken på bygg-

projektet. Det ska finnas en byggarbetsmiljösamordnare i planerings-och 

projekteringsfasen (BAS-P) och en i utförandefasen (BAS-U) av ett byggprojekt. 

Både BAS-P och BAS- U:s huvudansvar är byggarbetsmiljön. (Sandström, 2015) 

Lena Almen och Tore J. Larsson är två professorer från den Kungliga Tekniska 

Högskolan som utförde en kvalitativ studie som behandlade 42 byggprojekt. Syftet 

var att ta reda på vem som var utsedd till samordnare i planerings- och 

projekteringsfasen och hur deras arbetsuppgifter ser ut för att motverka arbetsskador 

på byggarbetsplatsen. Studien gick ut på att göra telefonintervjuer med samordnarna i 
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de olika byggprojekten. Studien ger en ökad förståelse om hur BAS-P ser på sina 

arbetsuppgifter och vilka faktorer de anser har en påverkan på deras arbete. (Almén 

och Larsson, 2014) 

Enligt Szymberski Figur 6 är påverkan på säkerheten störst i början av ett projekt och 

minskar i den takt projektet framskrider. Ju tidigare en risk för skada upptäcks, desto 

större chans finns det för att minska den risken i planeringsfasen. (Almén och 

Larsson, 2014) 

 

Figur 6: Szymberskis tid/säkerhet kurva i förhållande till påverkan  

(Almén och Larsson, 2014) 

 

 

Lena Almen och Tore J. Larsson säger att prioriteringen på säkerhet i planerings- och 

projekteringsfasen inte är stor i byggprojekt. (Almén och Larsson, 2014) 

För att förbättra samordningen mellan de olika partierna i ett byggprojekt så bör det 

finnas ytterligare en eller flera samordnare för hälsa och säkerhet i det förberedande 

stadiet och i utförandefasen. Byggarbetsmiljösamordnaren bör vara utbildad och ha 

erfarenhet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter rätt. (Almén och Larsson, 2014) 

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt svensk lag utses av byggherren. Kunden 

kan antingen utse sig själv som samordnare men kan även utse en juridisk eller fysisk 

person istället. En arbetsmiljöplan ska upprättas av BAS-P. Arbetsmiljöplanen ska ge 

en beskrivning av byggkonstruktionen och dess design samt vilka produkter som ska 

användas under utförandet. (Almén och Larsson, 2014) 

År 2010 gjordes 42 bygglovsanmälningar till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 

Lena Almen och Tore J. Larsson utförde telefonintervjuer från juni-december år 2010. 



Teoretiskt ramverk 

15 

Intervjufrågorna handlade om samordnarna själva, deras arbetsuppgifter där dom b.la. 

utser vilka centrala faktorer de ser som möjliga att agera på så att en större säkerhet 

skapas. Studien inkluderade nya byggnadsprojekt, renoveringar, ombyggnationer och 

rivningar. Anläggningsprojekt var uteslutna och studerades inte. Undersöknings-

studien gick ut på att göra telefonintervjuer med samordnarna som deltog i 

planerings– och projekteringsfasen. Svaren sammanställdes och det blev två 

indelningar: de samordnare som ansågs vara passiva och de som ansågs vara aktivt 

delaktiga i sitt arbete. (Almén och Larsson, 2014) 

En fjärdedel av respondenterna tog upp vilka faktorer de tyckte hade störst påverkan 

på möjligheten att agera på säkerheten. Kunskap om konstruktionsgenomförande och 

erfarenhet från byggarbetsplatsen var två viktiga punkter som en 

byggarbetsmiljösamordnare bör ha svarade de. De tyckte även att ett deltagande i alla 

delar av planerings-och projekteringsfasen är viktigt. Studien visar att de samordnare 

som har en ytterligare ledande roll i projektet och som även tar stor del i planerings- 

och projekteringsfasen är mer medvetna om hur kopplingen ser ut mellan 

planering och arbetsskador. De som anses vara passiva samordnade sa i intervjun att 

de inte rycker in föres sent i byggprojektet. De kommer in i slutskedet av planerings- 

och projekteringsfasen och i vissa fall inte förens i början av utförandet.  (Almén 

och Larsson, 2014) 

I Figur 7 nedanför har författarna använt sig av Szymberskis tid/säkerhets kurva som 

visar hur resultatet ser ut beroende på vilken tid i projektet samordnaren kommer in. 

Figuren visar tydligt att hälsa och säkerhet bör behandlas från början och igenom hela 

projektet. (Almén och Larsson, 2014) 

 

 

 

Figur 7: Szymberskis kurva i tid/påverkan (Almén och Larsson, 2014) 

 

Samordnarna i denna studie tycker att det är viktigt att konstruktörerna tar ansvar för 

hälsa och säkerhet på byggarbetsplatsen. De tycker även att de ska förstå hur 
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arbetskonsekvenserna ser ut efter planeringen. Några av samordnarna påstår till och 

med att konstruktörerna har bristande kompetens när det gäller hälsa och säkerhet. 

Vissa av de intervjuade samordnarna tycker att en byggarbetsmiljösamordnare inte är 

nödvändig i deras mindre komplicerade byggprojekt. (Almén och Larsson, 2014) 

 

 

3.4 Motivationsteori 
Douglas McGregor (1906-1964) var en känd professor i organisationsteori. Han skrev 

boken The Human Side of Enterprise som kom ut år 1957 där han skiljer på två 

människosyner som kallas för Teori X och Teori Y. Teorierna är baserade på den 

amerikanske psykologen Abraham Maslows arbete om humanistisk psykologi från 

1954. (Psykologiguiden, 2015) 

3.4.1 Teori X 
Enligt teori X hävdar McGregor att människor ogillar att arbeta samt saknar ambition 

och vilja för att ta ansvar. De måste därför kontrolleras, tvingas, styras och hotas med 

straff för att deras arbetsuppgifter ska bli utförda. (Psykologiguiden, 2015) 

I McGregors bok The Human Side of Enterprise skriver författaren om “the 

conventional conception of management’s task in harnessing human energy to 

organizational requirements”. Med detta menas hur ledningens uppgift är att 

utnyttja människors energi för att uppnå organisatoriska krav eller som McGregor 

beskrev det som, Teori X. Denna teori presenterar författaren som att det är 

ledningens uppgift att att organisera, leda, styra och ändra beteendet hos de anställda 

eftersom de annars kan bli passiva eller resistenta mot att arbeta. Det underbyggande 

för denna uppfattning var, som McGregor (1957) hävdade, att människor var 

avvisande för att arbeta, saknade ambition och längtan om att få ta ansvar, var 

själviska, godtrogna och emot att förändras. Därför blev den vanligaste 

uppfattningen att människor måste bli ledda av andra. (Gannon och Boguszak; 2013) 

Det synsätt ledningen ser på sina anställda resulterar i en självuppfyllande 

profetia. Om de anställda anses som slöa och lata så kommer de att börja bete sig på 

ett sådant sätt vilket kommer att kräva noggrann övervakning och ledning. (Gannon 

och Boguszak; 2013) 

3.4.2 Teori Y 
I motsats till Teori X har McGregor (1957) föreslagit en alternativ metod som 

bygger på "mer adekvata antaganden om den mänskliga naturen", som han kallade 

för Teori Y. I detta perspektiv är inte ledningens roll enbart att styra, men att också 

organisera resurser för ett företag så att de kan uppfylla sina mål, oavsett om 

resurserna består av människor eller material.  

Enligt Teori Y är det ledningens ansvar att ge möjligheter för utveckling av sina 

anställda. Om förutsättningar skapas för de anställda kan de frigöra sin potential. På 

så sätt används deras insatser för att uppnå organisatoriska mål. Detta perspektiv 

bygger på en annan människosyn som syftar på att istället för att se människan som 

slö och passiv så är den det omvända. Enligt McGregor (1957) var det viktigt att 

förstå att människors kreativa energi kan vara oanade resurser som kan upptäckas 

och bli till-gängliga inom den organisatoriska ställningen.  Med organisationer som 
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uppfyller de mest grundläggande behoven av deras mänskliga resurser, finns 

möjligheten att utveckla arbetsgenomförandet av sin personal. Detta kan tillämpas i 

huvudsak för att möta de högre behov som finns inom organisationen. (Gannon och 

Boguszak; 2013) 

Den grundläggande skillnaden mellan de två metoderna uttrycks väl av Douglas 

McGregor: 

“Another way of saying this is that Theory X places exclusive reliance upon 

external control of human behavior, whereas Theory Y relies heavily on self- 

control and self- direction. It is worth noting that this difference is the difference 

between treating people as children and treating them as mature adults”. (Gannon 

och Boguszak; 2013) 

3.4.3 Skillnaden mellan Teori X och Teori Y 
Den grundläggande skillnaden mellan de två metoderna uttrycks väl av Douglas 

McGregor: 

“Another way of saying this is that Theory X places exclusive reliance upon external 

control of human behavior, whereas Theory Y relies heavily on self- control and self-

direction. It is worth noting that this difference is the difference between treating 

people as children and treating them as mature adults”. (Gannon och Boguszak; 

2013) 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
I de valda teorierna har arbetet behandlat arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen, 

byggarbetsmiljösamordnaren samt motivationsteori upprättad av Douglas McGregor. 

Nedan kommer en sammanfattning och kopplingar dras mellan de olika teorierna. 

 

Avsnitten ”arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen” och ”byggarbetsmiljö-

samordnaren” har kopplingar till varandra där båda tar upp hur arbetsledningens 

attityd och arbetssätt till säkerhet ser ut idag. I ”arbetssätt och attityd på 

byggarbetsplatsen” påpekar forskningsgruppen i sin studie att de brister som 

förekommer i säkerhetsklimatet idag kan bero på brist på kompetens hos ledningen. 

Om ledningen ska ändra sitt beteende i en säkrare riktning vet den inte hur detta ska 

gå till. Detta står även i teorin om ”byggarbetsmiljösamordnaren” där studien 

beskriver vikten av att ledning och samordnare måste ha godare kunskap om säkerhet 

än de har idag. I ”arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen” framgår det även att 

ledningen och cheferna har en mycket stor betydelse i hur medarbetarna handskas 

med säkerheten. De påpekar också att för ledningen och chefer handlar det främst om 

att ändra det egna beteendet. I avsnittet står det även att en säker arbetsmiljö skapar 

medarbetare, skyddsombud och chefer tillsammans genom att våga, visa, välja och 

vilja vara bra föredömen. 

Teorin om ”byggarbetsmiljösamordnaren” går mer in på de direkta förbättrings-

metoder i form av kunskap hos ledning och när förbättringsåtgärder ska göras i 

projektet. Teorin tar även upp mycket om byggarbetsmiljösamordnare (BAS) och 

dennes roll i ett byggprojekt. Det är viktigt att ha med (BAS) roll i detta arbete i ett 

tidigt skede eftersom de har en sådan övergripande roll i säkerhetsarbetet på 
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byggarbetsplatsen. ”Arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen” tar upp 

arbetsmiljösamordnare och menar rollen de spelar kan spegla hur medarbetarnas 

uppfattning av säkerhetssystemet är och vilken genomslagskraft denna kommer att ha. 

Utöver detta går ”arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen” mer in på 

underliggande orsaker till varför arbetsledning har dålig inställning och attityd till 

säkerhet idag. Avsnittet behandlar främst säkerhetskultur och säkerhetsklimat.  Idag är 

det viktigt att medarbetarnas uppfattning av säkerhetssystemet är positivt. Detta beror 

på vilken roll till exempel skyddsombud, skyddsronder och arbetsmiljö-ingenjörer 

spelar samt vilken genomslagskraft dessa har i projektet. 

Teorin om arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen kan även sammankopplas med 

vald motivationsteori. I avsnittet om arbetssätt och attityd tar studien upp inre 

motivationsfaktorer och begreppet “empowerment” som betyder bemyndigande, det 

vill säga att ledning samtidigt ska ha inställningen att medarbetaren ska få agera 

självstängt. Detta är en stor del i hur Teori Y funkar i avsnittet motivationsteori. Där 

står det bland annat att människan är aktiv av naturen, engagerad och tar gärna ansvar. 

Teorin innebär att medarbetare använder sin fantasi och kreativitet för att lösa 

problem så att organisationen går framåt. Teori X har ett motsatt synsätt där den anser 

att medarbetaren är oengagerad, passiv och ogillar att ta ansvar. En ledare med Teori 

X som synsätt tycker att medarbetaren hellre bör kontrolleras och straffas så att deras 

arbetsuppgifter utförs på rätt sätt. Dessa kallas för yttre motivationsfaktorer.  

Motivationsteorin har ingen direkt koppling till byggarbetsmiljösamordnaren. 

Eftersom avsnittet om byggarbetsmiljösamordnaren tar upp arbetsmiljösamordnarens 

roll, hur den ser ut idag och vad som kan vara bristfälligt i säkerhetsarbetet. 

Motivationsteorin handlar om hur man kan förbättra attityder hos anställda. Båda 

teorierna kan kopplas till ämnet säkerhet men har inget med varandra att göra. 
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs den empiriska datan som har samlats in för arbetet. Empirin 

består av fyra intervjuer som har gjorts på företaget Veidekke. Intervjuarnas 

arbetsroller är HMS-ledare, byggarbetsmiljösamordnare, arbetsledare och 

yrkesarbetare. Intervjufrågorna skiljer sig lite mellan de olika intervjuerna men har sin 

grund i byggsäkerhet, attityd och arbetssätt. Intervjufrågorna är inlagda som bilaga i 

BILAGA 1. 

4.1 Intervju med arbetsledare 
I rapportens kvalitativa studie har intervju gjorts med en arbetsledare på företaget 

Veidekke. Nedan följer hennes syn på frågeställningen för detta projekt. 

 

Respondenten anser att stress kan vara en stor anledning till att olyckor sker. Att 

ledningen inte har tid till att påpeka och säkra upp risker som upptäcks på 

arbetsplatsen. Arbetsledaren betonar att dålig inställning är den främsta anledningen 

till att olyckor sker. Att byggarbetare och arbetsledningen måste säga till när de ser en 

risk och inte bara gå förbi den. Anledningen till att vissa inte påpekar risker, menar 

respondenten, kan bero på att denne känner sig som en ”polis”, att denne inte vill 

uppfattas som gnällig inför de övriga i gruppen. Det är lätt att bli hemmablind för de 

som är ute på bygget och jobbar på samma ställe hela tiden. Ser man någonting så 

måste man säga ifrån, utan att skämmas för att man kanske bromsa upp bygget. 

 

Respondenten menar att det är viktigt att ta in folk i planeringsskedet som är kunniga 

och har erfarenhet av att ha jobbat ute på byggen och därför vet vilka risker som kan 

uppstå. Att prioritera detta i tidigt skede och ta in personal med den erfarenheten i 

planeringsskedet kan spara in både tid och pengar i längden menar respondenten. 

Detta görs allt för lite idag. Det finns några få exempel på byggarbetsplatser där 

Veidekke har tagit med sådan personal i planeringsstadiet. Där har arbetsmiljön och 

säkerheten blivit väldigt lyckad menar arbetsledaren. Men tyvärr brukar ledningen 

snåla in på att lyfta dem från ett bygge där de behövs för att planera inför nästa. 

 

På Veidekke ska säkerheten vara högst på agendan vid alla byggmöten och så är det 

nog ofta också anser respondenten. Sedan hur väl det når yrkesarbetarna är en annan 

fråga. För stor focus och för mycket prat om säkerhet kan uppfattas tjatigt hos 

yrkesarbetarna. Men hon anser att det är stor prioritet på säkerheten. Det beror mycket 

på vad man har för platschef och vad platschefen vill lägga tid, pengar och fokus på. 

Har arbetsplatsen en platschef som vill att byggarbetsplatsen ska ha en bra arbetsmiljö 

och prioriterar detta, så blir ofta säkerheten bättre. En del platschefer kanske inte vill 

lägga en extra krona på säkerhet för att det inte fanns med i kalkylen för bygget. 

 

Arbetsledare kan ha mycket annat att tänka på under ett byggprojekt. Därför är det 

viktigt att det finns anställda som enbart har hand om arbetsmiljö som i sin tur kan 

förmedla information till arbetsledarna, som i sin tur för vidare denna information till 

yrkesarbetarna. Det krävs snarare en tillsatt tjänst där någon enbart hanterar säkerhet 

än att arbetsledaren tar det stora ansvaret för säkerheten på byggarbetsplatsen. 

 

Idag kan det finnas arbetsledare som t ex tycker att de inte behöver ha på sig 

skyddsglasögon, går dom då sedan ut på bygget utan glasögon så för det med sig att 

yrkesarbetarna inte tar på sig skyddsglasögon heller. På vissa arbetsledare kan det 

vara svårt att få en attitydförändring, ibland kan det tyvärr vara så att det måste hända 
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en allvarlig olycka eller tillbud innan arbetsledaren förstår allvaret i att prioritera 

säkerhet. 

 

Det har dock skett en viss attitydförändring hos yrkesarbetare när det kommit till att 

man måste göra disciplinära åtgärder. Detta har genomförts ett fåtal gånger när man 

ser en och samma person har brutit mot företagets säkerhetsregler gång på gång. Först 

får man en muntlig tillsägelse. Om ingen förbättring sker kan man få två skriftliga 

tillsägelser, sen får man bli omplacerad eller bli uppsagd. Men hon tycker att det är 

synd att man ska behöva komma med hot för att få en förändring. 

 

Alla nya anställda eller UE på Veidekke får genomgå en kurs där de får reda på vad 

som gäller på arbetsplatsen gällande skyddsutrustning och andra säkerhetsfrågor. Alla 

regler som företaget upprättat står i ett häfte som man som ny måste underteckna. 

 

Respondenten påstår efter att vi har beskrivit teori X och Y, att det finns båda typerna 

av personer på byggarbetsplatsen. Många är väldigt driva och tar ett personligt ansvar 

för säkerhet. Idag är det väldigt få incidenter som leder till att man bestraffar 

individen för att inte företagets säkerhetsregler. Hon säger att det förekommit 

bestraffning för 5-6 personer av totalt 130 som jobbar på utbyggnaden av väg 40. Men 

efter att det gjorts en sådan åtgärd ser man en tydlig förändring i inställning och 

attityd hos både arbetsledning som yrkesarbetarna. Tyvärr så är det ofta så att de som 

inte sköter sig sticker ut mer än de som gör det. 

 

Om inte underentreprenörerna sköter sig så är det lätt för Veidekke att anlita en ny 

underentreprenör. De flesta UE är därför väldigt duktiga på detta och gör det de ska. 

Utför de ett bra arbete, med såväl säkerhet som annat, så kan de få arbeta på 

Veidekkes nästa bygge. Då blir detta en form av motivationsfaktor (Teori X). 

 

4.2 Intervju HMS-Ledare 
HMS-Ledare står för Hälsa, miljö, säkerhetsledare. Detta är en anställd på Veidekke 

som hanterar dessa frågor internt på företaget. Han följer upp olyckor så att de inte 

ska ske igen, han deltar i skyddsronder på företaget. HMS-ledaren har dock inget 

personligt ansvar för säkerheten. Nedan redovisas respondentens svar och personliga 

åsikter om vår frågeställning. 

 

Hos arbetsledarna varierar attityden till säkerhet. De flesta har ambitionen till att ha en 

bra arbetsmiljö, men dom är väldigt rädda om sin relation till yrkesarbetarna. Just att 

våga säga ifrån menar respondenten är viktigt, speciellt när det gäller arbetsmiljö och 

säkerhet. Eftersom arbetsledaren måste leda gruppen i många andra frågor så kan det 

vara svårt för arbetsledaren att får med sig gruppen när man samtidigt bryter mot den 

”machokulturen” som finns hos vissa byggare idag. Anledningen till att 

arbetsledningen inte säger till när det uppstår en risk beror snarare på osäkerhet och 

okunskap än ovilja att skapa en bra arbetsmiljö. 

 

Det finns även en tendens att arbetsledare från en äldre generation kan ha svårare att 

ta till sig de nyare kraven på säkerhet. De föregår inte alltid själva med gott exempel 

t.ex. när det gäller att ha på sig rätt skyddsutrustning. Samtidigt kan en skötsam äldre 

arbetsledare ha lättare att få gehör och leda gruppen om något inte är som det ska vad 

gäller säkerhet. 
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Det är mycket viktigt att chefen över dig är aktiv med att prioritera säkerhetsfrågor. 

Till exempel så kan du som ny arbetsledare får en äldre platschef som inte är 

noggrann med säkerhet. Det är väldigt få arbetsledare som klarar av att driva dessa 

frågor när arbetsledaren inte har stöd från sin egen chef. Detta leder till att de allra 

flesta arbetsledarna fostras på fel sätt. 

 

Både platschefer och arbetsledare måste utbildas, gärna kontinuerligt och gärna ihop 

med skyddsombud och yrkesarbetarna. Under en sådan utbildning eller träff blir man 

som arbetsledare påmind om att arbetsmiljö är något de måste jobba med hela tiden. 

För att en arbetsledare ska upprätthålla och känna sig motiverad till att prioritera 

arbetsmiljö krävs det att ledningen kontinuerligt jobbar med dessa frågor och ständigt 

driver en dialog om arbetsmiljö. Annars kan det bli att individens intresse till säkerhet 

går upp och ner. När man har en träff eller utbildning blir individen inspirerad vilket 

gör att man sköter säkerheten väldigt bra en tid efteråt. Men efter ett tag tappar 

individen inspiration ända till dess att nästa utbildning eller träff sker och då blir 

individen inspirerad igen. 

 

Respondenten menar att Veidekke generellt arbetar med Teori Y där de involverar 

personalen och ser individen som företagets viktigaste resurs. Eftersom det är ett 

tvång att involvera samtliga anställda i ME-möten som företaget har en gång i veckan 

där alla får ett ansvarsområde som ska efterföljas. Han menar att Teori Y överväger i 

företagets syn på sina anställda hos Veidekke. Sedan klarar tyvärr inte alla av detta 

ansvar och därför krävs det att båda teorierna tillämpas på olika persontyper. I första 

skedet när en medarbetare gör något fel i arbetsmiljösynpunkt är ledningen ofta 

väldigt ”Teori Y” för att först efter många felsteg tillämpa ”Teori X”. Sen kan det 

vara svårt för en ledare att gå över från att vara ”Teori Y” till att bli ”Teori X” vilket 

betyder att man inte vågar markera för den anställde att han eller hon för något fel. Då 

visar man automatiskt för gruppen att man inte vågar vara konsekvent, och då struntar 

alla i reglerna tillslut. För att vara konsekvent som ledare måste man även vara en god 

förebild. 

 

Om ledningen istället tillämpat Teori X tror respondenten att attityden till säkerhet 

hade förbättrats. Sedan menar han på att man inte som arbetsledare eller platschef kan 

gå runt och skälla på sin personal hela tiden. Det är otroligt viktig att vara konsekvent. 

Det finns en kultur inom byggbranschen där vissa individer tror att de kan ifrågasätta 

företagets regler. I andra branscher, till exempel i industrin tror man inte detta, utan 

där kan man som anställd bli avskedad så fort det begås ett misstag. Detta har också 

medfört att väldigt få olyckor sker på industrin. Byggbranschen borde ta efter 

industribranschen och bli mer konsekvent i sitt ledarskap. Eftersom att vara en 

konsekvent ledare och vara en god förebild hänger ihop är det viktigt att 

arbetsledningen själva känner en press från sin chef att följa företagets regler. 
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4.3 Intervju Yrkesarbetare 
Denna intervju gjordes med ett skyddsombud som arbetar på en byggarbetsplats i 

Ulricehamn. Nedan följer en sammanställning av skyddsombudets svar på 

intervjufrågorna.   

 

Den största anledningen till att arbetsolyckor sker är på grund av fel inställning och 

lättja svarade ett skyddsombud som arbetar på företaget Veidekke. Det är inget fel på 

tid eller utrustning utan problemet ligger i att yrkesarbetaren vill ha mindre att göra på 

samma tidslopp. Detta tyder helt enkelt på lathet säger skyddsombudet. Har men en 

plan från början då man bl.a. tar med den utrustning som ska användas så sparar man 

både tid och besvär och behöver då inte känna av någon tidspress.   

 

På Veidekke är säkerheten först på agendan men sedan är det upp till varje person hur 

hårt de tar på det, säger skyddsombudet. Det finns en tydlig strikt linje som säger hur 

man ska göra men ibland kan synsättet på arbetsuppgiften variera bland arbetarna 

beroende på vilken generation de tillhör. Det finns de som är gammalmodiga och 

tycker att det kan kosta onödiga pengar och att det finns annat sätt att utföra 

arbetsuppgiften på.  

 

Skyddsombudet målar upp en metafor och säger att varje arbetare har en trädgård runt 

omkring sig. Om man som ledare går in och petar i trädgården allt för mycket finns 

det en risk att mannens/kvinnans trädgård förminskas. Till slut har den så liten 

trädgård att den bara står där och känner sig värdelös för att den inte får tänka själv. 

Däremot finns det de personerna som inte vill tänka själva och då får man hjälpa dom 

att komma igång och visa hur han/hon ska göra för på de viset växer dennes trädgård. 

Ärlighet är extremt viktigt säger skyddsombudet. Ibland kommer det utlånade 

yrkesarbetare som man tror har vissa kunskaper men som egentligen saknas. Därför är 

det viktigt att man vet om arbetarens specifika arbetskunskaper så att fel och 

missförstånd undviks. Det är bättre att vara extra tydlig i början mot nya anställda och 

låta de avbryta om de redan vet hur de ska göra än att tala i halva meningar för att 

man antar att de redan kan sitt arbete. Skyddsombudet menar på att det är bättre att ge 

en chans till arbetaren att få förklara annars kan det resultera i ett felaktigt jobb. 

4.4 Intervju Byggarbetsmiljösamordnare 
Denna intervju gjordes med en byggarbetsmiljösamordnare som arbetar i 

utförandefasen (BAS-U) på företaget Veidikke. En sammanfattning av intervjun 

beskrivs i följande avsnitt. 

 

Den största anledningen till att arbetsolyckor sker på byggarbetsplatsen är på grund av 

bristfällig information om de risker som finns, säger denna BAS-U. Påverkan av 

säkerheten i ett byggprojekt sker både i planering-och projekteringsfasen samt ute i 

produktionen. Denna BAS-U har bara medverkat i utförandefasen då han får ett 

övertagande av byggarbetsmiljösamordnaren i projekteringsfasen (BAS-P). Det kan 

brista för att man som BAS-U inte ser alla risker från början genom att man inte är 

med i det första skedet av byggprojektet, säger denna BAS-U. Han menar på att hade 

BAS-U fått ett deltagande i början så hade man vart mer medveten om hur säkerheten 

ser ut och vilka risker som uppstår ute på byggarbetsplatsen. 
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Säkerheten på Veidekke är högt prioriterat. Attityden bland yrkesarbetarna ser 

generellt bra ut men det finns som alltid undantag. De finns de som tar lite för lätt på 

sina arbetsuppgifter och tänker att “det händer inte mig”. 

 

Arbetsledningen ska framgå som ett gott exempel till yrkesarbetarna och det är viktigt 

att deras budskap hänger med ända ner. Som arbetsledare kan man släppa på kraven 

och de förmedlas automatiskt till yrkesarbetarna. Arbetsledningen är ibland medvetna 

om att detta händer men gör ingen åtgärd. En anledning är att man som ledare jobbar 

med yrkesarbetarna så tätt dagligen så det bildas en bra relation som man helst inte 

vill förstöra med konflikter. Därför kan det hända att man hellre ser mellan fingrarna. 

Det är på denna front det måste ske en förbättring mellan de två arbetsgrupperna, 

säger denna BAS-U. Ett bra ledarskap är att man tar konflikter med yrkesarbetare och 

ser till att de sköter säkerheten på rätt sätt. 

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
I detta avsnitt görs en sammankoppling av den insamlade empirin för att få en 

helhetsbild om attityd, arbetssätt, motivationsteorier och förbättringsförslag från 

respondenterna. 

 

Respondenterna är alla inne på att den största grundorsaken till att olyckor sker idag 

beror på dålig attityd till säkerhet både hos arbetsledning och yrkesarbetare. Enligt 

BAS-U och arbetsledaren som blev intervjuade så är det viktigt att arbetsledningen 

ska framgå som ett gott exempel till yrkesarbetarna och ska tydligt markera vilka 

regler det är som gäller. HMS-ledaren och BAS-U menar även att det därför är viktigt 

att arbetsledaren föregår med gott exempel. Att markera samt föregå med gott 

exempel är viktigt för att få en attitydförändring ute på byggarbetsplatsen. Samtliga 

respondenter anser att det är mycket viktigt att chefen över dig är aktiv med att 

prioritera säkerhetsfrågor. HMS-ledaren tycker även att det är viktigt att 

arbetsledningen och yrkesarbetarna får en kontinuerlig utbildning så att 

arbetsmiljöfrågor hela tiden känns aktuella hos den anställde. 

 

HMS-ledaren och arbetsledaren tycker att Teori Y är den generella motivationsteorin 

som används då personalen involveras och synen på individen anses som en viktig 

resurs. Arbetsledaren menar att det finns medarbetare som är drivna och gärna tar 

ansvar samtidigt som det finns några arbetare som bestraffas för att de inte följt 

företagets säkerhetsregler alltså har då Teori X tillämpas som motivationsteori. Ett 

gemensamt svar från respondenterna är att man inte kan inkludera alla i en viss 

motivationsteori. Alla individer är olika och därför kan en variation ske bland de olika 

motivationsteorierna. 

 

HMS-ledaren och arbetsledaren menar att företaget borde vara mer konsekvent i sitt 

arbetssätt mot den egna arbetsledningen. Eftersom att vara en konsekvent ledare och 

vara en god förebild hänger ihop är det viktigt att arbetsledningen själva känner en 

press från sin chef att följa företagets regler. Därför borde alltså Teori X tillämpas mer 

på dem själva samt övriga i arbetsledningen anser de.
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Attityd och arbetssätt  
Utifrån teori och genomförd empiri framgår det att dålig attityd till säkerhet är en stor 

bidragande faktor till att olyckor sker på byggarbetsplatsen idag. Det framgår även 

från intervjuer och forskningsstudien “Att bygga säkert” att ledning och cheferna har 

mycket stor betydelse i hur medarbetarnas arbetar med- samt deras syn på säkerheten. 

Enligt teorin handlar det om att ledningen och chefer ska ändra det egna beteendet 

snarare än de som är under dem. Detta framgick även tydligt i intervjuerna med HMS-

ledaren och BAS-U. Respondenterna i intervjuerna betonade vikten av att chefen över 

dig är aktiv med att prioritera säkerhet. 

 

Construction Safety, 2013 tar upp olika säkerhetsåtgärder för byggarbetsplatsen. 

Enligt forskningsstudien är några av de åtgärder som effektivast reducerar 

olycksrisken Independent Safety Audit Scheme (ISAS), Safety Traning (ST) och Safety 

Promotion (SP). 

 

ISAS syftar till att upprätta system för säkerhetshantering, säkerhetsplanering och 

riskidentifiering och menar att man genom denna metod kan reducera olycksrisker. 

Detta kan jämföras med det som framgick ur intervjun med arbetsledaren. Hon 

menade att det är viktigt att ta in folk i planeringsskedet som är kunniga och har 

erfarenhet av att ha jobbat ute på byggen och därför vet vilka risker som kan uppstå.  

ST reducerar effektivt olycksrisken på byggarbetsplatsen och syftar till att 

byggföretaget ska erbjuda kontinuerlig utbildning för sina medarbetare. I 

intervjuerna påstår HMS-ledaren att det är viktigt att arbetsledningen och 

yrkesarbetarna får en kontinuerlig utbildning så att arbetsmiljö frågor hela tiden 

känns aktuella hos den anställde. 

SP syftar till arbetsgivaren och arbetsledningen ska uppmuntra säkerhet bland med-

arbetarna. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att reducera olycksrisken. 

Safety Promotion kan jämföras med det som framgick i intervjun men bygg-

arbetsmiljösamordnaren. Han menade att arbetsledningen ska framgå som ett gott 

exempel till yrkesarbetarna och det är viktigt att deras budskap hänger med ända ner. 

Som arbetsledare förmedlas automatiskt attityden till säkerhet till yrkesarbetarna. 

Enligt forskningsstudien Construction safety, 2013 är det två av de säkerhetsåtgärder 

rapporten behandlar som inte på ett effektivt sätt reducerar olycksrisken på bygg-

arbetsplatsen. Dessa är Site Safety Cycle (SSC) och Safety Education (SE). 

Respondenterna nämner heller inget likt SSC och SE som de tror effektivt kan 

reducera olycksrisken på byggarbetsplatsen.  

I Construction Safety, 2013 framgår det att förebyggandet av arbetsolyckor ger social 

och ekonomisk lönsamhet för både företaget och det enskilda företaget. I förhållande 

till detta menar yrkesarbetaren som intervjuades att många gammalmodiga ledare 

tycker att det läggs för mycket pengar på att göra arbetsplatsen säkrare. Att vissa av 

den äldre generationens ledare alltså inte alltid ser nyttoeffekterna, speciellt de 

ekonomiska nyttoeffekterna med ett förbättrat säkerhetsarbete på byggarbetsplatsen. 
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Enligt vald teori “Att bygga säkert” påpekar forskare i studien att de brister som 

förekommer i säkerhetsklimatet idag kan bero på brist på kompetens hos ledningen. 

Om ledningen ska ändra sitt beteende i en säkrare riktning vet den inte hur detta ska 

gå till. I teorin beskrivs vikten av att ledning och samordnare måste ha godare 

kunskap om säkerhet än de har idag. I intervjuerna säger HMS-ledaren att det är 

viktigt att arbetsledningen och yrkesarbetarna får en kontinuerlig utbildning så att 

arbetsmiljö frågor hela tiden känns aktuella hos den anställde. 

5.1.2 Samordnare 
Enligt teorin “Health and Safety coordinators in building projects” visade studien att 

en viktig faktor som påverkar byggsäkerheten är att byggarbetsmiljösamordnaren bör 

delta i planering- och projekteringsskedet. Studien visar att de som arbetar som BAS 

kan se en större koppling mellan planering och arbetsskador om de har ett aktivt 

deltagande tidigt i byggprojektet. Enligt de 4 respondenterna som författarna 

intervjuade ansågs detsamma. Det framgick i intervjun att byggarbetsmiljö-

samordnaren på ett av Veidekkes byggprojekt enbart arbetar i utförandefasen (BAS-

U). Respondenterna säger att det kan brista om BAS-U bara är aktiv i själva 

produktionen. Säkerheten och chansen att upptäcka de risker som kan uppstå blir 

större om BAS-U hade deltagit i planering-och projekteringsskedet tycker de. Vid ett 

av Veidekkes nuvarande byggprojekt har positiva resultat fram gåtts då BAS-U har 

fått delta från början till slutet av byggprojektet. Arbetsmiljön och säkerheten blev 

väldigt lyckad vid detta byggprojekt. 

5.1.3 Teori X och Y 
Utifrån vald teori och genomförd empiri kan man gemensamt se att både Teori X och 

Teori Y är en motivationsteorier som är viktiga att ta hänsyn till för både 

arbetsledningen och yrkesarbetarna. Samtidigt kan det fungera bra som arbetssätt för 

att förbättra attityden hos arbetsledningen. 

Enligt Teori Y har arbetsledningen ett positivt synsätt på de anställda. Utifrån empirin 

framgick det att Teori Y är den motivationsteori som arbetsledningen på Veidekke 

använder mest i praktiken på sina anställda. De vill att de anställdas kreativitet och 

energi används genom att involvera medarbetarna så att företagets mål nås 

gemensamt. Detta är en positiv människosyn som menar på att istället för att se 

medarbetaren som lat och passiv så har den potential till att bidra med något som styr 

organisationen framåt. 

Detta leder i sin tur till att medarbetarnas motivation ökas och större lojalitet 

mellan de olika leden bildas. Därför bör ledningen hitta fler möjligheter så att deras 

anställda utvecklas. Förutsättningar för den anställde skapas samtidigt som han/hon 

får chansen att visa sin kompetens. 

Teori Y är den motivationsteori som utgör grunden för hur företaget ska styras framåt 

men en övergång till teori X kan även ske hos Veidekke. 

Teori X har en motsatt mening till Teori Y. Enligt Teori X är människan lat och 

saknar ambition för att ta ansvar. Därför måste den styras och kontrolleras för att 

arbetet ska bli utfört på rätt sätt. Vid en negativ människosyn finns risken att de 

anställda börjar bete sig lata och får bristande ambition pga. att de redan är stämplade 

med dessa negativa egenskaper. Det kräver ständig övervakning och styrning av 

arbetsledningen. Samtliga respondenter anser att Teori X som ledarstil hos yrkes-



Diskussion och slutsatser 

26 

arbetarna inte är styrmedlet som idag används i första taget. Om arbetaren gör 

upprepade felsteg så används Teori X. Kontroll och straff tillämpas för att markera 

vilka konsekvenser som uppstår om jobbet inte sköts med rätt avsikt. 

Det är viktigt att en ledare är principfast och bestämd så att ledarens arbetsposition 

förstärks. På så sätt bildas mer tydligare regler och linjer om vad som gäller. Detta kan 

leda till mindre arbetsolyckor och mer respekt till ledaren. Teori X är den 

motivationsfaktor som passar bäst in på detta ledarskap då de anställda kontrolleras 

och straffas om de inte följer arbetets linjer. En mer säker arbetsmiljö kan då skapas. 

5.2 Frågeställning 1 
Hur ser arbetsledningens arbetssätt och attityd till säkerheten på byggarbetsplatsen ut 

idag? 

 

Dålig attityd och brist på kompetens hos ledningen är en stor bidragande faktor till att 

olyckor sker på byggarbetsplatsen idag. På Veidekkes byggarbetsplatser ser man att 

byggarbetsmiljösamordnaren ofta enbart deltar i utförandefasen av byggprojekt (BAS-

U). Den ledarstil som tillämpas inom arbetsledningen och yrkesarbetare idag är Teori 

Y då Veidekke vill involvera medarbetarna så att företagets mål nås gemensamt. Teori 

X används i extremfall då den anställde inte följer reglerna och/eller inte tar sitt fulla 

ansvar gällande byggsäkerheten. Teori X används då för att minska slarv och öka 

byggsäkerheten.  

 

5.3 Frågeställning 2 
Hur kan arbetsledningens arbetssätt och attityd till säkerhet på byggarbetsplatsen 

förbättras? 

 

Chefer bör ändra det egna beteendet snarare än medarbetarnas. Arbetsledarna ska vara 

aktiva, uppmuntra och prioritera säkerhet då deras beteende speglar sig på yrkes-

arbetarna. Arbetsledning måste även få en kontinuerlig utbildning och kompetens-

utvecklas inom säkerhet. Arbetsledningen måste även se ekonomisk och social 

lönsamhet i förbättrad säkerhet. De anställda på företaget Veidekke menar att en 

förbättring hade varit att låta BAS-U få delta i planering- och projekteringsfasen, inte 

bara under utförandefasen. Genom detta kan man sedan förbättra förhållandet 

förutsättningarna för säkerhetsplanering och riskidentifiering i ett tidigare skede. 

Byggarbetsmiljösamordnaren får möjlighet att se större koppling mellan planering och 

arbetsskador vid ett tidigt deltagande i ett byggprojekt. En blandning av de båda 

motiavtionsteorierna bör tillämpas med en ökning av Teori X så att det bildas ökad 

seriositet och bättre anpassning till regler. Teori X är den motivationsteori som 

arbetsledningen bör tillämpa mer av för att en säkrare arbetsmiljö ska bildas.  

5.4 Koppling till målet 
För att uppnå målet var rapporten tvungen att ta upp hur attityd och arbetssätt ser ut 

hos ledningen i dag. Att ta upp byggarbetsmiljösamordnarens roll är relevant då det 

speglar det säkerhetsarbete och arbetssätt som byggarbetsplatser har idag. Vald 

motivationsteori Teori X och Y är ett av våra förslag på hur ledningens arbetssätt och 

attityd till säkerhet ska påverka olycksrisken. Därför är det relevant att undersöka hur 

synen på vald motivationsteori ser ut idag. 
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Förslagen som framförts i analysen är relevanta till målets formulering “arbetssätt och 

attityd”. Att förbättra chefers och ledningens eget beteende samt ge arbetsledningen 

en relevant och kontinuerlig utbildning är ett sådant förslag. De andra två förslagen är 

att låta BAS-U delta i planering- och projekteringsfasen samt att tillämpa Teori X 

oftare inom den egna ledningen. Dessa två förslag är relevanta för att påverka 

ledningens arbetssätt och attityd till det bättre. 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Det fanns stora likheter mellan insamlad empiri och teori i resultatet. Detta indikerar 

att all insamlad information är relevant och trovärdig. Eftersom samtliga respondenter 

var väl insatta i hur attityder och arbetssätt ser ut på byggarbetsplatsen idag samt att 

de själva hade välgrundade teorier om hur säkerheten kunde förbättras så var 

informationen trovärdig. Intervjufrågorna ger bra underlag för att besvara 

frågeställningarna. Detta höjer reliabiliteten på resultatet. Det finns även vissa brister 

av intervjuerna som upptäcktes vid sammanställning av arbetet. Samtliga 

respondenternas svar var ganska enhälliga och oliktänkande synvinklar kunde inte 

identifieras ur empirin. 

Resultat från empiri och teoriavsnitt visar att arbetsledningen ska vara aktiv i sitt 

säkerhetsarbete. Arbetsledningen ska även uppmuntra och prioritera säkerhet då 

dennes beteende speglar andra i arbetsledningen och på yrkesarbetarna. Eftersom just 

denna åtgärd enligt tidigare forskning och den empiriska undersökning visade sig vara 

så viktig och effektiv för att minska olycksrisken, kändes det självklart att ta med 

detta som en åtgärd för att förbättra arbetsledningens arbetssätt och attityd till 

säkerhet. 

Ur resultatet från empirin och teoriavsnittet framgick vikten av att arbetsledning får en 

kontinuerlig utbildning och ständigt har möjlighet att kompetensutvecklas inom 

säkerhet. Att arbetsledningen även måste se ekonomisk och social lönsamhet i 

förbättrad säkerhet är också något som framgick i både empiri och teoriavsnittet och 

känns relevant för att svara på frågeställningar och uppnå målet mer rapporten. 

En del av resultatet som visar hur arbetssätt och säkerhet kan bli bättre är låta BAS-U 

få delta i planering- och projekteringsfasen. Genom detta kan man sedan förbättra 

förhållandets förutsättningarna för säkerhetsplanering och riskidentifiering i ett 

tidigare skede. Detta är ett trovärdigt arbetssätt då både undersökning och erfarna 

respondenter säger att en större koppling bildas mellan planering och byggsäkerhet. 

Det resulterar i sin tur i att olycksrisker upptäcks i ett tidigt skede under projektet så 

att antalet olyckor minskas ute på byggarbetsplatsen.  

Som professorn Douglas McGregor skrev i sin bok är Teori Y den motivationsteori 

som har ett positivt synsätt på människan och Teori X har ett negativt synsätt. Dessa 

två motivationsteorier avspeglar hur ledningen behandlar sina anställda. En blandning 

av de båda motivationsteorierna bör tillämpas på Veidekke. Detta är trovärdigt och 

användbart då alla människor tänker och agerar olika oavsett vem det är eller vart man 

kommer ifrån. Ett alltför enformigt synsätt kan skapa missförstånd och ett felaktigt 

beteende hos de som befinner sig i det undre ledet. Författarna fick dock fram ett 
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resultat av att en ökning av Teori X bör ske på Veidekkes arbetsplats så att det bildas 

ökad seriositet och bättre anpassning till regler på byggarbetsplatsen. Det kan leda till 

att både nyanställda och äldre arbetare tar säkerheten på större allvar så att antalet 

byggolyckor blir färre. 

Båda frågeställningarna anses vara korrekt formulerade. I planeringsrapporten var 

frågeställningen formulerad till ”Hur ser arbetsledningens inställning och attityd till 

säkerheten på byggarbetsplatsen ut idag?” och ”Hur kan arbetsledningens inställning 

och attityd till säkerhet på byggarbetsplatsen förbättras?  

Formuleringen ändrades från inställning till arbetssätt då ordet ”inställning” kändes 

väldigt svårdefinierat. Det märktes även att insamlad data snarare svarade på 

förbättring av arbetssätt än inställning hos arbetsledningen. 

Författarna hade önskat fler studiebesök ute på byggarbetsplatsen vilket var svårt både 

tidsmässigt och ekonomiskt då Veidekkes kontor låg utanför Jönköpingsområdet. En 

annan punkt som hade styrkt kunskapen av arbetssätt och attityd på byggarbetsplatsen 

hade varit om en säkerhetsutbildning hade inträffat under den tiden rapporten skrevs. 

Författarna hade kanske fått möjligheten att få delta under utbildningstillfället och träffa 

fler yrkesarbetare samt kunnat få uppleva hur en säkerhetsutbildning går till.   

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Litteraturstudie 
I början av litteraturstudierna var vi lite osäkra på vad som var relevant för vår 

uppsats. När vi sökte efter litteratur om byggsäkerhet hade vi lite svårt att hitta bra 

under just det sökordet. Det fanns heller inte mycket litteratur om ledningens 

arbetssätt och attityd under ämnet byggsäkerhet. Därför kompletterades mycket av 

sådan information i empiriavsnittet. Till slut hittade vi litteratur som ansågs vara 

relevant och en bra grund till vårt arbete. 

De teoretiska ramverk som vi använt anser vi vara relevant för att kunna få en 

helhetsbild samt att kunna besvara våra frågeställningar. Litteraturen gav den 

bakgrund som behövdes för att kunna sammanställa relevanta frågor till intervjun och 

vi insåg även hur stor påverkan arbetsledningen på ett byggföretag har på säkerheten. 

Eftersom delar av det teoretiska ramverket innehåller forskning och åtgärder som är 

prövade i verkligheten gör det litteraturstudie som metod ytterst relevant för att 

besvara frågeställningen och uppnå målet. 

6.2.2 Intervjuer 
  

De utförda intervjuerna var en bra metod då det gav direkta svar i form av åsikter och 

värderingar. Detta hjälpte till att ge en tydligare bild om hur Veidekke arbetar med 

säkerhet och vilken attityd som används för att bidra med en säker arbetsplats. Det 

som var mindre bra var att vi ibland var lite otydliga med vissa förklaringar av 

frågorna. Det gjorde att vissa svar blev lite diffusa men i stort sett fick vi ut 

användbara svar. 

En stor fördel var att vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna som vi sedan kunde 

spela upp när vi samanställde empirin. Detta gjorde att koncentrationen blev större 
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och vi behövde inte känna oss stressade när vi förde anteckningar. Intervjuerna bidrog 

med en klarare helhet till hur företaget arbetar idag med säkerhet och vad som kan 

förbättras till deras fördel. 

Intervju som metodval har gjort att enbart ett fåtal respondenter har fått sin åsikt 

dokumenterad. Om arbetet istället hade gjort en enkätundersökning hade fler 

respondenter inkluderats och dokumenteras. Anledningen till att arbetet tillämpar 

intervjuer istället för enkäter är att metoden ger ett mer ingående och detaljerat svar av 

respondenten. Anledningen till att arbetet inte kompletterade intervjuerna med en 

enkätundersökning var brist på tid. 

Att respondenterna svarade ungefär samma svar på samtliga intervjufrågor kan både 

vara positivt och negativt.  Det positiva är att samtliga respondenterna verkade ha 

identifierat och kände igen sig i det problemet som arbetet definierar, och tycker att 

problemställningen är relevant för deras arbetsplats. Det negativa med att 

respondenternas svar var enhälliga är att vi inte kunde identifiera oliktänkande 

synvinklar på problemet i empirin. 

Det kan ha behövts någon ytterligare yrkesgrupp att intervjua. Kanske någon ännu 

högre upp i organisationen, som har ett ännu mer övergripande ansvar för säkerheten 

hos Veidekke. Eller någon som inte alls jobbar på Veidekke och är oberoende mot de 

övriga respondenterna och därför har andra erfarenheter i problemet. En sådan 

intervju hade säker gett en ytterligare dimension i empiriavsnittet. 

6.3 Begränsningar 
Arbetet har begränsat sig till att inte ta upp yrkesarbetarens arbetssätt idag och hur det 

arbetssättet skulle kunna förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen. Detta har gjort att 

all fokus har riktats mot arbetsledningen, hur arbetssätten ser ut idag och hur det kan 

förbättras. Eftersom arbetet har hållit sig inom dessa ramar har målet med rapporten 

uppnåtts. Detta var därför en relevant och nödvändig begränsning att göra. 

Arbetet utreder inte hur byggarbetsmiljösamordnare för planering projektering (BAS-

P) ska förbättras. Eftersom arbetet har riktat in sig på byggarbetsplatsen, 

byggarbetsmiljösamordnaren i utförandefasen och hur BAS kan förbättra sitt 

arbetssätt för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen, så har utredning av BAS-P 

inte varit relevant. Därför var detta en nödvändig begränsning 

När vi skulle välja vilken motivationsteori vi skulle använda oss av uteslöts bl.a. 

Maslows behovspyramid och Hertzbergs tvåfaktorsteori. Dessa två är kända 

motivationsteorier, men anledningen till att vi inte valde dom var att de inte beskrev 

arbetsledningens synsätt på sina medarbetare.  

 

Resultatet av detta examensarbete har inte bara en generell giltighet då resultatet vi 

har fått går att tillämpa i praktiken. Många byggföretag kan förändra sitt synsätt på 

sina anställda så att en bättre arbetsinsats görs och för att förhindra upprepning av 

felsteg inom säkerhet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I denna rapport så har studier gjorts för att företaget Veidekke och eventuellt andra 

byggentreprenörer ska förbättra sin säkerhet med hjälp av ett annat arbetssätt och en 

förbättrad attityd till säkerhet inom arbetsledningen. Utifrån en undersökning av hur 
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arbetssätt och attityd ser ut idag på företaget kunde en vidare analys göras och förslag 

på en förbättring kunde fastställas. Med hjälp av intervjuer och insamlad teori kunde 

författarna besvara samtliga frågeställningar. Utifrån genomförd analys har rapporten 

tagit fram olika arbetssätt som kan förbättra attityden på säkerhet hos arbetsledningen. 

Följande arbetssätt har arbetet kommit fram till och är förslag på åtgärder som  

rekommenderas att tillämpa: 

 Chefer och arbetsledning ska vara aktiv, prioritera och uppmuntra säkerhet ska 

för att sedan kunna ändra medarbetarnas attityd och arbetssätt. 

 Öka kunskap och kompetens inom säkerhet. Kontinuerlig utbildning av arbets-

ledning ska genomföras. 

 Arbetsledningen ska se lönsamhet i en förbättrad säkerhet. 

 BAS U skall även medverka i planerings- och projekteringsfasen för att för-

bättra säkerhetsplanering och riskidentifiering i ett tidigt skede. 

 Tillämpa mer av Teori X som motivationsteori inom den egna 

arbetsledningen. 

De resultat  som författarna har fått fram är en kvalitativ undersökning som är baserad 

på analys av teori och empiri. Efter slutfört arbete känner författarna att inhämtad 

teori och empiri har varit relevant och givande till att besvara frågeställningarna. 

Rapportens resultat är inte prövat i verkligheten och är därför inte tillämpat på 

arbetsledningen. Författarna är medvetna om att studien inte är tillförlitlig då den 

måste prövas i verkligheten för att avgöra om säkerheten ökar. Notera även det 

arbetssätt som framtagits är förslag på åtgärder som kan hjälpa till att lösa det problem 

som behandlats i problembeskrivningen. Arbetssätten behöver inte vara de enda 

arbetssätten som är generellt tillämpbara för att lösa problemet som behandlas i denna 

rapport. 

Författarna kan se svaghet i rapporten då den inte är prövad i verkligheten men 

oavsett vem som hade skrivit rapporten hade de med sannolikhet kommit fram till 

samma resultat som författarna.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Fortsatt arbete inom ämnet skulle kunna handla om att studera attityder och arbetssätt 

på större eller mindre företag än Veidekke. På så sätt skulle studien vara relevant för 

fler företag med mer eller mindre resurser inom kompetens och ekonomi.  

Sedan skulle en vidare studie kunna studera hur attityder och arbetssätt ser ut utanför 

Sveriges gränser. Om det är bättre förhållanden hade det kunnat undersökas varför. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Arbetsledning, BAS-U: 
1. Vad tror du att den största anledningen är till att arbetsolyckor sker? 

 

2. I vilket skede av byggprojektet tycker du att påverkan av byggsäkerheten är 

som störst? 

 

3. Hur tycker du ledningen prioriterar säkerhet? 

Hur ser attityden ut på säkerheten bland yrkesarbetarna? 

På vilket sätt kan arbetsledningens intresse och attityd till säkerhet på 

byggarbetsplatsen förbättras? ( Ledning och yrkesarbetare) 

 

4. Hur styrs yrkesarbetaren för att förebygga olycksrisker på byggarbetsplatsen? 

Genom kontroll och bestraffning eller tillit? ( Varför? BE DOM FÖRKLARA 

MER!) 

Hur tror du att det hade sett ut om ni hade använt de andra teorierna? 

 

5. Vilken ledarstil tillämpas inom arbetsledningen? Genom kontroll och 

bestraffning eller tillit? 

(Varför? BE DOM FÖRKLARA MER!) 

Hur tror du att det hade sett ut om ni hade använt de andra teorierna? 

 

 

HMS-Ledare: 

1. Vad tror du att den största anledningen är till att arbetsolyckor sker? 

 

2. I vilket skede av byggprojektet tycker du att påverkan av byggsäkerheten är 

som störst? 

 

3. Hur tycker du ledningen prioriterar säkerhet? 

Hur ser attityden ut på säkerheten bland yrkesarbetarna? 

På vilket sätt kan arbetsledningens intresse och attityd till säkerhet på 

byggarbetsplatsen förbättras? ( Ledning och yrkesarbetare) 

 

4. Hur styrs yrkesarbetaren för att förebygga olycksrisker på byggarbetsplatsen? 

Genom kontroll och bestraffning eller tillit? ( Varför? Be dem förklara!) 

Hur tror du att det hade sett ut om ni hade använt de andra teorierna? 
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5. Vilken ledarstil tillämpas inom arbetsledningen? Genom kontroll och 

bestraffning eller tillit? (Varför? Be dem förklara!) 

Hur tror du att det hade sett ut om ni hade använt de andra teorierna? 

 

Yrkesarbetare: 

1. Vad tror du att den största anledningen är till att arbetsolyckor sker? 

 

2. I vilket skede av byggprojektet tycker du att påverkan av byggsäkerheten är 

som störst? 

 

3. Hur tycker du ledningen prioriterar säkerhet? 

 

4. Hur ser attityden ut på säkerheten bland yrkesarbetarna? 

 

5. Hur styrs yrkesarbetaren för att förebygga olycksrisker på byggarbetsplatsen? 

Genom kontroll och bestraffning eller tillit? ( Varför? Be dem förklara!) 

 

6. Vilken ledarstil tillämpas inom arbetsledningen idag? Genom kontroll och 

bestraffning eller tillit? (Varför? Be dem förklara!) 

Hur tror du att det hade sett ut om ledningen hade använt de andra teorierna? 
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Hem

Olyckorna ökar - med tidspress och slarv

Linda Nohrstedt 20 Aug 2008

Dödsfallen i arbetslivet
har ökat på senare år. Och
byggbranschen är hårt
drabbad. Tidspress, många
underentreprenörer och
en acceptans för att
kringgå säkerhetsregler är
några av orsakerna,
menar Arbetsmiljöverket.
Hittills i år (fram till den 4 augusti) har 43
dödsolyckor inträffat på arbetsplatser. Det är
en liten ökning jämfört med samma period
2007, då 38 personer avled på jobbet.

— Det är alarmerande att så många
dödsolyckor har skett i år. Det är av yttersta
vikt att arbetsgivarna på ett seriöst sätt
arbetar med att förebygga skador och olyckor
på arbetsplatsen, säger Mikael Sjöberg,
Arbetsmiljöverkets generaldirektör, i ett
pressmeddelande.

Sett lite längre tillbaka i tiden har ökningen av
antalet dödsolyckor varit större. Mellan 2003
och 2007 ökade dödsolyckorna med 34
procent medan antalet förvärvsarbetande
endast ökade med 9 procent under samma
period.

Risken att dö på jobbet är näst störst i
byggbranschen och allra störst inom jord-
och skogsbruket.

Förra året drabbades jord- och skogsbruket
av 23 dödsfall per 100 000 sysselsatta, medan

Arbetsmarknad

Läs mer

Taggar

Lediga jobb

"Har dålig erfarenhet <br></br> av Forsen" 

Så nominerar du till Årets
Byggchef 2016

Vi söker en representant för yrkeskåren.

Stålkonstruktör med
beräkningserfarenhet - Teknik –
Göteborg - 59300003E 
Stålkonstruktör med beräkningserfarenhet - Teknik –
Göteborg 

Kategoriinköpare Betong, Inköp-
Stockholm, Malmö, Göteborg -
31300003Z 

 Meny Debatt

 Sök
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motsvarande siffra för byggbranschen var sex
dödsfall.

Arbetsmiljöverket har tillsatt en arbetsgrupp
som ska analysera dödsolyckor och ge förslag
på åtgärder. Rapporten ska presenteras i
september.

Mest drabbade av dödsfall är små företagare
och ensamföretagare. Cirka 60 procent av
dödsolyckorna sker i företag med färre än 20
anställda.

Arbetsmiljöverket har sett några troliga
orsaker till de många dödsfallen:

• De som är samordningsansvariga för
arbetsmiljön har en alltmer komplex roll med
underentreprenörer i flera led.

• Arbetskraftsbrist leder till att fler mindre
företag med outvecklat arbetsmiljöarbete
anlitas.

• Det finns en acceptans inom vissa branscher
att kringgå säkerhetsreglerna, särskilt inom
bygg och transport.

• Ökad tidspress leder till felhandlingar och
avsteg från reglerna.

• Riskbedömning görs inte och
dokumentation saknas.

• Utländsk arbetskraft förekommer allt mer
på arbetsplatserna. Språksvårigheter och
bristande arbetsmiljökunskaper ökar risken
för olyckor.

Av: Linda Nohrstedt

- Read less

Linda Nohrstedt 20 Aug 2008
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Kort om organisationen SBUF
Besök SBUF:s webbplats

Byggarbetsmiljösamordnare
 

BASP och BASU utses av Byggherren och de har ett stort ansvar för
arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen. Ansvaret beskrivs i
Arbetsmiljölagens 3 kap. 7§ och AFS 1999:3 med ändringar i 2008:16
och 2014:26.
På ett arbetsställe finns endast en BASP och en BASU. BASP och
BASU kan vara Juridisk person – dvs ett företag, men då skall alltid
handläggare namnges.

 

Byggarbetsmiljösamordnare Planering och
Projektering, BASP
 

De som upprättar och samordnar bygghandlingarna (Projektörerna) ska
redan vid planering och projektering göra de riskbedömningar och visar
på sådana lösningar som behövs för att säkerheten ska bli godtagbar i
byggskedet. Det är naturligt att dessa riskbedömningar och förslag till
lösningar får utgöra underlag för den Arbetsmiljöplan, AMP, som ska
upprättas enligt 8 § i AFS 1999:3 med ändringar och tillägg enl ovan.
BASP har en nyckelroll i samordningen av dessa riskbedömningar och
åtgärdsförslag och att de kommer med i AMP.

AMP skall innehålla riskbedömning omfattande de 13 särskilda risker enl
§ 13 i AFS 1999:3 samt ytterligare risker med åtgärder som uppkommer
i det aktuella projektet.

 

Byggarbetsmiljösamordnare Utförande, BASU
 

BASU ansvarar för att AMP finns tillgänglig på byggarbetsplatsen så att
alla som arbetar där kan ta del av den och ska genomföra eller låta
genomföra alla anpassningar i AMP som kan komma att behövas med
hänsyn till hur arbetet fortskrider. 
 
Anpassning av AMP kan innebära att beskrivningar av åtgärder för
"arbeten med särskild risk" (se När skall en arbetsmiljöplan tas fram)
förändras för att passa ett arbetssätt som avviker från det projekterade
eller vid ändringar av redan projekterade arbeten. AMP kan också behöva
kompletteras med åtgärdsbeskrivningar av arbeten som projekteras
sedan bygget startat eller arbeten som ej föregås av projektering utan
enbart planeras. Även vid förändringar av de regler som gäller
arbetsplatsen eller arbetsmiljöorganisationen skall AMP anpassas.

 

För att BASU ska kunna uppdatera AMP löpande till de rådande
förutsättningarna ska till BASU lämnas riskbedömningar från samtliga
företag (inkl. Huvudentreprenör, Underentreprenörer,
Siodoentreprenörer) som är verksamma på arbetsplatsen.
Riskbedömningen skall omfatta de 13 särskilda risker enl 13§ i AFS
1999:3 samt ytterligare risker med åtgärder som uppkommer i det
aktuella projektet. BASU samordnar den gemensamma AMP (det får
bara finnas en AMP på ett gemensamt arbetsställe) och försäkrar sig
lämpligen om att alla verksamma företag lämnat uppgifter.

 

BASU behöver löpande få kännedom om arbetsmoment och annat som
har betydelse för säkerheten för att kunna besluta om lämpliga åtgärder
och vem som ska vidta dessa.

 

BASP och BASU:s skyldigheter vad gäller AMP är i likhet med
Byggherrens ansvar förenad med Sanktionsavgifter enl AFS 1999:3 med
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tillägg AFS 2014:26

BASU, eller vid frånvaro en av honom utsedd kontaktperson, skall alltid
finnas på arbetsstället när arbete pågår

 

TIPS: 
Ställ krav i kontrakt med UE att deras Risker och Åtgärder lämnas till
BASU! Överväg att upprätta en mall!
Kräv fysiskt överlämningsmöte av AMP mellan BASP och BASU!
Ta upp AMP löpande på samordningsmöten!
 

AMPGuiden är utformad för att hjälpa BASP och BASU att upprätta
och anpassa Arbetsmiljöplanen och att förenkla administrationen av de
dokument som skall tas fram. På AMPGuidens webbplats finns länkar till
myndigheter och andra platser på Internet där föreskrifter, anvisningar
och annan arbetsmiljöanknuten information finns. Läs mer under
avdelningen Nyttiga resurser.
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Läs mer
Åtta olyckor nio döda

Publicerad 10 februari 2015 07:22

Branschens svarta facit
2014
DÖDSOLYCKORNA PÅ BYGGET ÖKAR
Dödsolyckorna ökade i byggbranschen förra året. Nio människor dog och en person saknas.
Årets svåraste olycka skördade två liv. 

Dödstalen stiger i byggbranschen jämfört med de två senaste åren, visar
Byggnadsarbetarens årliga granskning. Från sju döda i byggolyckor 2013 till
nio förra året. Dessutom är en kranförare fortfarande saknad efter en olycka
med en mobilkran som rasade ner i vatten. Trots omfattande efterspaningar
har föraren inte påträffats och polisen utgår ifrån att han har dött.

Två dog på kraftvärmeverk

Årets svåraste olycka hände vid byggandet av Fortums kraftvärmeverk i Hjorthagen, Stockholm, där två polska
montörer, 34 och 37 år, förlorade livet. Flera parallella utredningar pågår om olyckan.
– Vi har kommit så långt att vi kan se vad som hänt och varför. Nu är frågan om någon kan ställas till svars, säger
kammaråklagare Gunnar Jonasson. Han leder brottsutredningen som avgör om fel begåtts som kan leda till åtal.
Vid olyckan föll en flera ton tung byggdel mot en skylift vid arbetsplatsens pannmontage. Ytterligare en arbetare
skadades allvarligt. Samtliga tre arbetade för underentreprenörer. En majoritet av dem som dog i byggolyckor förra
året tillhörde underentreprenörer eller var egna företagare. Fyra dog i fallolyckor.

Men hur kan man förklara förra årets ökning av dödsfall?

– Det är svårt att veta om detta är början på en ny trend. Men siffrorna går åt helt fel håll, de borde sjunka. Ingen ska
behöva dö på jobbet, säger Kicki Höök, ansvarig för samordningen av Arbetsmiljöverkets byggtillsyn. Hon säger att det
är svårt att hitta enkla förklaringar. Men några kan vara den mer komplexa och splittrade byggbranschen, med långa
entreprenadkedjor, samt brister i samordning och säkerhetstänkande, menar hon.
På grund av de många allvarliga olyckorna i byggbranschen har Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin
Ekenhem, bjudit in företrädare för byggbranschen till ett möte i början av februari.
Utöver dödsfallen i Sverige har en svensk montör mist sitt liv i Norge.

http://www.byggnadsarbetaren.se/2015/02/atta-olyckor-nio-doda/
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DOUGLAS MCGREGOR’S 
THEORY X AND THEORY Y

It was in 1957 that Douglas McGregor first proposed the concept of Theory X and Theory Y in ‘The Human Side of 
Enterprise’, yet still today his ideas continue to be misunderstood and misused in the field of management.  The purpose 
of this paper is therefore to offer to business and management readers a clear overview of McGregor’s ideas, their use, 
critique, and contribution to the field of management.

DAVE GANNON

ANNA BOGUSZAK
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Unauthenticated
Download Date | 1/14/16 3:47 PM



86 CRIS Bulletin 2013/02

DOUGLAS MCGREGOR’S THEORY X AND THEORY Y

DOUGLAS MCGREGOR

THEORY X

McGregor died in 1964, aged 58, but not before making a substantial contribution to the field of manage-
ment.  McGregor came from a social psychology background and brought his training in this area to the 
field of management.  According to The Economist (2008) “he was not necessarily the first to come across 
the ideas associated with him.  But he was the first to 'name' them.“  The result being that he is most fre-
quently associated with them.  According to Lerner (2011, p. 218), “what he sought in general, and perhaps 
more profoundly, was a better understanding of how human factors affected, and were incorporated into, 
organizational behavior and outcomes.“ Even today, the impact of his seminal thinking can still be felt in 
different areas of management.

For younger people, what McGregor labeled the 'Conventional View' of management tasks may seem con-
fusing as most business schools normally teach a more Theory Y approach to management.  However, in the 
1950s when he was writing the 'conventional conception of management's task in harnessing human energy 
to organizational requirements' or what he described as Theory X (in order to avoid the complications as-
sociated with creating a label, 1957), was that it was the duty of management to organise, direct, control, and 
modify the behaviour of employees as otherwise they might become passive or even resistant to work.  

The underpinnings of this view were, as argued by McGregor (1957), that people were averse to working, 
lacked ambition and a desire for responsibility, were selfish, resistant to change, and gullible.  Therefore the 
conventional wisdom was that people needed to be, indeed preferred to be, led by others.  In response to 
these assumptions, management style then resulted in the 'hard' and 'soft' management approaches.  The 
'hard' approach being coercive, requiring close supervision and tight control which often resulted in resist-
ance and obstruction, a 'soft' approach which was seen as resulting in the abdication of management and 
indifferent performance.  The popular strategy then which was  developed amongst managers, was “firm but 
fair“ (McGregor, 1957).  

The weakness with this approach was that the behaviour of employees was not a result of their “inherent 
nature“ (McGregor, 1957), but was a consequence of the nature of industrial organisations, of “manage-
ment philosophy, policy and practice“.  As pointed out by Tony Morden in Principles of Management;

Where it is evident that Theory X reasonably reflects the attitude of em-
ployees towards their working environment, managers may as a practical 
consequence adopt a 'traditional' low-trust view of the need to direct and 
control the efforts of their staff towards the achievement of  organizational 
objectives.' (Morden, 2004, p. 178).  

In effect, the way that management views its employees results in a self-fulfilling prophecy.  If employees are 
viewed as indolent and lazy, they will begin to behave in such a manner and will require close supervision and 
direction.  Furthermore, Theory X fails because it does not consider human motivation, the needs of humans.

It fails because direction and control are useless methods of motivating people 
whose physiological and safety needs are reasonably satisfied and whose so-
cial, egoistic, and self-fulfillment needs are predominant. (McGregor, 1957).
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THEORY Y

MISCONCEPTIONS

In contrast to Theory X, or the conventional approach to management, McGregor (1957) proposed an alter-
native approach based on “more adequate assumptions about human nature“, which he called Theory Y.  In 
this perspective, managements role is not simply direction, but in organising the resources for an enterprise to 
meet its objectives, whether they be human or material.  People are not passive, and it is the responsibility of 
management to provide opportunities for the development of their employees, to release their potential by 
creating the conditions so that people can harness their efforts to achieve organisational objectives.

This perspective rests on the view of human beings, that rather than being indolent and seeking direction, 
humans actually are the reverse.  According to McGregor (1957), it was beginning to be understood that, 
“that, under proper conditions, unimagined resources of creative human energy could become available 
within the organizational setting.“  With organisations meeting the most basic needs of their human re-
sources, the opportunity exists to (and is indeed required as explained by Head, 2011, p. 204) to “draw out“ 
the performance of their staff, in essence, to meet their higher needs.  

One criticism of this view was that it resulted in the abrogation of responsibility by managers.  However, 
this judgement lacked the understanding that the Theory Y approach required a fully engaged managerial 
role, and that the role had changed from one of direction to one of creating conditions to allow employees 
to fulfill their potential in the pursuit of organisational goals.  McGregor was the first to point out that this 
“goal“  was not something which could be achieved overnight, and as he noted (McGregor, 1957), “change 
in the direction of Theory Y will be slow, and it will require extensive modification of the attitudes of man-
agement and workers alike.“

 The basic difference between the two approaches is well expressed by McGregor.

Another way of saying this is that Theory X places exclusive reliance upon 
external control of human behavior, whereas Theory Y relies heavily on self-
control and self-direction.  It is worth noting that this difference is the dif-
ference between treating people as children and treating them as mature 
adults. (McGregor, 1957).

From the above it seems then an obvious choice for managers is to follow a Theory Y management style 
rather than a Theory X one and achieve better overall results.  Yet, this view (which was adopted by 
many) is to misunderstand what McGregor was trying to achieve.  It is important to note from the begin-
ning some important points which are often overlooked when considering McGregor's Theory X and Y.  
Firstly, he was not offering a blueprint for management success, as some believe, but a starting point to 
begin discussion of the act of management and organisational culture.  As McGregor himself noted in The 
Human Side of Enterprise (1957):

We cannot tell industrial management how to apply this new knowledge 
in simple, economic ways.  We know it will require years of exploration, 
much costly development research, and a substantial amount of creative 
imagination on the part of management to discover how to apply this grow-
ing knowledge to the organization of human effort in industry. (McGregor, 
1957, pp. 22-28).
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As far as McGregor was concerned, this was a starting place, not a definitive set of universal rules to be 
adopted without question.

Furthermore, there is a certain amount of  confusion around the underlying principles of the theories 
based, as Schein (20110 argues, on the failure to recognise that McGregor was making a psychological 
argument, a theoretical approach, not a set of management rules.  McGregor's idea concerned the assump-
tions with which people approach management, not their management abilities or traits.  For McGregor, 
the important lesson was that all of us are affected by the assumptions we hold of the world and only by 
examining these assumptions can we adapt and create behaviours suitable for our environment.  Schein 
(1967, p. xi) argues in the introduction to McGregor's posthumous book, The Professional Manager, that 
he (McGregor) had become discouraged by the way in which Theory Y had become a “monolithic set of 
principles“ which was not McGregor's intention.

He wanted Theory Y to be a realistic view, in which one examined one's as-
sumptions, tested them against reality, and then chose a managerial strategy 
that made sense in terms of one's diagnosis of reality. (Schein, 1967, p. xi, 
italics in original).

It is not a simple choice between one or the other, simply they represent polarised extremes within which 
a managers assumptions would fall.  According to Schein (2011, p. 157), “there is nothing in this theory 
that says a manager should behave in any particular matter, only that how he or she behaves is driven by 
deep cognitive assumptions“ which mean an organisation should learn whether being more Theory X or Y 
has an impact on the effectiveness of the manager.  The consequence for the organisation is to understand 
what managerial assumptions are more effective or desired and question underlying assumptions rather 
than managerial actions and abilities (Schein, 2011, p. 160).  For those with a more Theory X disposition, 
understanding could result in a move to a position where their skills and disposition could be more effec-
tive.  As Schein (2011, p. 161) argues:

There is no point in suggesting content to people because if it does not fit 
their assumption sets they would not do it anyway or they will do it in an 
incongruent way and will fail. (Schein, 2011, p. 161).

To understand this point of view, it must be remembered that Shein’s model of the levels of organisational 
culture is often portrayed as a pyramid where the basic assumptions are at the most fundamental and sub-
conscious level of organisational culture from which values and beliefs derive.  Artifacts which are the most 
superficial level of organisational culture including very visible and tangible events and phenomena merely 
emerge from the underlying values and assumptions.  

As a result, each worker’s assumptions are directly tied to the culture of the organization.  In fact, Shein’s 
(1983, p. 1) definition of organisational culture is “the pattern of basic assumptions which a given group 
has invented, discovered, or developed in learning to cope with its problems of external adaptation and 
internal integration, which have all worked well enough to be considered valid, and, therefore, to be taught 
to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems“.  

These assumptions are the basis of organisational culture and have an immediate connection to McGregor’s 
Theories X and Y in that each theory represents certain assumptions about human behaviour in the work-
place.  Therefore, any prospective employee will have assumptions about the nature of the work they will 
be doing and how they will be expected to deal with problems and make decisions.  If an individual is ‘as-
suming’ that he/she will be allowed a certain amount of freedom, autonomy, and responsibility in their 
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work whilst being provided the necessary resources and opportunities to achieve organisational goals, it 
seems coherent for management to adhere to Theory Y and keep these individual assumptions in mind 
during the hiring process.  

As Willmott (1993, p. 515) contends, a strong culture is crucial for any organisation as it is directly linked to 
organisational performance.  Therefore, if human resources and knowledge are the most important source 
of an organisation’s success, then people’s basic assumptions about their relationship between work and 
the organisation must undoubtedly also be examined, as this is also the source where the organisation’s 
values are created.  It seems to make sense then for management rather than dictating and asserting values 
onto their employees (as suggested by Theory X) to rather carefully consider the assumptions and values 
of prospective employees at the recruitment stage so as to build a strong organisational culture from the 
bottom up.  While one of Shein’s major assertions is that organisational culture is taught by its leaders, it is 
important to keep in mind, as Kochan et al. (2002, p. 5) argue,  that leadership should be distributed at all 
levels in a transformational sense so as to understand the assumptions and values of employees and deli-
cately align them with shared values and assumptions creating an organic organisation and hence utilising 
different Theory X and Theory Y styles.  

There is no one set of rules, as Schein (2011, p. xiii) points out, “each person must find his own answers to 
these questions.“ It is for the individual, and as this writer would argue, for the organisation to understand 
themselves and their needs.

CRITIQUE

There are of course criticisms of McGregor's ideas from different quarters.  Perhaps one of the most im-
portant is the subject of culture.  McGregor was heavily influenced by his colleague Abraham Maslow and 
his work on motivation; indeed he used the hierarchy of needs in his 1957 paper to help explain the short-
comings of Theory X as an appropriate management style.  The criticism here is that is it very ethnocentric 
and does not take into consideration different cultural environments.  Hofstede, according to Sorensen 
and Minahan (2011, p. 186), argues that Theory Y concepts are “not universally applicable and that Theory 
X is more applicable in countries characterized by high power and /or high uncertainty avoidance“.  Yet, it 
is starting to be argued, as Sorensen and Minihan (2011, p. 187) point out, as a result of global cultural con-
vergence, that in some cases, cultures defined by Hofstede's work in the 1970s as high power/uncertainty 
avoidance may no longer fit this model and be changing to more Theory Y compatible cultures, especially 
those with strong trade and commerce connections.

A second criticism of his ideas comes from the fact that, as The Economist (2008) puts it, people have “criti-
cised his ideas as being tough on the weaker members of society, those who need guidance and who are 
not necessarily self-starters“.  Yet, McGregor argued that:

The conditions imposed by conventional 
organization theory and by the approach of 
scientific management for the past half century 
have tied men to limited jobs which do not utilize 
their capabilities, have discouraged the acceptance 
of responsibility, have encouraged passivity, have 
eliminated meaning from work. (McGregor, 1957).
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The implication here is that part of the problem lies in the fact that people have been led to believe that 
they need direction; that they cannot be responsible for themselves.  He understood that this was a pro-
cess which would not happen overnight and required the efforts of both management and employees to 
overcome this hurdle.   Of course, it could be argued that this position does not consider the abilities of all 
people in society, some of whom lack the required skills which even training and opportunity would fail to 
assist.  Yet, this neglects McGregor's views of humanity and their ability to contribute which includes all, 
from the worker to the president of an organisation.  

Part of the problem comes from the application of what management perceives as McGregor's Theory Y 
ideas.  It must be remembered that part of his concern was for the effect that management assumption and 
organizational culture of Theory X organisations had on the worker, yet practices applied by organisations 
(which are seen as based on Theory Y precepts) can have a similarly negative impact on employees.  One 
such case is the practice of job enlargement, stemming from attempts at job enrichment.

McGregor would likely be saddened if he was observing jobs and the work-
place today.  Given the massive economic pressures an organization in both 
the public and private sectors, he would notice that people are producing 
more and more each year, for less pay, while doing more tasks and greatly 
fragmented by it all. (Sorensen 2011, p. 180).

Managers are continuing to make a mistake, focusing on productivity rather than on employee well-being.  
Yet once again, it is hard to lay this at the door of McGregor, rather than at those who misunderstand and 
misinterpret his ideas.

A third criticism attends to the applicability of Theory Y to organisations.  There is a view that, as espoused 
by Joanne Woodward (Sorensen and Mininhan, 2011, p. 179), “mechanistic organizations (Theory X) were 
more appropriate for mass technology, while organic organizations (Theory Y) were more consistent with 
advanced technologies;“ in essence, organisational environments which require “increased task complexity 
and increased technological sophistication“ require organisational forms that are characterised or suitable 
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CONTRIBUTION

McGregor's ideas have had a significant contribution to the field of management.  Perhaps the most im-
portant is in how organisations view their employees, a paradigm shift from seeing them as indolent and 
directionless to the understanding that humans want to work, want to self-direct and make a contribution 
and that it is the responsibility and duty of managers to create the conditions for employees to contribute 
positively.  To put it simply, creating the understanding that managers, according to Head (2011, p. 205) 
need to be transformational rather than transactional.  At the same time, Head argues that McGregor's 
ideas led to a greater understanding that teamwork is essential to organisational success.  

When one looks at what contemporary organization behavior scholars have 
identified as the critical elements leading to successful groups it is awe inspir-
ing how much they agree with McGregor' assessment. (Head, 2011, p. 206).

As part of this, it also led organisations to understand the need for management equality in the workplace, 
that to get the best out of the diverse human capital of an organisation, all members had to be treated the 
same and offered the same opportunities to contribute.  However, not all would agree that McGregor's 
ideas have taken root and influenced the modern organisation.  Lerner (2011, p. 225) argues that “it does 
not seem apparent that these insights and subsequent discoveries have taken firm hold in the minds and 
behavior of managers.  Certain less than optimal zzeven dysfunctional behavior persists.“ Whilst this might 
be true, it does bring us back to the point that McGregor made, that this knowledge is in it infancy and that 
a great deal more research needs to be done.  

One such researcher who has taken up the challenge is William Ouchi, who in the 1980s took up the 
mantle and proposed what he called Theory Z.  This was partly a response to the growth and success of 
the Japanese economy and attempted to fuse Japanese and American management practices.  As Lerner 
(2011, p. 224) explains Ouchi, “with direct reference to Maslow and other social researchers, as well as 
McGregor, wrote Theory Z ...which addressed a set of human needs, if not beliefs, based on issues like af-
filiation/belongingness and loyalty that are not addressed by Theory X or Theory Y“.  At heart, Theory Z 
goes further than McGregor in arguing that the organisation needs to not only leverage the abilities of its 
employees, but to also develop trust and consensus of values.  As Morden states:

Theory Z may be particularly applicable to high technology companies, or 
to service organizations such as airlines, hotels, educational institutions, or 
hospitals in which people-based skills  and experience are key drivers in the 
value-generating process or value chain. (Morden, 2004, p. 184).

for Theory Y.  Yet this can be seen as a misnomer, there is evidence of Theory Y being applied in different 
contexts.  As The Economist (2008) explains, Proctor and Gamble set up production facilities for detergent 
along Theory Y lines, run in a “non-hierarchical way with self-motivating teams“ and by the mid-1960s was 
more productive than any other plant.  Yet, this does depend on organisational wide understanding and 
implementation of the principles of management.  As Sorenen and Minihan (2011, p. 187)  point out that 
it is “now clear that the success or failure of Theory Y...programs is highly dependent on the organizational 
culture within which they are implemented“.  In effect, policies such as performance evaluation and man-
agement by objective can only thrive if the overall conditions are there to nurture them.  Ideas have to 
permeate all levels of an organisation, not simply elements of it.
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CONCLUSION

McGregor offered us a starting point, one that he probably didn't under-
stand himself, would lead us us to where we are today...it is truly dumb-
founding how accurate the man was 50 years later. (Head, 2011, p. 213)

McGregor's ideas designed to start scientific enquiry into management practice are still of great relevance 
today, yet to say the investigation is over is far from the truth.  Over the past 50 years his ideas have had 
great relevance in transforming the view of managing people, yet their application is not done and new 
avenues of research offer the potential for fruitful insights.  His ideas underpin our modern view of man-
agement, and, in the view of this author, will continue to do so for the foreseeable future.
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In effect, fulfilling McGregor's desire and understanding that further research was necessary.  Happily, fur-
ther research is still ongoing, with Schein (2011, p. 164) arguing that perhaps McGregor's ideas could be 
applied to initial selection in the workplace, using his assumptions to identify Theory Y people, something 
which has been “largely over-whelmed by the obsession with development and training“.  As he argues, 
“instead of obsessing about the desired traits of leaders we may begin to pay attention to undesirable as-
sumptions that need to be weeded out“ (Schein, 2011, p. 163).

Perhaps to sum up his contribution, we can use a quote from Lerner (2011, p. 218), '“what he sought in 
general, and perhaps more profoundly, was a better understanding of how human factors affected, and 
were incorporated into, organizational behavior and outcomes.“ Research is ongoing, but already we can 
see a greater understanding on the part of organisations to aligning human needs to organisational goals.
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Sök: Douglas McGregor  SÖK   

9 ord hittades. Klicka på ett ord för att visa/dölja förklaringen.

 McGregor, Douglas Murray

Eng: uttal: [ˈdʌglәs mәˈgregә].

Namnet skrivs även: Douglas M. McGregor, Douglas M McGregor.

Douglas McGregor (1906‐1964) var en amerikansk organisationsteoretiker, som i sin bok The human side of
enterprise (1960) formulerade en organisationsteori baserad på humanistisk psykologi enligt Abraham
Maslows (1908‐1970) arbete från 1954, Motivation and personality. 

McGregor skilde mellan två slags människosyn, Teori X och Teori Y.
 
Enligt Teori X (som byråkratisk organisationsteori bygger på) är människan av naturen ovillig att arbeta och
anstränga sig. Hon måste därför tvingas, kontrolleras, styras och hotas med straff för att det ska bli något
gjort. Hon föredrar att ledas så att hon slipper ta ansvar.
 
Enligt Teori Y, som McGregor ville lägga till grund för 1960‐ och 70‐talens arbetsorganisation (och faktiskt
också kom att göra det), är människor aktiva av naturen. De visar prov på självstyrning och självkontroll i
strävan mot mål som de engagerar sig för. De vill gärna ta ansvar och utvecklar hög grad av fantasi och
uppfinningsrikedom vid lösning av problem som de stöter på i sitt arbete. 

Relaterade sökord: arbetsmiljöpsykologi, människosyn, organisationsteori, självstyrande grupp, självstyrt
lärande, Teori X och Teori Y.

Uppslagsord som innehåller "Douglas McGregor" i förklaringen:

 Brentano, Franz 

 George Leonard 

 human potential movement 

 humanistisk psykologi 

 kompetensutveckling 

 organisationspsykologi 

 process 

 Teori X och Teori Y 
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Henry Egidius, hedersl...
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Säkrare bygg- och
anläggningsarbete
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Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland  
byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några  
av de vanligaste orsakerna är fall till lägre nivå, olämpliga arbetsställ-
ningar eller tunga lyft och bärande. Många olyckor inträffar också vid 
användning av olika maskiner. 

Arbetsmiljön behöver alltså förbättras. Ofta brister det i projektering  
och planering. De pressade tidsramarna liksom att arbetsplatserna är 
tillfälliga kan också ha betydelse.

Det finns vinster att hämta
Med en bra arbetsmiljö blir det roligare att arbeta, färre skador och sjukskriv- 
ningar, effektivare produktion och bättre ekonomi. En bra arbetsmiljö lönar sig  
för alla: anställda, arbetsgivare, de som låter utföra byggnads- eller anläggnings-
arbete (det vill säga byggherrarna) och samhället i stort.

Föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, 
har reviderats genom ändringarna AFS 2007:11, AFS 2008:16 och AFS 2009:12. 
Även bestämmelserna om byggnads- och anläggningsarbete i arbetsmiljölagen har 
ändrats. Syftet med den här broschyren är att öka din kunskap om några viktiga 
krav i reglerna och om vem som ansvarar för vad i byggprocessen. Hänvisningar till 
föreskrifterna finns i marginalen. Det är i föreskrifterna som kravens exakta lydelse 
finns. Grundläggande bestämmelser om arbetsmiljön finns i arbetsmiljölagen.

Byggnads- och anläggningsarbete är arbete med byggnader och anläggningar vid 
uppförande, ändring, reparation, underhåll och rivning. Till byggnads- och anlägg-
ningsarbete räknas bland annat hus-, industri-, mark-, tunnel-, bro-, väg-, spår-, 
rörlednings-, installations- och linjebyggnadsarbete. Tänk på att även byggnads- 
och anläggningsarbete under jord och under vatten ingår.

Även andra föreskrifter från Arbetsmiljöverket kan vara aktuella vid byggnads- och 
anläggningsarbete.

Säkerhet får man inte – det Skapar man tillSammanS

1 § 
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Förebygg risken för fall
Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatsen. 
Risken för fall ska vara förebyggd. Om det behövs ska skyddsräcken, arbetsplatt-
formar, arbetskorgar eller ställningar användas. Sådana skyddsanordningar behövs 
i allmänhet när nivåskillnaden är två meter eller mer. De kan behövas även vid 
mindre nivåskillnader, till exempel om det finns vatten nedanför eller uppstick-
ande armeringsjärn som man kan falla på.

Skyddsräcken ska:
•	 vara	hållfasta,

•	 vara	tillräckligt	höga	(en	meter	är	i	regel	tillräckligt,	men	ibland	behövs	högre		
 räcken),

•	 ha	åtminstone	överledare,	en	mellanledare	och	fotlist	eller	vara	gjorda	på	annat		
 sätt så att de ger minst lika bra skydd.

När arbetet är sådant att det inte går att använda räcken, arbetsplattformar,  
arbetskorgar eller ställningar ska personlig fallskyddsutrustning användas. Tänk 
på att enbart midjebälte i fallutrustningen innebär stor risk för livshotande skador 
på inre organ om man faller över en kant och blir hängande i linan. En säkerhets-
sele fördelar krafterna från rycket bättre och därfär krävs det en sådan sele vid 
arbete som innebär risk för fall. Selen kan vara insydd i väst.

Jobba säkrare på tak
Vid takarbete ska normalt skyddsräcke eller utrustning som ger motsvarande 
skydd användas. Räcke kan sitta på takkanten eller på en ställning som slutar 
strax nedanför den. Tänk på att det kan behövas extra kraftiga räcken för att 
hejda en person som kommer rutschande utför ett brant tak.

57-59 §§ 

87-92 §§ 

Skyddsräcke vid takarbete. Byggnadsställning vid tak- och takfotsarbete.



4

Personligt fallskydd, helsele insydd i väst.

90 § 

71 § 

Ibland ska säkerhetssele med lina användas som skydd istället för räcke eller an-
nan utrustning. I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket alternativ 
man ska välja.

93-100 §§ 

Om personlig fallskyddsutrustning med 
lina används ska linan fästas i lämplig 
anordning på taket, till exempel en fast 
skyddsanordning. Om detta inte går att 
ordna ska lämplig person utses som hål-
ler fast linan, lämpligen genom avhåll. 
Linan ska hållas sträckt under arbetet. 
Det är viktigt att kontrollera att fästena 
är pålitliga. Detta gäller också fasta 
skyddsanordningar.

Lutande tak
Att arbeta på ett lutande tak är ansträngande. Om ett arbete som ska utföras på 
en liten yta väntas pågå i mer än fyra timmar, och om taket lutar mer än 1:4, 
måste man ordna ett horisontellt arbetsplan. Detta kan bli aktuellt till exempel 
när en skorsten eller en takkupa ska kläs in med plåt.

Personlig skyddsutrustning
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart att det är 
onödigt. Annan personlig skyddsutrustning, till exempel ögonskydd, hörselskydd 
och handskar, ska användas när det behövs.

Skyddsnät
I föreskrifterna finns bestämmelser om hur ett skyddsnät ska vara konstruerat.  
En skriftlig instruktion på svenska ska medfölja nätet vid leveransen. Instruktio-
nen ska bland annat beskriva hur nätet är avsett att monteras. Även i föreskrif-
terna finns bestämmelser om montering.

Ett skyddsnät får endast monteras under överinseende av en kompetent person. 
En sådan person ska också kontrollera nätet innan det får användas igen om det 
fångat en fallande person eller ett föremål som kan ha givit motsvarande påfrest-
ning. 
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Takelementmontage med 
skyddsnät. Skyddsräcken har 
monterats på marken redan före lyft.

Ett skyddsnät åldras, särskilt när det utsätts för dagsljus (ultraviolett strålning). 
Att nätet åldras medför att töjbarheten hos maskorna minskar. Den tid som ett 
skyddsnät får användas är därför begränsad.

Om skyddsnät ska användas när det är kallare än -10°C, måste ett nät väljas som 
fungerar vid sådana temperaturer.

Se upp för dolda risker!
Alla ytor som man kan gå på ska normalt ha betryggande bärighet så att man inte 
kan trampa igenom. Ytor som inte har betryggande bärighet ska spärras av och 
utmärkas om det inte är uppenbart onödigt. Om man ändå måste arbeta på en yta 
med dålig bärighet krävs särskilda skyddsåtgärder.

60 § 
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Planera arbetet rätt  – undvik skadliga 
belastningar 
Byggnadsarbete är ofta tungt och belastande för kroppen. Därför ska det finnas 
lämplig utrustning för att lyfta och transportera byggprodukter och annat mate-
rial om det behövs för att de som arbetar inte ska utsättas för hälsofarliga eller 
onödigt tröttande belastningar. Handhållna maskiner och verktyg ska vara ergono-
miskt utformade.

Att arbeta från stege någon längre stund är inte bra för kroppen. En plan yta att 
stå på, som inte är för liten, ger bättre förutsättningar för att få en bra arbetsställ-
ning.

När man arbetar med installationer över axelhöjd, till exempel i tak kan man 
anpassa arbetshöjden väl om man använder en steglöst höj- och sänkbar platt-
form. Det går inte lika bra med en vanlig rullställning, men möjligheterna att få 
en hygglig arbetsställning ökar om man väljer en ställningsmodell som har liten 
höjdskillnad mellan plattformslägena. Använd skivhissar och stativ för skruvdra-
gare som avlastar vid arbete i tak. 

Skruvdragare med magasin är tunga. En skruvdragare utan magasin är lättare att 
hantera och man får dessutom en kort paus varje gång skruven ska sättas i.

Variera arbetet  
Det är viktigt att få möjlighet att  
återhämta sig efter ansträngning. 
Detta tar tid, särskilt om ansträng-
ningen pågått länge. Exempelvis  
kan långvarig eller återkommande 
skruvning med skruvdragare med- 
föra belastningsskada i nacke och 
skuldra om musklerna i axeln inte 
hinner återhämta sig. När rörelse-
variation ges i arbetet sprids belast-
ningen på olika delar av kroppen. 
Bestämmelser om förebyggande 
åtgärder mot belastningsskador  
finns i föreskrifterna ”Belastnings- 
ergonomi” och ”Manuell hantering”.

Stativ till skruvdragare 
eller borrmaskin

Skivhiss

 45-47 §§
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Förbindelseleder och transporter
Det ska finnas säkra förbindelseleder på byggen. Mellan olika plan ska det nor-
malt finnas trappa eller ramp. Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio 
meter och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor ska utöver 
trappor finnas tillgång till hiss. Kring förbindelseleder avsedda för motorfordon 
ska det finnas antingen tillräckligt säkerhetsavstånd eller tillräckliga skyddsan-
ordningar.

Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över markpla-
net eller motsvarande ska utföras på ett sådant sätt att skyddsräcke eller annan 
skyddsanordning inte behöver tas bort. Om detta inte går ska transporten istället 
ske via intagsbryggor, lastöppningar i fasader, särskilt iordningställda ramper eller 
särskilt anordnade transportsystem. 

På intagsbryggor ska det normalt finnas grind eller bom. Det är endast i vissa sär-
skilt angivna undantagsfall som man får ta bort ett skyddsräcke eller en skydds-
anordning vid sådana här transporter. I föreskrifterna finns detaljerade bestäm-
melser om detta.

38-41,  
53 §§

Intagsbrygga med grind på som lätt 
och säkert kan öppnas och stängas 
vid transporter.

Tillträdesleder
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled, till exempel 
trappa eller landgång. Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som till-
trädesled.

63 § 
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Om något händer!

Utrymning
Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av fara, till exempel brand. Alla 
ska snabbt och säkert kunna nå säkert område. Särskilt anordnade utrymnings-
vägar samt återsamlingsplatser ska vara markerade med skyltar. Dörrar för utrym-
ning ska lätt och omedelbart kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen.

Första hjälpen
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska 
alltid kunna tillkallas. Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara ut-
märkta med skyltar. Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning.

Bestämmelser om första hjälpen finns även i föreskrifterna ”Första hjälpen och 
krisstöd”.

Brand
Brandredskap ska finnas och vara lättåtkomliga. Platserna där de finns ska mär-
kas ut med skyltar. Om det behövs ska även branddetektorer och alarmsystem 
finnas. De kan behövas till exempel där brandfarliga ämnen används, där utrym-
ningsvägarna är långa eller där ett stort antal personer uppehåller sig samtidigt. 
Lämpliga övningar ska genomföras regelbundet.

Nödbelysning
Nödbelysning av tillräcklig styrka ska finnas där särskilda risker uppstår vid 
strömavbrott. Om ljuset plötsligt slocknar där arbete med till exempel byggsåg 
eller uppförande av byggnadsställning pågår kan svåra olyckor inträffa om inte 
nödbelysning finns. I utrymningsvägar där belysning är nödvändig ska det också 
finnas nödbelysning.

31 § 

27-30 §§

32-33 §§

43 § 



9

Kontrollera utrustning och installationer
Bland annat brandredskap, alarmsystem, elinstallationer, förbindelseleder, trafik-
anordningar, skyddsnät och varselmärkning ska kontrolleras och underhållas 
regelbundet. Det är lämpligt att göra en plan för när och hur dessa kontroller ska 
genomföras.

Om någon brist som kan innebära allvarlig fara för säkerhet eller hälsa upptäcks 
vid kontrollen ska arbetet avbrytas omedelbart. Arbetet får inte starta på nytt 
innan bristen har rättats till.

Lagring och uppställning av material
Allvarliga olyckor kan hända om uppställda eller staplade byggprodukter kommer 
i rörelse. Om det finns sådana risker ska byggprodukterna stabiliseras. Åtgärder 
kan också behövas vid arbete med byggprodukter eller utrustning som innehål-
ler lagrad energi. Det kan till exempel gälla spännarmering och fjäderbelastade 
portar.

Tänk på att förankringar av byggprodukter med mera måste kunna klara förekom-
mande belastningar på grund av vind.

Stödkonstruktion för säker uppställning 
av t.ex. betongelement, så att ras och 
glidning förhindras.

49-50 §§

55-56 §§

Förankring av form vid tillfällig 
uppställning. Tänk på vindpåverkan!
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Skydd mot väder och vind
Vid arbete utomhus ska arbetstagarna skyddas mot väder och vind med mera som 
kan vara skadligt för hälsa och säkerhet. Det kan till exempel gälla hård blåst, 
stark värme eller kyla, kraftigt eller underkylt regn eller kraftigt snöfall. En bra 
åtgärd är intäckning av arbetsplatsen med väderskydd.

Det är viktigt att skyddet är tillräckligt kraftigt dimensionerat och förankrat mot de 
snö- och vindlaster det kan utsättas för. 

Även långvarig eller intensiv exponering för solljus kan vara farlig. Tänk också på 
risken för blixtnedslag.

Se upp för fallande föremål
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och 
markeras på något sätt. Om sådana områden måste beträdas så ska 
skyddstak, täckta gångar eller liknande anordnas.

Intäckning med väderskydd.

64 § 

67 § 
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Gräv säkert
Markarbete ska planeras och genomföras 
så att stabiliteten i marken blir tillräcklig 
med hänsyn till de belastningar den kan 
komma att utsättas för. Det ska vara kon-
trollerat om det finns till exempel ledningar 
eller farliga ämnen i marken. Stödkonstruk-
tioner, till exempel spont, ska användas om 
inte risken för farliga ras bedöms som obe-
fintlig. Alternativt får schakten utföras med 
släntlutning. I båda fallen ska säkerheten 
mot ras vara betryggande. Fordonstrafik ska 
hållas på avstånd från schaktgropen.

Förebyggande åtgärder ska vidtas så att till 
exempel maskiner för schaktning inte faller 
ned i gropen.  

Passerande fordonstrafik
I ett särskilt avsnitt i föreskrifterna behandlas risker från  
”extern” fordonstrafik (till exempel bilar och tåg). Det  
gäller trafik som, utan att ha samband med byggnads-  
eller anläggningsarbetet, passerar förbi eller genom  
platsen eller området där arbetet utförs. Sådana risker  
kan finnas vid vägarbete eller spårbyggnadsarbete men även vid t.ex. uppförande 
av byggnad nära gata. I föreskrifterna anges en mängd åtgärder som ska övervä-
gas eller vidtas för att förebygga riskerna. En del av dem ska övervägas i en viss 
ordning. I första hand ska trafiken ledas om så att arbetet inte berörs.

Varselkläder med reflexer ska bäras bland annat av den som dirigerar trafiken och 
av dem som arbetar på platser som inte är avskilda från trafiken.

Stödkonstruktion vid schaktning.

72-76 §§ 

81-86 §§ 

Kemiska arbetsmiljörisker
Bestämmelser om kemiska arbetsmiljörisker som gäller för allt arbete 
finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.
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Vem är ansvarig för vad?
För att skapa en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är det mycket viktigt med 
förebyggande arbetsmiljöarbete och att alla aktörer tar sitt ansvar. Dessutom är 
det viktigt att de olika aktörerna samverkar och att byggnadsarbetarna medverkar 
i arbetsmiljöarbetet.

Det är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (”byggherren”) 
som har huvudansvaret för att arbetsmiljön under byggskedet beaktas under 
förberedelsen av byggprojektet (planeringen och projekteringen). Han har också 
ansvaret för att förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas, 
liksom för att en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering utses. 
Byggherren har dessutom ansvaret för att utförandet av byggnads- och anlägg-
ningsarbetet samordnas ur arbetsmiljösynpunkt och ska också utse byggarbets-
miljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.

I vissa fall kan byggherren genom ett skriftligt avtal överlåta sitt arbetsmiljöansvar 
på en uppdragstagare för den del av byggprojektet som uppdraget omfattar. Detta 
kan göras om uppdraget innebär att självständigt ansvara för hela planeringen och 
projekteringen och/eller hela utförandet av projektet, till exempel vid general- eller 
totalentreprenad. Vid delad entreprenad kan byggherreansvaret inte överlåtas.

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering ska samordna projek-
teringen med avseende på arbetsmiljön och se till att arbetsmiljöplan och doku-
mentation upprättas.

Projektörerna (arkitekter, konsulter med mera) har också, inom ramen för sitt 
uppdrag, ansvar för att arbetsmiljön under byggskedet beaktas vid förberedelsen 
av byggprojektet. 

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet 
ska samordna arbetena ur arbetsmiljösynpunkt, anpassa arbetsmiljöplanen till 
hur arbetena verkligen utförs, kontrollera att arbetena utförs på ett ur arbetsmiljö-
synpunkt korrekt sätt och att arbetsmiljöplanen följs.

De andra företagen på det gemensamma arbetsstället ska lämna uppgift till 
byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet om de särskilda risker som 
kan uppstå på grund av den egna verksamheten. Alla som är verksamma på det 
gemensamma arbetsstället ska följa de ordnings- och skyddsregler som bygg-
arbetsmiljösamordnaren utfärdar.

Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö (se även 
rubriken ”Arbetets planering” på sidan 14). Arbetsgivarens ansvar för de egna 
arbetstagarna gäller alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar till 
exempel för den som utför projekteringen, för den som tillverkat en maskin som 
används i arbetet eller för den som är byggarbetsmiljösamordnare.

AML  
3 kap 6,  
7 c §§, 
AFS  
2008:16, 
4-9 §§

AML 3 kap  
7 a § och 
AFS  
2008:16  
11-12 b §§

AML  
3 kap 7 b §  
och AFS  
2008:16,  
13-16 §§ 

AML  
3 kap 7 §,  
AFS  
2008:16,  
10§ 

AML 3 kap  
7 g §  
och AFS  
2008:16,  
17 §
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2 § Ensamföretagare och de som arbetar i familjeföretag utan anställda ska vid bygg-
nads- och anläggningsarbete följa i stort sett samma bestämmelser som gäller för 
arbetsgivare och arbetstagare.

Byggnadsarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet, följa gällande föreskrifter 
och använda de skyddsanordningar som behövs.

Skyddsombud företräder arbetstagarna i skyddsfrågor. Om ett arbete innebär 
omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och arbetsgivaren inte genast un-
danröjer risken har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet i avvaktan på ställ-
ningstagande av Arbetsmiljöverket.

Tillverkare, importörer och uthyrare av tekniska anordningar har ansvar för att de-
ras produkter är säkra. Tillverkare och importörer av kemiska produkter och andra 
ämnen har ett liknande ansvar. Tillverkare, importörer och uthyrare ska också 
lämna produktinformation som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

I arbetsmiljölagen finns även bestämmelser om ansvar för den som hyr in arbets-
kraft och för den som råder över ett arbetsställe.

Arbetsmiljöplan
En arbetsmiljöplan för hela objektet ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen 
etableras. Det är byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering som 
i första hand ska se till att detta sker. Byggherren eller en uppdragstagare som 
övertagit dennes ansvar har också ansvar för upprättandet av planen. Meningen  
är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet. Det är 
byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet som ska se till att den 
finns tillgänglig på byggarbetsplatsen så snart den etablerats och genomföra de 
anpassningar av planen som behövs.

Planen ska innehålla följande:

•	De	regler	som	ska	tillämpas	på		 	
 byggarbetsplatsen.

•	En	beskrivning	av	hur	arbetsmiljö-	
 arbetet ska organiseras.

•	En	beskrivning	av	de	arbetsmiljö- 
 åtgärder som vid bland annat följan- 
 de arbeten ska vidtas under bygg- 
 skedet för att arbetsmiljön ska bli bra:

– arbete med risk för fall,

– schaktningsarbete med risk för ras,

– arbete med vissa kemiska eller  
 biologiska ämnen,

– arbete i närheten av högspännings- 
 ledningar,

– arbete som medför risk för drunkning,

– arbete i brunnar och tunnlar,

– arbete vid vilket sprängämnen  
 används,

– arbete med montering av tunga 
 byggelement,

– arbete på plats eller område med  
 passerande fordonstrafik samt

– rivning av bärande konstruktioner  
 eller hälsofarliga material eller  
 ämnen.

AFS  
2008:16,  
8, 12, 12 a  
och 14 §§
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7 § 

19-23 §§

45 §

48 §

Om byggnads- eller anläggningsarbetet ska utföras på en plats där annan verk-
samhet kommer att pågå samtidigt ska detta beaktas i arbetsmiljöplanen.

Förhandsanmälan
Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhandsanmälan till Arbets-
miljöverket innan arbetet påbörjas, se 7 § i föreskrifterna. Byggherren ska också 
se till att kopia av anmälan anslås på byggarbetsplatsen och att denna hålls 
uppdaterad.

Arbetets planering
Alla arbeten ska planeras så att de kan utföras i en sund och säker miljö. Plane-
ringen behöver grunda sig på en riskbedömning. Det är viktigt att planera i god 
tid.

Det kan vara lämpligt att upprätta en dispositionsplan för arbetsplatsen (APD-
plan) när man planerar in till exempel utrymme för bodar, verkstäder och upplag 
samt för förbindelseleder och transportanordningar. Det är viktigt att lösa hur 
man ska ta sig till alla platser där man behöver arbeta. Vägar för fordonstrafik ska 
separeras från leder för gående.

Arbetet ska planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller i tid och rum på 
ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. Tidsplaneringen är 
särskilt viktig om byggtiden är kort i förhållande till arbetenas omfattning.

Val av arbetsmetoder och utrustning
Sådana arbetsmetoder och sådan utrustning ska väljas som

•	motverkar	olycksfall	på	grund	av	fall	eller	ras,

•	innebär	att	hälsofarliga	eller	onödigt	tröttande	belastningar	på	kroppen	undviks,

•	medför	låg	exponering	för	buller,	vibrationer,	farliga	ämnen	och	luftföroreningar.

Information och instruktion
Begriplig information ska lämnas till arbetstagarna om arbetet och de arbetsmiljö-
åtgärder som är vidtagna eller planerade och om vilka regler som gäller. Särskild 
utbildning eller instruktion behövs i allmänhet när nya produkter eller arbetsme-
toder ska användas.
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Dokumentation för framtida arbeten
När arbetet avslutats ska byggherren ha en färdigställd dokumentation med infor-
mation av betydelse för arbetsmiljön vid drift, underhåll, reparation, ändring och 
rivning av byggnaden eller anläggningen. Dokumentationen ska därför beskriva 
objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts. 
Dokumentationen ska utarbetas av byggarbetsmiljösamordnaren för planering och 
projektering. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet ska se till att 
erforderliga anpassningar i dokumentationen görs. Dokumentationen ska förvaras 
så länge byggnaden eller anläggningen finns kvar.

Skyddsronder
På en byggarbetsplats är det särskilt viktigt med regelbundna skyddsronder efter-
som det sker ständiga och snabba förändringar med många risker. När byggandet 
pågår som aktivast kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång i veckan och 
i övrigt med två eller tre veckors mellanrum. Om man använder checklistor som 
anpassats för olika riskområden, verksamheter eller utrustningar så underlät-
tas skyddsrondsarbetet. I skyddsrondsprotokollet är det lämpligt att ta upp både 
förebyggande och avhjälpande åtgärder.

9, 12 b  
och 14 §§

Belastningsergonomi  AFS 2012:2

Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19

Asbest  AFS 2006:1

Ställningar  AFS 1990:12

Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3

Användning av  
arbetsutrustning AFS 2006:4

Besiktning av lyftanordningar  
och vissa andra tekniska  
anordningar  AFS 2003:6

Arbetsplatsens utformning  AFS 2009:2

Minderåriga  AFS 2012:3

Systematiskt  
arbetsmiljöarbete  AFS 2001:1

Ensamarbete  AFS 1982:3

Broschyren bygger huvudsakligen på föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, 
AFS 1999:3, ändrad genom AFS 2007:11, AFS 2008:16 och AFS 2009:12.

Några andra föreskrifter som också berör byggnads- och anläggningsarbete.

Några publikationer som kan beställas från Arbetsmiljöverket

Schakta säkert – en handbok om säkerhet vid schaktning H374

Marksanering – om hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i förorenade områden H359

AMP-guiden – byggbranschens handledning för upprättande av arbetsmiljöplaner. 
www.ampguiden.net
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Vi ska ha säkra byggarbetsplatser i Sverige
Avsiktsförklaring överlämnad till arbetsmarknadsminister HIllevi Engström i samband med Almedalsveckan 2013:

Vi inom Svensk Byggnäring vill med denna avsiktsförklaring deklarera vår målsättning att ingen medarbetare ska förolyckas på sin
arbetsplats på grund av säkerhetsbrister. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt tillsammans för sunda och säkra arbetsplatser och för
att minska antalet arbetsplatsolyckor.

För att nå vår nollvision ska vi öka branschens kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet och förbättra attityderna till
säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare. Säkerhetstänkandet ska bli brett förankrat i hela branschen genom att
säkerhetsfrågorna sätts i fokus på byggarbetsplatserna. Alla aktörer i byggprocessen ska förmås att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar
så att olyckor förebyggs och förhindras.

Rätt attityd till säkerhetsfrågorna handlar om den egna inställningen till säkerhet och förståelsen för den egna rollen samt betydelse
av detta i arbetsmiljöarbetet. Rätt attityd skapas genom delaktighet och påverkansmöjligheter i arbetet och förutsätter att
säkerhetsfrågorna och arbetsmiljöarbetet prioriteras av företagsledning och på alla nivåer i verksamheten. Rätt attityd innebär att
ingen på arbetsplatsen medvetet tar några risker eller åsidosätta ordnings- och skyddsregler. Rätt attityd innebär också att
skyddsombuden uppmuntras och uppskattas i sitt skyddsarbete och ses som en tillgång i säkerhetsarbetet.

En bra och säker arbetsmiljö skapar cheferna, medarbetarna och skyddsombuden tillsammans genom att våga visa, välja och vilja vara
bra föredömen.

Visby 2 juli 2013

Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna 
Thomas Dahlberg, vd Plåslageriernas Riksförbund (PLR)
Kurt Eliasson, vd Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 
Björn Hellman, vd Målarmästarna
Erik Haara, vd Glasbranschföreningen 
Fredrik Holst, vd Abetong
David Jonsson, vd Trä- och TMF 
Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna 
Johan Mossling, vd VVS-företagen
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier 
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
Jan Siezing, vd Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) 
Björn Strokirk, vd Sveriges Bergmaterialindustrier
Tomas Tavér, vd Friginor Kylmontage & Service AB 
Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen


