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Abstract

Work environment - identification and actions
regarding the use of the personal safety equipment

Sebastian Olmenius & Daniel Malmström

This report reflects the work environment and personal safety at
NCC’s job site Sky City Office One (SCOO). The purpose was to
examine the workers usage of the personal safety equipment. This
study also aims to identify whether there are any so-called
success factors that could be linked to SCOO. Furthermore, the
report examines if there are any elements that NCC could improve.
This study also aspires to give an improved understanding of the
work environment at the job site.
The chosen method consisted of surveys and interviews with the
management staff and the Swedish and Latvian workers. The results
were analyzed according to relevant literature and then presented.
In a second step, the identified success factors were listed. The
report concludes with suggestions for improvement.
The result of this study demonstrates a difference between the
Swedish personnel hired by NCC and the Latvian workers.
Differences were mainly ascertained in the workers attitude
towards the work environment but also in the question of whether
language barriers exist between the workers.
The identified success factors were mainly good leadership, the
high experience level amongst the workforce and NCC’s concept of
“Time out” which is aimed at the improvement of the workers
attitude towards potentially dangerous situations.
In the final chapter, improvements of the NCC worksite are
suggested and a future recommendation for improved safety of NCC
worksites is given.
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SAMMANFATTNING 

Denna studie undersöker yrkesarbetare och arbetsledningen på NCC:s 
arbetsplats Sky City Office One (SCOO) i Arlanda. Undersökningen görs ur 
ett arbetsmiljömässigt perspektiv där identifiering av användningen av 
medarbetarnas personliga skyddsutrustning görs. Metoden som används är 
enkätstudie riktad till både NCC:s egna yrkesarbetare och till deras 
underentreprenör UPB som består av lettiska yrkesarbetare. En 
intervjustudie görs även på arbetsledningen för att bättre förstå situationen 
och kartlägga deras inställning till bland annat arbetsmiljö. 

Syftet är att först identifiera hur medarbetarna använder den personliga 
skyddsutrustningen för att sedan se huruvida det existerar några 
framgångsfaktorer på SCOO, se om det finns några förbättringsområden, 
samt undersöka hur den upplevda arbetsmiljön är på arbetsplatsen. 

Resultatet visade att attityden skiljde sig mellan de lettiska och svenska 
yrkesarbetarna, samt att det existerade en språklig barriär mellan de två. 
Samtliga ansåg att ledarskapet på plats var bra vilket identifierades som en 
framgångsfaktor, men den översta ledningen ansåg att de behövde mer stöd 
ifrån NCC:s huvudkontor. 

Flera framgångsfaktorer och förbättringspunkter identifierades. Höga krav 
på den personliga skyddsutrustningen, samt god erfarenhet var klara 
framgångsfaktorer. Kommunikationen med de lettiska 
underentreprenörerna behövdes förbättras, och det visade sig att arbetarnas 
skyddsglasögon upplevdes som ett problem. 

 

Nyckelord: Examensarbete, arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning, 
Uppsala Universitet
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1. INTRODUKTION 
Denna rapport är indelad i tre delar; en inledande del, huvuddelen och 
den avslutande delen. 

Den inledande delen består av abstract, sammanfattning, och förord. 

Rapportens andra del, huvuddelen, tar upp syfte, mål, formulerade 
frågeställningar, metod och metodval, samt bakgrundsbeskrivning. Under 
huvuddelen finns det även en litteraturstudie som refererar till relevant 
litteratur och lagar. Detta följs av resultat, analys och diskussion. 

I rapportens sista del, den avslutande delen, anges identifierade 
framgångsfaktorer, förslag på förbättringar, förslag på fortsatta studier, 
särskilt omnämnande, samt referenslista. 

1.1 Inledning 
Under de senaste åren har i genomsnitt en person omkommit per månad 
på svenska byggarbetsplatser samtidigt som det är mellan 3000 och 3600 
tillbud varje år som leder till sjukskrivningar. Med mycket människor och 
maskiner i rörelse tillsammans med pressade tidsramar skapas stora 
risker. Då är ett ständigt pågående arbete med säkerheten och 
arbetsmiljön en kritisk faktor för att ingen på byggarbetsplatsen skall vara 
någon av dem som hamnar med i döds- eller skadestatistiken.  

1.1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning den 
personliga skyddsutrustningen används på NCC:s byggarbetsplatser och 
hur personalens syn på utrustningen är. Därtill undersöks hur ledningen 
arbetar med dessa frågor samt att försöka identifiera eventuella 
framgångsfaktorer kring projektet SCOO.  

1.1.2 Mål 
Målet med detta examensarbete är att undersöka varför den personliga 
skyddsutrustningen inte alltid används enligt NCC:s föreskrivna 
ordnings- och skyddsregler, samt att finna lösningar på eventuella 
problem som kan hjälpa NCC att öka användningen av den personliga 
skyddsutrustningen på byggarbetsplatserna.  

1.1.3 Frågeställningar 
Detta examensarbete vill besvara följande frågeställningar: 
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 Hur kan vi få hela byggarbetsplatsen att använda den personliga 
skyddsutrustningen som krävs för att arbeta och vistas där? 

 Går det att identifiera några framgångsfaktorer? 
 Hur är den upplevda arbetsmiljön på byggarbetsplatsen? 

1.1.4 Avgränsningar 
Då NCC är ett nationellt och internationellt företag [NCC internationellt, 
2017] var det nödvändigt att göra avgränsningar. Examensarbetets 
undersökning är begränsat till projektet Sky City Office One (SCOO) som 
ligger vid Arlanda flygplats. Då detta examensarbete endast motsvarar 15 
högskolepoäng fanns det inte utrymme att göra en geografiskt större 
undersökning 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 
Detta avsnitt handlar om hur det ser ut med olyckor i byggindustrin, både 
för branschen i stort, men även de inblandade aktörerna i projektet SCOO  

1.2.1 Olyckor i byggbranschen 
Byggbranschen är en av få branscher där det sker dödsolyckor [AMV 
dödsfall, 2017]. Olycksstatistiken visar tydligt att tillbuden i Sverige har 
minskat i jämförelse med hur byggtakten har ökat, se tabell 1.1. 

År Bostäder Tillbud Bostäder/tillbud 

2010 18100 3066 5,9 

2011 18500 3234 5,7 
2012 15900 3345 4,8 
2013 23900 3514 6,8 
2014 27900 3331 8,4 
2015 36400 3605 10,1 
2016 50000 3637 13,7 
Tabell 1.1 – Utveckling av byggindustrin sett till påbörjad lägenhet per tillbud. 

Behovet av arbetskraft kan leda till att flera anställs utan erforderlig kunskap 
och erfarenhet. En aspekt som också måste tas i beaktning är mörkertalet av 
olyckor, det vill säga de som inte rapporteras in. 

Statistiken från arbetsmiljöverket gäller endast arbetsolyckor som 
resulterat i sjukfrånvaro, det vill säga inte mindre skador som tillåter 
arbetaren att fortsätta jobba. En eventuell omplacering till annan tjänst 
inom företaget på grund av skada syns inte heller. 
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1.2.2 NCC 
Nordic Construction Company, eller NCC som det vanligtvis kallas, är ett 
bygg och utvecklingsföretag som grundades 1 januari 1989. Företaget 
grundades då de två tidigare företagen, Johnsson Construction Company 
(JCC) och Armerad Betong Vägförbättringar (ABV), slogs samman och 
bildade NCC. Idag är företaget ett av de ledande i norra Europa och 
omsatte år 2016 53 Mdr SEK med sina 17 000 anställda [NCC historia, 
2017]. Idag har NCC främst två olika verksamheter; NCC Bygg och NCC 
Infrastruktur.  

Detta examensarbete utförs under NCC Bygg Uppsala, vilka främst 
bygger bostäder och kontor, både kommersiella och officiella lokaler. 

  

Figur 1.1 NCC logotype 

1.2.3 UPB 
UPB är en entreprenörsgrupp i Lettland med över 40 stycken ingående 
entreprenörer. De har varit verksamma nationellt och internationellt i 25 
år. Fördelningen mellan internationella och nationella projekt är 70/30 
(%). Idag är de verksamma i hela Skandinavien, men även i andra 
Europeiska länder [UPB, 2007]. 

UPB har varit underentreprenör åt både Skanska och NCC. Vid SCOO 
som denna undersökning är utförd på är de anlitade för att sköta både 
stomleverans och stomresningen. 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 UPB logotype 
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1.2.4 Sky City Office One (SCOO) 
Projektet som undersöktes var NCC:s nybyggnation vid Arlanda som går 
under namnet Sky City Office One (SCOO) och där Swedavia är beställare. 
Byggnationen består av två huskroppar på totalt ca 20’000 kvm. SCOO 
kommer att bli en kontorsbyggnad och planeras vara klart i augusti 2018. 
När detta examensarbete utfördes var schaktningen klar och stomresning 
skulle påbörjas. 

 SCOO är det första steget i utvecklingen av ett nytt kontorslandskap som 
kommer att ligger i direkt anslutning till Arlanda flygplats. Visionen visas 
i figur 1.3 och figur 1.4.  

 

Figur 1.3 – Sky City Office One 
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Figur 1.4 – Kontor i Sky City Office One 

Organisationen för projektet redovisas i figur 1.5.  De yrkesrollerna som är 
involverade i detta examensarbete är projektchef, platschef, Klimat-/ 
miljö- och arbetsmiljöansvarig (KMA), arbetsledare samt blockchef.  

I detta projekt använder NCC dels egna yrkesarbetare (YA) där samtliga 
talar svenska och dels underentreprenören (UE) UPB där samtliga talar 
lettiska. UPB har en arbetsledare som talar god engelska samt några få 
yrkesarbetare som talar viss engelska. 
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Figur 1.5: Organisationsplan SCOO 
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1.2.5 NCC:s ordning- och skyddsregler 
För att undvika personskador och olyckor har NCC tagit fram speciella 
ordnings- och skyddsregler som samtlig personal som vistas på 
byggarbetsplatsen skall ha läst igenom och skrivit under. Exempel på 
sådant som står i ordnings- och skyddsreglerna är vilken typ av 
utrustning som måste bäras, vilka stegar som får användas för att undvika 
fallolyckor, förbud mot alkohol och droger samt vad som ska hända ifall 
reglerna inte följs.  

1.2.6 NCC:s arbete mot olyckor och tillbud 
NCC har ett koncept kallat "Time Out" [NCC Time out, 2017] som är ett 
system som skall uppmana medarbetarna till en god psykosocial 
arbetsmiljö där de kan uttrycka sig direkt till varandra vid en osäker 
situation kopplad till ett arbetsmoment. Syftet med konceptet är att vilken 
medarbetare som helst som ser en potentiellt farligt situation eller 
arbetsmoment ska kunna ta en så kallad ”Time Out” och stoppa 
situationen innan olyckan inträffar.  

1.3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med examensarbetet har gått till och 
vilka metoder som har använts. Först förklaras de metodvalen som 
gjordes i studien, sedan följs detta upp av förklaringar kring enkätstudien, 
intervjuerna på plats, samt den litteraturstudie som gjordes. 

1.3.1 Metodval 
Undersökningen består av en kvantitativ del och en kvalitativ del. 
Enkätundersökning hade ett blandat upplägg med både kvantitativa och 
kvalitativa frågor. Det upplägget valdes för att skapa en uppfattning om 
hur yrkesarbetarna som grupp ser på de frågor som ställdes. Intervjuerna 
gjordes i kvalitativa form och riktades mot tjänstemän på samma 
byggarbetsplats (SCOO). Intervjuer som metod valdes för att det ansågs 
vara en enkelt och smidigt sätt att kunna få utförliga svar med en minimal 
risk för missförstånd. Därtill har en litteraturstudie företagits för att samla 
information kring ämnet arbetsmiljö och hur andra, bland annat tidigare 
examensarbeten, upplevt nyttjandet av den personliga 
skyddsutrustningen. 
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1.3.2 Enkäter 
Enkätstudier genomfördes mot arbetsgrupperna yrkesarbetare och 
underentreprenör. Enkäten togs fram i samråd med projekt- och platschef, 
arbetsmiljöingenjör samt verksamhetsutvecklare där deras erfarenheter 
och kunskaper togs i beaktning. Resulterande enkät återfinns som bilaga 1. 
Då UPB endast har lettisk arbetskraft översattes enkäten av Elina Erlman 
till lettiska. 

För att kunna undersöka eventuella likheter respektive skillnader i 
yrkesarbetarnas syn på den personliga skyddsutrustningen beroende på 
om den medverkande är anställd hos NCC eller underentreprenören, 
vänder sig enkäten till båda grupperna.  

Enkätens utformning är kortfattad för att skapa en så hög svarsfrekvens 
som möjligt. Majoriteten av frågorna är av ja/nej-karaktär, resterande 
frågor är en blandning av graderingsfrågor samt öppna frågor för mer 
uttömmande svar. 

Enkäten har delats in i olika avsnitt för de olika kategorierna som berörs i 
syfte att göra enkäten mer luftig. Nedan tas de olika kategorierna upp 
med en tillhörande kortare beskrivning: 

 Erfarenhet  
Syftar till att kartlägga individens erfarenheter inom 
byggbranschen i form av vilka företag denne arbetat för, hur länge 
individen har arbetat, samt vilken yrkesroll individen har. 
 

 Säkerhet 
Här kartläggs individens upplevda säkerhet på arbetsplatsen, 
kontrollfrågor om ansvarig part och hur väl individen tagit del av 
NCC:s säkerhets- och ordningsregler 
 

 Organisation 
Denna del avser att få svar på frågorna kring huruvida den 
personliga skyddsutrustningen är tillräcklig eller för omfattande, 
samt individens upplevda stöd från arbetsledningen. 
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 Olyckor och tillbud  
Består av två frågor med följdfrågor kring erfarenheter av olyckor, 
samt inställningen till den personliga skyddsutrustningen. 
 

 Kommunikation 
Berör två verktyg hos NCC, "Time Out" och olycksrapporteringen, 
hur de nyttjas och deras förbättringsområden, samt en fråga om 
språkliga barriärer. 

Kategoriernas utformning baserades på syftet med rapporten. Frågorna 
och kategorierna hölls ner i syfte att få en högra svarsfrekvens då en 
längre enkät kan kännas avskräckande. 

När den första enkäten var klar, provades den som pilotstudie för att 
validera att enkätens att frågor var rätt formulerade [Eljertsson, 1996]. 
Detta första utkast gavs till en testperson och reviderades sedan för att 
bättre fylla syftet. Denna process fortsatte tills den slutliga enkäten hade 
tagits fram. 

1.3.3 Intervjuer 
För att kunna undersöka och kartlägga hur ledningen arbetar med 
arbetsmiljö och den personliga skyddsutrustningen utfördes personliga 
intervjuer på plats i Arlanda. Syftet var att undersöka om tjänstemän och 
yrkesarbetare har samma syn på den personliga skyddsutrustningen. 
Intervjuerna gjordes även för att identifiera och kartlägga eventuella 
framgångsfaktorer eller brister inom SCOO i syfte att få de anställda att 
använda den kravställda personliga skyddsutrustningen. De yrkesrollerna 
som intervjuades var arbetsledare, KMA, blockchef, platschef, projektchef 
samt arbetsledaren för UPB.  

Då de som intervjuades har olika yrkesroller och arbetar med arbetsmiljö 
på olika vis för byggprojektet fick de frågor som passade just deras roll i 
arbetet med arbetsmiljön och den personliga skyddsutrustningen. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3. 

1.3.4 Litteraturstudie  
En litteraturstudie gjordes för att skaffa information kring ämnet 
arbetsmiljö och de delar som ingår i arbetet kring arbetsmiljön på 
byggarbetsplatser. Den information som använts kommer främst från 
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arbetsmiljöverket och det digitala arkivet Diva-portal, som är ett arkiv för 
tidigare vetenskapliga uppsatser. Via Diva-portalen hittades tidigare 
examensarbeten inom ämnet arbetsmiljö och personlig 
skyddsutrustningen inom byggsektorn.  
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2. LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien tar upp berörd lagstadgar och branschrelaterad 
information. Här förklaras begreppet BAS-U, NCC:s ordnings- och 
skyddsregler, och branschens nollvision 

2.1 Arbetsmiljö 
I detta kapitel kommer det allmänna begreppet arbetsmiljö att förklaras 
och definieras i allmänhet, men även vad som är specifikt för 
byggbranschen.  

Som tidigare nämnt i kapitel 1.2.1 är byggbranschen en av få branscher i 
Sverige där det sker dödsfall och den bransch som har en av det högsta 
antalet tillbud. 

Arbetsmiljöverket är den statliga myndighet som formulerar lagar och 
föreskrifter som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara på 
arbetsplatser för att en säker, trivsam och hälsosam arbetsmiljö skall råda. 
Dessa styrs först och främst av arbetsmiljölagen, men även av flertalet 
olika föreskrifter. 

Arbetsmiljö är ett brett begrepp och involverar många aspekter och 
definieras enligt national encyklopedin: 

Den uppmärksamhet som ägnades arbetsmiljön var länge i huvudsak 
riktad mot de risker för liv och hälsa som förknippats med olika 
arbeten; i anslutning härtill skapades så småningom ett ordnat 
arbetarskydd. Numera har perspektivet vidgats. I den svenska 
arbetsmiljölagen från 1977 är målsättningen att miljön skall anpassas 
till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende och 
vara tillfredsställande med hänsyn till den sociala och tekniska 
utvecklingen. Miljön skall vara sund och säker, tillfredsställande och 
betryggande. Man skall sträva efter att ordna arbetet så att 
arbetstagaren själv kan påverka sin arbetssituation. Tanken är att 
arbetet skall anpassas till människan, inte tvärtom. [Fahlbeck, 
1994] 

Den här rapporten syftar främst till användningen av den personliga 
skyddsutrustningen, men berör även delvis den psykosociala 
arbetsmiljön. 

2.1.1 Arbetsmiljölagen (AML) 
Arbetsmiljölagen togs i kraft 1977 och är den lag som ska reglera 
arbetsmiljön så att ohälsa inte förekommer på arbetsplatser 
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[arbetsmiljöupplysningen, 2017]. Till en början tog lagen bara upp den 
fysiska arbetsmiljön men har på senare tid reviderats och tar nu även 
hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön. Det är arbetsmiljöverket som 
har uppdraget att arbeta med och kontrollera arbetsmiljön runt om i 
landet. Lagen tar upp de grundläggande delarna som sedan kompletteras 
av ett flertal olika författningar. Det är arbetsgivaren som har ansvaret att 
aktivt arbeta för och sträva mot en god arbetsmiljö samtidigt som det är en 
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare att detta uppfylls.  

I arbetsmiljölagen [1994] 1 kap 1§ framgår det att syftet med lagen är: 
"Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” Även om det är arbetsmiljöverket 
som har ansvar att kontrollera arbetsmiljön har NCC egna uppföljningar 
och arbete mot en god arbetsmiljö. 

2.1.2 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 
För att komplettera och förtydliga arbetsmiljölagen har arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS) tagits fram. Författningssamlingen består av ett 
hundratal olika föreskrifter och förklarar bland annat mer i detalj hur vissa 
typer av arbeten skall utföras för att det skall ske på ett säkert sätt samt 
ger råd om hur arbetsmiljölagen skall tolkas. Nedan kan läsas hur den 
personliga skyddsutrustningen definieras i AFS [2001:3]. 

"Tillämpningsområde och definitioner  

1 § Med personlig skyddsutrustning avses i dessa föreskrifter varje utrustning 
som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker 
som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje 
tillbehör, som är avsett att uppfylla detta mål. Följande utrustningar är 
undantagna från föreskrifterna:  

a) Vanliga arbetskläder och uniformer, som inte är särskilt utformade för att 
skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa.  

b) Utrustning som används för självförsvar eller i avskräckande syfte.  

c) Bärbar utrustning för att upptäcka och varna för risker och olägenheter” 

Det finns alltså inga exakta riktlinjer på vad som är tvunget att bäras utan är 
upp till varje företag att själva bestämma vilken nivå de tycker behövs på 
arbetsplatsen för att tillbud och olyckor ej skall uppkomma. 
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2.1.3 BAS-U 
För varje byggprojekt behövs det en person som har det yttersta ansvaret 
på plats när det kommer till arbetsmiljö och denna roll kallas för BAS-U. 
Det är byggherrens uppgift att se till att det finns en BAS-U på dennes 
bygge. BAS-U ansvarar således för arbetsmiljön under produktionen. 
Arbetsmiljöverket [AV byggmiljösamordnare, 2017] definierar BAS-U 
enligt följande: 

”Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av byggherren eller 
uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett 
byggprojekt. De ska bland annat se till att det finns förutsättningar för att jobba 
säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra. 

Byggherren (uppdragstagaren) är ansvarig för att Bas-P och Bas-U har den särskilda 
praktiska och teoretiska kunskap som ett uppdrag kräver. De Bas-P och Bas-U som utses 
kan vara både juridiska eller fysiska personer. En fysisk person är en enskild människa 
medan en juridisk person kan vara ett aktiebolag.”  

BAS-P och BAS-U har samma ansvar men benämns olika beroende på vilket 
skede byggprocessen befinner sig i. BAS-P har ansvaret under det tidiga stadiet 
när bygghandlingar tas fram, projekteringen, men lämnar sedan över ansvaret 
till BAS-U vid början av byggnationen. 

För projektet SCOO är det platschefen som är tilldelad rollen som BAS-U och 
det är alltså Swedavias ansvar att se till att en person tilldelas denna roll så 
länge inte annat är avtalat. Swedavia lät NCC tillsätta en egen projektchef i 
projektet. 

2.1.4 NCC:s ordnings- och skyddsregler 
NCC har inom organisationen tagit fram generella ordning- och 
skyddsregler som gäller för samtliga produktionsarbetsplatser i Sverige. 
Syftet med dessa är att kravställa vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på 
NCC:s byggarbetsplatser och dessutom säkerställa att samtlig personal 
tagit del av informationen genom en skriftlig kvittens. Dokumenten 
innehåller information om vem som är ansvarig för hantering av 
dokumenten, vilka följderna blir vid förseelser med mera, men även 
direktiv för besökare. 

Dokumenten återfinns i bilaga 2. 
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2.2 Branschens nollvision 
I snitt omkommer en person i månaden i den svenska byggbranschen 
vilket har fått Sveriges Byggindustrier (SBI) att aktivt arbeta mot en 
nollvision avseende omkomna och skadade.  

I arbetet mot nollvisionen inom byggindustrin har flera arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer slutit sig samman för att aktivt arbeta mot en 
säkrare arbetsplats. Arbetet påbörjades under 2012 och året därpå gavs en 
skrift ut, En säker arbetsplats - Din och min arbetsplats, [Sveriges 
byggindustrier, 2013]. Skriften är en vägledande text med tydliga 
förklaringar om hur ett företag skall arbeta med arbetsmiljö, mot en 
säkrare och en mer hälsosam arbetsplats. De olika delarna som skriften tar 
upp är följande: 

 Om säkerhet 
 Attityder och beteenden  
 Roller och ansvar 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 Introduktion av nya medarbetare 
 Samverkan 
 Kom igång! 

2.2.1 Utvecklingen av tillbud 
Enligt statistik från arbetsmiljöverket [AMV arbetsskadestatistik, 2017] 
hamnar byggindustrin på en tredjeplats med 11 % av antalet skador som 
har resulterat i sjukskrivningar sedan 2010 i Sverige.  

Statistik över hur tillbud är fördelade över olika branscher återfinns i 
bilaga 4. 
 

Typ av 
skada 

Antal % Med 
frånvaro  

Utan 
frånvaro 

Frånvarodagar 

Fall från 
höjd 

24 st 13 % 19 5 390 

Fall på 
samma 
nivå 

24 st 13 % 18 6 259 

Ögon 16 st 9% 4 12 17 
Kniv 15 st 8% 8 7 107 
Ej handskar 11 st 6% 7 4 76 
     Summa: 849 

Tabell 2.1 Skadestatistik från NCC Mälardalen 2008/01/01-2014/04/02 
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Tabell 2.1 visar skadestatistik från NCC Mälardalen.  Det som framgår 
från tabellen är att den största andelen skador är fallskador och dessa har 
även störst risk att leda till sjukfrånvaro. 
 

2.2.2 Utvecklingen av den personliga skyddsutrustningen 
Att förbättra arbetsmiljön och att minska antalet dödsfall och tillbud är ett 
ständigt arbete som syns tydligt på hur den personliga skyddsutrustningen har 
utvecklats. Utrustningen är någonting som har förändrats över tid, men även 
mellan företag skiljer sig användningen av den personliga skyddsutrustningen 
till viss del. Bland de stora aktörerna i Sverige är NCC den enda som har krav 
på att hakrem skall användas. Första januari 2016 infördes det krav på att 
hakrem och skyddsglasögon skall bäras på samtliga av NCC:s 
byggarbetsplatser i Sverige. Problemet som NCC såg med att inte använda 
hakrem var att vid en fallolycka fanns det en risk att hjälmen kunde åka av och 
att personen då skulle vara oskyddad när denne träffar marken.  

2013 införde NCC Finland krav på skyddsglasögon och en jämförelse på 
olyckor mellan NCC Sverige och Finland visar att det i Sverige skedde 13 
tillbud varav fem ledde till sjukskrivning under 2015 medan det i Finland 
inte skedde ett enda tillbud [NCC , 2017].  
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3. RESULTAT 
Resultaten som visas är först de svenska enkäterna, följt av de lettiska, och 
avslutas med intervjuerna. Resultaten redovisas i både stapel- och 
cirkeldiagram samt sammanställande text. Frågorna i enkäten återfinns i 
bilaga 1 samt intervjufrågorna i bilaga 3. 

3.1 Enkätundersökning  
Enkäterna gjordes enligt tidigare nämnd metod och lämnades ut vecka 15 
på SCOO.  

3.1.1 De svenska enkäterna 
Deltagandet var frivilligt och anonymt. Samtliga 19 deltagare var män 
som talade flytande svenska. Den genomsnittliga svarsfrekvensen låg på 
83 %.  

Resultatet av fördelning av yrkeserfarenheten samt antal år som 
deltagarna varit anställda hos NCC visas i figur 3.1 och 3.2. Den 
genomsnittliga yrkeserfarenheten hos yrkesarbetarna låg på 20,5 år.  

   

Figur 3.1 – Fördelning yrkeserfarenhet 
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Figur 3.2 – Antal år anställd hos NCC 

Av de 19 deltagarna som deltog angav åtta stycken att de har arbetat hos 
ett annat byggföretag de senaste fem åren och där de upplevde att 
arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet var likvärdigt. Av de resterande nio 
deltagarna som svarade var det åtta som svarade att de inte hade tidigare 
erfarenhet och en som inte angav svar. Resultaten illustreras i figur 3.3.  

 

 Figur 3.3 – fördelning av tidigare erfarenhet 

Ingen av deltagarna angav att de kände sig osäker på arbetsplatsen, och 
fördelningen mellan mycket säker och säker var jämnt fördelad, se figur 3.4..  
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Figur 3.4 – Upplevd säkerhet på byggarbetsplatsen 

Uppfattningen hos deltagarna kring vem som är ansvarig för arbetsmiljön 
på arbetsplatsen hade en klar majoritet, 13 stycken svarade att det var 
platschefen (BAS-U) som var ansvarig, ca en fjärdedel (5st) svarade att alla 
bär ett delat ansvar, två svarade KMA eller skyddsombud och två svarade 
inte. Fyra deltagare gav otydliga svar och räknas inte med. Vissa gav fler 
svar och då har samtliga svar räknats med. 

På frågeställningen vem som ansvarar för att den personliga 
skyddsutrustningen används korrekt angav en tydlig majoritet (14st) att 
det är personen själv som bär ansvaret. Utöver det var det en stor 
spridning mellan skyddsombud (5st), sedan ett varsin omnämnande av 
följande: alla, platschef, arbetsledning. Tre deltagare gav fler än ett svar och 
samtliga svar räknades med. 

Samtliga svarade att de tagit del av NCC:s ordnings- och skyddsregler. På 
följdfrågan hur väl de kunde innehållet var det dock en jämn fördelning 
mellan Ja (10st) och Delvis (9st).  

De organisatoriska frågorna inleds med det upplevda stödet från 
arbetsledningen kring arbetsmiljörelaterade frågor. Svaren redovisas i 
figur 3.5. Den efterföljande frågan berör deltagarnas åsikt kring nivån på 
den personliga skyddsutrustningen och de svaren redovisas i figur 3.6.  
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Figur 3.5 – Upplevt stöd från arbetsledningen  

 

Figur 3.6 – Nivå på personlig skyddsutrustning  

Åtta deltagare tyckte att en eller flera delar av den personliga 
skyddsutrustningen försvårade deras arbetsuppgift, figur 3.7. I följdfrågan 
bads deltagarna specificera vad det var som försvårade deras arbete, 
resultatet sammanställs i figur 3.8. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt

An
ta

l d
el

ta
ga

re

Upplevt stöd

Upplevt stöd från arbetsledningen

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

För hög Tillräcklig För låg

An
ta

l d
el

ta
ga

re

Nivå på NCCs krav

Nivå på NCCs krav på personlig 
skyddsutrustning



Arbetsmiljö- identifiering kring användning av den personliga skyddsutrustningen 
 

20 
 

 

Figur 3.7 – Försvårande av arbetsuppgift på grund av den personliga skyddsutrustningen 
  

 
Figur 3.8 – Försvårande personlig skyddsutrustning 
 
 
Endast en deltagare ansåg sig sakna någon personlig skyddsutrustning 
och detta var aktiva hörselkåpor. 

När deltagarna frågades ifall de skulle kunna tänka sig att vara 
skyddsombud var det 14 stycken som svarade nej, medan det var fyra 
stycken som svarade ja, samt en som ej angav något svar. 

42%

58%

Försvårande av arbetsuppgift 
p.g.a. personlig 

skyddsutrustning

Försvårar Försvårar ej



  

21 
 

Deltagarna uppmanades därefter att förklara varför de svarat som de gjort 
på föregående fråga. Av de som svarade att de kunde tänka sig vara 
skyddsombud var den en som gav en anledning vilket var att skydd och 
säkerhet är viktigt för honom. De som svarade att de inte kunde tänka sig 
att vara skyddsombud hade dessa motiveringar: 

 För dåligt insatt 
 Passar inte mig 
 Har varit ombud tidigare och att det är bra med nya ansikten 
 Ont om tid 
 Att det finns språkliga barriärer mellan de svensk- och icke 
 svensktalande arbetskraften. 
 Att vissa har dålig inställning till skydd och säkerhet över lag 

På frågan om man varit med om en olycka eller tillbud på NCC:s 
arbetsplatser var det strax över hälften av deltagarna (11st) som svarade 
ja, figur 3.9. 

 

Figur 3.9 – Erfarenhet av olycka/tillbud på NCC:s arbetsplats 

Av de elva deltagarna som svarade att de hade erfarenhet av 
tillbud/olycka hos NCC var det sex stycken som svarade på följdfrågan 
vad följden blivit. Svaren syns här nedan: 

 Mer fokus på skydd 
 Se till att följa regler 
 Utredning 
 Time Out 
 Krav på hjälm inomhus i källare 
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Det var dock endast en deltagare som angivit att tillbudet påverkat hans 
inställning till den personliga skyddsutrustningen. Åtta stycken svarade 
att det ej påverkat deras inställning, samt två stycken som ej svarade. 

En majoritet av deltagarna (10) trodde att det sker tillbud på grund av 
bristande ansvarstagande kring den personliga skyddsutrustningen, sex 
stycken trodde inte att det kunde vara en anledning och de tre återstående 
deltagarna angav inget svar. 

Ca hälften av de tio deltagarna som trodde det kunde vara en anledning 
angav följande som möjliga orsaker: 

 Telefon 
 Stress 
 Slarv (2) 
 Folk orkar inte ta på sig skyddssele 
 Dålig inställning till det skydd som finns 

På frågan om det existerar en språklig barriär och skillnad i arbetsmiljö 
mellan de svenska yrkesarbetarna och de lettiska UPB svarade tolv 
stycken ja och sju stycken nej. 

På vilket sätt deltagarna upplevde denna skillnad uppgavs till: 

 Brist på språkkunskap 
 Upplagt för missförstånd 
 Svårt att förstå varandra  
 Språket 
Det var endast en deltagare som inte hört talas om Time Out, men det var 
endast tre deltagare som hade använd sig av det. Av dessa var det två stycken 
som svarade på ifall det var enkelt och båda svarade ja. Det var åtta deltagare 
hade rapporterat in tillbud/olycka någon gång, sex stycken av dem ansåg att 
det var enkelt, se figur 3.10.   

Därefter frågades ifall processen skulle kunna göras enklare och då ansåg 
två deltagare att det skulle kunna göras enklare, medan en deltagare 
tyckte att det var enkelt nog.  
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Figur 3.10 – Rapportering av olycka/ 
 Olycka 
 
Svarsfrekvensen på den sista frågan som lät deltagaren ta upp och 
kommentera vad som helst var 0 %. 

  

3.1.2 De lettiska enkäterna 
Det var tolv lettiska yrkesarbetare som deltog i enkätundersökningen. 
Enkäten var densamma som den svenska med undantag för två frågor 
vilka berörde hur många år deltagaren varit anställd hos NCC, samt 
tidigare anställningar. Frågorna är ej applicerbara för de lettiska 
deltagarna och faller således bort. 

I likhet med den svenska enkäten var alla deltagare män och 
svarsfrekvensen låg även hos de lettiska deltagarna på 83 %. Den 
genomsnittliga yrkeserfarenheten låg på 8 år. Resultatet visas i figur 3.11. 
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Figur 3.11 - Yrkeserfarenhet 

Den upplevda säkerheten på arbetsplatsen upplevdes som säker och visas i 
figur 3.12.  

 

Figur 3.12 – Upplevd säkerhet på byggarbetsplatsen 

På frågan om vem som ansvarar för arbetsmiljö på arbetsplatsen var det 
endast sju stycken (58 %) som valde att svara, av dem svarade fyra stycken 
"jag", två svarade "chefen", och en svarade arbetsledningen.  

På frågan om vem som var ansvarig för att den personliga 
skyddsutrustningen används korrekt svarade samtliga tolv deltagare att 
det var de själva som bar ansvaret. 

På frågorna ifall de hade tagit del av NCC:s Ordnings- och skyddsregler 
angav två stycken att de inte tagit del av dem och tio stycken att de hade 
tagit del av dem. På följdfrågan ifall de kände till innehållet svarade nio 
stycken att de kände till dem medan te stycken delvis kände till innehållet. 
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Det upplevda stödet från arbetsledningen kring arbetsmiljöfrågor var 
överlag bra, men en deltagare upplevde stödet som dåligt, vilket visas i 
figur 3.13. 

 

Figur 3.13 – upplevt stöd från arbetsledningen. 

När frågan om nivå på den personliga skyddsutrustningen ställdes blev 
svaret som figur 3.14 nedan visar: 

 

Figur 3.14 – Nivå på personlig skyddsutrustning. 

Då deltagarna sedan fick svara på frågan ifall de ansåg att den personliga 
skyddsutrustningen försvårade deras arbete svarade majoriteten ja och två 
faktorer specificerades som problematiska; skyddsglasögonen samt 
hakremmen. Resultaten visas i figur 3.15 och 3.16.  
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Figur 3.15 – Försvårande av arbetsuppgift på   
grund av personlig skyddsutrustning 

 
Figur 3.16 – Försvårande personlig utrustning 
 

Här anges också att skyddsglasögonen immar vilket upplevs som ett 
problem, men även hakremmen upplevs problematisk av deltagarna. En 
svetsare skriver att den utgör en risk vid liggande svetsning då plasten 
kan smälta och ge svåra brännskador. Det var ingen av deltagare som 
kände att de saknade någon ytterligare personlig skyddsutrustning. 

Åtta stycken av deltagarna skulle inte kunna tänka sig att bli 
skyddsombud, medan fyra stycken svarade att de kunde tänka sig det. Av 
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de som svarade att de inte skulle kunna tänka sig att vara skyddsombud 
var anledningarna saknat intresse samt att de ej ville ha ett ökat ansvar. 

Det var endast två deltagarna (17 %) som inte hade varit med om en 
olycka/tillbud på någon av NCC:s arbetsplatser, se figur 3.17. De två som 
varit med om olycka/tillbud svarade att deras inställning till den 
personliga skyddsutrustningen inte hade ändrats. 

   

Figur 3.17 – erfarenhet av olycka/tillbud på NCC:s arbetsplats s 

På frågan ifall de hade rapporterat en olycka var det endast en deltagare 
som hade gjort det, figur 3.18, medan fem deltagare svarade att det var 
enkelt att göra. 

 

Figur 3.18 – rapportering av olycka/tillbud 
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Det var tio stycken (83 %) av deltagarna som ansåg att olyckor/tillbud 
skedde på grund av bristande ansvarstagande kring den personliga 
skyddsutrustningen, medan en svarade att han trodde det gjorde det. En 
angav inget svar. 

Lika många (83 %) svarade att de inte upplevde några språkliga barriärer 

Det var sju deltagare som hade hört talas om Time Out, och tre stycken 
svarade att de hade använd sig av det. 

 

3.2 Intervjustudie 
Intervjuerna gjordes mellan intervjuarna (författarna) och en individ åt 
gången. De intervjuade yrkesrollerna var följande: KMA, plats-, projekt- 
och blockchef, samt tre arbetsledare. 

Svaren från deltagarna påvisar en tydlig relevans mellan deltagarens 
erfarenhet och yrkesroll vilket bidrar till individens bias. Svaren kan 
därför inte tolkas helt objektivt enligt Steinar Kvale [Kvale, 1997].  

Resultaten från intervjuerna redovisas i kategoriform och inte fråga för 
fråga. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3. 

3.2.1 Erfarenhet 
Gemensamt för alla intervjuade var att de hade en bakgrund inom 
byggbranschen. Samtliga utom KMA började som snickare/hantverkare 
för att sedan arbeta som arbetsledare. De två svenska arbetsledarna blev 
anställda vid årsskiftet 2017. NCC:s KMA hade haft anställning hos NCC i 
1,5 år. Block-, plats, och projektchef hade en genomsnittlig anställning hos 
NCC på 33 år. 

3.2.2 Organisation 
Det existerar en stor spridning i den upplevda skillnaden i arbetsmiljö och 
säkerhet mellan SCOO och tidigare projekt, dock ingen som ansåg att 
SCOO håller en lägre nivå. 

Fyra av de intervjuade ansåg att de fick bra stöd från sin chef på SCOO, 
medan två stycken ansåg att de behövde mer stöd och att ville ha en mer 
sympatisk ledning från NCC.  

De intervjuade ville ha mer stöd och deltagande ifrån NCC:s 
huvudkontor, mer information kring beslut och mer stöd från NCC:s 
arbetsmiljöingenjörer. 
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Alla deltagarna utom en upplever att deras åsikter får gehör, samt att alla 
utom en når ut bra till sina medarbetare. 

3.2.3 inställning 
En tydlig konsensus kring den upplevda arbetsmiljön på SCOO är att den 
är bra. Tre stycken deltagare svarade citerat, "ganska bra". Av de tre 
svaren kommer ett från projektchefen samt två från arbetsledare. 

Konsensus råder även bland de intervjuade att den personliga 
skyddsutrustningen inte alltid används korrekt. En majoritet tar upp en 
upplevd problematik kring användandet av skyddsglasögon och 
skyddshjälm. Flera möjliga anledningar ges där hälften nämner attityd 
som en sådan, utöver det kan inga tydliga sammanhang urskiljas. 

Att det även råder tvång att bära skyddshjälm inomhus ansåg en majoritet 
av de intervjuande vara överflödig. 

3.2.4 Utmaningar 
Den största utmaningen kring arbetsmiljön skiljde sig mellan de 
intervjuade utan någon klar indelning baserat på yrkesroll eller erfarenhet. 
Två deltagare ansåg att det var de språkliga barriärerna, två ansåg att det 
var att säkerställa att den personliga skyddsutrustningen användes, en 
deltagare ansåg inte att det fanns några utmaningar, och den sista svarade 
att användningen av NCC:s konsekvenshandlingar. 

De vanligaste arbetsmiljörelaterade frågorna som de intervjuade dagligen 
fick handskas med berodde på den yrkesroll deltagaren hade. 
Arbetsledarna hanterar mer säkerhet och tillbud, projektchef får hantera 
klagomål utifrån, och platschef hanterar certifikat, steghantering m.m. 

3.2.5 Språk 
En klar majoritet anser att språket är ett hinder som hämmar 
kommunikationen. Även en skillnad i arbetsmiljökultur påtalas, där NCC 
anses ha en högre nivå. 

En av arbetsledarna hade ett förslag på införande av flaggor på hjälmarna 
för att visa vilka språk ägaren behärskade som en dellösning i den 
upplevda språkliga barriären. 

3.2.6 Time Out 
Tre fjärdedelar av deltagarna ansåg att konceptet Time Out var bra men 
ansåg att det fanns okunskaper kring hur det ska dokumenteras och som 
behöver förbättras. 
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3.2.7 Projekt- och platschef 
Både projekt- och platschefen fick ytterligare ett flertal frågor vid intervjun 
på grund av deras yrkesroll. Dessa berörde NCC:s konsekvensrutiner, 
ledarskapsstil, erfarenhetsåterföring, och uppföljning av 
arbetsmiljöutbildning. 

Båda anger att de använt konsekvensrutinen en gång tidigare, dock 
oberoende av varandra. Platschefen anser att de 10 000kr i böter är 
tillräckligt, medan projektchefen inte hade en formulerad åsikt, men båda 
ansåg att det var ett verktyg som borde användas mer. 

Det som de hade gemensamt i ledarskapsstil var att de båda kunde "trycka 
till" vid behov. Projektchefen påtalade att han ville och borde gå ut till 
byggarbetsplatsen oftare. 

Det fanns ingen ordnad uppföljning av arbetsmiljöutbildningarna som alla 
får delta i, men det skulle bli övningar kring det. 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 
Analys och diskussionsdelen är uppdelad i fyra delar. Den första delen 
berör och analyserar de svenska enkäterna, den andra delen berör och 
analyserar de lettiska enkäterna. Den tredje delen berör intervjuerna och 
avslutningsvis görs en analys där de tidigare delarna jämförs och 
gemensamma trender identifieras 

4.1 De svenska enkäterna 
Att ta i beaktning är antalet deltagare i studien. Enkäten bestod till större 
del av kvalitativa frågor, oftast med en gradering. Då enkäten syftar till att 
beröra attityder ger denna metod bäst bild av verkligheten.  

Enkäten avslutades med en öppen fråga där deltagarna fritt fick 
kommentera eller ta upp vad de ville som de kunde tänkas vara relevant 
till studien, och dessutom uppmanades till det vid utlämning av 
enkäterna. Eljertsson [1996, s.95] beskriver dessa öppna frågor som svåra 
då en liten andel svarar på dessa. Anledning kan vara att de inte spontant 
kan formulera några relevanta åsikter.  I linje med Eljertsson var det ingen 
som svarade på den avslutande öppna frågan.  

Enligt Eljertsson är det möjligt att filtrera olika teman ur svaren, detta 
visade sig även gälla för dessa enkäter. De två öppna frågorna som fick 
mest entydiga svar var dels frågan huruvida deltagaren skulle kunna 
tänka sig bli skyddsombud där 74 % (14) svarade nej. När de ställdes 
frågan varför de inte kunde tänka sig vara skyddsombud går det inte att 
se några gemensamma teman på grund av en låg svarsfrekvens samt 
spridda svar. Alla sex svaren är individuella, men de områden svaren 
berörde var bland annat bristande kunskapsnivån, tidsbrist, samt 
språkliga barriärer.  

Då det var 26 % som svarade annat än ”jag” på frågan kring vem som 
ansvarade för användningen av den personliga skyddsutrustningen kan 
det tolkas som att det finns oklarheter i frågan kring vem som har det 
yttersta ansvaret när det kommer till den användningen av den personliga 
skyddsutrustningen. 

Som resultatdelen visar var det 68 % (13) som svarade att det var 
platschefen (BAS-U) som var ansvarig för arbetsmiljön, 26 % (5) svarade 
att det var allas ansvar, och en deltagare svarade KMA.  
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Anledningarna till de svaren kan delvis bero på formuleringen, vilket togs 
i beaktning när frågorna skrevs, men även att deltagarna kan syfta till den 
juridiskt ansvariga personen. 

Då en klar majoritet svarade rätt ger det en insikt i att yrkesarbetarna har 
god kunskap i ansvarsfrågorna. Resultatet återspeglas i frågan kring hur 
deltagarna upplever hur säkra de känner sig på arbetsplatsen där samtliga 
kände sig säkra eller mycket säkra. 

När man ser till tidigare erfarenheter och anställning hos NCC ser man att 
majoriteten av deltagarna hamnar inom intervallet 0-10 år. Om man 
dessutom ser till frågan kring skillnad i nivå på arbetsmiljön hos tidigare 
företag som deltagarna arbetat för framgår det att nivån är likvärdig. 
Dessa faktorer innebär att en koppling mellan erfarenhet och år anställda 
hos NCC inte kan kopplas till den upplevda säkerheten.  

En koppling som däremot kan göras är att samtliga deltagare har tagit del 
av NCC:s ordnings och skyddsregler, samt ansåg sig helt eller delvis 
känna till innehållet i dessa. Dokumenten beskriver de regler som gäller 
för arbetsplatsen. Läsaren markerar sedan sina behörigheter och att denne 
har läst och tagit till sig informationen. 

Ytterligare en möjlig koppling till den upplevda säkra miljön är att endast 
en deltagare angav att han saknade aktiva hörselskydd. Detta är ett 
hjälpmedel för att kommunikationen skall fungera och som Emma 
Björklund & Carolina Silfverhjelm [2015], samt A. R. Hale [2000] påstår är 
det en förutsättning för en god säkerhetskultur. Resterande deltagare 
ansåg att de hade all nödvändig personlig skyddsutrustning. 

Däremot var det nära hälften av deltagarna som ansåg att den personliga 
skyddsutrustningen försvårade deras arbetsuppgift. En majoritet angav 
att det var skyddsglasögonen som orsakade denna svårighet på grund av 
att de immar igen.  

Mer än hälften av deltagarna har varit med om en olycka eller tillbud på 
en av NCC:s arbetsplatser. Endast en deltagares inställning till den 
personliga skyddsutrustningen blev påverkad vilket skulle kunna tyda på 
att yrkesarbetarna anser sig redan ha en sund inställning till den 
personliga skyddsutrustningen. 

Som både Hale och Danielsson & Haggärde beskriver är inställningen till 
säkerhet av yttersta vikt för en god säkerhetsmiljö på arbetsplatsen. 
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Trots att en stor del av deltagarna varit med om en olycka eller tillbud var 
det åtta av dem som hade rapporterat ett tillbud eller olycka. Processen 
anses vara enkel, dock var det två deltagare som ansåg att processen 
skulle kunna förbättras. 

Även fast deltagarna upplevde sig säkra på arbetsplatsen anger drygt 
hälften att de tror att olyckor eller tillbud sker på grund av faktorer som: 

  Stress 
 Dålig inställning 
 Slarv 

Det betyder således att en stor del av problemet ligger i attityden hos 
yrkesarbetarna. 

4.2 De lettiska enkäterna 
En tydlig skillnad i erfarenhet ses mellan de svenska och lettiska 
yrkesarbetarna, där de svenska arbetarna hade ett genomsnitt på ca 20 år, 
jämfört med de lettiska som låg på ca 8 år. Som Joakim Danielsson & Jakob 
Haggärde [2012] är det viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv att arbetarna 
har rätt kompetens för uppgiften, allt ifrån att hantera diverse maskiner, 
till arbetsledningen. Skillnaden här i erfarenhet skulle kunna kopplas till 
en viss skillnad i kompetens. Skillnaden som avses är den angående att 
jobba på en svensk arbetsplats hos NCC där de svenska yrkesarbetarna är 
anställda medan de lettiska arbetarna talar inte svenska, och har en annan 
kultur vilket påtalades i både enkät- och intervjustudien. 

Ingen av de lettiska yrkesarbetarna kände sig osäker på arbetsplatsen, 
dock kände de sig inte lika säkra som de svenska då endast två (17 %) 
personer kände sig mycket säkra, till skillnad från de svenska där nio (47 
%) personer kände sig mycket säkra. En anledning skulle kunna kopplas 
till tidigare nämnd skillnad i erfarenhet. 

Samtliga lettiska deltagare svarade att de själva ansvarade för att den 
personliga skyddsutrustningen används korrekt, vilket skiljer sig från de 
svenska arbetarna. Däremot var det drygt hälften av de lettiska deltagarna 
som svarade på frågan kring vem som är ansvarig för arbetsmiljön på 
arbetsplatsen (BAS-U), vilket skulle kunna tolkas som okunskap eller 
oklar formulering av frågan. 

Överraskande nog hade två deltagare inte tagit del av NCC:s ordnings- 
och skyddsregler, men i följdfrågan om kunskap kring innehållet i 
dokumentet angav samtliga att de kunde innehållet bra eller delvis. Då de 
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två deltagare som svarade att de inte hade tagit del av dokumentet borde 
ha angivit att de inte kände till innehållet men inte gjort det tyder på en 
möjligt oklar frågeställning/översättning eller att deltagaren inte formellt 
tagit del av dokumentet men informellt fått information kring den. 

Ingen deltagare angav att de saknade någon personlig skyddsutrustning, 
42 % ansåg att kraven på den personliga utrustningen var för hög. Det 
visade sig att en majoritet ansåg att utrustningen försvårade deras arbete 
(64 %). 71 % av de som ansåg att utrustningen försvårade arbetsuppgiften 
angav att skyddsglasögon som immar var ett problem. Motsvarande andel 
hos de svenska arbetarna var 63 %. Utöver detta nämndes hakremmen av 
43 % och det anmärktes att denna utgjorde en risk vid vissa typer av 
svetsning då den riskerar att smälta. 

Att inga deltagare saknar personlig utrustning speglas även i frågan kring 
huruvida deltagarna anser att olyckor/tillbud sker på grund av bristande 
ansvarstagande kring den personliga skyddsutrustningen där 91 % 
svarade att det inte gjorde det. Detta skiljer sig tydligt ifrån de svenska 
deltagarna där 63 % trodde att olyckor hände på grund av bristande 
ansvarstagande. En skillnad i attityd kan således urskiljas där de svenska 
deltagarna anser att brister avseende användning av den personliga 
skyddsutrustningen beror på lathet, slarv, och liknande medan de lettiska 
deltagarna anser att det beror på något annat. 

En möjlig anledning till att de lettiska deltagarna anser att det inte beror 
på slarv kan delvis bero på att endast två personer uppgivit att det varit 
med om olyckor/tillbud på NCC:s arbetsplatser, till skillnad från de 
svenska där elva personer hade varit med om det. Ingen av de två lettiska 
deltagarna svarade att deras inställning hade ändrats efter det.  

Ytterligare en anledning till varför deltagarna känner sig säkra på 
arbetsplatsen kan vara på grund av att de känner att de får bra stöd ifrån 
deras arbetsledning samt att samtliga deltagare tyckte att nivån på NCC:s 
krav på den personliga skyddsutrustningen var åtminstone tillräcklig. 
Alla utom en deltagare kände att de fick bra stöd ifrån ledningen, men en 
deltagare upplevde stödet som dåligt. En större andel lettiska deltagare(33 
%) jämfört med de svenska (21 %)svarade att de skulle kunna tänka sig 
vara skyddsombud. Anledningarna till varför deltagarna inte skulle 
kunna tänka sig bli det är för de lettiska deltagarna beroende på 
inställning, medan hos de svenska beror det delvis på inställning, utöver 
det nämner de tidsbrist och språkliga barriärer. 
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Än en gång ser man en koppling till den upplevda säkerheten hos de 
lettiska yrkesarbetarna, denna gång via frågan kring huruvida de 
upplever att det existerar några språkliga barriärer. I stark kontrast till de 
svenska deltagarna där 63 % svarade att det gjorde det så svarar endast 17 
% av de lettiska deltagarna att denna barriär existerar. Då majoriteten inte 
upplever det som ett problem är en rimlig anledning till att den upplevda 
säkerheten är god. 

Angående de organisatoriska verktygen som till exempel konceptet Time 
Out och rapportering av olycka/tillbud var de svenska yrkesarbetarna 
mer bekanta och aktiva med. Det var endast sju lettiska deltagare som 
hade hört talas om det, och det var endast tre lettiska deltagare som 
använt det. De svenska deltagarna var betydligt bättre på att rapportera 
olyckor och tillbud vilket skulle kunna kopplas till språkliga barriärer eller 
skillnader i kultur. Huruvida den processen var enkel; det var endast en 
lettisk deltagare som rapporterat en olycka/tillbud, men i följdfrågan 
svarade fem deltagare att de tyckte det var enkelt tyder på samma 
problem som beskrivits tidigare med eventuell oförståelse med mera. 

4.3 Intervjuer 
Det framgår av intervjun att samtliga intervjuade har en lång erfarenhet 
inom byggbranschen med en genomsnittlig yrkeserfarenhet på 33år. Det 
överstiger yrkesarbetarnas genomsnittliga yrkeserfarenhet som ligger på 
ca 20 år. Den långa yrkeserfarenheten och att en stor majoritet intervjuade 
hade en bakgrund som yrkesarbetare har gett dem god inblick i alla 
organisatoriska led och skulle kunna identifieras som en framgångsfaktor 
för bland annat en god arbetsmiljö. 

Resultaten från intervjuerna visar att arbetsmiljön upplevs som bra, och 
att den inte skiljer sig nämnvärt ifrån tidigare projekt. Den upplevda 
attityden hos yrkesarbetarna anses vara anledningen till att den personliga 
skyddsutrustningen inte används korrekt, samt att det främst är 
skyddsglasögonen som inte nyttjas. Även språkliga och kulturella 
skillnader påtalas av de intervjuade. Då ledningen och yrkesarbetarna gav 
liknande svar tyder på att det är en homogen arbetsstyrka som arbetar på 
SCOO vilket enligt Henrik Cederlöf [2013] tyder på en god 
kommunikation. Detta har, som Emelie Vållberg & Emelie Wilhelmsson 
[2012] påtalar i sin rapport, en stor påverkan på arbetsmiljön. En brist här 
leda till exempelvis brist i samarbete mellan, i detta fall, arbetsledning och 
yrkesarbetare. Detta styrks av att arbetsledningen svarade att de når ut bra 
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till yrkesarbetarna, samt att yrkesarbetarna upplever att de får bra stöd 
ifrån sina chefer/ledning. 

Alla deltagare ville ha mer stöd från ledningen, d.v.s. NCC:s 
huvudkontor, men samtliga svarade även att de upplevde att deras åsikter 
fick gehör uppåt, även om de ansåg att informationen färdas enkelriktat 
uppifrån och neråt. Denna motsättning blir svårtolkad och implicerar att 
de inte för sina åsikter kring dessa problem uppåt. En möjlig förklaring 
skulle kunna vara att deltagarna tolkade frågan som samarbetet mellan 
dem själva och deras närmsta chef, d.v.s. inom organisationen på SCOO. 
Därför bör endast plats- och projektchefens svar spela en betydande roll 
avseende frågan kring stöd från huvudkontoret. 

Time Out är ett koncept som aspirerar till att implementera denna kultur 
in i företaget. Det som kan påvisas genom enkäterna och intervjuerna är 
att arbetsledningen ansåg att det är ett bra koncept, och enkäterna visade 
att det var ett känt koncept, men endast 16 % hade använt sig av det. 
Huruvida detta beror på brist på olyckor eller motvilja framgår ej. Vid 
intervjuerna framgick även att konceptet ansågs formellt och att ett 
informellt system existerade innan. 

Det framgick att det inte för nuvarande fanns en uppföljning av 
arbetsmiljöutbildning. Det återspeglas i att 47 % av deltagarna av enkäten 
svarade att de delvis kände till innehållet i NCC:s ordnings- och 
skyddsregler, vilket är ett viktigt verktyg i arbete kring arbetsmiljön. 

4.4 Diskussion 
Enligt Hale är en av förutsättningarna för en bra arbetssäkerhetskultur en 
öppenhet i kommunikationen där det går att diskutera 
tillkortakommanden gällande arbetsmiljö för att kunna dra lärdomar, men 
också dela föreställda och nya risker och en konsensus mellan Cederlöf, 
Vållberg & Wilhelmsson, Ilja Mihhailov & Fredrik Hörnfeldt Nordström 
[2014] visar på vikten av god kommunikation och vilken positiv inverkan 
den har på arbetsmiljön och säkerheten. De tidigare nämnda resultatet och 
analys visar på att det existerar en god kommunikation inom projektet 
SCOO, medan kommunikationen mot huvudkontoret skulle kunna 
förbättras. 

Delaktighet tas upp i flera sammanhang med arbetsmiljö, och hur viktigt 
det är för ett säkert klimat på arbetsplatsen, Eva Ekelöf [2010], Hale. 
Björklund & Silfverhjelm anser att ett bra flöde av information och 
aktiviteter utanför arbetstid hjälper delaktigheten hos medarbetarna. Som 
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nämns av Danielsson & Haggärde styrks detta genom ett fokus på 
gruppen i sin helhet är mer gynnsam då detta skapar en godare 
gemenskap. Utöver detta bör arbetsledningen sätta strikta krav och regler 
vilket nämns av både Danielsson & Haggärde och Vållberg & 
Wilhelmsson. Ett förslag är att använda sig av sociala medier för att 
förändra beteende hos medarbetarna beskriver Vållberg & Wilhelmsson i 
sin rapport. 

Yrkesarbetarna svarade på enkäterna att de känner att de har bra stöd 
ifrån arbetsledningen, vilka i sin tur upplevde att de hade tillräckligt stöd 
ifrån chef/NCC. Det fanns dock deltagare bland både yrkesarbetarna och 
arbetsledningen som upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd vilket 
skulle kunna vara en bidragande faktor till ett försämrat arbetsklimat 
kring säkerhet. Andra faktorer som påverkar inställningen syns i 
enkätstudien där tre deltagare ansåg att NCC:s krav på den personliga 
skyddsutrustningen var för hög. 

Marianne Törner och Anders Pousett et al. [2008], samtidigt som 
Danielsson & Haggärde belyser effekten av ordning och reda på 
arbetsplatsen och att det påverkar arbetsklimatet, således också 
arbetsmiljön. Det medför bättre framkomlighet och en bättre ordning på 
arbetsplatsen. NCC jobbar för en städad arbetsplats där de beskriver i 
ordnings- och skyddsregler att alla förväntas städa efter sig.  Törner 
nämner också hur väderförhållanden kan utgöra en risk på arbetsplatsen. 
Kyla medför att man blir fumligare och riskerar att förfrysa lemmar, 
medan värme ställer krav på den personliga skyddsutrustningen att den 
inte ska göra arbetaren för varm. Efter intervjuerna framgick det att arbete 
med hjälm inomhus kunde vara ett sådant problem, och enligt enkäterna 
att skyddsglasögon som immar igen, vilket även det beror på 
väderförhållanden.  

AFS, 2001:3 6 § lyder: 

6 § Personlig skyddsutrustning får användas endast om den  

a) är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig 
leder till ökad risk  

b) är anpassad till förhållandena på arbetsplatsen  

c) är anpassad till aktuella arbetsställningar och arbetsrörelser, d) är anpassad till 
arbetstagarens hälsotillstånd samt  

e) passar bäraren efter nödvändig justering. 
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Arbetsmomentet med liggande svetsställning motstrider mot 6 §, a) då 
hakremmen i sig utgör en risk för smältning och således riskerar 
personskador till följd. I kommentarerna till 6 § i samma dokument står 
det: 

Ögonskydd som ger begränsat synfält eller skyddsskor med för verksamheten 
olämplig sula är exempel på utrustning som kan innebära ytterligare risker i 
arbetet. 

En lösning på det problemet skulle kunna vara införskaffande av spray 
som förhindrar imma på skyddsglasögonen då problemet med imma 
lyftes av både svenska och lettiska medarbetare. En sådan spray skulle 
kunna ingå i individens personliga skyddsutrustning 

Vidare i samma kommentar återfinns även: 

Skyddsfunktionen är den viktigaste egenskapen hos den personliga 
skyddsutrustningen, men inom ramen för bibehållen säkerhet är det viktigt att så 
hög komfort som möjligt eftersträvas för att skyddsutrustningen skall hindra så 
litet som möjligt. 

I intervjustudien angavs hjälmen som överflödig vid besiktningsskedet 
och således bör en lättnad i kraven kring just den situationen göras. 
Viktigt är dock att en tydlig gräns bör dras för när denna lättnad skulle 
ske och i vilket skede för att undvika förvirring och gråzoner med rum för 
avsteg i andra viktigare skeden.  

Törner er al. [2008] presenterar fyra olika modeller, A B C D, angående 
arbetsmiljö och den psykosociala miljön. Det de fyra modellerna har 
gemensamt angående användande av den personliga skyddsutrustningen 
(personal safety behaviour, PSB) är att de alla påvisar ett direkt samband 
mellan kunskap kring säkerhet samt en motivation kring säkerhet. I 
modell B visar Christopher Parker & Boris Baltes et al. [2003] även ett 
direkt samband med jobbtillfredsställelse. Detta kopplas till den stora 
erfarenhet som finns hos arbetarna på SCOO. 

 

Efter studiebesök och intervjuerna på SCOO framgår det att 
arbetsledningen försöker föregå med gott exempel och använder den 
personliga skyddsutrustningen.  
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5. SLUTSATSER 
Avslutningen består av först framgångsfaktorer där identifierade faktorer 
som kopplas till en god arbetsmiljö listas. Därefter kommer 
förbättringsförslag som riktar sig främst till NCC men bör även gå att 
applicera i liknande sammanhang. Där listas punkter som skulle kunna 
förbättras och stärka säkerhetsklimatet. Efterföljande rubriker är förslag på 
fortsatta undersökningar och särskilt omnämnande. Avslutningsvis följer 
referenser och bilagor. 

5.1 Den upplevda arbetsmiljön 
Den upplevda arbetsmiljön på SCOO är generellt god där samtliga 
medarbetare känner sig säkra och att de får gott stöd ifrån sin ledning. Det 
existerar en delad bild hos arbetsledningen och yrkesarbetare att den 
personliga skyddsutrustningen inte alltid används korrekt, där flera 
anledningar identifierades. Dessa återfinns i 5.3. 

5.2 Framgångsfaktorer 
Efter att resultatet från enkäterna och intervjun har analyserats har 4 antal 
potentiella framgångsrika faktorer identifieras som leder till ett säkert 
arbetsklimat och god arbetsmiljö. Här benämns de som 
framgångsfaktorer. Samtliga medarbetare på SCOO känner sig säkra på 
arbetsplatsen och dessa faktorer är möjliga anledningar till varför. 

Gemensamt för enkäter och intervjuer var att en tydlig majoritet kände att 
de hade bra stöd ifrån arbetsledning och chefer. Det både plats- och 
projektchef har gemensamt är att deras ledarstil är rak och öppen, där 
båda vågar ”trycka till” när det behövs. 

Det är viktigt hur arbetarnas inställning till säkerhet genomsyrar hela 
organisationen där arbetsledningen bör framgå med gott exempel när de 
jobbar med dessa frågor. Att de inte kompromissar med säkerheten där 
den kommer i konflikt med andra organisatoriska mål, och att säkerheten, 
trots förlust i pengar, tid, fortsätter att prioriteras. NCC har konceptet 
Time out som syftar till en god och säker miljö där samtliga medarbetare 
ska kunna känna sig trygga att påtala och förhindra eventuellt osäkra 
situationer och arbetsmoment. Efter besök och intervjuer är det tydligt hur 
arbetsmiljön prioriteras på SCOO av samtliga berörda av denna studie 
vilket i kombination med konceptet Time out bör betraktas som en 
framgångsfaktor. 
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Det som denna studie visat är att erfarenheten är särskild god hos NCC:s 
egna yrkesarbetare vilket bör i detta avseende identifieras som en 
framgångsfaktor. 

Den personliga skyddsutrustningen som NCC har valt att kravställa på 
deras arbetsplatser kommer ifrån ett behov att skydda sig från yttre fysisk 
påverkan. Trots visst motstånd i attityd hos medarbetarna fyller den ett 
viktigt syfte. Ett tydligt exempel är ifrån NCC Finland där de 2015 införde 
krav på ögonskydd och som följd inte hade några olyckor med 
ögonskador. NCC:s höga krav på den personliga skyddsutrustningen kan 
således identifieras som en framgångsfaktor. 

5.3 Förbättringsförslag 
En majoritet av litteraturen som tagits del av i samband med denna studie 
tyder på att en god kommunikation resulterar i en förbättrad arbetsmiljö. I 
enkätstudien som gjordes framgick det klart att det fanns en upplevd och 
reell språklig barriär hos de svenska deltagarna mellan dem och de 
lettiska yrkesarbetarna. Då detta upplevs som en risk hos deltagarna bör 
det försöka åtgärdas för att höja det upplevda säkerhetsklimatet på 
arbetsplatsen. 

Detta skulle kunna göras genom ett krav på behjälplig engelsktalande 
personal hos UE eller dylikt. Ett förslag som nämndes i intervjuerna var en 
enkel visualisering på arbetshjälmarna i form av flaggor som visar vilket 
språk individen behärskar. 

För en bättre kommunikation krävs även tydligt informationsutbyte. Att 
utveckla direktiv till utländsk arbetskraft som säkerställer vilka regler som 
gäller och kräva kvittens skulle fungera som ett preventivt sätt att arbeta 
och således öka säkerheten på arbetsplatsen. Ett förbättringsförslag som är 
aktuella i denna studie är ett förbättrat informationsflöde, vilket nämndes 
tidigare i detta stycke, samt ordna aktiviteter för ökad gemenskap bland 
yrkesarbetare och arbetsledning skapar en mer homogen grupp. 

Denna åtgärd skulle kunna kombineras med ett förbättringsförslag där 
man skall lyfta blicken från individen på arbetsplatsen och se till gruppen 
och arbetsledningen. Skapar man en homogen grupp med en öppenhet 
där samtliga medlemmar får chansen att uttrycka sina åsikter och således 
ta vara på dennes kompetens, skapas en gemensam strävan mot en 
säkrare arbetsplats. Detta skulle kunna uppnås genom workshops eller 
forum, och ett fortsatt arbete mot en bredare gemenskap. I dagens 
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moderna samhälle skulle sociala medier kunna vara ett verktyg i detta 
arbete. 

Arbetsledningen bör inte vara rädda att sätta hårda krav och statuera 
exempel då detta enligt tidigare nämnd litteratur behövs för ett bra 
arbetsklimat. 

I frågan kring hakremmen bör NCC se över sina riktlinjer kring kravet av 
användning vid vissa arbetsmoment då den visats sig utgöra en risk vid 
liggande moment vid svetsning.  

En förslagen lösning på problemet med skyddsglasögon som immar igen 
är att införskaffa ”anti-fog” spray som förebygger detta problem. Denna 
skulle kunna utgöra en ny del av den personliga skyddsutrustningen som 
komplement. 

Det bör också upprättas riktlinjer kring användningen av skyddshjälmen 
då komforten skall tas i beaktning. Detta syftar främst till användning av 
skyddshjälm inomhus vid ett senare skede, främst besiktningsskedet. 

Av de lettiska enkäterna framgår att inte alla deltagarna hade tagit del av 
NCC:s ordnings- och skyddsregler vilket bör åtgärdas omgående. 

Värt att notera är att ett bättre arbetsklimat, framförallt bland 
yrkesarbetarna, skulle kunna uppnås med en mer jämn könsfördelning då 
detta enligt Henrik Cederlöf skulle kunna påverka attityder, värderingar 
och beteende på arbetsplatsen. 

5.4 Förslag på fortsatta undersökningar 
Baserat på de förbättringspunkter listade i tidigare kapitel föreslås en 
försöksbaserad studie för att hitta en lösning på problemet med immande 
skyddsglasögon.  

Andra förslag på fortsatta undersökningar skulle kunna vara att 
undersöka hur kommunikationen mellan arbetare med olika modersmål, 
samt hur kommunikationen mellan ledning och till exempel 
underentreprenörer kan förbättras. 

Slutligen har attityderna till användningen av den personliga 
skyddsutrustningen identifieras som ett problem och ett förslag skulle var 
att undersöka anledningen till varför slarv uppstår och hur man skulle 
kunna ändra på det och hur man skulle kunna motverka det. 
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5.5 Särskilt omnämnande 
Vi skulle vilja skänka ytterligare ett stort tack till vår översättare Elina 
Erlman som med kort varsel och utan betalning översatte de lettiska 
enkäterna och hade oss dem tillhanda omgående. 

Vi rekommenderar henne varmt för liknande uppdrag.  
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Bilaga 1 - Frågeenkät  

Frågeenkät – arbetsmiljö  
 
Hej, vi är två studenter som studerar sista året på Byggingenjörsprogrammet vid Uppsala 
Universitet och skriver vårt examensarbete inom arbetsmiljö hos NCC. Vi skulle uppskatta om 
ni ville delta i vårt arbete och tog er tid att svara så ärligt och utförligt som möjligt.  
 
Enkäten är anonym och syftar till att hjälpa NCC att kartlägga arbetsmiljön och säkerheten på 
deras arbetsplatser. Deltagandet är frivilligt och väljer ni att inte svara på någon fråga, markera 
då den med ett streck. 
 
Ålder:  

Kön:  Man Kvinna 

Erfarenhet 

 

1. År i branschen:  

2. Arbetsuppgift/yrkesroll:  

3. Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

 

4. Har du arbetat på något annat byggföretag under de senaste fem åren?  

Ja Nej 

Om ja, vilket? Upplever du någon skillnad i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, i så fall 

vad?  

 

Säkerhet 

5. Hur säker känner du dig på din arbetsplats?  

Mycket säker Säker Osäker 

6. Vem är ansvarig för arbetsmiljön på din arbetsplats? 

 

7. Vem är ansvarig för att den personliga skyddsutrustningen används korrekt? 
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8. Har du tagit del av NCC:s Ordnings- och skyddsregler?  

Ja Nej 

9. Känner du till innehållet i Ordnings- och skyddsregler?  

Ja Nej Delvis 

Organisation 

10. Hur upplever du ditt stöd från arbetsledningen kring arbetsmiljöfrågor?  

Mycket bra Bra Mindre bra  Dåligt  

11. Vilken nivå tycker du NCC har på sina krav på personlig skyddsutrustning?  

För hög Tillräcklig För låg 

12. Känner du att någon del av den kravställda personliga skyddsutrustningen försvårar 

din arbetsuppgift?  

Ja Nej 

Om ja, vilken & när: 

 

 
 

13. Saknar du någon personlig skyddsutrustning?  

Ja Nej 

Om ja, vilken: 

 

14. Skulle du kunna tänka dig att bli skyddsombud?  

 Ja Nej 

Varför/varför inte: 

 

Olyckor & Tillbud 

15. Har du varit med om en olycka eller tillbud på någon av NCC´s arbetsplatser?  
Ja Nej 

Om ja:  

 Vad blev följden av detta? 
  

 Har detta påverkat din inställning till den personliga skyddsutrustningen? 

Ja Nej 



B1.3 
 

 
Hur: 

 
16. Tror du att det sker olyckor/tillbud p.g.a. bristande ansvarstagande kring den 

personliga skyddsutrustningen?  
Ja Nej 

Om ja, vad tror du att det kan bero på? 

 

Kommunikation 

17. Känner du att det finns någon språklig barriär eller skillnad i arbetsmiljötänk som kan 
påverka säkerheten?  

Ja Nej 
Om ja, på vilket sätt?  
 

 

18. Har du hört talas om "Time Out"?  
Ja Nej 

19. Har du använt dig av "Time out" någon gång?  
Ja Nej 

Om ja, var det enkelt eller hade det kunnat göras enklare?  
  

  
20. Har du rapporterat något tillbud/olycka?  

Ja  Nej 
21. Var det enkelt? 

Ja Nej  
22. Skulle den processen kunna göras enklare? 

 
 

Övriga kommentarer: 

 

 

Tack för Din medverkan! 

Daniel & Sebastian 
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Bilaga 2 - NCC:s ordnings- och skyddsregler 
   
    
  

NCC:s ordnings- 
och skyddsregler  
  
  
Ordnings- och skyddsreglerna gäller 

för produktionsarbetsplatser inom  
NCC Building och Infrastructure i 
Sverige och kan kompletteras med 
arbetsplatsspecifika regler. Med 
arbetsledning avses NCC:s 
arbetsledning.   

  
INTRODUKTION  

   Alla verksamma på NCC:s 
arbetsplatser ska innan arbetet påbörjas 
genomgå minst en muntlig 
säkerhetsintroduktion, som innehåller 
ordnings- och skyddsregler på 
arbetsplatsen samt aktuella risker.   

      

 KOMPETENS  
  De yrkesgrupper som behöver 
extra behörighet för att utföra sitt arbete, 
till exempel kran- och maskinförare, ska 
styrka sin behörighet genom att visa 
förarbevis för arbetsledningen/BAS-U. 
Många arbetsmoment exempelvis heta  
 
 
 
 
 
 

 
arbeten och användning av 
motorkedjesågar, kräver särskild utbildning 
som ska styrkas genom ett godkänt 
skriftligt intyg.  

    
SAMVERKAN FÖR EN SÄKER  

ARBETSPLATS   
   Arbetsgivare och arbetstagare ska 
samverka för att åstadkomma en säker 
arbetsmiljö.  

   Alla ska följa aktuella regler samt använda 
och vårda föreskriven skyddsutrustning.   

  För att skapa en säker 
arbetsplats arbetar NCC efter konceptet 
Time Out som innebär att alla som  

en naturlig del i arbetet ska reagera och 
agera på riskfyllda beteenden eller 
situationer.   

  
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING  

Skyddshjälm, fäst med 3-/4-punkts 
hakrem enl. EN397 (fr.o.m. 2016-01-01), 
och skyddsskor med spiktrampskydd och 
skyddståhätta ska alltid bäras.  

  Varselkläder på över- och 
underkropp (uppfyller klass 3) ska bäras vid 
mark- och anläggningsverksamhet.   

 Varselkläder på överkropp (uppfyller klass 
2) ska bäras vid hus- och 
bostadsverksamhet.   

  Varselväst (klass enligt krav 
ovan), personligt storleksanpassad, får 
endast kortvarigt användas i väntan på 
riktiga varselkläder.  

  Strängare arbetsplatsspecifika 
regler kan förekomma.   
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 Ögonskydd genom skyddsglasögon eller 
visir enl. EN166 ska alltid bäras fr.o.m. 
2016-01-01.  

  Hörselskydd och handskar ska 
alltid tas med och användas vid behov.   

  Vid risk för fall där fast fallskydd 
saknas ska fallskyddssele användas och 
förankras säkert. Personal ska ha 
dokumenterade kunskaper.   

Vid risk för drunkning är flytväst obligatorisk, i 
de fall tekniskt skydd saknas.  

  Övrig personlig 
skyddsutrustning såsom ex. andningsskydd 
ska användas vid behov.  

   NCC-medarbetare ska använda 
arbetskläder och skor som NCC 
tillhandahåller enligt interna regler.  

  För besöksregler, se rubrik Besökare.  
 

  ID06  
   Alla på arbetsplatsen ska bära 
företagslegitimation väl synligt, samt följa 
ID06 regler. 

  

 NÄRVAROREGISTRERING  
 Enligt lag har alla som är verksamma på 
arbetsplatsen skyldighet att anmäla sin 
närvaro elektroniskt fr.o.m. 2016-01-o1. 
Detta innebär att alla som är verksamma 
på arbetsplatsen själva ansvarar för att 
vara registrerade, dvs. registrera sig 
omedelbart när man kommer till 
arbetsplatsen respektive när man lämnar 
den. Registrering sker i anvisad teknisk 
utrustning. Om det av någon anledning 
inte går att registrera sig så ska 
arbetsledningen omedelbart kontaktas.  

    

  ORDNING OCH REDA  

   Ordning och reda ska gälla på 
arbetsplatsen. Det kan förhindra många 
olyckor och medför en effektivare 
produktion.   

  Alla ska städa kontinuerligt 
under utförande av eget arbete. Material 
ska förvaras på anvisad plats utan att 
blockera transportvägar. Det ska placeras 
stabilt och vid behov förankras.  

    

  SKYDDSANORDNINGAR  
   Innan ett arbete påbörjas ska alltid 
skyddsanordningar kontrolleras, så att de 
är korrekta och säkert utförda. Eventuella 
brister måste omgående åtgärdas/anmälas 
till arbetsledningen.  

   Ett arbete kan innebära att tillfälliga 
avspärrningar runt arbetsplatsen måste 
sättas upp för att förhindra att någon 
skadar sig.  

  Obs! Måste en skyddsanordning 
tas bort för att arbetet ska kunna utföras, 
är det en skyldighet att återställa den.  

 Om skyddsanordning inte omedelbart kan 
återställas ska arbetsområdet säkras och 
rapporteras till arbetsledningen. 
Underlåtenhet eller slarv kan medföra 
straffpåföljd enligt arbetsmiljölagen.  

   

BRANDSKYDD  
   Arbetsledningen ska alltid meddelas om 
brandfarlig vara ska användas. Det är 
nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria, 
att brandsläckare finns tillgängliga samt att 
brännbart material förvaras på ett säkert 
sätt. Gas- och gasolflaskor ska, då de inte 
används, förvaras på särskild anvisad plats 
enligt APDplan och varningsskyltas.  

   Halogenstrålkastare får inte användas.  
    

  HETA ARBETEN  
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   Med heta arbeten menas främst 
svetsning, skärning, arbete med rondell, 
lödning samt arbeten med öppen låga för 
uppvärmning eller upptining.  

   Inga heta arbeten får påbörjas utan att 
NCC:s tillståndsansvarige har kontrollerat 
och gett tillstånd till arbetet. Utrustningen 
ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav och 
arbetet ska följa Brandskyddsföreningens 
regler. Även försäkringsbolagens krav på 
förebyggande åtgärder ska vara uppfyllda.   

  
   

BESIKTNING OCH TILLSTÅND  

   Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, 
hissar och liknande utrustningar ska 
besiktigas enligt lagstadgade tidsintervall.  

   Utrustning som saknar godkänt 
besiktningsintyg får inte användas på 
arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska 
uppvisas för arbetsledningen/BAS-U innan 
arbete.   

 Användning av vissa maskiner och 
anordningar (exempelvis sax- och bomlift, 
kran och truck) samt arbete i slutna 
utrymmen kräver tillstånd från 
arbetsgivaren/inhyraren.   

    

  SÄKRA LYFT  
Ingen får vistas under hängande last. 
Områden där lyft sker ska spärras av. Alla 
som kopplar last ska ha utbildning i ”Säkra 
lyft”.   

  

  STEGAR OCH BOCKAR  
Anliggande stegar ska inte förekomma. 
Undantagsfall kräver stegtillstånd som 
utfärdas av arbetsledningen efter 
arbetsberedning. Övriga stegar, 
arbetsbockar och arbetsplattformar ska 

följa branschens riktlinjer för ”Bra 
arbetsmiljöval”.   

  HAND- OCH 
ELVERKTYGSARBETEN  

   Den som ska använda en handhållen 
maskin ska ha god kännedom om dess 
funktion. Maskinens funktion och skydd ska 
fortlöpande kontrolleras. Vid eventuell 
tveksamhet hur en viss utrustning ska 
hanteras, ska arbetsledningen rådfrågas för 
genomgång eller för vidare kontakt med 
leverantör.  

  

  BULLRANDE 
VERKSAMHET  

   Alla verksamma på 
produktionsarbetsplatsen ska medverka till 
att minska hörselskadligt buller. Dels 
genom att använda maskiner och 
utrustning som ger så lite buller som 
möjligt, dels genom att avskärma speciellt 
bullrande arbeten.  

   Musikanläggningar får inte användas på 
arbetsplatsen utan arbetsledningens 
tillstånd.  Att lyssna på musik i hörselskydd 
eller hörlurar är inte tillåtet.  

  

  ELSÄKERHET  
   Det är endast personal med elbehörighet 
som får göra ingrepp i en elanläggning.  

   Kablar skadas lätt och ska vara 
upphängda. Skadade elkablar får under 
inga omständigheter användas. Om skada 
på elkabel upptäcks ska den tas ur drift och 
arbetsledningen genast underrättas.   

  

  FARLIGA ÄMNEN   
   Hos arbetsledningen samt där de farliga 
ämnena förvaras ska finnas en pärm med 
säkerhetsdatablad för alla farliga ämnen som 
används på arbetsplatsen.     
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   Under- och sidoentreprenörer ska 
överlämna säkerhetsdatablad över farliga 
ämnen som de hanterar på arbetsplatsen 
till arbetsledningen.  

  Alla som arbetar med ett 
farligt ämne ska få information om vilka 
risker som det kan medföra och vilka 
skyddsåtgärder som behöver vidtas.  

   Vid arbete med vissa ämnen, till exempel 
asbest och härdplaster, krävs medicinsk 
kontroll, tjänstbarhetsintyg samt speciell 
utbildning enligt lag.  

    

  ALKOHOL OCH DROGER  
   Alkohol och droger får inte förekomma på  

  NCC:s arbetsplatser (se 
anslagen Alkohol- och drogpolicy). Person 
som är påverkad eller på annat sätt inte 
arbetsför får inte vistas på arbetsplatsen.   

    
   

MOBILTELEFON  
  Mobiltelefonanvändning på 
arbetsplatsen utgör en risk. Användning 
av mobiltelefon ska ske under säkra 
former, exempelvis där man går åt sidan 
och ställer sig i en säker position.  

  Maskin- och kranförare på 
arbetsplatsen får inte använda 
mobiltelefonen under pågående arbete.  

  Privat mobiltelefonanvändning 
ska förläggas till rast.  

  

  OLYCKSFALL/TILLBUD  
   Olycka eller tillbud ska utan dröjsmål 
anmälas till arbetsledningen och till lokal 
arbetsmiljöingenjör. Allvarliga olyckor och 
tillbud ska alltid utredas och anmälas till 
Arbetsmiljöverket.  

    

  Obs! Kännedom om tillbud är 
av stort värde i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet.  

  FÖRSTA HJÄLPEN  
   Första hjälpen-utbildad personal ska 
finnas på arbetsplatsen och namngiven 
samt anslagen. Förbandsmaterial och 
ögondusch ska finnas lättillgängligt på 
arbetsplatsen samt kontrolleras och 
kompletteras kontinuerligt.  

  ÖVRIGA 
ORDNINGSREGLER   

   Rökning inomhus är förbjudet. Rökning 
utomhus får endast ske på anvisad plats.  

Parkering får endast ske på anvisad plats.  

  Husdjur får inte vistas på arbetsplatsen.  

Minderåriga får inte vistas eller arbeta på 
arbetsplatsen. Undantag är elever som gör 
praktik från byggprogrammet.  

BESÖKARE  

Besökare ska anmäla sig hos 
arbetsledningen för introduktion och 
guidning på arbetsplatsen. De ska bära 
minst hjälm fäst med hakrem, ögonskydd 
(fr.o.m. 2016-01-01), varselväst samt ta 
med hörselskydd att använda vid behov.  

  

TILLÄGG FÖR UNDER- OCH  
SIDOENTREPRENÖR  
   Under-/sidoentreprenör ska se till att 
egen personal och eventuella egna 
underentreprenörer får del av dessa regler 
och ska se till att dessa efterlevs.  

  Under-/sidoentreprenör ska 
lämna riskbedömning och vid riskfyllda/nya 
arbetsmoment även lämna 
arbetsberedning till arbetsledningen i god 
tid innan arbetet påbörjas.  
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   Varje entreprenör ska 
tillhandahålla sina anställda den 
skyddsutrustning som krävs på 
arbetsplatsen och för säkert utförande av 
arbetet. Varje entreprenör svarar för att 
egen utrustning fortlöpande besiktigas och 
underhålls.  

   Arbete utanför arbetsplatsens ordinarie 
arbetstid får inte ske utan 
överenskommelse med arbetsledningen.  
  

KONSEKVENSER 
  

  Vid avvikelser från NCC:s 
ordnings- och skyddsregler eller 
arbetsplatsspecifika regler kommer 
konsekvenser enligt rutinen Konsekvenser 
vid förseelser ordnings och 
skyddsregler (se bilaga) att tillämpas.  

  Om någon bryter mot reglerna 
efter första varningen har NCC rätt att 
avvisa personen från arbetsplatsen. För 
underentreprenörer har NCC rätt att ta ut 
ett vite på 10 000 kr per tillfälle.  

  
    
  OBS!  
  DEN SOM INTE FÖLJER 
NCC:S ORDNINGS-   OCH 
SKYDDSREGLER AVVISAS FRÅN  
 PRODUKTIONSARBETSPLAT
SEN!  
  

 Lars-Gunnar Larsson 
Arbetsmiljöchef NC 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Hur länge har du jobbat på NCC vilka roller har du haft tidigare?  
 
 Upplever du att det är någon skillnad mellan det här bygget och något annat du varit på 
tidigare när det kommer till arbetsmiljön och säkerhet?  
 

Vad tror du detta beror på?  
 

 Hur upplever du att det fungerar med användningen av personlig skyddsutrustning?   
 
 Ska ni ha befogenhet att ta avsteg ifrån kraven. 
 
 

 Hur arbetar ni i ett tidigt skede med arbetsmiljöfrågorna?  
 
 

 Vilka är de vanligaste arbetsmiljöfrågor du får hantera?  
 
 Vilken är din svåraste utmaning när det gäller arbetsmiljö?  
 
 Känner du att du får tillräckligt stöd från din chef/NCC i dessa frågor?   
 
 Vad skulle kunna göras annorlunda?  
  
 Hur upplever du att informationen färdas inom organisationen?  
 
 Är det lätt eller svårt att få gehör både uppåt och nedåt I kedjan?   
  
 Hur gör du för att nå ut till dina medarbetare?   
 
 Upplever du några språkliga barriärer?  
 
 Lever dina medarbetare upp till dina förväntningar och krav? 
 
 Finns det tillfällen då den personliga skyddsutrustningen är överflödig?  
 

 Har du någon gång använd dig utav NCC:s konsekvensrutiner till UE som inte uppfyller 
era krav?    

 
 Anser du att de 10'000 kr i böter är tillräckligt för att missköta sig?  
 Hur tycker ni att det fungerar?   
   

 Har det funnits tillfällen du kompromissat?   
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 Kan du kort beskriva din ledarskapsstil på SCOO?  
 
 Har ni någon erfarenhetsåterföring kring olyckor/tillbud?  
 
 Nar ni någon uppföljning av arbetsmiljöutbildningarna alla får delta i?  

 
 Har du något du känner att vi missat eller du vill ta upp? 
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Bilaga 4 - Skadestatistik 
 


