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Abstract

Lifting operations at Skanska

Johan Vikeved

In 2016, 2089 construction-related accidents occurred in Sweden and 
five of these had fatal outcomes. Lift accidents are not the most 
common type of construction-related accidents, but they are most 
often serious – two of the accidents with fatal outcome in 2016 were 
lift related accidents. Therefor, a project group in Skanska was 
assigned to review all of the company's lift-related incidents and 
accidents, which were reported in the BIA between July 1, 2014 and 
June 29, 2015. The project group identified 203 incidents and 22 
accidents during this period, and then proposed three key areas of 
development: the lifting operation procedures; training and 
education; implementation of revised operation procedures.

In this degree project, Skanska's lifting operations have been 
studied, in order to identify possible areas of improvements. The 
Swedish Work Environment Authority's regulations and Skanska's own 
documentation on lifting operations were studied and Skanska's 
documentation meets the requirements in the Swedish Work Environment 
Authority's legal regulations. In addition, interviews had been 
conducted with employees involved in lifting operations at Skanska. 
These revealed that the theoretical documentations about lifting 
operation procedures are good, however practical training in lifting 
operations is scarce and the transfer of lifting operation related 
knowledge between workers could be improved. 

In order to reduce incidents and accidents during lifting 
operations, a solution could be to offer Skanska's education Safer 
Lift ISO, which consists of both theoretical and practical elements, 
to all staff working with lifting operations. It is also of great 
importance to identify the causes of all lift related incidents and 
accidents in order to prevent these in the future.
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Sammanfattning 
 
År 2016 inträffade 2089 arbetsolyckor på Sveriges olika byggarbetsplatser, varav 
fem olyckor hade dödlig utgång. De lyftrelaterade olyckorna inom byggindustrin är 
inte flest till antal, men de är oftast av allvarlig karaktär. Utav dödsolyckorna 2016 
var två relaterade till lyftoperationer och därför gjorde en projektgrupp på Skanska 
en genomlysning av företagets lyftrelaterade tillbud och olyckor, vilka var 
inrapporterade i Byggindustrins Informationssystem om Arbetsmiljö (BIA) mellan 
den 1 juli 2014 och 29 juni 2015. Under perioden skedde 203 tillbud och 22 olyckor, 
och projektgruppen identifierade tre utvecklingsområden inom lyftoperationer, vilka 
var arbetssättet, utbildningen och implementeringen av det reviderade arbetssättet.  
 
Genom detta examensarbete har Skanskas arbete med lyftoperationer analyserats, i 
syfte att identifiera eventuella förbättringsmöjligheter inom området. En 
litteraturstudie har genomförts på Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Skanskas 
egen dokumentation om lyftoperationer. Skanskas dokumentation ligger i nivå eller 
över Arbetsmiljöverkets lagkrav. Dessutom har intervjuer genomförts med personal 
på Skanska, som är involverade i lyftoperationer på företaget. Resultatet av 
intervjuerna visade att den teoretiska dokumentationen av arbetsmetoden för 
lyftoperationer var i stort sett tillfredsställande. Däremot saknades det praktisk 
utbildning vid lyftoperationer samt en effektiv erfarenhetsåterföring till 
produktionen. 
  
För att minska tillbud och olyckor vid lyftoperationer, skulle en lösning kunna vara 
att erbjuda all personal som arbetar med lyftoperationer Skanskas utbildning Säkrare 
Lyft-ISO, som består av både teoretiska och praktiska moment. För att få en 
effektivare erfarenhetsåterföring, skulle en lösning kunna vara att samtliga tillbud 
och olyckor inom lyftoperationer utreds, i syfte att identifiera orsakerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lyftoperationer, lyftsamordnare, Säkra lyft, Säkrare lyft-ISO  
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Förord 
 
Examensarbetet har skrivits som en avslutande del vid högskoleingenjörsprogrammet 
i byggteknik vid Uppsala universitet och är 15 högskolepoäng i omfång. 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Skanska Sverige AB, Region Hus Norr. 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Patricio Widén för det stöd och hjälp 
du gett mig under arbetets gång. Vidare vill jag tacka personalen på Skanska som 
ställt upp på intervjuer och andra frågor inom området. Tack Elisabet för allt stöd och 
din hjälp med korrekturläsningen. Slutligen vill jag rikta ett tack till min 
ämnesgranskare Jolanda van Rooijen för ett bra samarbete under examensarbetet.  
 
Uppsala, maj 2018 
 
Johan Vikeved 
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Ordlista 
 
Tillbud  En oönskad händelse som kunnat leda till en försämrad 

hälsa, sjukdom eller ett olycksfall.  
 
Olycka En plötslig icke uppsåtlig händelse som leder till en 

negativ påverkan på människors liv och hälsa.  
 
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling. 
 
ISO Ett internationellt standardiseringsorgan. 
 
OHSAS 18001 Kravstandard för ett företags ledningssystem för 

arbetsmiljöarbetet. 
 
APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan. En ritning över 

arbetsplatsens utformning såsom bodar, containrar, fysisk 
återsamlingsplats vid tillbud/olycka, in- och utfartsvägar. 

 
ID06 System för elektroniska personalliggare i byggbranschen. 

Varje arbetstagare på en byggarbetsplats ska ha ett 
personligt ID06-kort för att kunna registrera. 

 
CE-märkning En produktmärkning inom EU och ESS. En CE-märkt 

produkt får säljas i ovanstående område utan ytterligare 
krav.  

 
BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare utförande.  
 
HDF-bjälklag Prefabricerade betongelement med kanaler, vilket minskar 

mängden betong. Används som bjälklag och tak i 
bostäder, industrier, parkeringshus, kontorsbyggnader och 
skolor.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Företaget Skanska 
Skanska AB är ett internationellt företag som år 2016 omsatte 151 miljarder 
kronor och hade drygt 41 000 medarbetare. Affärsområdena består av 
byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och 
infrastrukturutveckling. Skanska Sverige omsatte år 2016 drygt 36 miljarder 
kronor och hade 9000 medarbetare. I Sverige är Skanska uppdelat i 
verksamhetsgrenarna Hus, Väg och Anläggning samt SIS (Skanska Industrial 
Solutions). Inom verksamhetsgrenen Hus finns bland annat åtta husregioner. 
En av regionerna, Hus Norr, har sin geografiska utbredning från Uppland till 
Norrbotten och examensarbetet har skrivits vid denna region [1].  
 
Skanska är tydliga med sina värderingar och dessa beskriver hur de anställda 
ska uppföra sig i sitt dagliga arbete. Värdegrunden är uppdelad i fyra 
delområden, vilka överlappar varandra och tillsammans fungerar som en 
helhet. Figur 1 visualisera Skanskas värderingar [1].    
 

 
Figur 1. Skanskas värderingar i fyra olika delområden. 
 
Vidare har Skanska utarbetat flera hållbarhetsområden för företaget, vilka är 
arbetsmiljö, grönt byggande, etik, social hållbarhet samt mångfald och 
inkludering. Inom hållbarhetsområdet arbetsmiljö, beskriver Skanska att deras 
högsta prioritet är arbetet med säkerhet samt medarbetarnas arbetsmiljö. 
Företagets policy är att “de jobbar säkert - eller inte alls” [1].  
 
Olyckor inom byggbranschen 
År 2016 inträffade 2089 arbetsolyckor på Sveriges olika byggarbetsplatser. En 
arbetsolycka betraktas som ett olycksfall när den sker på en arbetsplats eller på 
annat område där arbetstagaren utför arbete för sin arbetsgivare. För att en 
olycka ska vara med i statistiken, krävs att den skadedrabbade varit sjukskriven 
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minst en dag. Statistiken presenteras som olycksfrekvens, vilket innebär antal 
olyckor per 1000 sysselsatta. Antalet olyckor per 1000 sysselsatta har minskat 
något de senaste åren, medan det totala antalet olyckor har ökat, vilket beror på 
att flera personer arbetar inom byggbranschen. År 2016 låg olycksfrekvensen 
på 11,4. Den vanligaste kategori av olyckor var fall av person, vilket nästan var 
en fjärdedel av samtliga olyckor. Andra vanligt förekommande olyckor var 
förlorad kontroll av handverktyg, fysisk överbelastning vid kroppsrörelse och 
ras/fall/bristning av material. I Figur 2 presenteras de vanligaste kategorierna 
av olyckor [2].  
 

 
Figur 2. Sammanställning från Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd 
avseende olika kategorier av arbetsolyckor 2016, vilka är presenterade i 
procent.  
 
Ingen av kategorierna är preciserade för olyckor vid lyftoperationer, utan flera 
kategorier kan innefatta lyftrelaterade olyckor. Olyckor vid lyftoperationer är 
inte lika frekvent förekommande jämfört med andra olyckskategorier såsom 
fallolyckor. Under 2016 inträffade fem arbetsplatsolyckor med dödlig utgång 
vid bygg- och anläggningsarbeten och av dessa olyckor var två relaterade till 
lyftoperationer. Ingen dödsolycka inträffade på Skanska under detta år [2].   
 
Skanskas genomlysning av tillbud och olyckor vid lyftoperationer 
En projektgrupp inom Skanska genomförde en förstudie på lyftoperationer vid 
företaget under hösten 2015. Projektgruppen undersökte lyftrelaterade tillbud 
och olyckor, vilka var inrapporterade i BIA från 1 juli 2014 till 29 juni 2015. 
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Under denna period skedde 22 olyckor och 203 tillbud. Vidare gjorde 
projektgruppen en genomlysning av 37 utredningar med potentiella dödsfall 
mellan 2013 och 2015, samt skickade ut enkäter om kännedom och 
implementering av dåvarande lyftoperationer [3]. 
  
Förstudien visade att det fanns systembrister vid lyftoperationer, såsom 
bristfälligt handhavande, brister i kontroll av lyftutrustning/lyftanordning samt 
brister i planering och organisation. Implementeringen av det arbetssätt som 
fanns dokumenterat om lyftoperationer, hade inte fullt ut kommit fram till de 
som arbetade i produktionen. Nästan 50 % svarade att de inte kände till 
metoderna, inte hade tid att läsa om metoderna eller göra så som det var 
föreskrivet. Vidare var det oklart hur organisationen vid lyftoperationer skulle 
vara utformat, samt vem som var ansvarig för de olika arbetsuppgifterna [3]. 
  
Projektgruppen identifierade tre fokusområden inom lyftoperationer. Det första 
fokusområdet var arbetssättet, vilket behövdes revideras genom att klargöra 
organisationen, roller och arbetsuppgifter. Vidare behövdes arbetssättet vid 
lyftplanering utvecklas, samt klargöra vilka krav som gällde för 
underentreprenörer och sidoentreprenörer. Det andra fokusområdet var 
utbildning och kompetens inom området. Projektgruppen upplevde att 
utbildningen Säkra lyft behövde förbättras samt att utarbeta en utbildning för 
den nya rollen lyftsamordnare. Det tredje och sista fokusområdet var att få 
fram underlag till en effektiv implementering av det reviderade arbetssättet vid 
lyftoperationer [3].   
 
Skanska önskade en fortsatt studie på lyftoperationer och den regionala 
arbetsmiljöutvecklaren Patricio Widén tillfrågade textförfattaren, om denne 
ville skriva ett examensarbete inom området lyftoperationer på Skanska. 
Textförfattaren tackade ja till detta och arbetet påbörjades.   
 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är som uppföljning av Skanskas slutsatser av 
förstudien på lyftoperationer, att undersöka hur Skanska arbetar utifrån de lagar 
och regler som gäller inom området. Vidare är syftet att tillsammans med 
Skanska identifiera eventuella brister i hur regler förmedlas och efterlevs.  
 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att identifiera utvecklingsmöjligheter inom det 
proaktiva arbetet vid lyftoperationer på Skanska, i syfte att minska tillbud och 
olyckor inom området. 
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1.4 Frågeställningar 

Företaget Skanska har som målsättning att minska antalet lyftrelaterade 
olyckor genom att utveckla det proaktiva arbetet samt underlätta 
implementeringen av nya arbetssätt. Därav är nedanstående frågor intressanta 
och viktiga för företaget.  
 

 Hur implementerar Skanska de regler och föreskrifter som berör 
lyftoperationer på sina arbetsplatser? 

 
 Hur kan Skanskas proaktiva arbete förbättras för att minska antalet 

lyftrelaterade arbetsplatsolyckor i framtiden?  
 

1.5 Avgränsningar 

Skanska är ett internationellt företag och examensarbetet motsvarar 15 
högskolepoäng. Detta innebär att arbetet begränsades i sitt omfång, genom att 
undersökningar enbart utfördes vid Skanska region Hus Norr.  
 
Skadestatistiken i BIA och Byggindustrins centrala arbetsmiljöråds rapport har 
en hög sekretess på individnivå, vilket innebar att rådata från de lyftrelaterade 
olyckorna inte var tillgängliga för författaren av detta examensarbete.   
 
Den vetenskapliga forskningen inom lyftoperationer är i det närmaste 
obefintlig och därför gjordes litteraturstudien på de lagar och regler samt 
dokumenterade arbetsmetoder inom området. Detta tillsammans med 
informantgruppens erfarenheter och åsikter inom lyftoperationer, blev grunden 
till examensarbetet.   
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2 TEORI 

2.1 Demings 14 punkter  

William Edwards Deming var en amerikansk doktor i fysik och han arbetade 
med olika teorier, vilka skulle öka produktiviteten och kvalitén inom både 
tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Deming var intresserad av variationer 
och systematiska problem i organisationer och för att öka kvalitén och 
produktiviteten utvecklade han en teori som benämns Demings 14 punkter. 
Punkterna presenteras nedan [4]. 
 

1. Skapa förutsättningar för ständiga förbättringar och långsiktiga beslut. 
2. Våga implementera den nya kvalitetsfilosofin. 
3. Bygg in kvalitét i produkten från början. 
4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte efter kostnad, utan 

bygg långsiktiga relationer baserat på lojalitet och förtroende. 
5. Utveckla kontinuerligt varje produkt och service, vilket förbättrar 

kvalitén och minskar avfallet. 
6. All personal ska ha möjlighet till utveckling i sitt arbete.  
7. Målet för ledarskapet ska vara att leda och hjälpa medarbetarna att göra 

ett bättre arbete. 
8. Ta bort rädslan i organisationen så alla vågar arbeta effektivt. 
9. Barriärer mellan organisationens avdelningar måste bort, i syfte att få 

ett ökat samarbete mellan avdelningarna. 
10. Avskaffa slogans och uppmaningar till personalen. Vidta andra åtgärder 

som ger effekt. 
11. Avskaffa ackord och fokusera på kvalitet istället för kvantitet.  
12. Underlätta för medarbetare att känna yrkesstolthet.  
13. Uppmuntra all personal till utbildning och utveckling. 
14. Förändringsprocessen ska genomföras tillsammans med tjänstemän och 

yrkesarbetare. 
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3 METOD 

3.1 Val av metod 

Examensarbetet innehåller litteraturstudier, intervjuer samt observationsstudie 
på Skanska Hus Norr. Arbetet började med en litteraturstudie inom området 
lyftoperationer samt styrande regler. Detta för att få en grundläggande 
förståelse för aktuellt område, i syfte att bedöma vidare arbetsåtgärder. Nästa 
steg blev intervjuer med personer, vilka har en djupare kunskap inom området 
lyftoperationer. Slutligen genomfördes en observationsstudie vid en 
uppföljningsutbildning för lyftsamordnare i Borlänge.  
 

3.2 Litteraturstudie 

En allmän litteraturstudie har till uppgift att få en överblick över ett 
forskningsområde, genom att sammanställa den litteratur som finns inom 
området. Sammanställningen sker sällan systematiskt, utan har till uppgift att 
ge en bakgrundsbeskrivning. Den allmänna litteraturstudien kan ha vissa 
begränsningar i sitt utförande. Den första begränsningen kan vara bristande 
urval av forskningsmaterial. Den andra begränsningen kan vara experter som 
selektiv väljer att fokusera på vissa studier, vilka gynnar deras egna 
ståndpunkter. Den tredje begränsningen kan vara när flera experter inom 
samma forskningsfält kommer till olika slutsatser [5].  
 
Under examensarbetet genomfördes en allmän litteraturstudie inom ämnet 
lyftoperationer och syftet var att få en överblick över lagar, regler och 
dokumentation. Den mest frekventa informationskällan som användes var 
elektroniska källor, såsom föreskrifter och rapporter vid Arbetsmiljöverkets 
hemsida, Skanskas intranät (VSAA) och Sveriges Byggindustriers hemsida.  
 
Efter en allmän litteraturstudie ska en systematisk litteraturstudie genomföras. 
Detta innebär att systematiskt söka och kritiskt granska det tillgängliga 
materialet samt en slutlig sammanställning. Litteraturstudie som är 
systematiska har följande kännetecken: 
 

 Försöker identifiera relevant kunskap inom aktuellt område 
 Sökning i litteratur av publicerade och opublicerade studier   
 Validering av varje studie på ett systematiskt sätt 
 Vid liknande studier ska resultatet analyseras med statistiska metoder 

 
För att lyckas med en systematisk litteraturstudie är det viktigt med en klar 
formulerad frågeställning [5]. Examensarbetet har frågeställningar, vilka syftar 
till att begränsa det aktuella området. Stor del av den systematiska 
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litteraturstudien har gjorts på opublicerade studier, vilket beror på begränsad 
forskning inom området. 
   

3.3 Intervjustudie 

Intervjustudie är en kvalitativ metod, vilken oftast är begränsad till ett fåtal 
informanter enligt Hedin/Martin. Frågorna ska vara utformade så att de är 
”öppna” och med det menas att svaret på frågan ska vara mer detaljerat än ett 
ja- eller nej-svar. Fokus vid en intervju är att få fram informantens syn på 
verkligheten och de subjektiva upplevelserna inom det tillfrågade området. 
Intervjuer kan genomföras semistrukturerade, vilket innebära en person per 
intervjutillfälle eller flera personer per intervjutillfälle. Vid flera personer får 
de benämningen fokusgrupp. Den vanligaste intervjumetodiken är att använda 
sig av semistrukturerade intervjuer. Detaljfrågor ska ersättas med större 
frågeområden, i syfte att uppmuntra informanten att berätta om sina subjektiva 
upplevelser i egen vald ordning. Den som intervjua ska använda sig av 
uppföljande tekniker, vilket innebär att följdfrågor ska komma efter ett svar 
från informanten [6].  
 
Frågorna i bilaga 1 och 2 utformades så att informanten uppmanades att ge mer 
information än endast ett ja- eller nej-svar. Svaren dokumenterades i skriftlig 
form under intervjutillfället och utgjorde råmaterialet. Efter intervjun 
sammanfattades råmaterialet. Informanten gavs möjlighet att ta del av 
sammanfattningen, i syfte att öka tillförlitligheten i resultatet.  
 
Det finns olika metoder att bearbeta erhållna data. En metod, vilket används i 
detta examensarbete, är att dela upp analysen i fyra steg. Det första steget är att 
sätta nyckelord på var de olika textdelarna handlar om. Nyckelorden kan 
skrivas i brödtextens marginal, vilket gör det lättare att få en överblick på 
textinnehållet. Det andra steget är att hitta vilka teman som finns i texten. Ett 
tema kan bero av olika fenomen. Det tredje steget är att koda varje tema i olika 
underkategorier, det vill säga vilka orsaker fenomenen kan bero på. Sista steget 
är att söka mönster och samband mellan teman och olika underkategorier. 
Detta för att kunna utläsa om det finns några gemensamma nämnare i 
svarsmaterialet [6]. 
  
Informantgruppen 
Intervjuer gjordes med sex personer, vilka har sin anställning på Skanska 
region Hus Norr. Informanterna delades in i två grupper efter sina 
arbetsuppgifter. Den första gruppen bestod av två arbetsledare och en 
handläggare arbetsmiljö. Arbetsledarna var även lyftsamordnare på sina 
respektive projekt. Samtliga personer i gruppen godtog att få sina namn 
publicerade i rapporten. Frågorna återfinns i bilaga 1. 
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Den andra gruppen bestod av tre personer som arbetar eller har arbetat som 
lastkopplare/signalman. I gruppen önskade två personer att få vara anonyma. 
Personerna blev anonymiserade och de benämndes som arbetsledare A samt 
arbetsledare B. Frågorna återfinns i bilaga 2.  
 
Anledningen till urvalet av informanter, var att få en god överblick av 
lyftoperationer från planering till genomförande. Skillnaden mellan frågorna i 
bilaga 1 och bilaga 2, är att den förra fokusera mer på rapporteringen av tillbud 
och olyckor, medan den senare fokusera mer på utbildningen till 
lastkopplare/signalman.   
  
Genomförande av intervjuer 
Två av sex intervjuer genomfördes vid informanternas arbetsplatser. De övriga 
intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer. Orsaken till att telefon 
användes som hjälpmedel vid majoriteten av intervjuerna, berodde på de 
geografiska avstånden mellan den som genomförde intervjun och 
informanterna. Informanterna fick frågorna (se bilaga 1 & 2) via mejl några 
dagar innan intervjutillfället. Anledningen till detta var att de skulle ha 
möjlighet att förbereda sig samt få en förståelse för intervjuns tidsåtgång. 
Frågeställningarna var sex till antalet och de var öppet formulerade, för att få 
en ”levande” berättelse och att inte riskera påverka informantens svar. 
 
Analys av intervjuer 
Vid analys av intervjuerna användes metoden med de fyra stegen, vilket 
förklarades i avsnittet kvalitativa studier. Nyckelorden identifierades i texten 
och de kunde knytas till olika teman. Vissa teman blev extra tydliga, dels när 
det kom fram vid direkta svar, dels vid andra tillfällen under intervjun. En del i 
analysen var att kvalitetssäkra arbetet, genom att låta informanterna godkänna 
sina svar och korrigera eventuella missuppfattningar mellan intervjuare och 
informant [6].     
 

3.4 Observationsstudie 

En observationsstudie är en kvalitativ metod där människors beteende 
undersöks i olika sammanhang. En observationsstudie kan bestå av antingen 
iakttagande observationer eller deltagande observationer. Vid iakttagande 
observationer innebär det att observatören endast observerar en händelse eller 
en företeelse utan att själv påverka händelseförloppet. Däremot vid deltagande 
observationer innebär det att observatören är delaktig i en händelse och kan 
efter eget önskemål påverka utgången av ett händelseförlopp [7].  
 
Vid uppföljningsutbildning basnivån lyftoperationer användes iakttagande 
observationsstudie i Borlänge. Anledningen till detta var att få objektiva fakta 
och inte påverka deltagarnas beteende och utfall av ett händelseförlopp. 
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Deltagarna bestod av lyftsamordnare och skyddsombud, vilka alla arbetat med 
lyftoperationer på sina respektive projekt. Uppföljningsutbildningen 
genomfördes i ett konferensrum som en föreläsning med avslutande workshop. 
 
Den största delen av uppföljningsutbildningen var information från den 
regionala arbetsmiljöutvecklaren och vid denna del var inte observationsstudie 
applicerbart, på grund av att deltagarnas beteende inte kunde jämställas med 
beteendet de uppvisar ute i produktionen. Under workshopen fick deltagarna 
två olika lyftoperationer som skulle planeras med hjälp av en lyftplan. I 
samband med detta användes iakttagande observationsstudie, med anledning av 
att deltagarnas planering är jämförbar med den planering som sker vid ett lyft 
på arbetsplatsen. Deltagarna delades in i mindre grupper och respektive grupp 
diskuterade hur lyftplanen skulle fyllas i. Slutligen presenterade alla grupper 
sina lösningar i helklass, vilket gjorde att alla deltagare fick samtlig 
information.  
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4 LITTERATURSTUDIE 

4.1 Lyftoperation 

Vid en lyftoperation krävs att det finns en lyftanordning, lyftutrustning samt 
last. En lyftanordning är en maskin som kan lyfta eller sänka last. 
Lyftutrustning är det redskapet som finns mellan lyftanordningen och lasten, 
vilket gör att lasten kan lyftas eller sänkas [8]. Figur 3 visar de olika delarna 
som ingår vid en lyftoperation. 
 

 
Figur 3. En träleksak som visuellt visar last, lyftredskap samt lyftanordningen 
vid en lyftoperation.  
 

4.2 Lagar, förordningar och föreskrifter 

4.2.1 Arbetsmiljölagen 

Riksdagen antog arbetsmiljölagen 1977 och den började gälla den 1 juli 1978. 
Lagen har reviderats vid ett flertal tillfällen. Lagens syfte är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljön utgår ifrån faktorer och 
förhållanden såsom tekniska, fysiska, sociala, organisatoriska samt arbetets 
innehåll. I 3 kap 7 § a-h berör lagen bygg- och anläggningsverksamheten och 
framförallt byggarbetsmiljösamordning under projekterings- och 
utförandeskedet. Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att 
bestämmelserna är allmänt hållna. Detta innebär att regeringen eller myndighet 
utsedd av regeringen kan utforma detaljerade bestämmelser inom arbetsmiljö 
[9].  
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4.2.2 Arbetsmiljöförordningen 

Regeringen antog arbetsmiljöförordningen 1977 och den började gälla året 
efter. Förordningen har reviderats vid ett flertal tillfällen. Förordningen 
kompletterar arbetsmiljölagen inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöförordningens 22 § beskriver hur arbetsmiljölagens paragrafer ska 
omsättas i det dagliga arbetet ute på landets olika arbetsplatser. Arbetstagare 
ska ha möjlighet att ta del av arbetsmiljöförordningen på sina arbetsplatser 
[10]. 
 

4.2.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Regeringen har gett i uppdrag åt Arbetsmiljöverket, att mer detaljerat 
bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket är en statlig 
myndighet och kan utfärda föreskrifter, som preciserar vad som gäller för 
arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets författningssamling består av drygt 80 
föreskrifter, vilka berör arbetsmiljön inom olika yrkesområden. Föreskrifterna 
följs av bilagor och allmänna råd. De allmänna råden är inte tvingande såsom 
föreskrifterna, utan de är förklarande och ger rekommendationer samt 
hänvisningar [11].  
 

4.2.4 AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

1 § klargör att föreskrifterna gäller alla arbetsgivare, även de som hyr sin 
arbetskraft. 
 
2 § definierar arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Detta innebär att 
arbetsgivaren ska se till att ohälsa och olycksfall inte förekommer samt att en 
god arbetsmiljö råder på arbetsplatsen. 
 
3 § beskriver att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska finnas med varje dag i 
verksamheten. De fysiska, psykologiska och sociala delarna som påverkar 
arbetsmiljön ska beaktas.  
 
4 § klargör att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för att arbetstagare och 
skyddsombud ska kunna vara delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
5 § förmedlar att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy, som beskriver hur ohälsa 
och olycksfall kan förebyggas samt hur god arbetsmiljö kan uppnås. Vidare ska 
det finnas rutiner, som beskriver arbetssättet för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Dokumentationen ska vara skriftlig när det finns minst 10 
arbetstagare.   
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6 § beskriver att arbetsgivaren ska se till att det finns tillräckligt med chefer, 
arbetsledare eller andra arbetstagare, som kan arbeta för en god arbetsmiljö. 
Vidare ska arbetsgivaren se till att ovanstående har tillräckliga kunskaper inom 
arbetsmiljöområdet och att tillräckligt med tid avsätts för dem. 
 
7 § klargör att arbetsgivaren har ansvar för att arbetstagarna har tillräckliga 
kunskaper om arbetet samt vilka risker som finns. Vid allvarliga risker i arbetet 
ska arbetsgivaren se till att det finns skriftliga instruktioner för hur arbetet ska 
utföras.  
 
I 8 § står det att arbetsgivaren regelbundet ska göra riskbedömningar på 
arbetets genomförande, i syfte att utröna om risker finns för ohälsa eller 
olycksfall. Vid förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren göra 
riskbedömning om det kan medföra ohälsa eller olycksfall. Dokumentationen 
ska ske skriftligt och innehålla vilka risker som finns samt hur allvarliga de är. 
  
9 § beskriver att arbetsgivaren är ansvarig för att utreda orsakerna till inträffade 
allvarliga tillbud, ohälsa eller olyckor i arbetet, i syfte att minska riskerna i 
framtiden.   
 
10 § klargör att arbetsgivaren ska genomföra de åtgärder som krävs för att 
förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Detta ska ske omedelbart 
eller så snart det är praktiskt genomförbart. De åtgärder som inte kan ske 
direkt, ska upprättas i en skriftlig handlingsplan. I dokumentet ska det 
klargöras när åtgärderna ska vara klara samt vem som är ansvarig för att det 
genomförs. 
  
I 11 § står det att arbetsgivaren ska följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet varje år. Skulle det systematiska arbetsmiljöarbetet vara 
undermåligt, så ska det förbättras. Dokumentationen ska ske skriftligt vid minst 
10 arbetstagare.   
 
12 § beskriver att när en verksamhet inte har tillräcklig kompetens för att 
bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på en godtagbar nivå, kan 
företagshälsovård eller motsvarande verksamhet hjälpa till med det 
systematiskt arbetsmiljöarbete eller annan rehabilitering. Arbetsgivaren ska se 
till att omfattningen, kompetensen samt resursen svarar mot det aktuella 
behovet av hjälp.  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller två 
bilagor och allmänna råd vid tillämpning av föreskrifterna.  
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4.2.5 AFS 1999:3 - Byggnads- och anläggningsarbete 

I 1 § står det att föreskrifterna är tillämpbara vid planering och utförande av 
byggnads- och anläggningsarbete. Föreskrifterna gäller också vid 
projekteringen, förutsatt att den påverkar arbetsmiljön för dem som utför 
arbetet.  
 
26 § beskriver att det på byggarbetsplatsen ska finnas tillfredsställande med 
utrymme för mottagning, lagring och förvaring av byggprodukter och material, 
vilket är nödvändigt för arbetet. För att undvika ras och tippning, ska ytorna för 
mottagning och lagring ha tillräcklig bärighet.  
 
46 § klargör att det måste finnas lämplig utrustning vid lyft av byggprodukter 
och annat material. Lyftanordningar och lyftredskap får endast användas av 
personal med erfarenhet och utbildning. Vidare får lyftanordningar och 
lyftredskap endast användas för vilket de är ämnade. Utrustningen ska vara 
märkt med den maximala lasten.    
 
51 § beskriver att det behövs erfaren personal som kan leda arbetet vid 
hantering av tunga byggelement och tunga formbyggnadselement. 
 
53 § klargör vikten av planering vid transporter av byggprodukter och annat 
material. Vid transport upp eller ner till plan, som har en höjd mer än två meter 
från markplan, ska särskilda åtgärder vidtas. I första hand ska skyddsräcken 
eller annan skyddsanordning vara kvar. Går inte detta och skyddsanordningen 
måste tas bort, kan transporten endast ske via intagsbryggor, lastöppningar i 
fasaden, och/eller iordningställda ramper. Dessa transporter ska övervakas 
noggrant.   
 
67 § informerar om att områden ska spärras av och markeras vid risk för 
fallande föremål. Måste dessa områden ändå beträdas ska erforderliga skydd 
arrangeras.  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om byggnads- och anläggningsarbete innehåller 
en bilaga, vilket är en mall för föranmälan till Arbetsmiljöverket. Vidare finns 
Arbetsmiljöverkets allmänna råd vid tillämpning av föreskrifterna.  
 

4.2.6 AFS 2006:6 - Användning av lyftanordningar och 
lyftredskap 

1 § klargör att föreskrifterna gäller vid arbete med lyftanordningar och 
lyftredskap. Användningen med truckar regleras i en annan föreskrift av 
Arbetsmiljöverket. 
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2 § definierar nyckelord inom lyftoperationer såsom lyftanordning, lyftredskap 
och maxlast.   
 
I 3 § står det att vid användning av lyftanordningar och lyftredskap, ska 
förhållanden på arbetsplatsen undersökas och eventuella risker bedömas. Det 
som ska prioriteras vid undersökningen är mark- och väderförhållanden, 
teoretiska och praktiska kunskaper hos medarbetare såsom lastsäkring och 
lastkoppling. Vidare ska riskområden och arbetsuppgifter inom lyftoperationer 
undersökas, vilket kan vara personlyft, samlyft, arbete under hängande last och 
flera lyftanordningar inom samma arbetsområde, Slutligen ska val av 
lyftredskap undersökas samt hur det ska användas, underhållas för korrekt 
livslängd samt montering av lyftanordning och efterföljande service och 
underhåll för korrekt livslängd.     
 
4 § beskriver vid förändringar i en lyftoperation, ska en ny riskbedömning 
ske.   
 
5 § informerar att efter undersökning och riskbedömning, ska erforderliga 
insatser vidtas och lagstadgade krav uppfyllas. 
 
6 § beskriver att uppföljning ska ske regelbundet, i syfte att bedöma om 
åtgärderna gett planerat resultat.  
 
7 § tar upp kraven för lyftanordningar och lyftredskap som finns inom EES-
länderna.  
 
8 § berör de lyftanordningar och lyftredskap som inte innefattas i 7 §. Kraven 
för dessa lyftanordningar och lyftredskap finns i bilaga A i denna föreskrift.  
  
9 § informerar om att lyftoperationer ska planeras, organiseras och genomföras, 
på ett sådant sätt att tillbud och olyckor inte uppstår. När flera olika 
verksamheter är delaktiga vid lyftoperationer, ska en person bli ansvarig för att 
ovanstående efterlevs.   
 
10 § beskriver vikten av goda markförhållanden vid användning av mobila 
lyftanordningar eller lyftanordningar som kan demonteras och flyttas till andra 
byggarbetsplatsen. Åtgärder ska vidtas så att inte lyftanordningar välter, glider 
eller förflyttas på oönskat sätt.   
 
11 § beskriver att ingen ska vara under hängande last. Då vissa arbeten kräver 
att arbetstagaren befinner sig under upplyft last, såsom scenarbete och under 
fordonslyft, ska säkra arbetsmetoder användas.  
 
12 § informerar att en upplyft last ska vara säkrad, så att lasten inte rör sig utan 
avsikt.  
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13 § berör att en lyftanordning inte får användas utomhus, när väderleken är så 
dålig, att lyften inte kan genomföras säkert, vilket kan bli en ökad risk på 
arbetsplatsen. 
 
14 § informerar att överlastdon och gränsbrytare ska vara inställda med en god 
marginal och aktiveras innan lyftanordning stjälper eller viktiga delar skadas.  
 
15 § tar upp att det ska finnas en personlig fallskyddsutrustning om det behövs 
för att ta sig till lyftanordningen eller om det finns riska att lyftanordningen kan 
bli påkörd. Personlig fallskyddsutrustning ska vara i eller i närheten av 
lyftanordningen.    
 
16 § beskriver att om höjden är mer än 25 meter mellan markytan och 
lyftanordningens hytt, ska det finnas en hiss som är maskindriven. Detta gäller 
också om avståndet mellan ett tillträdesplan och lyftanordningens hytt är 25 
meter eller mer. Däremot är det inget krav på hiss om lyftanordningens hytt är 
höj- och sänkbar, eller om den mestadels manövreras från marken.  
 
17 § informerar att personlyft endast får ske med anordning som är tillverkad 
för ändamålet. Undantag är nödsituationer, räddningsarbete av brandkår, polis 
och försvarsmakt samt att det godtas i särskilda föreskrifter.    
 
18 § informerar att när två eller flera lyftanordningar finns på arbetsplatsen och 
de delvis lyfter inom varandras områden, ska åtgärder vidtas för att förhindra 
kollisioner. Vidare ska också åtgärder vidtas, för att förhindra att andra fordon 
kör på lyftanordningen.    
 
19 § tar upp att det ska vara en god samordning mellan samtliga operatörer till 
lyftanordningarna.  
 
20 § berör att ett lyftredskap ska väljas efter last, väderlek, användning av 
grippunkter eller lyftöglor samt på vilket sätt stroppning eller sling ska vara.  
 
21 § tar upp att när lyftredskap inte används, ska de förvaras på sådant sätt, att 
de inte tar skada eller blir obrukbara.  
 
22 § beskriver att arbete med service och montering av hissar ska vara på 
sådant sätt, att inga risker sker.   
 
I 23 § står det att skrymmande gods som ska transporteras i hissar, endast får 
ske om hissen är konstruerade för ändamålet, hissen har korgdörr, öppningen i 
korgdörren har en skyddsanordning, som stannar hissen om det blir kontakt 
mellan det skrymmande godset och schaktväggen. 
 
24 § beskriver när den som manövrerar en lyftanordning inte har fullständig 
sikt över lyftområdet. Vid dessa tillfällen ska operatören för lyftanordningen få 
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vägledande hjälp av en person, som står i direktkontakt med denne. Personen 
som vägleder ska ha kompetens för aktuell uppgift. 
 
25 § tar upp att den lastkopplare som lossar eller kopplar last ska agera på ett 
säkert sätt, antingen genom att själv ha kontroll över lyftanordningen eller vara 
i direkt kontakt med den person som har kontroll över lyftanordningen.       
 
26 § beskriver att vid manuell inpassning av last, är det viktigt med en 
lyftanordning som kan regleras, så att de inblandade personerna har bra 
kontroll på lyftet.  
 
27 § informerar att en lyftanordning som inte kan hålla fritt hängande last vid 
ett energibortfall, ska förses med andra säkerhetshöjande åtgärder, i syfte att 
inte utsätta någon för risk.  
 
I 28 § står det att vid normalfallet får inte fritt hängande last lämnas obevakat.  
 
29 § beskriver att den som använder lyftredskap eller lyftanordning ska ha 
teoretiska och praktiska kunskaper samt erfarenhet. Arbetstagare som använder 
lyftredskap och lyftanordning ska ha dokumentation på de teoretiska och 
praktiska kunskaperna. Arbetsgivaren ska utfärda skriftligt tillstånd till den 
som ska arbeta med en maskindriven lyftanordning. Användning av hissar på 
byggarbetsplatsen omfattas inte av kraven på dokumentation eller tillstånd från 
arbetsgivaren.   
 
30 § informerar att lyftredskap och lyftanordning ska underhållas och genomgå 
kontinuerlig tillsyn. När lyftredskap och lyftanordning används ska de dagligen 
kontrolleras.  
 
31 § tar upp att en lyftanordning ska funktionstestas efter att den blivit 
uppmonterad.  
 
I 32 § står det att underhåll-, reparation- eller ombyggnadsarbete på en 
lyftanordning eller lyftredskap inte få ske, så att funktion, hållfasthet eller 
stabilitet riskeras.  
 
33 § informerar att journal ska skrivas på underhåll, tillsyn, funktionskontroll, 
kranens drift när maxlasten är över 1 000 kg och när tillverkaren av 
lyftanordningen kräver det.  
 
34 § beskriver att när det vid kontroll av lyftanordning och lyftredskap 
upptäcks brister och/eller skador som kan riskera säkerheten, ska detta åtgärdas 
innan de tas i bruk igen. När en lyftanordning börjar närma sig sin tekniska 
livslängd ska konditionsanalys ske. 
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Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av lyftanordningar och 
lyftredskap innehåller två bilagor, vilka berör allmänna och tekniska krav. Sist 
i dokumentet finns Arbetsmiljöverkets allmänna råd vid tillämpning av 
föreskrifterna.  
 

4.2.7 AFS 2008:13 - Skyltar och signaler 

1 § klargör att föreskrifterna gäller endast skyltar, märkning och signaler, som 
har till uppgift att öka säkerheten och hälsan vid arbetsplatser. Vägmärken och 
märkning av farliga ämnen innefattas inte i dessa föreskrifter.  
 
I 2 § står det att arbetsgivaren, den som är ansvarig över en arbetsplats och den 
som hyr arbetskraft till sin verksamhet, ska vara ansvarig för att skyltar, 
märkning och signaler används på arbetsplatsen. Detta används när inte 
tekniska eller organisatoriska åtgärder är tillräckliga.   
 
3 § berör att arbetsgivaren ska se till att skyltar, märkning och signaler för de 
olika trafikslagen, på väg, sjö, räls och luft, används inom fabriksområde eller 
liknande. 
 
4 § beskriver att arbetsgivare eller den som använder inhyrd arbetskraft ska ge 
komplett och återkommande information till arbetstagaren om minimikrav för 
varselmärkning och vilka skyltar och signaler som är aktuella på 
arbetsplatsen.   
 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om skyltar och signaler innehåller nio bilagor, 
vilka beskriver färganvisningar på skyltar, ljussignaler, ljudsignaler, 
handsignaler, användning av olika typer av skyltar, märkning av gång- och 
transportleder samt märkning av hinder och farliga områden. 
 

4.3 Byggindustrins Informationssystem om Arbetsmiljö  

IA-systemet är ett webbaserat system för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
AFA Försäkringar har utvecklat systemet tillsammans med Svenskt Näringsliv, 
LO, PTK samt branscherna. Förkortningen IA står för Informationssystem om 
Arbetsmiljö. Bygg- och anläggningsbranschen använder förkortningen BIA. 
IA-systemet har fyra delar [12]: 
 

1. Händelsehantering 
2. Riskhantering 
3. Analys, rapporter och handlingsplan 
4. Information och kommunikation 

 
Händelsetyper som kan rapporteras i IA-systemet är följande: 
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1. Olycksfall 
2. Tillbud 
3. Riskobservationer 
4. Färdolycksfall 
5. Arbetssjukdom 
6. Egendom/säkerhet 
7. Miljö 
8. Kvalitet 
9. Förbättringsförslag 
10. Säkerhetsobservation 

 
Inom Skanska rapporteras händelsetyperna riskobservation, tillbud, olycksfall, 
färdolycksfall, arbetssjukdom samt miljö i systemet BIA. En händelse ändrar 
status beroende på vilka åtgärder som vidtagits. I Figur 4 beskrivs ett 
flödesschema vid handläggning i systemet. Inom Skanska är händelseansvarig 
en projektchef eller en regional arbetsmiljöutvecklare [13].  

   
Figur 4. Flödesschema över handläggning av tillbud och olyckor i BIA. 
 

4.4 Utbildningen Säkra lyft 

Utbildningen följer internationell standard SS-ISO 23853:2006 och 29 § i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6, i vilket det preciseras vilka 
kunskapskrav som gäller för de personer som ska använda sig av en 
lyftanordning eller ett lyftredskap. Kunskaperna ska bestå av aktuella 
arbetsmiljöregler samt adekvata delar av lyftanordningens och lyftredskapets 
uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, 
begränsningar, underhåll och kontroll. Slutligen ska den som använder sig av 
lyftanordning och lyftredskap har dokumentation över sina praktiska och 
teoretiska kunskaper, vilket utförs av ackrediterade utbildare från Sveriges 
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Byggindustrier. Det finns ett flertal utbildningsaktörer som erbjuder 
utbildningen Säkra lyft och den har varierande kurslängd och kostnad [14]. 
 
Sverige Byggindustrier, som är byggindustrins bransch- och 
arbetsgivarorganisation, tillhandahåller utbildningen Säkra lyft och den är tre 
timmar lång. Kostnaden för medlemmar är 1700 kr exklusive moms och för 
icke medlemmar 1900 kr exklusive moms. De förkunskaper som krävs för att 
gå utbildningen är erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Kursen är 
helt teoretiskt uppbyggd och kursdeltagarna tillägna sig följande kunskaper 
[14]: 
 

 Arbetsmiljöverkets föreskrift 2006:6 
 Vilka kunskapskrav som gäller för lastkopplare/signalman och förare av 

lyftanordning 
 Kunskaper om lyftanordningar och lyftredskap 
 Lastens uppskattade vikt 
 Risker vid lyftoperationer 
 Signaler och tecken vid lyftoperationer 
 Kontroll av last, lyftredskap och lyftanordning 
 Planering av lyftoperationer 
 Koppling av last 

 
Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov och vid godkänt resultat blir 
deltagarna certifierade för utbildningen Säkra lyft. Utbildningen är giltig i fem 
år och under denna tid behövs ingen repetitionsutbildning. När giltighetstiden 
har passerat, måste en ny utbildning genomföras [15]. 
 

4.5 Handledarutbildning Säkra lyft 

Sveriges Byggindustrier tillhandahåller en utbildning för handledare till Säkra 
lyft. Utbildningen är en dag lång och behörig att delta, är den som har 
erfarenhet från byggbranschen och vana att undervisa. Kostnaden för 
medlemmar är 4900 kr exklusive moms och för icke medlemmar 5200 kr 
exklusive moms. Kursen är helt teoretiskt uppbyggd och kursdeltagarna 
tillägnar sig följande kunskaper [16]: 
 

 Undervisningsteknik 
 Regelverket kring lyftoperationer 
 Tekniska data för de olika komponenterna vid lyftoperationer 
 Beräkning av lastens vikt 
 Risker vid lyftoperationer  

 
I samband med utbildningen får kursdeltagaren ett läromaterial för 
utbildningen Säkra lyft, vilken är uppbyggt som en PowerPoint-presentation. I 
Figur 5 finns ett utdrag ur läromaterialet [16]. 
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Figur 5. Utdrag ur Sveriges Byggindustriers läromaterial för utbildningen 
Säkra lyft. Benämningar på en lyftanordnings olika delar. 
 
Vidare får kursdeltagaren en lärarhandledning, en redigerad utgåva av 
Arbetsmiljöverkets föreskrift vid lyftoperationer, utbildningsfilmen Säkra lyft, 
belastningstabeller och ett kunskapsprov. Efter genomförd utbildning kan 
kursdeltagaren genomföra utbildningen Säkra lyft på den egna arbetsplatsen 
[16].  
 

4.6 Tysta boken 

Entreprenadföretaget NCC AB har utvecklat en bilderbok, i vilket olika risker 
belyses. Oavsett vilka språkkunskaper den som tittar i boken har, så ska denne 
kunna tillägna sig budskapet. Boken har minskat olyckorna på NCC:s 
byggarbetsplatser. Sveriges Byggindustrier har tryckt upp nya upplagor av 
boken och dessa är tillgängliga för deras medlemsföretag [17].  
 
På NCC:s hemsida är det gratis att ladda ner en PDF-fil av Tysta boken. Boken 
består av 72 sidor och på varje sida finns en bild som visar ett felaktigt 
beteende och en bild som visar det korrekta beteendet. Det finns ett flertal 
bilder som handlar om lyftoperationer, vilket Figur 6 illustrerar [18].  
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Figur 6. Utdrag från sidan 37 i Tysta boken, vilket visar två bilder av en 
lyftoperation. Den övre bilden är ett felaktigt tillvägagångssätt, medan den 
nedre bilden är ett korrekt tillvägagångssätt.  
 

4.7 Skanska Sveriges dokumentation 

4.7.1 Vårt sätt att arbeta 

VSAA är en förkortning för “Vårt sätt att arbeta”, vilket är Skanskas 
ledningssystem. VSAA är certifierat enligt ISO9001, ISO 14001 och 
OHSAS18001. I VSAA ligger fokus på hög kvalité vid leverans till kunden, i 
syfte att öka kundnöjdheten samt välbefinnandet hos Skanskas medarbetare. 
VSAA finns tillgängligt för Skanskas medarbetare på det gemensamma 
intranätet OneSkanska. VSAA är uppdelat i olika kapitel/kärnprocesser utifrån 
olika verksamhetsgrenar, såsom ekonomi, ledning och produktion. Inom varje 
kapitel/kärnprocess finns det dokument, mallar och handlingsplaner, vilka 
bidrar till att det blir en enhetlighet vid utförande av arbetet. Ett delkapitel i 
VSAA är “vårt sätt att bygga”. I detta delkapitel beskrivs styrande regler för 
produktionen, vilket kan vara tekniska lösningar, flödesbeskrivningar, 
projektplaner och mallar. I delkapitlet beskrivs också säkra arbetsmetoder för 
lyftoperationer samt tillhörande dokumentation [19].  
 

4.7.2 Skanskas basnivåer 

Skanska har undersökt inom vilka arbetsområden som det finns risk för tillbud 
och olyckor. Identifierade riskområden såsom schaktarbete, damm- och 
kvartshantering, vibrationer och lyftoperationer har fått benämningen 
basnivåer. Även andra arbetsområden har blivit basnivåer med anledning av 
innehållet, till exempel Skanskas arbetsplatsintroduktion. Inom varje basnivå 
har arbetssättet blivit förtydligat och vissa processer förenklade. Därefter har 
basnivån implementerats i verksamheten och utbildningar genomförts. 
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Slutligen har en uppföljning gjorts på basnivån. Vissa basnivåer är färdiga, 
medan andra basnivåer är i planeringsstadiet. Målsättningen med 
implementeringen av Skanskas basnivåer, är att ingen i framtiden ska bli 
skadad på sin arbetsplats [20].      
 
Basnivå lyftoperationer består av två delar, vilka är den digitala utbildningen 
lyftoperationer (e-learning) samt säkerhetsdialogen prefabricerat montage. 
Basnivån utarbetades av gruppen FAS-C (Funktion, Arbetsmiljö, Säkerhet - 
Centralt) under hösten 2016. Vid årsskiftet 2016/2017 implementerades 
basnivån lyftoperationer i region Hus Norr. Ansvariga för implementeringen 
var en utsedd arbetsledare samt regional arbetsmiljöutvecklare i regionen Hus 
Norr [21].  
 

4.7.3 Arbetsplatsintroduktion 

Alla som besöker eller ska arbeta på någon av Skanskas byggarbetsplatser, ska 
innan de beträder arbetsplatsen genomföra en arbetsplatsintroduktion. Det är 
produktionschefen som ansvarar för att arbetsplatsintroduktionen genomförs, 
men det faktiska utförandet kan delegeras till annan person. 
Arbetsplatsintroduktionen är en av Skanskas basnivåer [22].  
 
I VSAA finns det mallar på både svenska och engelska för 
arbetsplatsintroduktion. Presentationen består i grunden av en generell 
information om Skanskas byggarbetsplatser och övrig information är 
projektspecifik. I början av introduktionen presenteras projektet, Skanskas 
värderingar, informationskanaler, tidplan och mål. Därefter delges APD-
planen, regler för ID06, regler för personlig skyddsutrustning, säkert beteende 
samt regler för användning av mobiltelefon på arbetsplatsen. Vidare informeras 
det om olika risker i arbetet såsom schaktarbete, arbete på höjd samt 
lyftoperationer [22].  
 
Under avsnittet lyftoperationer klargörs det att de personer som planerar eller 
genomför lyftoperationer ska ha praktiska och teoretiska kunskaper inom 
området samt arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Koppling av last till kranen får 
endast ske av den som är behörig och har ett skriftligt tillstånd. Personer som 
inte är delaktiga i en lyftoperation ska vara utanför lyftområdet. Det är också 
förbjudet att gå under hängande last [22]. 
 
Den sista delen av introduktionen informerar att det finns åtgärdsplaner för 
miljötillbud och olyckor. Introduktionen tydliggör också att det råder 
nolltolerans för alkohol och droger på Skanskas arbetsplatser. Vidare finns det 
checklista för hot och våld på arbetsplatsen samt att disciplinära åtgärder kan 
ske från arbetsgivaren. Ett avsnitt vänder sig till besökare och vilka regler de 
ska följa samt hur de ska agera på arbetsplatsen. Introduktionen avslutas med 
kontrollfrågor på utbildningsmaterialet [22].      
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Efter genomgången ska deltagarna kvittera att de tagit del av informationen. 
Arbetare som kommer att uppehålla sig på arbetsplatsen under längre tid, ska 
också lämna namn och telefonnummer till närmaste anhörig [22].   
   

4.7.4 Säkra arbetsmetoder - Lyftoperationer 

Skanskas Säkra arbetsmetoder - Lyftoperationer har sin utgångspunkt från 
arbetsmiljölagens övergripande krav, Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom 
området samt Skanskas globala säkerhetsstandard för lyftoperationer [23].  
 
Representanter för Skanska har tagit fram ett arbetssätt, som de presenterar i ett 
dokument på Skanskas VSAA. Arbetssättet gäller vid samtliga lyft av 
utrustning, material och personer vid deras arbetsplatser. I Figur 7 finns ett 
flödesschema över arbetssättet [23].  
 

 
Figur 7. Flödesschema för Skanskas Säkra arbetsmetoder - Lyftoperationer.  
 
I början av dokumentet definieras orden arbetsberedning, lyftanordning, 
lyftplan, lyftutrustning och specialmaskiner. Därefter förklaras vilka roller och 
uppgifter som finns vid lyftoperationer [23].  
 
Funktioner och arbetsuppgifter 
Den första rollen är projektchef (PrC) och denne ska utse en lyftsamordnare 
och tillse att det finns tillräckligt med resurser för att kunna följa Säkra 
arbetsmetoder - Lyftoperationer. På fast produktionsanläggning är det den 
samordningsansvarige som utser en lyftsamordnare och tillse att det finns 
tillräckligt med resurser för att kunna följa Säkra arbetsmetoder 
-  Lyftoperationer. Produktionschefen (PC) har till uppgift att se till att 
lyftoperationer riskbedöms, planeras och har en systematisk uppföljning [23].  
 
Projektchef eller samordningsansvarig vid fast produktionsanläggning kan vid 
mindre projekt utse produktionschefen till lyftsamordnare. Arbetsuppgifter 
samt utbildnings- och kompetenskrav för lyftsamordnare framställs i 
Funktionsbeskrivning -  Lyftsamordnare på VSAA. En arbetsledare är ansvarig 
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för att planer, leda och fördela arbetet inom sitt ansvarsområde. Arbetsledaren 
ska granska risker och planera lyftoperationer tillsammans med 
lyftsamordnaren. Vid personlyft, samlyft eller när lyftsamordnaren kräver det, 
ska en ansvarig person för lyft utses. Benämningen är personlyftledare vid lyft 
av personer samt lyftledare vid samlyft [23].  
 
Lastkopplare har till uppgift att koppla lasten på ett säkert sätt och okulärt 
undersöka lyftutrustningen. Signalmannen har till uppgift att sköta 
kommunikationen med maskin-/kranförare under lyftoperationen. Lastkopplare 
och signalman kan vara samma person.  För att kunna verka i dessa 
befattningar, krävs lång erfarenhet, skriftligt tillstånd från arbetsgivaren samt 
utbildningen Säkra lyft [23].     
 
Grundläggande säkerhetskrav 
Lyftoperationer får endast utföras av personer som har rätt utbildning och 
kompetens. Vidare ska arbetsgivaren utfärda skriftliga tillstånd till de som ska 
genomföra lyftoperationerna. Lyftanordningen ska vara besiktigad och 
godkänd för aktuell lyftoperation. Lyftutrustningen ska vara godkänd och 
kontrollerad för användning samt CE-märkt med maxlast. Maskin-/Kranföraren 
ska ha handbok/manual på lyftanordningen samt senaste besiktningsintyg på 
arbetsplatsen [23].  
 
Innan arbetet påbörjas ska kopior på utbildningsintyg, arbetsgivarens skriftliga 
tillstånd och besiktningsintyg på lyftanordningen vara tillhanda någon med 
arbetsuppgift BAS-U, lyftsamordnare eller samordningsansvarig [23].    
 
Flödesschema med säkerhetsrutiner 
Säkerhetsrutiner enligt flödesschema i Figur 7, klargör de olika stegen för att 
uppnå ett säkert agerande vid lyftoperationer. I första steget ska en 
inventering/bedömning göras avseende vilka lyftoperationer som ska ske vid 
arbetsplatsen. Vid det andra steget ska markförhållanden och uppställningsplats 
undersökas utifrån markens bärighet och håligheter samt utrymme för 
lyftoperationer. Det tredje steget är val av lyftanordning, såsom mobilkran, 
stationär kran eller annan lyftanordning. I det fjärde steget ska lyftet 
kategoriseras som enkelt lyft, standardlyft eller komplext lyft. En 
bedömningsmatris finns i dokumentet för att vägleda i vilken kategori lyftet 
ska placeras. Av Figur 8 framgår det hur bedömningsmatrisen är uppbyggd 
[23].   
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Figur 8. Bedömningsmatris för kategorisering av lyft. Hämtat från dokumentet 
Säkra arbetsmetoder – Lyftoperationer. 
 
Vid högrisklyft såsom helikopterlyft, samlyft, personlyft, last tyngre än 80% av 
kranens kapacitet, asymmetriskt lyft och lyft med produktionskritisk last, 
kommer lyftet att kategoriseras som ett komplext lyft. Finns det risker i 
förutsättningarna, såsom extrem kyla och värme, ogynnsamma vind- och 
väderförhållanden, lyft över konstruktion som riskerar kollapsa och flera 
samtidiga lyftoperationer på arbetsplatsen, kommer lyftet klassas som ett 
standardlyft [23]. 
 
Det femte steget i Figur 7 berör lyftplaner och tillstånd. Detta innebär att vid 
standardlyft och komplexa lyft ska lyftplaner upprättas. Vid komplexa lyft 
upprättas en lyftplan för varje enskilt lyft på arbetsplatsen. Lyftplanen 
godkänns av produktionschefen och lyftsamordnaren innan lyftoperationen 
påbörjas. Vid standardlyft kan en lyftplan gälla för flera liknande lyft under en 
tid. Lyftplanen godkänns av lyftsamordnaren och revideras varje vecka eller 
när ändringar gjorts [23].  
 
Det sjätte steget i Figur 7 beskriver specifika säkerhetskrav vid personlyft, 
samlyft, lyft med flera lyftanordningar i samma lyftområde, helikopterlyft, lyft 
i nära anslutning till luftledning och järnväg, lyft med lastbilskran, lyft med 
hjullastare/truck/teleskopstruck, lyft med grävmaskin samt när det råder 
extrema och ogynnsamma väder-, vind- och klimatförhållanden [23].  
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Det sjunde och sista steget i Figur 7 är säkert utförande vid lyftoperationer. I 
denna del klargörs att de som är involverade i en lyftoperation ska kunna 
kommunicera på samma språk. Kommunikationsutrustning ska användas när 
avståndet är mer än 20 meter mellan lastkopplare/signalman och föraren av 
lyftanordningen. Förbindelseprov ska genomföras med 
kommunikationsutrustningen innan lyftoperationen påbörjas. Finns det mer än 
en signalman, ska det vara klargjort hur lasten övertas mellan dem, vilket ska 
vara känt för föraren av lyftanordningen [23].  
 
Vid den dagliga genomgången ska alla på arbetsplatsen informeras om vilka 
lyftoperationer som kommer att ske under dagen. Innan en lyftoperation 
påbörjas ska arbetsledare eller lyftsamordnare ha en genomgång med 
lastkopplare/signalman och förare av lyftanordningen. Föraren av 
lyftanordningen ska endast följa utsedd signalmans tecken, förutom vid 
stopptecken från övriga medarbetare på arbetsplatsen. Ansvarig ska se till att 
riskzoner är avspärrade och har en fullgod skyltning. Normalt förfarande vid 
hängande last, är att den ska kontrolleras med styrlinor eller likvärdig 
utrustning. Dock kan lyftsamordnaren besluta om avsteg från detta [23].  
 
Underhåll och tillsyn 
Sista delen i dokumentet Säkra arbetsmetoder -  Lyftoperationer berör 
underhåll, skötsel och kontroll av lyftanordning och lyftutrustning. 
Lyftsamordnaren är ansvarig för dessa områden. Den lyftutrustning som 
arbetsgivaren tillhandahåller ska kontrolleras, underhållas och förvaras på ett 
korrekt sätt. Vidare ska arbetsgivaren föra ett register över vilken lyftutrustning 
som finns på arbetsplatsen. Lyftutrustningen ska var CE-märkt och 
inspekterade de senaste 12 månaderna av ett ackrediterat besiktningsorgan. 
Inspektionen ska vara skriftligt dokumenterat. Vidare ska lyftutrustningen vara 
märkt med maxlast och ett ID-nummer [23].  
 
När lyftutrustningen inte används ska den förvaras på sådant sätt, att den inte 
utsätts för mekanisk nötning eller klimatpåverkan såsom solljus och nederbörd. 
Förare av lyftanordning ska föra protokoll över kontroller och provningar av 
sin lyftanordning. Vid skada på lyftanordning måste en revisionsbesiktning 
genomföras. En lyftanordning behöver vara godkänd vid besiktningen, för att 
kunna användas vid lyftoperationer. Lastkopplare är ansvarig för att okulärt 
kontrollera lyftutrustningen innan ett lyft. Vidare ska lastkopplaren se till att 
kassera engångsstroppar efter att de använts för sitt ändamål [23].  
 

4.7.5 Skanskas digitala utbildning lyftoperationer (e-learning)  

Skanskas digitala utbildning lyftoperationer (e-learning) är en interaktiv 
webbkurs på Skanskas publika hemsida. Kursen är uppbyggd efter Säkra 
arbetsmetoder - Lyftoperationer. I inledningen kan kursdeltagaren välja att 
genomföra utbildningen på svenska eller engelska. Kursen kan genomföras 
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individuellt eller i grupp och avslutas med ett kunskapsprov. Vid individuellt 
deltagande skrivs provet interaktivt och när samtliga frågor är rätt besvarade 
blir deltagaren godkänd. Deltagare i grupp får provet utskrivet av ansvarig chef 
och löser det tillsammans. Beräknad tid för genomförandet är cirka 25 minuter 
[24].  
 
I utbildningens introduktion förklaras att lyftoperationer är riskfyllda 
arbetsmoment och att det sker cirka 150–200 oönskade händelser varje år. De 
vanligaste händelserna är när kranar kolliderar med varandra, när okopplad 
lyftutrustning slår i eller fastnar i något under lyftet, när lasten slår i något 
under lyftet samt när last eller del av last lossnar eller faller [24].  
 
Därefter tydliggörs det att Skanskas arbetsmetod gäller för samtliga 
lyftoperationer på arbetsplatsen. Arbetsmetoden är indelad i ett flödesschema 
med momenten inventering/bedömning, markförhållanden/uppställningsplats, 
val av lyftanordning, kategorisering av lyft, lyftplaner och tillstånd, specifika 
säkerhetskrav samt säkert utförande [24]. 
 
Efter arbetsmetoden presenteras vilka roller som är involverade i 
lyftoperationer, såsom lyftsamordnare, signalman, lastkopplare, lyftansvarig 
och maskin-/kranförare samt vilka uppgifter de har. Skanskas grundläggande 
säkerhetskrav för de personer som är involverade i lyftoperationer presenteras, 
vilket visualiseras i Figur 8 [24].  
 

 
Figur 8. Utdrag på genomgång av grundläggande säkerhetskrav från 
utbildningen lyftoperationer (e-learning). 
 
Nästa avsnitt uppmanar kursdeltagarna att diskutera om lyftoperationer på den 
egna arbetsplatsen. Personer som genomför utbildningen individuellt uppmanas 
att skriva ner sina tankar och åsikter på ett papper. Därefter penetreras 
flödesschemat för Skanskas arbetsmetod noggrant och varje moment summeras 
med visuella “kom ihåg lappar”. Avsnittet därefter uppmanar kursdeltagarna att 
diskutera upplevda tillbud och olyckor och om de hade gjort annorlunda efter 
dagens utbildning [24].    
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Den digitala utbildningen lyftoperationer (e-learning) summeras och därefter 
följer ett kunskapsprov, vilket innehåller sju frågor. Frågorna är av 
flervalskaraktär, där ett eller flera svar kan vara rätt. Det krävs samtliga rätt för 
att få ett godkänt resultat på kunskapsprovet [24].  
 

4.7.6 Säkerhetsdialogen 

En del av basnivån lyftoperationer är säkerhetsdialogen prefabricerat montage. 
På VSAA finns det en handledarmanual för dialogen, där syfte och mål samt 
arbetsgången tydligt förklaras. Säkerhetsdialogen bygger på en workshop om 
allvarliga tillbud och olyckor inom lyftoperationer. Orsakerna till tillbuden och 
olyckorna har utformats till ett diskussionsmaterial, vilket ska fungera som ett 
visuellt hjälpmedel vid identifiering av risker vid montering av prefabricerat 
material. Utbildningsmaterialet består av tre A3-papper med verkliga tillbud 
och olyckor i text och fotografi samt mall för handlingsplaner [25].  
 
Ett förmöte ska ske innan workshopen och vid mötet ska de inblandade 
parterna bestämma tid för workshopen, förklara mål och syfte samt 
arbetsgången för workshopen. Därefter ska parterna komma överens om vilka 
delar som ska prioriteras samt göra en arbetsfördelning för workshopen [25].  
 
Vid workshopen ska Skanskas huvudentreprenör, leverantören av prefabricerat 
material, förare av lyftanordning samt transportör av prefabricerat material 
medverka. Säkerhetsdialogen är inget startmöte utan ska vara ett komplement 
till arbetet med montering av prefabricerat material. Deltagarna i workshopen 
delas in i grupper och varje grupp får ett ansvarsområde, som de ska diskutera 
och presentera i slutet av workshopen. Samtliga grupper har möjlighet att 
opponera sig mot presentationen eller komma med tillägg. En gemensam 
handlingsplan författas efter gruppernas presentationer, vilket delges skriftligt 
till samtliga deltagare [25].  
  

4.7.7 Funktionsbeskrivning - Lyftsamordnare 

I VSAA finns ett dokument som beskriver lyftsamordnarens funktion. 
Huvuduppgiften för lyftsamordnaren är att stödja och avlasta 
produktionschef/kontaktperson BAS-U/samordningsansvarig vid 
genomförande av säkra lyftoperationer på byggarbetsplatsen [26]. 
 
Kravprofilen för en lyftsamordnare på Skanska, innebär att denne ska ha 
utbildningarna Säkra lyft, Första hjälpen samt Fallskyddsutbildning Grund. 
Vidare ska lyftsamordnaren ha god kännedom om dokumentet Säkra 
arbetsmetoder - Lyftoperationer samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Slutligen 
ska lyftsamordnaren ha en administrativ förmåga, kunskaper att genomföra 
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riskanalyser, planer/organisera/leda lyftoperationer, kunskaper att beräkna 
laster och orienterande kunskaper om lyftanordningar samt nödlägesberedskap 
[26]. 
 
Lyftsamordnaren har ett flertal arbetsuppgifter inom sin funktion. 
Arbetsuppgifterna är indelade i tre delar, vilka är planering, genomförande och 
kontroll [26].  
 
I planeringsdelen samverkar lyftsamordnaren med aktuell arbetsgivare och 
planerar tillsammans enkla lyft och standardlyft. Vid komplexa lyft medverkar 
även PC vid lyftplaneringen. Lyftsamordnaren granskar och godkänner 
lyftplaner vid standardlyft och komplexa lyft. Vid godkänd lyftplan ger 
lyftsamordnaren tillstånd till att genomföra lyftoperationen. Vidare är 
lyftsamordnaren ansvarig för att det finns en räddningsplan för evakuering av 
tornkransföraren [26]. 
 
I genomförandedelen ska lyftsamordnaren informera vid det dagliga mötet, 
vilka lyftoperationer som pågår och vilka som är planerade i närtid. 
Lyftsamordnaren ska innan lyftoperationen påbörjas, delta i genomgångar med 
lastkopplare/signalmän samt förare av lyftanordning. Därefter ska 
lyftsamordnaren, tillsammans med lastkopplare/signalmän och förare av 
lyftanordning, genomföra lyftmöten och gå igenom planering och numerär av 
personal vid lyftoperationer. Slutligen ska lyftsamordnaren övervaka 
arbetsmomenten uppbyggnad, skötsel, service och nedmontering av 
lyftanordningen [26].   
 
I kontrolldelen ska lyftsamordnaren övervaka att lyftoperationerna genomföras 
enligt överenskommelse, avseende kompetens på utförande personal, att 
lyftanordningen är besiktigad och godkänd för ändamålet samt att 
lyftutrustningen är godkänd och funktionsduglig. Lyftsamordnaren ska också 
genomföra stickprovskontroller på de lyftoperationer som sker på 
arbetsplatsen. Lyftsamordnaren ska tillse att den skriftliga dokumentation som 
krävs för att genomföra lyftoperationer arkiveras och är tillgänglig. Vid tillbud 
och olyckor ska lyftsamordnaren avbryta arbetet. Därefter ska lyftsamordnaren 
rapportera händelsen till BAS-U på arbetsplatsen. Slutligen ska 
lyftsamordnaren vara delaktig vid utredning av tillbud och olyckor [26].   
 

4.7.8 Lyftplan 

En lyftplan är en fördjupad arbetsbeskrivning som endast innefattar 
lyftoperationer. Lyftplanen används vid standardlyft och komplexa lyft. 
Lyftplanen består av ett tvåsidigt dokument, vilket är uppdelat i ett flertal rutor 
med tillhörande information. Dokumentet inleds med att precisera lastens vikt, 
typ av lyftanordning och när lyftet ska ske i tid. Därefter ska alla som deltar i 
en lyftoperation, få sina namn ifyllda i respektive ruta [27].  



30 
 

 
Efter detta besvaras sex frågor angående aktuella högrisklyft, vilka återfinns 
vid punkt ett under del ett i dokumentet. Skulle någon av dessa frågor besvaras 
med ett jakande svar, så ska även del två i dokumentet fyllas i. Vid punkt två 
under del ett ska hänsyn tas till risker i förutsättningar för lyft. I del två 
diskuteras en generell planering samt de specifika minsta säkerhetskraven [27]. 
 

4.7.9 Säkrare Lyft-ISO 

De vanligaste orsakerna till tillbud och olyckor inom lyftoperationer är otydliga 
metoder samt bristande kompetens. Skanska har tillsammans med sina 
avtalsleverantörer samt entreprenadföretagen NCC och Veidekke, tagit fram 
utbildningen Säkrare Lyft-ISO. Denna utbildning vänder sig till lastkopplare, 
signalmän och de som planerar lyftoperationer på byggarbetsplatsen. 
Skillnaden mellan den branschgemensamma utbildningen Säkra lyft och den 
nya utbildningen Säkrare Lyft-ISO, är att den senare innehåller en praktisk del. 
Vidare berör den nya utbildningen teori och praktik av de vanligaste 
lyftmomenten. Utbildningsföretagen Aptum AB och Ulja AB tillhandahåller 
utbildningen Säkrare Lyft-ISO, vilken ska ligga i utbildningsnivå för en ISO-
standard [28].  
 
Företaget Ulja AB utbildar i både Säkra lyft och Säkrare Lyft-ISO. 
Utbildningen Säkra lyft är fyra timmar och kostar 1950 kr exklusive moms, 
medan utbildningen Säkrare Lyft-ISO är nio timmar och kostar 4950 kr 
exklusive moms [29].   
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5 RESULTAT 

5.1 Intervjuer 
 

Intervjuer genomfördes med sex anställda på Skanska. De anställda valdes ut 
ifrån sin tjänstebefattning och erfarenhet inom lyftoperationer. Syftet med 
intervjuerna var att få en förståelse för hur teoretiska kunskaper omvandlades i 
praktiskt handlande, samt eventuella förbättringsmöjligheter som 
produktionspersonalen hade identifierat inom området.  

5.1.1 Arbetsledare och lyftsamordnare Rasmus Anderstedt 

Rasmus började arbeta som träarbetare vid ett mindre entreprenadföretag efter 
gymnasiet och de byggde lösvirkeshus. Efter tre år började han att läsa till 
högskoleingenjör i Norrköping. Första arbetet efter examen var som 
konstruktör och efter tre år ändrade Rasmus inriktning och började arbeta som 
arbetsledare på Skanska. Idag har Rasmus varit arbetsledare i drygt två år och 
han arbetar på projektet Räddningsstation Tierp, där han även är 
lyftsamordnare sedan sex månader. 
  
Lyftoperationer och dess utmaningar 
Vid projektet är det en underentreprenör som monterar stommen. De 
lyftoperationer som genomförts är lyft av armeringsmattor och balkar vid 
gjutning av grunden. Lyften gjordes med en höglyft och de kategoriserades 
som standardlyft. Vidare har personal på projektet lyft IP-socklar med en vikt 
på cirka 900 kg per sockel. Även dessa lyft klassades som standardlyft. Vid 
montaget av stålstommen har personal från projektet lyft pelare, balkar, 
håldäck och bärplåt. Det har varit en gemensam lyftplan för pelare och balkar. 
Detta beror på att de ingår i samma arbetsmoment vid monteringen. Vid 
montering av håldäck och bärplåt, har de däremot gjort två separata lyftplaner. 
Alla lyften som härrör till stommen har kategoriserats som standardlyft. 
 
När betongtrappor lyftes av från lastbilen, så klassades de som standardlyft. 
Däremot när de ska monteras i byggnaden, kommer Rasmus att klassa lyften 
som komplexa lyft. Anledningen är att det är en lång ledtid från beställning till 
leverans av de prefabricerade betongtrapporna. Även prefabricerade 
betongväggar lyftes in på byggarbetsplatsen när tvätthallen skulle uppföras. 
Dessa lyft kategoriserades som standardlyft. Slutligen har en mängd enkla lyft 
genomförts på projektet såsom leveranser, transporter av material inom 
arbetsplatsen samt lyft av mindre armeringsmängder. Kommande 
lyftoperationer på projektet blir att lyfta takhuvar/elementhuvar upp till taket. 
Vidare kommer takmaterial såsom isolering och ställningsmaterial att lyftas 
upp till taket. I dagsläget har Rasmus inte bedömt i vilken kategori lyften ska 
klassificeras.  
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Rasmus berättar att de inte haft några komplexa lyft i projektet. Det är en 
svårighet att få underentreprenörer att förstå nyttan av att göra lyftplaner vid 
komplexa lyft samt standardlyft. Det är viktigt att det inte endast blir en 
pappersprodukt, utan att de som är involverade i lyften verkligen följer det som 
de kommit överens om i lyftplanen. De som arbetar med lyftoperationer gör det 
i princip varje dag, vilket gör att de känner sig trygga i den praktiska lyftdelen 
och därför inte ser någon nytta med att skriva lyftplaner. 
  
Utmaningen vid enkla lyft är att få information om när leveransen kommer, 
vem som levererar och vem som genomför lyftoperationen. Det är svårt att 
kontrollera kunskapsnivån på dem som är involverade i enkla lyft. De enkla 
lyften är många till antalet och sker dagligen, vilket gör att många enkla lyft 
sker utan att Rasmus sett någonting av lyftoperationen. Vid enkla lyft finns 
oftast en avtalspartner. När dessa avtal skrivs borde reglerna vid 
byggproduktionen finnas med. Logistiken är svår att greppa, då den ofta 
genomförs i flera led. Rasmus skulle önska att leveranserna aviserades i god tid 
och de som ska genomför lyftoperationer har skickat kopior på sina 
behörigheter i god tid till arbetsledningen på projektet. Det är alldeles för sent 
att på plats kräva in behörigheter. Rasmus uppfattning är att de enkla lyften 
”flyger lite under radarn”, då de oftast genomförs utan svårigheter. 
 
Utbildning och förändringar  
För cirka ett år sedan gick Rasmus en utbildning, vilken berörde olika 
lyftoperationer på Skanskas byggarbetsplatser. Det var både tjänstemän och 
yrkesarbetare från Skanska på utbildningen och den leddes av två regionala 
arbetsmiljöutvecklarna. Utbildningen var ganska ny och den bedrevs som en 
föreläsning. Rasmus minns att det var lite annan syn på enkla lyft och 
leveranser vid utbildningstillfället och det genomfördes inte något 
kunskapsprov. 
  
När Rasmus blev lyftsamordnare gick han igenom utbildningen lyftoperationer 
på basnivå (e-learning). Han minns inte vilken kvalité det var på utbildningen. 
Däremot har utbildningen lyftoperationer på basnivå (e-learning) skickats ut till 
de underentreprenörer som varit involverade i lyftoperationer på projektet. Till 
en början fanns det ett visst motstånd från underentreprenörerna att gå 
utbildningen, då de tyckte att de hade tillräckliga kunskaper, men de 
genomförde utbildningen innan de kom till arbetsplatsen.  
 
Tjänstemännen brukar genomföra de olika basnivåerna tillsammans. Rasmus 
tror att e-learning kanske ger mer om den genomförs individuellt, då det krävs 
att man förstå utbildningen för att klara det avslutande provet. Genomförs 
basnivåerna i grupp, blir det ofta ett gemensamt svar och det är svårt att veta 
om alla har tillägnat sig kunskapen. En svårighet i att yrkesarbetarna ska 
genomföra e-learning individuellt, är att de inte har några egna datorer. Detta 
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innebär att en yrkesarbetare måste låna en dator av en tjänsteman, vilket kan 
vara svårt att göra vid pågående byggproduktion.   
  
Rasmus tycker att tydligheten måste bli bättre på VSAA. Dokumentationen 
som finns om lyftoperationer har han läst igenom flera gånger och det är för att 
förstå innebörden av budskapet. Vid uppföljningen för lyftsamordnare i 
Borlänge, fanns det fortfarande oklarheter i hur lyftoperationer skulle 
genomföras i praktiken. Uppföljningen var bra, då deltagarna kunde diskutera 
olika lyftrelaterade scenarion. För att minska oklarheter borde dokumenten på 
VSAA vara utformade, så att de fungerade i praktiken. Ofta finns tydliga krav 
dokumenterat i texterna, men det är svårt att förstå hur de ska uppfyllas i 
praktiken. Rasmus berättar att det står i dokumenten, att de som är delaktiga i 
lyftoperationer ska ha lång erfarenhet. Det är svårt att avgöra när en 
yrkesarbetare har tillräckligt lång erfarenhet. 
  
Under våren 2017 gick Rasmus utbildningen Säkra lyft och det var fyra 
timmars teori. Både tjänstemän och yrkesarbetare deltog på utbildningen. 
Rasmus hade förväntat sig praktiska moment och han tycker därför att 
utbildningen var undermålig. En signalman/lastkopplare är inte redo att 
genomföra lyftoperationer på en arbetsplats efter utbildningen Säkra lyft. För 
att kunna förbättra utbildningen Säkra lyft, borde det finnas ett praktiskt 
moment i hur last kopplas, enligt Rasmus. 
  
En annan förbättringspotential är att utarbeta stödmaterial till 
underentreprenörer. Stödmaterialet skulle underlätta för dem att uppfylla sina 
krav vid lyftoperationer. Underentreprenörer har generellt dåliga kunskaper om 
vilka krav som finns i arbetsmiljölagen. Underentreprenörer skulle behöva få 
en mall över vad som är deras ansvarsområde och hur de ska utforma sin 
dokumentation. Rasmus berättar att han ibland skickar Skanskas egna 
tillståndsmallar, men han tycker att det blir missvisande, då de ifyllda mallarna 
ser ut att vara gjorda av Skanskas egen personal. Det borde åtminstone finnas 
en tillståndsmall för underentreprenörer på VSAA. 
  
BIA 
Det har inte skett några tillbud eller olyckor på projektet, vilket innebär att 
ingenting är inrapporterat i BIA. Däremot har Rasmus i tidigare projekt 
rapporterat i BIA. Det är tidskrävande att mata in i BIA och de olika stegen är 
lite krångliga. Vid skyddsronder brukar Rasmus använda programmet ROS och 
han tycker att det är betydligt mer användarvänligt än BIA. ROS och BIA 
borde kunna ”kommunicera” med varandra, vilket inte sker i dagsläget. 
Rasmus tror att fler hade varit snabbare att rapportera in i BIA, om det hade 
varit mer användarvänligt. Upplevelsen är att enklare ärenden läggs på hög, på 
grund av att det är krångligt att rapportera i systemet. 
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Åtgärder för att minska tillbud och olyckor 
Rasmus vet att det sker mycket tillbud och olyckor inom byggproduktion. För 
att minska detta är det viktigt med tydliga och förankrade krav. Vidare borde 
det finnas praktiska lösningar på hur lyft ska utföras. I dagsläget måste varje 
projekt ”uppfinna hjulet på nytt”. I Rasmus förra projekt ställdes det krav på att 
det skulle finnas en lossningsbrygga vid lyft av tunga betongelement. I 
dokumentationen var det kravställt att en lossningsbrygga skulle användas, 
men inte hur den skulle utformas rent praktiskt. Här hade det varit önskvärt att 
kraven förankrades med praktiska realistiska lösningar. Generella lösningar 
borde finnas på VSAA, vilka skulle kunna modifieras till respektive projekt. 
  
En annan åtgärd för att minska tillbud och olyckor, är att få ännu mer stöd från 
arbetsmiljösupporten. Vid säkerhetsdialogen kan det vara bra om 
arbetsmiljösupporten medverkar, då underentreprenörer ofta kommer med 
specifika frågor om lyftoperationer. Rasmus och den övriga arbetsledningen är 
inte expert inom lyftoperationer, vilket gör det svårt att svara på alla frågor. 
Skanska borde ha en större grupp inom arbetsmiljösupporten, för att kunna 
hjälpa samtliga projekt. Vid ett problem som kräver stöd från 
arbetsmiljösupporten, är det alltid bäst om de kommer ut fysiskt till 
arbetsplatsen, för att tillsammans med arbetsledningen titta på problemet. 
Rasmus tycker att han ofta får hjälp av den regionala arbetsmiljöutvecklaren 
när han har behov av det. Däremot är arbetsmiljösupporten sårbar om det 
händer något allvarligt i ett annat projekt, vilket kan ”låsa” kompetensen inom 
arbetsmiljö över en längre tid. Avslutningsvis tycker Rasmus att Skanska ligger 
långt fram inom arbetsmiljön, men när han analyserar området lyftoperationer, 
så blir det mycket fokus på det som kan förbättras. 
 

5.1.2 Arbetsledare och lyftsamordnare Mikael Lindberg 

Mikael Lindberg har arbetat som träarbetare i 20 år på Skanska. För cirka ett år 
sedan blev han arbetsledare och i augusti förra året även lyftsamordnare på 
projektet Juvelen i Uppsala.  
 
Lyftoperationer och dess utmaningar 
Mikael berättar att de på projektet inte haft några komplexa lyft. Inga 
personlyft har skett, vilka alltid klassas som komplexa lyft. De utförda lyften 
har viktmässigt legat under 80 % av tornkranens kapacitet, vilka klassats som 
standardlyft. Standardlyften har varit lyft av alla delar i stommen (HDF-
bjälklag, prefabricerade ytter- och innerväggar samt trappor och övrigt material 
på pall). Under vecka 11 kommer tornkranen att avvecklas från projektet. 
Enkla lyft har de mer eller mindre dagligen på projektet. Teleskoplastare (lull) 
som lossar lastbilar och lastbilar som lossar egen last. Mikael tycker att 
samordningsdelen som lyftsamordnare varit smidig, då det huvudsakligen varit 
en underentreprenör vid respektive produktionsskede. 
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Vid en arbetsberedning med komplexa lyft, tror Mikael att det är mer fokus på 
riskerna, vilket gör att säkerheten ökar i arbetsmomentet. Däremot känns 
standardlyft och enkla lyft mer riskabelt. Detta beror på att flera lyft får ske 
med samma lyftplan. En Lyftplan gäller under hela arbetsmomentet, vilket kan 
vara i månader. Vid flera lyft under en längre tid, finns det risk att de 
involverade inte efterlever det som de kommit överens om i lyftplanen. Därför 
är det viktigt att vara ute och kontrollera att reglerna efterlevs. Vid enkla lyft är 
det viktigt att lossningsplatsen är avspärrad. Även vid dessa lyftoperationer 
försöker Mikael genomföra stickprovskontroller. Det är svårt att få en bra 
kontroll på de enkla lyften, vilket beror på att de sker dagligen och genomförs 
av flera olika underentreprenörer och leverantörer. 
  
Det är viktigt att vara fysiskt ute på byggarbetsplatsen och kontrollera att det 
sker säkra lyftoperationer. Det krävs mycket arbetstid för att göra ett bra arbete 
som lyftsamordnare. När det var som mest lyftoperationer på projektet, lade 
Mikael 20 % av sin arbetstid på rollen som lyftsamordnare. Vid skyddsronder 
försöker Mikael, rollen som lyftsamordnare, titta på lyftoperationer och 
kontrollera lyftutrustning. 
 
Utbildning och förändringar 
Mikael tycker att utbildningen lyftoperationer på basnivå (e-learning) är bra 
och han tycker inte att den behöver utvecklas. Det är bra att 
underentreprenörer, innan de kommer till projektet, får en inblick i riskerna 
med lyftoperationer. Det är bättre att underentreprenörer får en interaktiv 
utbildningen, än att de ska få ett större pappersdokument, vilket kan vara svårt 
att överblicka. Utbildningen skapar en förståelse för underentreprenörer som är 
involverade i lyftoperationer på projektet. Mikael tycker att 25 minuter känns 
som en rimlig tidsåtgång för att genomföra utbildningen. Utbildningen skulle 
kunna kompletteras med andra delar, men någonstans måste ”gränsen dras”.  
 
Samtliga yrkesarbetare och tjänstemän från Skanska, vilka är verksamma på 
projektet, har gått utbildningen lyftoperationer på basnivå (e-learning). 
Utbildningen genomfördes gemensamt. Diskussion och erfarenhetsutbytet är 
viktigt för lärandet. Även de underentreprenörer som är inblandade i 
lyftoperationer har gått utbildningen gemensamt. Övrig personal som inte varit 
delaktiga vid lyftoperationer, har inte gått utbildningen.  
 
Vidare genomfördes en säkerhetsdialog med underentreprenören som 
monterade stommen på projektet. Vid säkerhetsdialogen gick de igenom de 
risker som kunde uppstå vid olika lyftoperationer. Det blev många givande och 
lärorika diskussioner under säkerhetsdialogen. När någon underentreprenör 
endast genomfört några få lyft, har Mikael varit ute på plats och haft en kortare 
genomgång med dem. Vid de tillfällen lyften har kategoriserats som 
standardlyft, har lyftplaner upprättats. För att öka säkerheten i samband med 
lyftoperationer, har arbetsledningen köpt in visselpipor till lastkopplare och 
signalman. Det finns inga säkra lyftzoner på projektet och därför används 
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visselpipor för att uppmärksamma övrig personal om pågående lyftoperationer. 
Mikael tycker att det har fungerat bra och det är en hög användarfrekvens av 
visselpiporna. 
  
Det Mikael saknar är en specifik utbildning för lyftsamordnare. Han tycker att 
en lyftsamordnare ska ha en högre kunskapsnivå om lyftoperationer, än vad 
majoriteten har på byggarbetsplatsen. Utbildningen Säkra lyft är ett krav för att 
bli lyftsamordnaren, men den är endast en teoretisk utbildning. För att göra 
denna utbildning mer komplett, borde den innehålla både teori och praktik. En 
bra fördelning vore fyra timmar teori och fyra timmar praktik. Den praktiska 
delen borde fokusera på hur man på ett säkert sätt kopplar olika laster. Mikael 
tycker det är lätt att hitta information om lyftoperationer på VSAA och han 
saknar ingen ytterligare information.  
 
BIA 
Mikael tycker att BIA är ett bra system. Däremot har han inte rapporterat in 
några tillbud eller olyckor. Det är viktigt att även observationer rapporteras in i 
BIA. Det få en förebyggande effekt, vilket gör att tillbud och olyckor inte 
behöver hända. Anledningen till att det inte rapporteras in observationer, beror 
troligtvis på den allmänna tidsbristen inom byggproduktionen. Det är lätt att få 
en god uppfattning vad som hänt vid en händelse, när Mikael läser om tillbud 
och olyckor i BIA och han anser att systemet är användarvänligt. 
 
Åtgärder för att minska tillbud och olyckor  
För att minska tillbud och olyckor vid lyftoperationer, tycker Mikael att det 
borde vara mer praktiska moment vid utbildningen Säkra lyft. Vidare är det 
viktigt att det finns en fungerande kommunikation på arbetsplatsen. Ett bra 
exempel kan vara att arbetsledningen informerar vilka lyft som ska genomföras 
under dagen vid mötet daglig styrning. Det är också viktigt att det finns tid, att 
genomföra lyft på ett säkert sätt. Arbetsgivaren borde skapa mer tid för 
lyftsamordnaren att göra ett bra jobb. Nya lyftsamordnare behöver mer tid för 
att klara av uppgiften. Mikael tror att det hade varit bra, om det funnits 
rutinerade lyftsamordnare, som skulle kunna stötta oerfarna lyftsamordnare. 
Dessa mentorer skulle vara duktig på den praktiska tillämpningen vid 
lyftoperationer. Avslutningsvis tror Mikael att det är viktigt att lyftsamordnaren 
finnas med ute på plats och gör stickprovskontroller. Detta minskar risken för 
slarv och slentrian vid utförandet. 
  

5.1.3 Handläggare arbetsmiljö Mats Buhre 

Mats Buhre började arbetat som träarbetare 1983. De första åren arbetade han 
på flera mindre byggfirmor, men sedan 1998 har han arbetat på Skanska. För 
cirka fyra år sedan fick Mats en sidotjänst, 25 % av hans arbetstid, som 
handläggare arbetsmiljö (HAM) för Uppsaladistriktet. Huvuduppgiften för 
handläggare arbetsmiljö är att stödja skyddsombuden i distriktet. Mats sitter 
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också med i arbetsmiljörådet, tillsammans med HR-representant och 
distriktschef. Där diskuteras arbetsmiljön på olika projekt inom 
Uppsaladistriktet. 
  
Lyftoperationer och dess utmaningar 
I dagsläget arbetar Mats på projektet Rosteriet i Uppsala och han kom dit 
tillsammans med sitt arbetslag under våren 2016. Vid denna tidpunkt hade 
Skanska inte implementerat basnivån säkra lyftoperationer. De lyft som 
genomfördes gjordes efter arbetsbeskrivningar och sunt förnuft. Det var 
Skanskas egna yrkesarbetare som monterade stommen på Rosteriet. Mats 
tycker att lyftoperationerna överlag fungerade bra. 
  
I slutet av augusti 2016 skedde ett lyftrelaterat tillbud när en vändvägg skulle 
monteras som innervägg på markplanet i den södra delen av byggnaden. När 
vändväggen skulle vändas i luften, brast en av de två öglorna i sin infästning. 
Väggens tyngd överskred den andra öglans hållfasthet och den brast också i sin 
infästning, vilket gjorde att väggen föll ner på marken utanför huskroppen. Alla 
inblandade blev chockade av händelsen och det startades en utredning, i syfte 
att klargöra orsaken till det inträffade. Resterande innerväggar platsgöts i 
stället, på grund av att ansvarsfrågan inte kunde lösas mellan Skanska och 
företaget som levererade vändväggarna. Efter händelsen tycker Mats att det 
blev mer fokus på lyftoperationer och de vidtog åtgärder, såsom noggrannare 
leveranskontroller och säkra lyftzoner på byggarbetsplatsen.     
  
Mats tycker att de tre olika kategorierna av lyft har olika utmaningar och 
svårigheter. På projektet genomfördes inte så många komplexa lyft, men de 
hade dock ett flertal personlyft. Vid komplexa lyft brukar alla tänka till lite 
extra och det gör att lyften blir säkrare. Standardlyften har varit många vid 
projektet och därför tycker Mats att de kan vara farligare. Risken finns det blir 
slentrian i arbetet och att genvägar tas för att snabba på arbetet. Det är vid 
dessa tillfällen olyckor brukar ske. Vid enkla lyft tror Mats att det kan finnas en 
risk att man inte fokusera på dem, då de sker dagligen på projektet. Hur säkert 
ett enkelt lyft blir, beror mycket på vilken förare som kommer till arbetsplatsen 
och genomför det. Toleransen kan ibland kan vara lite högre, då det är några 
fåtal lyft. Mats berättar att yrkesarbetarna på Rosteriet är ett ”sammansvetsat” 
gäng och han tycker att det finns möjlighet att säga ifrån då det känns osäkert 
vid lyftoperationer. 
  
Utbildning och förändringar 
Utbildningen lyftoperationer på basnivå (e-learning) tycker Mats är ganska bra. 
Han tycker att den blir tydligare ju fler gånger han tittar på den. Det är många 
olika roller inom lyftoperationer som berörs i utbildningsmaterialet. 
Utbildningen förmedlar mycket teoretiska kunskaper, vilka kan vara svåra att 
omvandla i praktiken. De som aldrig har varit involverade i lyftoperationer, 
kan få svårt att tillägna sig kunskapen. Den beräknade tidsåtgången är 
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missvisande och borde istället för 25 minuter vara minst 60 minuter, enligt 
Mats. Vidare borde utbildningen vara uppdelad i två delar. Där den första delen 
skulle vara övergripande kunskaper inom lyftoperationer, medan den andra 
delen skulle gå djupare in på de viktiga detaljerna. 
  
Utbildningen tycker Mats borde genomföras i en mindre grupp om fyra till fem 
personer. Är gruppen för stor, finns risken att alla inte engagerar sig i 
uppgiften. Skulle yrkesarbetarna genomföra en e-learning individuellt, skulle 
de fokusera mer på utbildningsmaterialet, i syfte att klara det avslutande 
kunskapsprovet. Nackdelen är att det troligtvis tar lite längre tid att genomföra, 
samt att yrkesarbetarna måste få möjlighet att sitta vid egna datorer på 
platskontoret. Mats tror att det kan vara svårt att få fram tillräckligt med datorer 
för att lösa denna uppgift. Vid tidigare utbildningar på basnivå har 
yrkesarbetarna gjort utbildningarna i grupp och därefter fått ett certifikat 
utskrivet. Mats tycker att det är bra att det finns en e-learning för 
lyftoperationer, så att man får ”intutat i sig” att det måste bli mer fokus på 
säkra lyftoperationer. Mats vet att alla tjänstemän på projektet samt alla 
yrkesarbetare som varit involverade i stommontaget har gått utbildningen e-
learning lyftoperationer. Däremot är han osäker på hur många av de övriga 
yrkesarbetarna på projektet som genomfört den aktuella utbildningen. 
Anledningen till att vissa yrkesarbetare inte gått, beror troligtvis på tidsbrist 
eller att det varit krångligt för dem att genomföra.  
 
Det finns en risk att kunskapen inte används i praktiken, eftersom tiden är en 
viktig faktor inom byggproduktion och säkra arbetsmoment kan initialt ta 
längre tid att genomföra. Mats tycker att det finns mycket information om 
lyftoperationer på VSAA, men han anser att informationen är svår att 
överblicka. Därför borde det finnas något sammanställt startmaterial på VSAA. 
  
BIA 
Mats tycker att det händer få tillbud och olyckor vid lyftoperationer, i 
förhållande till antalet som genomförs. Inrapportering och uppföljning av 
tillbud och olyckor sker i systemet BIA. Mats har behörighet i BIA och han 
brukar få händelser utskrivna av tjänstemännen. När Mats är inne i systemet, 
tycker han det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur allvarligt ett tillbud 
eller en olycka varit. Det borde alltid finnas fotografier som bilaga vid 
rapporteringen, för att kunna få en tydligare bild av händelseförloppet. 
Yrkesarbetarna kommer sällan i kontakt med BIA och det är mest 
tjänstemännen som arbetar i systemet.  
 
Åtgärder för att minska tillbud och olyckor 
Avslutningsvis säger Mats att det är viktigt med en god kommunikation på 
byggarbetsplatsen, för att förhindra tillbud och olyckor. Med detta menar han 
att det är viktigt att arbetslaget är öppna för varandra och vågar berätta om 
någon är trött eller inte helt alert.     
 



39 
 

5.1.4 Lastkopplare och lyftsamordnare Jonas Nilsson 

Jonas har arbetat som fordonsförare i cirka 10 år. Först körde ha hjullastare i 
åtta år och därefter teleporter i två år. År 2016 började han arbeta på Skanska 
och i samband med detta gick han en tornkransutbildning. Sedan två år har 
Jonas varit på projektet Byggnad 5B i Umeå. På projektet är han 
lyftsamordnare, lastkopplare och logistikansvarig. Vid årsskiftet slutade 
kranföraren på projektet och Jonas har sedan dess arbetat som kranförare. 
 
Lyftoperationer och dess utmaningar 
På projektet har alla tre kategorierna av lyftoperationer genomförts. Ett 
komplext lyft var att lyfta upp en 12 ton tung grävmaskin på taket i samband 
med rivningsarbete. Ett kommande komplext lyft kommer att vara när en Sky 
walk ska monteras. Lastens vikt ligger på cirka sex ton och den kommer att 
vara långt ut på kranbommen, vilket innebär att belastningen kommer att vara 
över 80% av maxkapaciteten. Vidare kommer lyftet att ske över befintlig 
byggnad. 
   
Jonas berättar att enkla lyft sker varje dag på projektet, såsom lyft av sopor och 
ankommande material. De enkla lyften sker oftast med hjul- och 
teleskopslastare. Problemet med enkla lyft är att det sker många varje dag, 
vilket gör dem svårt att övervaka. När personal befinner sig i lyftområdet, 
borde lyften minst kategoriseras som standardlyft, enligt Jonas.  
 
Jonas tycker det är enkelt att kategorisera lyften, men den stora utmaningen är 
hur de ska utföras på ett säkert sätt i praktiken. Skulle förståelsen vara dålig för 
kategorisering av lyft, skulle det vara ännu svårare att vidta adekvata åtgärder i 
praktiken. Lyftplanen hjälper en del i planeringen, men den borde anpassas till 
att bli mer stödjande i den ordinarie produktionsverksamheten. Det borde 
finnas fler konkreta åtgärder vid respektive kategori. Jonas anser att det krävs 
mycket erfarenhet för att genomföra lyftoperationer på ett säkert sätt. 
 
Enkla lyft är en kategori där Jonas tycker det behöver läggas mer energi. Det är 
lätt att glömma bort avspärrningar på grund av att det sker dagligen. Ett dåligt 
utfört enkelt lyft kan få katastrofala följder. Skulle material tappas vid ett lyft 
och någon bli träffad av det, finns risk för svåra skador. Det borde finnas en 
lyftplan även för kategorien enkla lyft. I dagsläget finns endast lyftplaner för 
komplexa lyft och standardlyft, vilket är ett tydligt tecken från arbetsgivaren, 
att de enkla lyften inte är lika prioriterade. För att öka säkerheten vid enkla lyft, 
tycker Jonas att man inte ska nöja sig med enkla avspärrningar, utan arbeta 
med buffertzoner runt lyftområdet. En stor framgångsfaktor är att separera 
gångtrafik från lyftzonen. 
  
Jonas berättar att de vid standardlyft och komplexa lyft arbetar mycket med 
säkerheten, på grund av att det är långa ledtider och stora kostnader. Lyftplanen 
borde anpassas till den dagliga produktionen, t.ex. borde inte helikopterlyft 
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finns med på lyftplanen, då det sällan sker. Skulle det vara så att någonting ska 
lyftas med en helikopter, tror Jonas inte att produktionsledningen nöjer sig med 
att fylla i en lyftplan, utan de har troligtvis tillfrågat en eller flera experter inom 
området innan lyftoperationen påbörjas. För att få en bättre överblick av 
lyftplanen borde den förenklas och vissa delar tas bort, t. ex. ovanstående 
helikopterlyft. Vid standardlyft och komplexa lyft är alla inblandade ”på 
tårna”, vilket gör att det nästan aldrig blir några problem.   
 
Utbildning och förändringar 
Jonas berättar att alla tjänstemän och yrkesarbetare på projektet har gått e-
learning lyftoperationer. Utbildningen genomfördes i början av projektet för 
cirka två år sedan, vilket gör att han har svårt att komma ihåg hur utbildningen 
var. Jonas vill minnas att de gjorde utbildningen i en stor grupp om cirka 15 
personer. Problemet med en stor grupp är att det finns en risk, att alla deltagare 
inte blir aktiva. Jonas skulle hellre se att utbildningen gjordes individuellt, 
vilket skulle innebära att det är upp till varje individ att ta till sig kunskapen, så 
att de klarar det avslutande kunskapsprovet. Jonas tror inte att det skulle bli 
några problem om yrkesarbetare gjorde utbildningen individuellt på 
platskontoret. Jonas berättar vidare att de på projektet arbetar med 
lyftoperationer enligt aktuella arbetsmetoder på VSAA. 
   
På utbildningen lyftoperationer (e-learning) kan Jonas inte lämna några förslag 
på förbättring, då han i dagsläget inte kommer ihåg utbildningsmaterialet. 
Däremot tycker Jonas att det borde ske några förändringar i dokumentet Säkra 
arbetsmetoder – Lyftoperationer. På sidan två står det att maskin-/kranförare 
har rätt att avbryta en lyftoperation, om denne anser att kopplingen är 
bristfällig eller något annat som är osäkert. Formuleringen borde istället vara 
att maskin-/kranförare har en skyldighet att avbryta lyft vid dessa 
omständigheter och det borde även gälla alla som är involverade i 
lyftoperationer. 
  
Vidare säger Jonas att det i 3.6.7 punkt 2 står följande: ”Att förflytta maskinen 
med last hängande i sling under gafflar/skopa är inte säkert på grund av de 
risker som uppkommer när lasten svänger. Sådant lyft får endast utföras om 
lastens rörelser kan säkras”. Jonas säger att denna mening är helt felaktig, då 
sling endast ska kopplas till ändamålsenliga kopplingspunkter, vilket gafflar 
inte kan likställas med. Risken är mycket stor att slingen blir skadad mot 
gafflarnas skarpa kanter. 
  
I dokumentet lyftplan del 2 i A-avsnittet står samma mening två gånger, vilket 
är följande: ”Åtgärder för säkra markförhållanden”. Jonas berättar att denna 
upprepning gör att en del underentreprenörer raljerat över lyftplanen vid 
genomgång. Dokument som är viktiga för säkerheten och ibland är svåra att 
implementera i verksamheten, får ett minskat förtroende när de innehåller 
slarvfel, vilket gör att de inte tas på allvar i den utsträckning som de borde 
göras. Däremot är det bra att lyftplanen innehåller både svensk och engelsk 
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text, då en del av medarbetarna har ett annat modersmål än svenska. Slutligen 
tycker Jonas att det borde finnas ett dokument på VSAA, i vilket det ska vara 
klarlagt, vilka utbildningar som uppfyller kraven för att utföra lyftoperationer 
på basnivå. 
  
Utbildningen Säkra lyft 
Jonas berättar att en stor del av tornkransutbildningen innefattade utbildningen 
Säkra lyft. Tornkransutbildningen var en veckas teori med efterföljande körtid 
för tornkranen. Jonas tycker att hela kursen berörde säkra lyft. Under 2017 gick 
Jonas en förlaga till Säkrare lyft-ISO och det var Patricio Widén, regional 
arbetsmiljöutvecklare vid region Hus Norr, och Sven Funke, konsult inom 
lyftoperationer, som höll i utbildningen. Utbildningen var två dagar och en 
liten del bestod av praktik (4 h). Jonas tycker att det var för lite praktik i 
utbildningen, då det är viktigt att få en praktisk förståelse för lyftoperationer. 
Utbildningen Säkrare lyft-ISO har Jonas inte gått och han har därför ingen åsikt 
om den. 
 
Åtgärder för att minska tillbud och olyckor 
Den viktigaste åtgärden för att minska tillbud och olyckor, är att utse en 
lastkopplare som sköter samtliga lyft på projektet. Övrig tid kan lastkopplaren 
var godsmottagare och planera framtida lyftoperationer. Jonas tycker att 
lastkopplaren ska ha en planerande roll såsom lyftsamordnaren. 
  
Problematiken är att varje arbetslag (underentreprenör) på en arbetsplats kan ha 
sin egen lastkopplare och därav kan det under en arbetsdag vara väldigt många 
olika lastkopplare inblandade i olika lyftoperationer. Därför tror Jonas nyckeln 
till säkrare lyftoperationer, är att utse några fåtal personer, vilka är ansvariga 
för samtliga lyft på arbetsplatsen. Ju färre lastkopplare desto mer 
sammansvetsade grupper vid lyftoperationer. 
  
Vidare är det viktigt att öka förståelsen för alla medarbetare på 
byggarbetsplatsen, för de risker som finns vid lyftoperationer. Detta ska vara 
någonting som är ”levande” och föremål för diskussioner på arbetsplatsen. 
Jonas tycker inte att det ska vara ett valfritt arbetssätt, utan alla ska arbeta 
enligt de metoder som finns på VSAA. Skanskas VSAA ligger lite högre än 
branschpraxis och då är det viktigt att förståelsen för arbetssättet blir tydligt för 
samtliga.    
 

5.1.5 Arbetsledare A 

Arbetsledare A har lång erfarenhet inom byggbranschen och idag arbetar han 
som arbetsledare på ett projekt i region Hus Norr. Arbetsledare A är ansvarig 
för att koppla last på sitt projekt och denna arbetsuppgift har han fått tack vare 
att han tidigare arbetat som lastkopplare.  
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Lyftoperationer och dess utmaningar 
Arbetsledare A berättar att de har genomfört alla kategorierna av lyft på hans 
arbetsplats. Den största svårigheten är de enkla lyften, då de genomförs i ett 
stort antal varje dag. Det blir snabbt rutin och skulle lyftsamordnare saknas, 
finns det risk att vem som helst skickas iväg och utför lastkopplingen. 
Arbetsledare A upplever att många hantverkare inte tar dessa lyft på allvar. 
  
Vid planering av standardlyft används alltid en lyftplan. Arbetsledare A tycker 
att lyftplanen fungerar ganska bra. Ibland upplever han att det går till överdrift 
med alla paragraferna på VSAA. Lyften blir så teoretiska, att de blir svåra att 
omsätta i praktisk handling. I VSAA har det lagts in en massa förbud, men det 
finns inga alternativa lösningar på förbuden, som är praktiskt genomförbara. 
 
Komplexa lyft tycker arbetsledare A känns lite ”luddiga”. I samband med 
rivningsarbete på projektet, skulle ett komplext lyft genomföras. Det tog en 
heldag med ”pappersjobb” innan de kunde genomföra lyftet. Arbetsledare A 
tycker att det hade varit bra, om det funnits någon expert inom Skanska, som 
de kunde rådfråga vid detta tillfälle.  
 
Utbildning och förändringar 
Arbetsledare A gick utbildningen e-learning för några år sedan. Han säger att 
det går att läsa hur mycket teori som helst, men han önskar mer praktiska 
moment vid utbildningen. En förlängning på e-learning lyftoperationer skulle 
kunna vara, att gå bredvid någon med erfarenhet inom lyftoperationer. Vidare 
tycker han att lyftplanen är lite otydlig och den borde förtydligas i sin 
utformning, genom att ge mer stöd vid de olika kategorierna av lyftoperationer. 
Även sökmotorn på VSAA borde bli effektivare och ge bättre information. 
 
Utbildningen Säkra lyft 
Arbetsledare A gick utbildningen Säkra lyft i september 2016. Utbildningen 
genomfördes på hans arbetsplats och det var Patricio Widén, regional 
arbetsmiljöutvecklare, som höll i utbildningen. Utbildningen var sex timmar 
lång och arbetsledare A tycker att det var god kvalité på utbildningen, men han 
anser att det ofta blir problem när teori möter praktik. Vid problem blir det ofta 
avsteg från reglerna, vilket innebär att dessa blir mer av riktlinjer. Utbildningen 
bestod endast av teori och det saknades praktiska moment, vilket arbetsledare 
A tycker var beklagligt. Däremot har han kopplat mycket last när han arbetade 
som yrkesarbetare, varför han ändå tycker att utbildningen var tillräcklig för 
honom. Däremot om någon aldrig tidigare kopplat last, är utbildningen 
undermålig och inte heltäckande. Arbetsledare A har inte gått utbildningen 
Säkrare Lyft-ISO. 
 
Åtgärder för att minska tillbud och olyckor  
Arbetsledare A tycker det ska finnas en lyftsamordnare på samtliga 
arbetsplatser, vilket gör att säkerheten vid lyftoperationer ökar markant. De 
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flesta olyckorna sker när lastbilschaufförer lossar sin last och det borde vidtas 
åtgärder för att bryta risken för slarv och slentrian. Arbetsledare A tycker att 
det borde ställas högre krav på lastbilschaufförerna vid deras lyftoperationer. 
Slutligen är det viktigt att separera gångstråken från lyftzonerna, i syfte att 
minska risken för att tappad last ska skada någon. 
 

5.1.6 Arbetsledare B 

Arbetsledare B har också lång erfarenhet inom byggbranschen och idag arbetar 
han som arbetsledare på ett projekt i region Hus Norr. Arbetsledare B är 
lyftsamordnare på sitt projekt. 
 
Lyftoperationer och dess utmaningar 
Arbetsledare B berättar att de också haft alla kategorier av lyft på arbetsplatsen. 
Han uppskattar att fördelningen är 40 % enkla lyft, 55 % standardlyft och 
resterande 5 % komplexa lyft. Majoriteten av lyften är när material ska 
omlokaliseras på byggarbetsplatsen och lyft av väggform i samband med 
platsgjutning av väggar. För någon vecka sedan blev arbetsledare B 
lyftsamordnare på sitt projekt, vilket innebär att många teoretiska begrepp 
inom lyftoperationer är nya för honom. Dock känner han sig trygg i rollen, tack 
vare sin långa praktiska erfarenhet av lyftoperationer. 
 
Vid enkla lyft är svårigheten att ha en hög allmän säkerheten vid alla 
lyftoperationer. Vid lossning med traktor, tycker arbetsledare B att det är lätt 
att hålla koll på säkerheten, då de har beställt en traktor med förare och vet när 
denne anländer. Kunskapsnivån hos traktorförare är hög avseende 
lyftoperationer. Däremot är det svårare när en lastbil med egen kran lossar last. 
Vid flera tillfällen har lastbilschaufförer lossat last utan att arbetsledare B haft 
vetskap om det. Vid dessa tillfällen är det omöjligt att veta om lossningen 
utförts på ett säkert sätt. Arbetsledare B berättar att lastbilschaufförerna alltid 
ska ringa innan och meddela att de ska lossa last på byggarbetsplatsen. Detta 
för att lossningen ska kunna övervakas, men också för att kunna göra en 
mottagningskontroll av leveransen. Ibland kan det bli kommunikationsproblem 
på grund av språkförbistring. Vissa chaufförer kan inte engelska och då får 
arbetsledare B använda sig av teckenspråk vid samtalet. Detta upplever han 
inte som något större problem utan det brukar lösa sig. 
 
Standardlyft tycker arbetsledare B inte är några större svårigheter, men ibland 
kan det vara svårt att veta hur kopplingen ska utföras när det inte finns några 
givna lyftpunkter. Arbetsledare B tycker att det finns ett stort urval av 
lyftutrustning på marknaden, som fungerar bra för respektive last. 
  
Vid komplexa lyft är det viktigt att det finns en bra uppställningsplats och att 
markförhållanden har god bärighet för stödbenen. Arbetsledare B tycker att 
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förarna av lyftanordningarna har en hög kunskapsnivå och de är praktiskt 
kunniga inom sitt område.  
 
Utbildning och förändringar 
Arbetsledare B har inte gått utbildningen e-learning, och han har inte tittat på 
något utbildningsmaterial avseende lyftoperationer på VSAA, men när han har 
tid ska han gå utbildningen och titta på de aktuella dokumenten i VSAA. 
Däremot gick han en utbildning som handlade om lyftplaner. Alla tjänstemän 
och skyddsombud på distriktet var inbjudna till en heldagsutbildning. Patricio 
Widén, regional arbetsmiljöutvecklare, gick igenom ett flertal olika 
lyftscenarier. Det blev en hel del diskussioner inom ämnet under 
utbildningsdagen. Det var vid detta utbildningstillfälle, som han för första 
gången kom i kontakt med kategoriseringen av de olika lyftoperationerna. 
Däremot tycker han att de lyftoperationer som genomfördes innan 
utbildningsdagen, var uppbyggda på samma sätt som lärdes ut på utbildningen. 
Skillnaden är att de tidigare inte satte något namn på de olika lyftoperationerna.  
 
Efter utbildningen har arbetsledare B skrivit en lyftplan och han kommer 
kontinuerligt fortsätta skriva nya lyftplaner. Han tycker att lyftplanen är bra, då 
alla inblandade i lyftoperationen har möjlighet att tänka till innan lyftet 
genomförs. Lyftplanen går att följa som en checklista och den fungerar som en 
fördjupad arbetsbeskrivning. I dagsläget kan inte arbetsledare B se några 
förbättringsmöjligheter med lyftplanen.  
 
Utbildningen Säkra lyft 
Arbetsledare B gick utbildningen Säkra lyft för mer än fem år sedan. Han 
tycker att utbildningen var jättebra och han fick lära sig grunderna i 
lyftoperationer. Det var en heldag med enbart teori. Arbetsledare B minns att 
de räknade på olika belastningsfall och hur lasten skulle lyftas. Han tycker inte 
att någonting saknades på utbildningen. För några veckor sedan fick 
arbetsledare B veta att utbildningen Säkra lyft endast är giltig i fem år, vilket 
innebär att han hade förlorat sin behörighet. I samband med detta fick han veta 
att det kommit en ny utbildning som heter Säkrare Lyft-ISO och att en 
utbildningsinsats kommer ske inom det närmaste halvåret.  
 
Åtgärder för att minska tillbud och olyckor  
Arbetsledare B tycker att användningen av lyftplaner är en bra åtgärd för att 
minska tillbud och olyckor vid lyftoperationer. Framgångsfaktorn är att alla 
som är involverade i en lyftoperation, sitter ner och diskuterar utförandet. De 
involverade får olika ansvarsroller och deras engagemang ökar, vilket leder till 
ett säkrare arbetssätt. Ansvarsfrågan är viktig för att inte vem som helst ska 
koppla lasten. Oklar ansvarsfördelning leder till ett ostrukturerat arbetssätt, 
vilket ökar riskerna för tillbud och olyckor. Nu upplever arbetsledare B att det 
är mer styrt vem som ska vara lastkopplare/signalman, vilket inte var fallet 
tidigare. 
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En annan viktig åtgärd är att bygga upp en rutin, för att få lastbilschaufförerna 
att meddela när de tänker påbörja lyftoperationer. När arbetsledare B har 
kännedom om en lyftoperation, finns det möjlighet att göra en kvalitetssäkring. 
Detta är extra viktigt när tredje man rör sig nära byggarbetsplatsen. Förutom 
säkert handhavande ska det vara tydliga och väl tilltagna avspärrningar.  
 
Slutligen tycker arbetsledare B att det är viktigt att tillsätta resurser, för att 
uppnå ett bra resultat med lyftoperationer. Han uppskattar att arbetet som 
lyftsamordnare kräver 15–20 % av hans totala arbetstid. Initialt kan kostnaden 
bli högre för att prioritera säkra lyftoperationer, men över tid tror arbetsledare 
B att Skanska kommer att tjäna på detta genom minskade tillbud och olyckor. 
 

5.2 Observationsstudie 
 
Uppföljning basnivån lyftoperationer  
I region Hus Norr genomfördes en uppföljning på basnivån lyftoperationer 
under november 2017. Varje distrikts handläggare arbetsmiljö (HAM) ställde 
frågor till de personer som var involverade i lyftoperationer. Svaren 
sammanställdes av den regionala arbetsmiljöutvecklaren och hamnade på nivå 
tre av fem, avseende tillämpning, förståelse och användning av det föreskrivna 
arbetssättet. Resultatet är ett medelvärde över samtliga distrikt i region Hus 
Norr, vilket presenterades för ledningsgruppen på verksamhetsgren Hus [30].   
 
De problem och svårigheter som identifierades vid uppföljningen, var att det 
nya arbetssättet med tillhörande rutiner ökade belastningen på arbetsplatsens 
produktionsledning. Vidare upplevdes rollen som lyftsamordnare något oklar. 
Det var inte klart vem som skulle inneha rollen och vad som krävdes i form av 
förberedelse, genomförande och uppföljning. Slutligen saknades det en formell 
utbildning för de personer som skulle bli lyftsamordnare [30].   
 
Uppföljningsutbildning basnivån lyftoperationer 
Efter uppföljningen beslutade den regionala arbetsmiljöutvecklaren, att en 
uppföljningsutbildning för respektive distrikts lyftsamordnare skulle 
genomföras, i syfte att stärka deras roll. Första utbildningstillfället skedde i 
Borlänge den 1 februari 2018. Närvarande vid utbildningen var den regionala 
arbetsmiljöutvecklaren, handläggare arbetsmiljö för distriktet, författaren till 
detta examensarbete samt lyftsamordnare från Dalarna, Gästrikland och 
Hälsingland [31]. 
 
I början av utbildningen presenterades resultatet av uppföljningen på basnivån 
lyftoperationer. Därefter tydliggjordes lyftsamordnarens arbetsuppgifter och 
vilka personer som är behöriga att genomföra lyftoperationer. Flödesschemat i 
dokumentet Säkra arbetsmetoder - Lyftoperationer förklarades från första 
steget (inventering/bedömning) till det sista steget (säkert utförande). Slutligen 
genomfördes en workshop om lyftoperationer, där två olika scenarier 
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diskuterades. Under workshopen fick deltagarna gruppvis fylla i lyftplaner för 
standardlyft och komplexa lyft. Lyftplanerna vållade en hel del problem, då 
deltagarna hade olika åsikter om vad som krävdes för de olika kategorierna. 
Vissa deltagare tyckte att utformningen av lyftplanen försvårade 
kategoriseringen av lyften. Vidare tyckte några deltagare att det var oseriöst, att 
det stod samma mening två gånger under avsnittet generell planering vid Del 2 
- Komplexa lyft. Samtliga deltagare tyckte dock att lyftplanen är ett hjälpmedel 
som ökar säkerheten vid lyftoperationer [31].  
 
 

  



47 
 

6 ANALYS 

6.1 Analys av litteraturstudie 

Skanskas arbetsmetoder i VSAA är utformade från gällande lagar, förordningar 
samt föreskrifter inom området lyftoperationer. Texten i Skanskas 
arbetsmetoder har liknande formuleringar som texten i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Skillnaden är att föreskrifterna endast presenterar krav på 
utrustning och utförande, medan Skanskas arbetsmetoder förklarar hur dessa 
krav ska uppfyllas. Skanskas säkerhetsarbete innebär att de ligger på en högre 
nivå än de lagstadgade kraven, vilket syns tydligt vid bland annat införandet av 
rollen lyftsamordnare samt utbildningen Säkrare Lyft-ISO. Däremot finns det 
inga hänvisningar till aktuella föreskrifter i de olika dokumenten. Detta gör det 
svårare att bedöma om lagkraven uppfylls i sin helhet. 
 
Rollen som lyftsamordnare och utbildningen Säkrare Lyft-ISO är två exempel 
på hur Skanska arbetar enligt Demings 14 punkter. Punkten två i Demings teori 
tar upp vikten av att våga implementera ny kvalitetsfilosofi, vilket Skanska gör 
genom att skapa rollen lyftsamordnare med en tydlig funktionsbeskrivning, i 
syfte att öka kvalitén på lyftoperationer. Punkten 13 i Demings teori är 
applicerbar genom att den uppmuntrar tjänstemän och yrkesarbetare till 
utbildning och detta är något som Skanska också uppmuntrar genom införandet 
av utbildningen Säkrare Lyft-ISO, vilken är mer omfattande i jämförelse med 
Säkra lyft.  
 
Dokumentet Säkra arbetsmetoder -  Lyftoperationer förtydligar vad som gäller 
vid lyftoperationer på Skanskas arbetsplatser och är grunden i metodiken. Den 
teoretiska grunden är stabil och genomarbetad. Däremot finns det en risk att 
den stora textmängden inom området, kan innebära att medarbetare får svårt att 
tillägna sig all kunskap. En lösning till detta är Skanskas interaktiva utbildning 
lyftoperationer (e-learning), vilken utgår från dokumentet Säkra arbetsmetoder 
- Lyftoperationer, men är av en mer visuell karaktär. E-learning lyftoperationer 
är inte lika omfattande som dokumentet Säkra arbetsmetoder – 
Lyftoperationer, men den ger en god översikt över det aktuella ämnet. Vidare 
är den interaktiva utbildningen tillgänglig för de som vill ta del av 
informationen på Skanskas publika hemsida. Detta gör att det inte finns något 
inbyggt hinder för att kunskapen och arbetssättet ska kunna spridas vidare. 
Detta är ett tydligt exempel på Demings sjätte punkt, vilken klargör att all 
personal ska ha möjlighet till utveckling i sitt arbete.  
 
Utbildningen Säkrare Lyft-ISO skiljer sig från utbildningen Säkra lyft, genom 
att den även innehåller ett praktiskt moment. Utbildningen Säkrare Lyft-ISO är 
dubbelt så dyr som utbildningen Säkra lyft, men den initiala kostnaden kommer 
troligtvis innebära minskat antal olyckor i framtiden, vilket sannolikt skulle 
generera stora kostnadsbesparingar för Skanska. För att olyckorna ska minska 
krävs det att utbildningen Säkrare Lyft-ISO helt ersätter den äldre utbildningen 
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Säkra lyft. Enligt Demings femte punkt krävs det att varje produkt eller service 
kontinuerligt utvecklas för att förbättra kvalitén och att ersätta utbildningen 
Säkrare Lyft-ISO med utbildningen Säkra lyft, är ett tydligt utvecklingsarbete 
från Skanska, vilket har till syfte att förbättra kvalitén inom lyftoperationer. 
 
Det som saknas inom Skanskas dokumentation är enklare manualer med 
beskrivande bilder. Entreprenadföretaget NCC tog för några år sedan fram en 
bilderbok, som belyste ett felaktigt och ett rätt beteende vid olika 
arbetsmoment inom byggproduktion. Bilderboken kan vara ett bra stöd för 
utländsk arbetskraft som har begränsade språkkunskaper inom svenska och 
engelska samt för de medarbetare som har specifika läs- och skrivsvårigheter. 
Demings åttonde punkt beskriver att det är viktigt att ta bort rädslan i 
organisationen, så att alla vågar arbeta effektivt och med en bilderbok ökar 
troligtvis möjligheten för ovanstående kategorier att arbeta effektivt samt att 
minska deras osäkerhet.  
 

6.2 Analys av intervjuer 

Lyftoperationer och dess utmaningar 
De intervjuade tyckte att utmaningarna var olika beroende på vilken kategori 
av lyft som var aktuell. Vid komplexa lyft upplevde de att alla var ”på tårna” 
och engagerade sig vid planering och genomförande. Svårigheten med 
komplexa lyft var att det tog lång tid att planera och när personal genomförde 
det för första gången, så saknades det till viss del erfarenhet. En person tyckte 
att lyftplanen borde vara mer ”stöttande” i det praktiska arbetet under 
lyftoperationer, medan en annan tyckte att det var för mycket paragrafer på 
VSAA. En tredje person upplevde en utmaning i att få underentreprenörer att 
förstå nyttan av att skriva en lyftplan.  
 
För att öka förståelsen för lyftplaner hos underentreprenörer, borde lyftplaner 
finnas med som krav vid anbudsskedet. De komplexa lyften utförs i begränsat 
antal på en byggarbetsplats, vilket gör att de som ska planera och genomföra 
sådana lyft behöver stöttning i sitt arbete. Stöttningen skulle kunna bestå av två 
delar. Den första delen skulle vara generella lösningar, vilka skulle presenteras 
på VSAA. Lösningarna skulle vara länkade till aktuella delar av lyftplanen. 
Den andra delen skulle vara ett stöd från en expertgrupp med specifik 
kompetens inom lyftoperationer. Medlemmarna i gruppen skulle kunna finnas 
inom olika geografiska och organisatoriska områden på Skanska. Det viktiga är 
dock att någon medlem i gruppen alltid är tillgänglig för frågor.  
  
Vid standardlyft upplevde de intervjuade att en lyftplan hjälpte vid planering 
och genomförande. Dock upplevde flera personer att det kunde bli problem när 
en lyftplan användes till flera lyft över en längre tidsperiod. Risken ökade för 
att medarbetarna skulle känna slentrian i sitt arbete och ta onödiga risker för att 
kunna tidseffektivisera. För att bryta risken för slentrian vid standardlyft, så 
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skulle den aktuella lyftplanen kunna repeteras när hälften av lyften genomförts. 
Repetitionen bör vara mindre i omfattning än den ursprungliga lyftplanen. I 
annat fall finns risken att den inte genomförs på grund av tidspress i de olika 
projekten. Vid repetitionen ska det också finnas möjlighet till att revidera 
lyftplanen, om det kommit fram förbättringsförslag.  
  
Samtliga intervjuade tyckte att den största utmaningen var vid kategorien enkla 
lyft. Anledningen var att det varje dag skedde ett stort antal enkla lyft på 
byggarbetsplatserna, vilka var svåra att övervaka för produktionsledningen. 
Många av lyften genomfördes av personer som tillfälligt vistades på 
arbetsplatsen, såsom förare till teleskopslastare och lastbilschaufförer. De 
intervjuade tyckte dock att kunskapsnivån var hög hos ovanstående förare, men 
de önskade tydligare information om när lyftoperationen skulle genomföras 
och på vilket sätt. Vid enkla lyft är risken för slentrian stor och vid tidspress 
finns det risk att nödvändiga säkerhetsrutiner inte följs, såsom att använda 
stödben och spärra av lyftområde. För att öka säkerhet vid enkla lyftoperationer 
krävs en tydlig kommunikation mellan förare av lyftanordning och den som är 
ansvarig för lyftoperationer på byggarbetsplatsen, i syfte att kunna vidta 
adekvata säkerhetsåtgärder. Ett förslag till att öka säkerheten vid enkla lyft, är 
att använda sig av lyftplaner. Lyftplanen skulle kunna gälla vid ett flertal lyft 
och vara knuten till det företag som utför lyftoperationen. Denna åtgärd har en 
ökad tidskostnad, men skulle ge vinst i ökad säkerhet.   
 
Utbildning och förändringar 
Majoriteten av de intervjuade har gått utbildningen lyftoperationer på basnivå 
(e-learning) samt utbildningen Säkra lyft. Flera tyckte att den interaktiva 
utbildningen var bra och de har förmedlat den till sina underentreprenörer, 
vilka varit involverade i lyftoperationer. Flera tyckte det var bättre att 
genomföra den interaktiva utbildningen individuellt eller i mindre grupper, i 
syfte att få alla deltagare engagerade i uppgiften. Flera av de intervjuade 
saknade praktiska moment under utbildningen Säkra lyft. Vissa av de 
intervjuade tyckte att informationen om lyftoperationer på VSAA var för 
teoretisk och det saknades praktiska lösningar för de olika bestämmelserna. En 
av de intervjuade önskade att det fanns en formell utbildning för 
lyftsamordnare.  
 
Skanska har ett genomarbetat teoretiskt utbildningsmaterial om lyftoperationer 
på VSAA. En svårighet är att förmedla det till samtliga som är involverade i 
lyftoperationer, vilket kräver framförallt tid. En annan svårighet är att 
omvandla det teoretiska utbildningsmaterialet till praktisk tillämpning. En 
lösning kan vara den nya utbildningen Säkrare Lyft-ISO, vilken innehåller både 
teori och praktik. En annan lösning kan vara att samla erfarenhet från tidigare 
lyftoperationer, med fokus på de praktiska tillämpningarna, i ett dokument på 
VSAA. Detta för att förhindra att varje projekt ska ”uppfinna hjulet igen”. 
Slutligen borde det finnas en utbildning för lyftsamordnare, då dessa ska ha en 
högre kunskap om lyftoperationer än gemene man på byggarbetsplatsen. 
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Utbildningen skulle kunna likforma det praktiska arbetsutförandet genom att 
erfarenheter och svårigheter delas mellan lyftsamordnarna.  
 
BIA 
De intervjuade hade blandade åsikter om BIA, men majoriteten upplevde det 
som tidskrävande och krångligt. En av de intervjuade upplevde att enkla ärende 
lades på ”hög” på grund av att BIA inte är användarvänligt. En annan tyckte att 
det var svårt att bilda sig en uppfattning hur allvarligt ett tillbud eller olycka 
varit. BIA är ett system som borde fungera som en erfarenhetsåterföring till 
organisationen och när det inte är användarvänligt, finns det en risk att denna 
möjlighet går om intet. Det är viktigt att informationen är tydlig i BIA, så att 
andra projekt kan ta del av händelser, i syfte att förhindra att något liknande 
sker igen. Inrapporteringen bör genomföras omgående i BIA för att tillbud och 
olyckor inte upprepas.     
 
Utbildningen Säkra lyft 
Två av de intervjuade har gått utbildningen Säkra lyft, medan den tredje gick 
en förlaga till Säkrare Lyft-ISO. Majoriteten tyckte det var ett problem att det 
saknades praktiska moment i kursen. Den intervjuade som gick förlagan till 
Säkrare Lyft-ISO tyckte att fyra timmars praktik inte var tillräckligt. 
Utbildningen Säkra lyft kan vara tillräcklig om kursdeltagarna har lång praktisk 
erfarenhet av lastkoppling, men det finns risk att ett visst felbeteende har 
utvecklats över tid. Kursen Säkrare Lyft-ISO ska innehålla en praktisk del, 
vilket kan få bort eventuellt felbeteende samt ge en praktisk grund för de som 
har lite erfarenhet inom lastkoppling. Ett praktiskt moment på fyra timmar kan 
vara något snävt tilltaget, för att hinna genomföra de kopplingar av last som 
förekommer på en byggarbetsplats. Vidare är det viktigt att praktiskt tillämpa 
vad som lärdes ut på kursen för att bibehålla en god kunskapsnivå. Fem år 
mellan utbildningstillfällena är en lång tid och där emellan borde 
repetitionsutbildningar genomföras.      
 
Åtgärder för att minska tillbud och olyckor 
Samtliga intervjuade tyckte att den viktigaste åtgärden för att minska tillbud 
och olyckor var att det fanns en god kommunikation på byggarbetsplatsen. 
Dels inom det egna arbetslaget men också mellan underentreprenörer och 
entreprenör. Den goda kommunikationen bestod i dagliga möten, lyftplaner, 
leveransanmälan och tydlig rollfördelning vid lyftoperationer. För att 
säkerheten skulle vara god vid lyftoperationer, tyckte flera av de svarande, att 
det var viktigt att arbetsgivaren avsatte erforderlig tid för arbetsuppgifterna. 
Flera uppskattade att cirka 20 % av deras arbetstid lades på lyftoperationer. 
Lyftoperationer är en prioriterad verksamhet och har blivit en basnivå inom 
Skanska. Det krävs tid och energi att implementera det nya arbetssättet. Rollen 
som lyftsamordnare är viktig och för att bekräfta den, skulle arbetsgivaren 
kunna specificera hur stor andel av arbetstiden som bör vara relaterad till 
lyftoperationer. Några av de svarande efterfrågade mer stöd från 
arbetsmiljösupporten eller stöd från en mentorsgrupp inom lyftoperationer. 
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Ökat stöd kräver mer resurser, vilket initialt betyder ökade kostnader. Med mer 
resurser skulle tillämpningen av den teoretiska arbetsmetoden kvalitetssäkras, 
vilket skulle kunna leda till färre tillbud och olyckor, som i förlängningen 
skulle minska kostnaderna.    
  

6.3 Analys av observationsstudie 

Uppföljning av basnivån lyftoperationer  
Efter implementering av ett förändrat arbetssätt, är det viktigt med en 
uppföljning, i syfte att kvalitetssäkra implementeringen och förståelsen. 
Uppföljningen visade att tillämpning, förståelse och användning av det 
föreskrivna arbetssättet, låg på nivå tre på en femgradig skala. Vid en första 
anblick får implementeringen godkänt, det vill säga betyg tre brukar vara 
godkänt vid en femgradig skala. Majoriteten av de kommentarer som kom fram 
under uppföljningen, var att produktionsledningen upplevde en ökad 
arbetsbelastning med det förändrade arbetssättet samt att rollen som 
lyftsamordnare var oklar. Vidare saknades en formell utbildning för rollen som 
lyftsamordnare. Dessa kommentarer är troligtvis anledningen till att 
implementeringen inte nådde upp till nivå fem på den femgradiga skalan. 
Säkerhetsarbetet är en viktig verksamhet i byggproduktionen och tidiga 
investeringar inom området minskar risken för framtida olyckor.  
 
Uppföljningsutbildning av basnivån lyftoperationer 
Vid uppföljningen av basnivån lyftoperationer framkom det att 
lyftsamordnarens roll var oklar samt att det fanns en osäkerhet i vem som 
skulle inneha befattningen. Den första uppföljningsutbildningen var i Borlänge 
och alla lyftsamordnare inom aktuellt distrikt gavs möjlighet att medverka vid 
utbildningen. Det är positivt att samla alla inom ett distrikt för att kunna få en 
samsyn inom det aktuella området. Det bra att frågor och funderingar 
avhandlas i ett större forum, dels för att få en bild av vilken problematik som 
finns ute i produktionen, men också att förtydliga Skanskas dokument inom 
lyftoperationer. Vid en uppföljningsutbildning finns det möjlighet att 
sammanställa erfarenheten i produktionen och genomföra en 
erfarenhetsåterföring till Skanska centralt. Vid erfarenhetsåterföring är det 
viktigt att informationen kommer till berörda parter, vilket kan leda till en 
vidareutveckling inom området. Vidareutvecklingen bör ske centralt och med 
det minskar risken för egna lokala lösningar. Utifrån geografiska 
förutsättningar, projektstorlek och påverkan av tredje man, bör viss lokal 
skillnad förekomma i arbetssättet. Dock får aldrig de grundläggande kraven i 
Säkra arbetsmetoder - Lyftoperationer åsidosättas.     
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7 SLUTSATSER 

7.1 Slutsatser 

Skanskas arbetsmetod inom lyftoperationer följer Arbetsmiljöverkets regler 
och föreskrifter. Svårigheten är att omvandla den teoretiska arbetsmetoden till 
praktiskt utförande av lyftoperationer. En del i att minska svårigheten är att 
Skanska inrättat en roll som lyftsamordnare på arbetsplatsen, vilken ska 
fungera som specialist inom området. En annan del är att Skanska tillsammans 
med byggbolagen NCC och Veidekke har utformat en ny utbildning, vilken ska 
ersätta den gamla utbildningen Säkra lyft. Den nya utbildningen, Säkrare Lyft-
ISO, innehåller ett praktiskt moment, vilket har efterfrågats av många 
medarbetare på Skanska.  
 
Skanska har kommit långt i sitt proaktiva arbete för att minska de lyftrelaterade 
olyckorna. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara en utbildning för rollen 
lyftsamordnare, utveckling av en lyftplan för kategorien enkla lyft samt utreda 
samtliga tillbud och olyckor inom området, i syfte att få en 
erfarenhetsåterföring.  
 
Kunskap, tid och resurser är tre faktorer som påverkar utförandet av 
lyftoperationer. Vid utredning av tillbud/olyckor, implementering av 
utbildningen Säkrare Luft-ISO samt en vidareutveckling av Säkra 
arbetsmetoder – Lyftoperationer, kommer det till en början bli högre 
kostnader, men dessa åtgärder kommer leda till minskade tillbud/olyckor, 
vilket i förlängningen blir minskade kostnader.  
 

7.2 Rekommendationer 

Nedanstående åtgärder är rekommendationer till Skanska vid det fortsatta 
arbetet med lyftoperationer. 
 

 Formell utbildning som lyftsamordnare till de som ska inneha rollen. 
 Lyftsamordnare bör ha en årlig uppföljningsutbildning. 
 Arbetstid för lyftsamordnare bör preciseras i tjänstebeskrivningen.  
 Samtliga personer som är involverade i lyftoperationer på Skanskas 

arbetsplatser bör gå utbildningen Säkrare Lyft-ISO.  
 Framtagande av en bilderbok som handlar om säkra lyftoperationer. 
 Handlingsplan för att minska tillbud och olyckor vid enkla lyft. 
 Regionens avdelning Hälsa och Säkerhet bör ha den numerär, så att de 

aktivt kan bedriva utbildning, kontroll, utredning samt 
erfarenhetsåterföring inom området lyftoperationer.  

 Utredning av samtliga tillbud och olyckor inrapporterade i BIA, i syfte 
att identifiera orsakerna.  
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 Öka benägenheten till att rapportera riskobservationer vid 
lyftoperationer.  

 

7.3 Förslag till fortsatta studier 

Skanska är ett av de ledande företagen inom säkerhetsarbete på sina 
byggarbetsplatser i Sverige. För att Skanska ska kunna fortsätta leda 
utvecklingen, är ett förslag till fortsatta studier att undersöka hur andra länder i 
världen arbetar med säkerheten vid lyftoperationer. Undersökningen bör inrikta 
sig på länder med liknande lagstiftning och BNP som Sverige, vilket gör att 
identifierade goda exempel blir lättare att föra över till Skanska Sverige.    



54 
 

8 REFERENSER 

Tryckta källor 

[2] Samuelsson, B. Arbetsskador inom byggindustrin 2016. Byggindustrins centrala 
arbetsmiljöråd, BCA2017:2, 2017 
[4] Deming, E. Out of the Crisis, Cambridge University press, Cambridge, 1982 
(ISBN 0-521-30553-5) 
[5] Forsberg, C & Wengström, Y. Att göra systematiska litteraturstudier, Natur & 
Kultur, Stockholm, 2016 
[6] Hedin, A. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, 1996, 
Martin C reviderat 2011  
 
Elektroniska källor 

[7] Skop (2018). https://skop.se/metoder/kvalitativa-metoder/ (2018-03-26) 
[8] Skanska (2018). http://e-learning.skanska.com/skanska_lyft/story_html5.html 
(2018-02-06)  
[9] Arbetsmiljöverket (2018) 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-
h008.pdf (2018-03-05) 
[10] http://www.arbetsmiljohandbok.se/arbetsmiljoforordningen-196 (2018-02-17) 
[11] Arbetsmiljöverket (2018) https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/ (2018-02-19) 
[12] Arbetsmiljöverket (2018) 
www.av.se/globalassets/filer/publikationer/presentationer/sn-afa-info.system-om-
arbetsmiljo-presentation.pdf (2018-02-12) 
[14] http://www.ta-utbildning.se/utbildningar/sakerhet/sakra-lyft/ (2018-03-09) 
[15] Sveriges Byggindustrier (2018) http://eskolan.bygg.org/sv/sakra-lyft/sakra-lyft-
lastkopplare-och-signalman__294 (2018-03-09) 
[16] Sveriges Byggindustrier (2018). http://eskolan.bygg.org/sv/sakra-
lyft/handledarutbildning-sakra-lyft__101 (2018-03-09) 
[17] Sveriges Byggindustrier (2018). https://www.sverigesbyggindustrier.se/tysta-
boken-ska-ge-farre-olyckor__4885 (2018-03-01) 
[18] Ncc (2018). 
https://www.ncc.se/contentassets/7d9cd7b96f0c44f0823113cf175eb631/silent-
book_myncc.pdf (2018-03-01) 
[20] Skanska (2018). https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-
units/skanska-sweden/support/arbetsmiljo-och-sakerhet/gemensam-basniva-
arbetsmiljo/ (2018-02-27) 
[24] Skanska (2018). www.skanska.se/om-skanska/for-leverantorer/digitala-
utbildningar-for-leverantorer/ (2018-02-19) 
[29] Ulja AB (2018). http://ulja.se/utbildning/sakrare-lyft-iso__411596/ (2018-03-05) 
 

Muntliga källor 

Anderstedt, R. (2018). Arbetsledare & lyftsamordnare vid region Hus Norr Skanska 
AB (Muntlig information) 



55 
 

Lindberg, M. (2018). Arbetsledare & lyftsamordnare vid region Hus Norr Skanska AB 
(Muntlig information) 
Buhre, M. (2018). Yrkesarbetare & handläggare arbetsmiljö vid region Hus Norr 
Skanska AB (Muntlig information) 
Nilsson, J. (2018). Lastkopplare & lyftsamordnare vid region Hus Norr Skanska AB 
(Muntlig information) 
Anonym A. (2018). Arbetsledare & lyftsamordnare vid region Hus Norr Skanska AB 
(Muntlig information)  
Anonym B. (2018). Arbetsledare vid region Hus Norr Skanska AB (Muntlig 
information)  
 

Interna källor Skanska 

[1] Presentation Skanska. OneSkanska. Publicerat mars 2018.   
[3] PowerPoint. Projekt Lyftoperationer. SSG rapport #1 Håkan Skotte 2015-11-17. 
[13] Manual för BIA. OneSkanska. Publicerat 2017-03-17. 
[19] E-learning. OneSkanska. Publicerat 2017-11-24. 
[21] PowerPoint. Uppföljningsutbildning lyftsamordnare i Borlänge 2018-02-01.  
[22] PowerPoint. Arbetsplatsintroduktion. VSAA. Publicerat 2017-06-30. 
[23] Säkra arbetsmetoder – Lyftoperationer. VSAA. Reviderat 2017-11-24. 
[25] Handledarmanual Säkerhetsdialog prefabmontage. VSAA. Publicerat 2017-12-
07. 
[26] Funktionsbeskrivning – Lyftsamordnare. VSAA. Reviderat 2016-10-05. 
[27] Lyftplan. VSAA. Reviderat 2016-10-05. 
[28] Informationsvideo Säkrare Lyft-ISO. OneSkanska. Publicerat 2017. 
[30] PowerPoint. Lyftsamordning - uppföljning basnivå Hus Norr. 
[31] PowerPoint. Lyftsamordning - uppföljning basnivå Hus Norr samt personligt 
deltagande under uppföljningsutbildningen i Borlänge. 
 
 
 

 
 
  



B1 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Vilka lyftoperationer har genomförts/kommer att genomföras i det projekt, i 
vilket du är verksam? 

 

2. Vilka utmaningar/svårigheter finns vid de tre olika lyftoperationerna 
(komplexa, standard, enkla)? 

 

3. Vad tycker du om utbildningen lyftoperationer på basnivå (e-learning)? 
Vilka på projektet har gått utbildningen? På vilket sätt tillämpar ni de 
kunskaper ni fått från utbildning i praktiken (konkreta exempel)?  

  

4. Har du förslag på några förändringar i utbildningen lyftoperationer (e-
learning) och/eller övrigt utbildningsmaterial på VSAA? 

 

5. Vad tycker du om systemet BIA vid inrapportering och uppföljning av 
tillbud och olyckor vid lyftoperationer? 

 

6. Vilka åtgärder tycker du skulle behövas för att minska tillbud och olyckor 
inom lyftoperationer? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

1. Vilka lyftoperationer har genomförts/kommer att genomföras i det projekt, i 
vilket du är verksam? 

 

2. Vilka utmaningar/svårigheter finns vid de tre olika lyftoperationerna 
(komplexa, standard, enkla)? 

 

3. Vad tycker du om utbildningen lyftoperationer på basnivå (e-learning)? 
Vilka på projektet har gått utbildningen? På vilket sätt tillämpar ni de 
kunskaper ni fått från utbildning i praktiken (konkreta exempel)?  

  

4. Har du förslag på några förändringar i utbildningen lyftoperationer (e-
learning) och/eller övrigt utbildningsmaterial på VSAA? 

 

5. Vad anser du om utbildningen säkra lyft? Om du har gått utbildningen 
säkrare lyft-ISO, hur skulle du betygsätta den? 

 

6. Vilka åtgärder tycker du skulle behövas för att minska tillbud och olyckor 
inom lyftoperationer? 

 


