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The construction industry is one of the industries where far too
many people are injured every year and a dozen people perish in
connection with their work. Preventing measures to reduce the
number of accidents have taken great steps in recent years, but
there is still much to be done to achieve the vision of zero
deaths.
This study investigates which injuries that occurs in the industry
and if the work to counter them is enough. The aim with the report
is to achieve greater awareness in order to inform policy that may
hopefully put in place measures to increase safety at construction
sites and clarify issues regarding the cause of accidents. To
investigate this, a survey was conducted together with an
interview study aimed at Sh bygg's employees where construction
workers and people in leading positions participated. The studies
show that the main problem areas are time shortages in projects
and awareness of safety and the working environment. These
problems cause many cuts and crush injuries as well as soft tissue
injuries. To counter these problems, time schedules require space
for deviations where sufficient requirements are set to ensure a
safe workplace. Awareness about risks and consequences is also
important in order to get those who work in production to change
their attitude and behavior. The construction industry is mandominated and has therefore acquired a macho culture that is not
desirable from the working environment perspective. More women in
the industry may be one step in counterbalancing the more machoaspects of this culture through ushering in more gender-neutral
ways of thinking and opinions, which may result in a greater care
and concern for safety measures.
A lot of work has already been done to improve the working
environment by companies and organisations. An increased awareness
of risks in combination with improved communication and more
careful timeframes is desirable to achieve the goal of zero
incidents.
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Sammanfattning
Byggbranschen är en av de branscher där väldigt många skadas varje
år och ett tiotal omkommer i samband med sitt arbete. Förebyggande
arbete av åtgärder för att minska antalet olyckor har tagit stora kliv
fram de senaste åren men än finns mycket att göra för att uppnå den
nollvision som tagits fram.
Denna studie undersöker vilka skador som förekommer i branschen och
om arbetet för att motverka dem är tillräckligt. Rapporten vill resultera
i medvetenhet och åtgärder för att öka säkerheten på byggarbetsplatser
och klargöra frågor kring orsaken av olyckor. För att utreda detta
gjordes en enkätstudie ihop med en intervjustudie riktade till Sh byggs
anställda där yrkesarbetare och arbetsledning medverkade.
Studierna visar att de största problemområdena är tidsbrist i projekten
och medvetenhet gällande arbetsmiljö. Dessa problem ger upphov till
främst kross- och klämskador samt mjukdelsskador. För att motverka
dessa problem krävs tidplaner med utrymme för avvikelser där
tillräckligt med krav ställs för att säkerställa en säker arbetsplats.
Byggföretag behöver påminna byggherrar om deras yttersta ansvar
gällande arbetsmiljö och kräva mer tid för att upprätthålla god
arbetsmiljö. Medvetenheten om risker och konsekvenser är också viktig
för att få de som jobbar i produktion att ändra sin inställning och sitt
beteende. För att lyckas med detta behöver arbetsmiljöarbetet föras
vidare från tjänstemän till yrkesarbetare genom bättre kommunikation
och därmed öka förståelsen för de åtgärder som görs ur ett
arbetsmiljöperspektiv. Ökar förståelsen finns stor chans att de
anställdas engagemang för arbetsmiljöarbetet växer och de vill
involvera sig mer i arbetet. Byggbranschen är mansdominerad och har
därför fått en machokultur som inte är önskvärd ur
arbetsmiljöperspektiv. Fler kvinnor i branschen kan ändra detta och
råda bot på denna kultur genom andra tankesätt och åsikter. Ur ett
arbetsmiljöperspektiv tjänar företagen på att få fler kvinnor
attraherade av byggbranschen och välja ett byggföretag som sin
arbetsgivare.

Nyckelord: Examensarbete, arbetsmiljö, olyckor, Uppsala Universitet
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Förord
Detta examensarbete är skrivet av två studenter som avslutande arbete
vid högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala Universitet
och har som syfte utreda skador och skadeorsaker på Sh bygg i
korrelation till byggbranschen. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och
har utförts mellan mars och juni år 2018 i samarbete med Sh bygg, sten
och anläggning AB.
Vi vill rikta ett tack till Sh bygg och vår handledare Kenneth
Gropendahl som hjälpt oss att få fram litteratur, distribuerat enkäter
och gett oss förutsättningar för platsbesök. Vi vill även rikta ett tack till
alla som tagit sig tid och medverkat i intervjuerna och deltagit i
enkätundersökningen. Vi vill rikta ett extra tack till Kristian Roberts
som förutom deltagit i intervjuerna hjälpt oss att få fram material och
Emma Nygren som ledde oss på ett mycket intressant platsbesök.
Ett stort tack till vår ämnesgranskare Rickard Grassman som granskat
arbetet och hjälpt oss förfina rapporten.
Under arbetets gång har vi haft mottot “Det saknas bara ett A för
Arbetsmiljö för att göra din arbetsplats till ett arbetspalats.”
Arbetsfördelning
Enkäten och intervjufrågorna samt allt arbete är framtaget av båda
studenterna och likaså är allt arbete runt examensarbetet utfört av båda
studenterna. Fördelningen av det skrivna arbetet är uppdelat enligt
nedan. Något enstaka stycke i ett kapitel kan vara skrivet av den andre
studenten men detta listas inte, fördelningen avser huvudansvaret.
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BAS-U - Byggarbetsmiljösamordnare för utförande delen av ett projekt.
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Entreprenör - Företaget som utför ett arbete åt en beställare i en
entreprenad.

Entreprenad - Åtagande från en entreprenör att utföra ett visst arbete
åt en beställare.

Underentreprenör - En entreprenör som utför arbete åt en annan
entreprenör i en entreprenad.

Beställare - Den som anställer en entreprenör för att utföra ett arbete i
en entreprenad.

Byggherre - Den som för egen räkning utför eller låter utföra ett arbete
i en entreprenad.

Skyddsrond - Ett möte på arbetsplatsen där säkerheten gås igenom och
eventuella brister protokollförs och åtgärdas.

Tillbud - En händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett
olycksfall, men som slutade väl.
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1.

INTRODUKTION

I det här inledande kapitlet introducerar rapporten kärnämnet
arbetsmiljö och varför det är viktigt att arbeta med idag. Syfte och mål
med examensarbetet samt bakgrund tas upp i koppling till
ämnesområdet arbetsmiljö för att ge en inblick i senare resonemang.
Vidare ges information om Sh bygg som företag i branschen samt en
litteraturstudie med underbyggande information kring ämnet
arbetsmiljö och säkerhet.

1.1.

Inledning

Under de senaste åren har säkerheten i arbetsmiljön uppmärksammats
mycket inom byggbranschen. Det är ett hett ämne som fortsätter att
växa och ta plats i många nya fokusområden hos företag, organisationer
och myndigheter. Arbeten kring detta är av största intresse för att det
fortfarande sker många fler olyckor i byggbranschen relativt andra
branscher.
Många nya initiativ har kommit i verk vad gäller processer för att
främja säkerheten ute på arbetsplatser och de har skapat nya
tankegångar inom byggsektorn. Än är bara toppen av detta berg
uppskrapat och det finns mycket nytt att ta fram och som kommer
främja utvecklingen inom byggbranschen. Skador på arbetsplatsen och
vad vi kan göra för att motverka dem är ett av dessa områden.

1.1.1. Syfte
Rapportens syfte är att belysa de arbetsmiljöproblem som finns inom
bygg- och anläggningsbranschen så att en hållbar lösning kan skapas
för att arbeta med i framtiden.

1.1.2. Mål
I
denna
rapport
utreds
arbetsmiljön
inom
byggoch
anläggningsbranschen med målet att identifiera de största problemen
och hitta en hållbar lösning som ger en bättre arbetsmiljö för de som
jobbar inom byggsektorn.
Företagets arbetsplatser skall kunna använda resultatet ur denna
rapport till att med en djupare insikt kunna utveckla sin organisation
1

inom ämnet. Med bättre kunskap är målet att de kan arbeta med
arbetsmiljö genom nya infallsvinklar och metoder. Detta skall i sin tur
utveckla perspektiv, arbetssätt och medvetenhet kring arbetsmiljö och
säkerhet för såväl yrkesarbetare som arbetsledning.

1.1.3. Frågeställning
De frågor som rapporten vill besvara är:
● Vilka skador förekommer i produktion hos Sh bygg?
● Varför uppstår skador i så stor utsträckning i byggbranschen?

1.1.4. Avgränsning
Arbetet undersöker bygg- och anläggningsbranschen med hjälp av Sh
bygg sten och anläggning AB som arbetar både inom bygg och
anläggning. Den del av Sh bygg som undersöks i denna rapport är
endast bygg och anläggningsdelen, övriga delar som fastighet, trädgård,
asfalt och maskin behandlas inte i arbetet. Statistik tagen från Sh bygg
är endast från året 2017.
Arbetsmiljö är ett brett begrepp och är mycket omfattande. Rapporten
tar upp den fysiska arbetsmiljön inom produktionen i bygg- och
anläggningsbranschen. Arbetsmiljön för de som sitter på kontor
hanteras inte och endast ytan av den psykosociala arbetsmiljön utreds.
Inga företag utom Sh bygg undersöks i rapporten med undantag för
statistik från arbetsmiljöverket där hela byggsektorn ingår.

1.2.

Bakgrund

1.2.1. Arbetsmiljö i byggbranschen
Byggbranschen är en stor och bred bransch där många jobbar. Många
företag, föreningar och organisationer jobbar mot en så kallad nollvision
där ingen ska behöva bli skadad eller till och med dö på sin arbetsplats.
Tyvärr har det på senare år förekommit nästan ett dödsfall per månad
vilket inte anses vara accepterat.1 Ingen ska behöva åka till jobbet med
risken att inte komma hem igen.
1Arbetsmiljöverket.

näringsgren

2

Enhet för statistik och analys (2016), Statistik dödsolyckor efter

I dagens högkonjunktur pressas byggprojekt till ett ekonomiskt tryck
och det tidsmässiga tempot är högt vilket gör att det byggs som aldrig
förr. I många projekt är budgeten tajt och man vill göra bra ifrån sig på
sin arbetsplats genom att lämna ett positivt resultat från sitt arbete. Till
följd av detta kan vissa viktiga områden komma att prioriteras i
efterhand, till exempel kvalité eller arbetsmiljö och säkerhet.
Tidplanerna är dessutom utförda för att passa det ursprungligen
planerade arbetet inom ett projekt. Ofta uppstår det dock moment av
oförutsedd karaktär vilka orsakar liknande konsekvenser som t ex att
ekonomiska åtstramningar på vissa områden kan medföra att andra
områden får lägre prioritering. Detta betyder inte att andra
fokuseringar åsidosätts helt utan att chansen för fel i lägre prioriterade
områden ökar. När mycket arbete ska ske under kort tid i slutändan
hamnar arbetsmiljön ibland i andra hand då fokus hamnar på att få
klart arbetet i tid.

1.3.

Sh bygg

Sh bygg, sten och anläggning AB är ett byggföretag som utför bygg-,
sten- och anläggningsarbeten som gemensamt benämns Sh bygg i
folkmun. De är ett av branschens äldsta entreprenadföretag med sin
start 1923 då företaget grundades av Sven-Heribert Svensson. Företaget
har ca 300 anställda och under året 2017 omsattes 856 Mkr. 2 Sh byggs
logotyp illustreras nedan i figur 1.1.

Figur 1.1 - Sh byggs logotyp

1.3.1. Organisation
Sh byggs organisation är en relativt platt organisation där stora
nivåskillnader mellan olika yrkesgrupper inte existerar. I figur 1.2 och
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-dodsolyckor-orsak2012-2015.pdf?hl=d%C3%B6dsolyckor%20bygg%20statistik (2018-04-13)
2 Sh bygg. Om företaget
https://www.shbygg.se/om-foretaget/ (2018-05-03)
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1.3 nedan visas organisationsschema som förklarar relationer mellan de
olika yrkesgrupperna. Glädje och gemenskap är något som genomsyrar
verksamheten och det råder god stämning på arbetsplatserna.

Figur 1.2 - Sh byggs organisationsschema för affärsområde bygg.

Figur 1.3 - Sh byggs organisationsschema för affärsområde sten och
anläggning.
Affärsområdeschefen är den person som sitter högst upp i kedjan
bortsett från företagets VD och ansvarar för sitt område som är mark

4

eller anläggning i respektive Uppsala och Stockholm. Under denna
affärsområdeschef anställs entreprenadchefer.
Entreprenadchefens roll är enligt bilaga 1 att se till att verksamheten i
dennes tilldelade ansvarsområde bedrivs i enlighet med Sh byggs
gällande ledningssystem. Entreprenadchefen har även ett övergripande
ansvar för underställd personal, ekonomin i projektet, att policys följs
och att förmedla företagets affärside, vision och mål till sina
medarbetare.
Platschefen är den person som ska driva projekten i produktionen och
har ekonomiansvar för projekten. Denna har arbetsledare och
yrkesarbetare under sig som ska utföra arbetet och har således
personalansvaret på sin avdelning. Platschefens befattning beskrivs i
bilaga 2.

1.3.2. Sh byggs arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet är en central del som är väl diskuterad inom
byggbranschen på grund av den stora skaderisken som arbetet medför.
Sh bygg arbetar aktivt med arbetsmiljön genom flertalet metoder. De
ger till exempel yrkesarbetaren ansvar och möjlighet att utveckla sin
egen arbetsmiljö och på så sätt skapa en trygg miljö för sig själva men
även för sina medarbetare. För att ge möjligheten att utveckla
arbetsmiljöarbetet genomför Sh bygg erfarenhetsåterföringsdagar varje
år då tillfälle ges att diskutera och dela sina erfarenheter och kunskaper
med sina medarbetare.
Som en del av arbetsmiljöarbetet har Sh bygg upprättat en
arbetsmiljöpolicy som alla arbetstagare ska ta del av och följa. Mer
information om denna policy kan läsas i kapitel 1.4.1.
Arbetet med arbetsmiljö på Sh bygg innefattar också statistik över
arbetsmiljöhändelser på företaget. Arbetsmiljöhändelser är alla
skaderapporter och tillbud som sammanställts för att kunna få en
klarare bild över vilka risker som förekommer på arbetsplatserna.
Denna statistik kommer att behandlas i senare i kapitel 1.4.2.
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Som en del av arbetsmiljöarbetet erbjuds alla anställda gratis gymkort
på utvalda gym där de kan träna för att förebygga skador. Det är viktigt
att träna sig för att orka både fysiskt och psykiskt i sitt arbete.

1.4.

Litteraturstudie

Litteraturstudien går igenom Sh byggs arbetsmiljöpolicy samt tidigare
insamlad data om skadestatistik. Lagstadgar, arbetsmiljöansvar tas
upp samt hur branschen redan jobbar för att upprätthålla den önskade
kvalitén av arbetsmiljö och säkerhet.

1.4.1. Sh byggs arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicyn är till för att berätta för arbetstagarna vad företaget
vill och hur de ställer sig i frågan om arbetsmiljö. Policyn delas upp i två
delar, första delen berättar vad policyn vill uppnå och den andra delen
beskriver hur detta ska uppnås.
Sh byggs arbetsmiljöpolicy lyder “Sh bygg, sten och anläggning AB ska
utforma arbetsplatser som är effektiva och som ger den enskilde
medarbetaren säkerhet, trivsel och hälsa.”
I Sh byggs arbetsmiljöpolicy står följande stycke som ställer krav på
arbetstagaren och vilka skyldigheter denne har gällande arbetsmiljön
på arbetsplatsen. “Alla medarbetare inom Sh bygg är skyldig att
engagera sig i arbetsmiljöarbetet på företaget samt ta ett personligt
ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Alla ska uppmärksamma
och rapportera risker för att dessa skall kunna bedömas och åtgärdas.”
Enligt arbetsmiljöpolicyn har arbetstagaren oavsett yrkesgrupp ett
grundläggande ansvar för arbetsmiljön och förväntas engagera sig i
arbetet och ta ansvar. Att lägga ansvaret på alla arbetstagare som Sh
bygg gör i sin policy är ett sätt att avlasta de som annars bär på
personalansvaret och även göra alla medvetna om att de har chans att
påverka arbetet.
I policyn står det att det varje år ska finnas möjlighet att dela sina
tankar, funderingar och kunskaper med sina medarbetare på företaget.
Förutom att detta som är till för alla ska även arbetsmiljöarbetet gås
igenom på ledningsnivå en gång per år.
6

Hela policyn finns i bilaga 3.

1.4.2. Sh byggs skadestatistik
Sh bygg använder sig av en nätbaserad tjänst kallad BIA där alla tillbud
och skaderapporter matas in i systemet. Tjänsten samlar all statistik
och ger möjligheten att hämta olika typer av dokument och rapporter
där diagram och tabeller skapas automatiskt och ordnas snyggt i en
rapport.
I bilaga 4 finns Sh byggs arbetsmiljöhändelser för år 2017 skapade av
BIA. Här sammanställs olycksfall och tillbud, vad som hänt, vilka som
det gäller och konsekvenser för fallet. Här finns även statistik över hur
mycket av vilka typer av arbeten som utförts. Detta ger en bättre
förståelse för hur stora riskerna är för de typer av olyckor som inträffat.
Bilaga 4 visar att det skett 21 olycksfall, 4 färdolycksfall, 20 tillbud och
1 miljöolycka. Enligt denna statistik har Sh bygg fler olycksfall än
tillbud vilket är ganska otroligt då det borde finnas många fler tillbud
än olyckor. Detta beror antagligen på att alla tillbud inte rapporteras in
och ger då en missvisande statistik. Denna fråga tas upp in
enkätstudien och kan läsas om i kapitel 3.1.4.
Ur diagram 6 i bilaga 4 kan man utläsa vilka skador som var de
vanligaste på Sh bygg under 2017 och dessa var kross-, kläm- eller
annan mjukdelsskada följt av sårskada och sedan stukning, vrickning
och sträckning.
Diagram 5 talar om fördelningen mellan män och kvinnor som råkat ut
för olycksfall. Diagrammet visar här på 52% män och 48% är ej angivet
kön.

1.4.3. Arbetsmiljölagen, AML
Arbetsmiljölagen även förkortad AML är en lag rörande arbetsmiljö för
alla typer av verksamhet i Sverige där en arbetstagare utför ett arbete
åt en arbetsgivare. Denna lag innehåller regler och skyldigheter
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arbetsgivare och skyddsansvariga ska använda för att undvika ohälsa
och olycksfall.3
Eftersom AML gäller alla typer av verksamheter så har den ingen
anpassning efter byggbranschen. Det gör att den talar om vad som ska
uppnås, t ex att risker för ohälsa ska förebyggas men den talar inte om
hur. På så sätt är det en ganska lös lag där mycket ligger i läsarens
händer att tolka vad som är tillräckligt.
Förutom AML finns arbetsmiljöverkets författningssamling även
förkortat AFS som består av flera föreskrifter som är framtagna för
specifika områden och behandlar olika typer av frågor mer ingående än
vad AML kan.4 AFS 1999:3 byggnads- och anläggningsarbeten tar upp
information viktig för byggbranschen och är den föreskrift som
ansvariga för bygg- och anläggningsarbeten använder sig av.5 Den
innehåller bland mycket annat regler om materialtransporter på
byggarbetsplatser och vägarbeten och riktar sig till alla med ansvar för
bygg- och anläggningsprojekt. Ett exempel på vad som tas upp i AFS
1999:3 är att enligt paragraf 23 ska arbetsplatsen vara avgränsat väl
synligt och identifierbart.

1.4.4. BAS
I varje byggprojekt skall det finnas en utsedd person som har det
övergripande arbetsmiljöansvaret, det finns en i planeringsfasen av
projektet och en i utförandeskedet och dessa kallas BAS-P respektive
BAS-U. BAS står för byggarbetsmiljösamordnare med respektive
koppling U-utförande och P-planering. Det är byggherren som för egen
räkning låter utföra projektet ansvarar att utse kompetenta BAS-P och
BAS-U och har det övergripande ansvaret. Arbetsmiljöverket, ansvar
vid byggnads- och anläggningsarbete definierar BAS-U enligt följande.

3Arbetsmiljöverket

(2017). Arbetsmiljölagen (AML)
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-omarbetsmiljo/arbetsmiljolagen/ (2018-05-13)
4

Arbetsmiljöverket (2018). Föreskrifter (AFS)
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/publikationer/foreskrifter/?hl=afs (2018-05-13)
5 Arbetsmiljöverket (2014) Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/byggnads-ochanlaggningsarbete-foreskrifter-afs1999-3.pdf (2018-06-08)
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Bas-U är byggarbetsmiljösamordnare under utförandet,
det vill säga i det praktiska byggskedet. Bas-U är den som
samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så
den ena entreprenören inte skapar risker för den andra.
Detta gör Bas-U genom att bland annat organisera
skyddsarbetet.
Bas-U ska anpassa den arbetsmiljöplan som Bas-P tagit
fram till det praktiska arbetet. Det kan innebära att
undersöka vilka arbets-metoder eller arbets-utrustningar
utförarna väljer samt att de uppfyller våra
arbetsmiljöregler. Detta kan Bas-U göra genom att begära
in risk-bedömningar med åtgärds-beskrivningar som ett
underlag för sin anpassning av arbetsmiljöplanen. Bas-U
är den som samordnar så att inte olika entreprenörers
arbeten
skapar
risker
för
andra.
Bas-U är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns
tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela
tiden hålls uppdaterad med de arbeten som pågår. Den
Bas-U som inte ser till att arbetsmiljöplanen finns
tillgänglig för alla kan få betala en sanktionsavgift.6
Byggherren har det grundläggande ansvaret för att se till att alla ska
tänka på arbetsmiljön i olika byggskeden. Byggherren ansvarar utöver
ovanstående att se till att viktiga faktorer för arbetsmiljön bevakas
under både planering och projektering och för bruksskedet i den färdiga
byggnaden samt att skicka in en förhandsanmälan för start av projekt
till Arbetsmiljöverket (gäller byggarbetsplatser av viss storlek).
Slutligen ansvarar även byggherren för att en arbetsmiljöplan
upprättas innan byggarbetsplatsen etableras.

1.4.5. Nollvision
Nollvision inom byggbranschen har i många år varit ett generellt
uttryck för ett mål att noll arbetare ska skadas på sin arbetsplats eller
t.o.m. omkomma. Hur detta sedan har specificerats har varit upp till den
enskilda organisationen/företaget. Med framkommen statistik från
6Arbetsmiljöverket (2017). Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/ansvar-vid-byggnads--ochanlaggningsarbete/ (2018-05-10)
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olika håll har problemen kring olyckor uppmärksammats i
byggbranschen och handlingsplaner har tagits fram för att jobba mot
detta mål. De som ansågs störst och viktigast tas upp nedan.
Några av de större initiativen för byggbranschens nollvision är
regeringens ställda krav på arbetsmiljöverket samt “Håll Nollan” som
är en samverkan av flera större aktörer som agerar för noll olyckor i
byggbranschen.7,8 Utöver dessa drivs även en nollvision inom
anläggningsbranschen av Sveriges Byggindustrier m.fl. som liknar de
andra i sin helhet.9 Den kommer inte tas upp i denna rapport för att
samma information till grund för rapporten fås ur de 2 andra initiativen.

Uppdrag till Arbetsmiljöverket
Genom förebyggande åtgärder, forskning och tillämpning av ny kunskap
har antalet arbetsrelaterade dödsolyckor minskat kraftigt de senaste 30
åren. Tydligast är den positiva utvecklingen i byggbranschen. Detta
visar att strategiskt arbete mot dödsolyckor ger resultat. Samtidigt så
har det de senaste åren – i genomsnitt – skett nästan en dödsolycka i
månaden på svenska arbetsplatser. Inget annat än en nollvision kan
gälla för dödsfall i arbetet. Förutom byggverksamhet är skogs- och
jordbruk, tillverkning samt transport och magasinering särskilt
riskutsatta branscher.10
Regeringens arbetsmiljöstrategi innehåller följande uppdrag till
Arbetsmiljöverket:
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Förstärkt
tillsyn
av
företag
som
bryter
mot
arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar
Rapportering av händelser där utländsk arbetskraft förolyckats
eller allvarligt skadats
Analys av dödsolyckor ur ett genusperspektiv

Håll Nollan (2018). Vad är håll Nollan?
http://www.hallnollan.se/om-oss/vad-aer-haall-nollan/ (2018-05-04)
8Regeringskansliet (2016). Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av
arbetsolyckor
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmiljostrategin/nollvision-motdodsolyckor-och-forebyggande-av-arbetsolyckor2/ (2018-05-04)
9 Sveriges Byggindustrier. Tillsammans mot 0 olyckor
https://www.sverigesbyggindustrier.se/nollvision/tillsammans-mot-0-olyckor__4769
(2018-05-05)
10 Ibid
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Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och
vid väg
Utländska arbetstagare inom gröna näringen
Marknadskontroll
Webbaserad
information
till
utländska
arbetstagare,
arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka
i Sverige

Denna nollvision är inte specifik till byggbranschen men bygg är ändå
en spjutspets av branscherna som omtalas p.g.a. den höga skaderisken
och omkomna fall. De 7 punkterna som ingår i uppdraget arbetas
genomgående med och finns väl förklarade på regeringskansliets
hemsida under arbetsmiljöstrategi och nollvision där även
återrapportering gjord av Arbetsmiljöverket för varje uppdrag finns.

Håll Nollan
Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut
viktigaste frågorna för alla som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i
Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser!11

Figur 1.4 - Håll Nollan logotyp

Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i
byggbranschen. Med byggbranschen menas här inte bara byggföretag
utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och
genomför byggprojekt. De som har startat föreningen är 13 olika aktörer
som på något sätt är involverade i ett byggprojekts olika faser. Några av
dessa är entreprenörer som NCC, Skanska Sverige och Peab, förvaltare
som Akademiska hus och Jernhusen eller organisationer som Sveriges

11

Håll Nollan (2018). Vad är håll Nollan?
http://www.hallnollan.se/om-oss/vad-aer-haall-nollan/ (2018-05-04)
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Byggindustri och Byggherrarna. Utöver grundarna representeras även
en stor del av byggsektorn som medlemmar.
För att bli medlem betalar man en mindre avgift beroende på
företagets årsomsättning och får då tillgång till ett nätverk där alla
hjälper varandra att underlätta och förbättra säkerhetsarbetet. Som
medlem får man även bland annat:





Delta i utvecklingen av en hel bransch
Tillgång till metoder och arbetssätt som minskar olyckor
Seminarier och utbildningar
Använda Håll Nollans logotyp för att visa att du tar säkerhet på
allvar

För att Håll Nollan skall uppnå sin vision har gemensamt
överenskommit om att arbeta med 4 huvudsakliga intresseområden:








Ledarskap och kultur
-Att tillsammans skapa en kultur och ett ledarskap som bygger
på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet.
Kunskap och kompetens
-Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i
branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som
finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser.
Gemensamma arbetssätt och standarder
-Att tillsammans enas om arbetssätt och standarder för
arbetsmiljö och säkerhet, samt komma överens om vilka
nyckeltal som ska mätas.
Kravställare som beställare
-Att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska
vara en självklar parameter i anbuds- och
upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst.

Arbetet inom respektive intresseområde drivs av olika
arbetsgrupper med representanter från medlemsorganisationerna.

1.4.6. Säkerhetsdagen
År 1919 efter första världskriget initierade FN organisationen ILO,
International Labour Organisation. ILOs uppdrag och syfte är många
och ett av de uppdragen är att de skall främja arbetstagarrättigheter
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hos de 187 stater som är medlemmar samt försöka nå ut till fler.12 Detta
medförde att ILO år 2003 utnämnde den 28 april att bli “World Day for
Safety and Health at Work” vilket blev en internationell
uppmärksamhetsdag där arbetsmiljö skall sättas i fokus på
arbetsplatser.13
Med “World Day for safety and Health at work” i verkande kraft tog
Sveriges Byggindustrier beslutet att exploatera detta på nationell nivå.
De arrangerar varje år sedan 2015 en särskild säkerhetsdag kring den
28 april (som är den internationella arbetsmiljödagen) där de på olika
sätt
vill
skapa
uppmärksamhet
kring
säkerheten
på
14
byggarbetsplatser.
Säkerhetsdagen
genomförs
av
Sveriges
Byggindustrier tillsammans med de många medlemsföretagen. Det
anordnas seminarier och pressmöten, företagsträffar och skolbesök
samtidigt som flertalet av medlemsföretagen passar på att ha interna
samtal och utbildningar.
Sedan år 2015 har varje år haft en speciell inriktning som syns nedan
men med ett och samma tema; “För noll olyckor”.
2015 - Allmän reflektion kring skador (startår)
2016 - Fallrisker
2017 - Fordon
2018 - Handverktyg
För att sprida detta utförde Sveriges Byggindustrier ett flygblad med
checklista inför varje års säkerhetsdag. Flygbladet för år 2018 visas
enligt figur 1.5.15

12

International Labour Organizations. Mission and impact of the ILO
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm
(2018-05-02)
13

International Labour Organizations. History of 28 April
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_316480/lang--en/index.htm (201805-03)
14

Sveriges Byggindustrier (2018). Byggbranschens säkerhetsdag
https://www.sverigesbyggindustrier.se/nollvision/sakerhetsdagen__7640 (2018-05-03)
15Ibid
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Figur 1.5 - För noll olyckor 2018, Sveriges Byggindustrier

Säkerhetsdagen är inom Sveriges Byggindustrier starkt kopplat till
deras nollvision. Den ökade medvetenheten om risker genom
säkerhetsdagen är en bidragande arbetsgång till att ingen skall skadas
eller omkomma på sin arbetsplats.
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2.

METODIK

I detta kapitel förklaras metodval, enkäter och intervjuer. Här beskrivs
tanken bakom metodvalet och frågorna i enkäten och intervjun samt vad
som fås ut av undersökningen.

2.1.

Metodval

Undersökningen består av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den
kvantitativa delen är en enkätundersökning riktad mot yrkesarbetare
med syftet att få fram information om hur arbetsmiljön är på
arbetsplatserna. Den kvalitativa delen är en intervjustudie med
tjänstemän där just arbetet med arbetsmiljön undersöks djupare.

2.2.

Enkäter

Undersökningen med enkäten riktar sig mot yrkesarbetarna som jobbar
i produktionen där alla som deltar svarar anonymt för att få
sanningsenliga svar där ingen känner sig uthängd. Enkäterna är
uppdelade projektvis för att jämföra om det är någon skillnad på större
projekt som har en längre byggtid och mer omfattande dokument och
mindre jobb som kan räknas som dag-jobb till exempel att justera några
plattor utanför en entré.
Enkäten består av 16 frågor om arbetsmiljön på arbetsplatserna där
yrkesarbetarna får betygsätta och kort förklara hur de upplever
säkerhet, riskhantering och arbetet kring arbetsmiljön samt några
frågor om skador och tillbud. För de exakta frågor som ställs i enkäten
se bilaga 5.
Frågorna kan delas in i teman; bakgrund, organisation, arbetsplats och
skador och tillbud. Varje tema innehåller flera frågor med liknande
inriktning och förklaras nedan.

2.2.1. Enkätens uppbyggnad
I första delen av enkäten ställs frågor om personen och vad de har för
bakgrund. Här samlas information om yrkesroll, ålder och erfarenhet
inom byggbranschen och inom Sh bygg. Denna del är tänkt att ge
information som ska kunna styrka teorier och slutsatser som baseras på
individen.
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I andra delen organisation, besvaras frågor om hur arbetet med
arbetsmiljö uppfattas av yrkesarbetare och hur de upplever att det
tjänstemännen arbetar med förs vidare till yrkesarbetarna.
Tredje delen tar upp frågor om den upplevda säkerhet på arbetsplatsen
och hur bra de tycker att riskhanteringen är. Här besvaras även frågor
om vilken påverkan yrkesarbetarna har på arbetsmiljöarbetet och hur
Sh bygg ställer sig jämfört med eventuella tidigare arbetsgivare.
I slutet av enkäten tas frågor om skador och tillbud upp. Här undersöks
hur många som skadat sig på sin arbetsplats, varför och hur mycket av
skadorna som rapporteras in. Syftet med denna del är att kunna se om
det finns mörkertal inom skadestatistiken och varför. Tillbuden
kontrolleras med samma frågor.
Sista frågan som ställs är en öppen fråga där personen får en möjlighet
att ge synpunkter på vad som kan förbättras med arbetsmiljöarbetet
som inte tagits upp i enkäten.

2.3.

Intervjuer

Intervjuerna tillhör den kvalitativa delen av undersökningen och ger
den intervjuade chansen att utveckla och förklarar sina svar. Denna del
riktas mot tjänstemän och går djupare med frågor om arbetsmiljön för
att få förklaringar och mer information hur arbetet med
arbetsmiljöfrågor fungerar. Frågor som ställs i intervjuform finns i
bilaga 6.
Frågorna är öppet formulerade och ger svar som tar upp mycket runt
omkring frågan eftersom personen får tala fritt om ämnet. Det ger
mycket information ur en och samma fråga och därmed en chans att läsa
mellan raderna och ställa följdfrågor som är anpassade efter personens
åsikter och tankar.

2.3.1. Uppbyggnad av intervju
Första frågan tar reda på hur personen jobbar med arbetsmiljö och hur
denne värderar och ser på sitt arbete med arbetsmiljö. Frågan är
kopplad till andra frågan där personen får vara lite mer självkritisk och
tänka efter hur dennes arbete förs vidare till yrkesarbetarna. Dessa två
frågor tillsammans gör att personen får möjligheten att tänka efter hur
16

den jobbar och om detta är effektivt utan att få frågan ställd om denna
gör ett jobb som ger något.
Frågorna 3-5 är frågor som får den intervjuade att berätta vad den
tycker om säkerheten på projekten, vad som är problemområdena och
hur erfarenhetsåterföring fungerar i företaget. Detta ger en bra bild hur
personen upplever att det fungerar med arbetet och vad den anser
problematiskt.
I frågorna 6-8 får personen tänka efter hur den tror att det är på
arbetsplatserna med hänsyn till arbetsmiljö. Här finns utrymme att
reflektera över hur denne tror att det är och varför.
Sista frågan knyter ihop intervjun och låter personen ge förslag på
förbättringar som hjälper till att minska de vanligaste skadorna som
den intervjuade ser i byggbranschen. Detta är en öppen fråga som kan
få fram svar på allt från fysiska skyddsåtgärder till olika typer av
administrativt arbete och planering.

2.4.

Platsbesök Lokatten

För att lära sig mer praktiskt om Sh byggs arbete med arbetsmiljö
besöktes projekt Lokatten som är en del av Slussenprojektet. Genom
kontakt med handledare Kenneth Gropendahl kunde ett platsbesök lätt
genomföras med entreprenadingenjör Emma Nygren som arbetar på
projektet.
Lokatten är ett av de många projekt som ingår i projekt Slussen där Sh
bygg har på uppdrag av Stockholm Stad att renovera Lokattens trapp.
Trappan som ligger på Katarinavägen i Stockholm skall renoveras och
delvis bytas ut vilket kräver ett otroligt precisionsarbete. Varje sten och
tegelbit är var för sig markerade med en sifferkod på de delar av trappan
som skall återplaceras efter att en stadigare stomme och konstruktion
satts på plats. Arbetet utförs på en trång plats med stora nivåskillnader
vilket utsätter säkerheten extra. Trappan syns här nerifrån i övre
mitten av bilden på figur 2.1 och uppifrån på figur 2.2.
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Figur 2.1 och 2.2 Lokattens trappa
Vid inträde till arbetsplatsen oavsett om man är besökare eller arbetare
skall man kolla på en video som beskriver projektet i sin helhet som
introduktion. Ett blad om säkerhet och anhörigblankett skall sedan
skrivas på för att visa att man har tagit del av säkerhetsföreskrifterna.
Redan här får man en känsla av att arbetsmiljö och säkerhet sätts i stort
fokus av entreprenör och beställare. Efter rundvandring kunde det
fastställas att arbetsledning och yrkesarbetarna hade väldigt god
kontakt med varandra och att de alla var väl medvetna om riskerna runt
omkring sig. Veckovis förs möten samt skyddsronder där nya moment
diskuteras frekvent. Även under skyddsronderna kommer nya saker
fram som har hänt under veckan och kanske skulle tagits upp tidigare,
t.ex. tillbudsrapportering som lätt förbises. Arbetsledning sitter här på
kontor med 50 m avstånd till arbetsplatsen vilket gör att de lätt kan
komma ut för att bistå arbetsmoment samt vid frågor.
Projekt Slussen är ett väldigt omfattande projekt på en värdefull plats
med upp mot hundratals mindre entreprenader som drivs av beställaren
Stockholm Stad. Ett högt värde ses i att hellre lägga mer resurser än
mindre för att säkerställa hög kvalité och säkerhet vilket betyder att
arbetet får ta den tid det kräver för att säkerställa ett gott resultat. I
andra projekt som inte har samma fokus på kvalitén i arbetet och
säkerheten kan det hända att ekonomin sätts i första hand vilket
stramar åt tidsplanen och skapar stress. Beställaren har tagit åtgärder
för att arbetet skall bli så framgångsrikt som möjligt. Ett samarbete
finns t.ex. med stadens räddningstjänst där flera platser är
utmarkerade som mötesplatser i fall en olycka skulle ske. Vid dessa
platser kan de utsatta personerna ta sig för att mötas upp av
räddningstjänst, platserna kallas t.ex. S5 och det finns 13 sådana
platser i slussenområdet. Olyckor försöker förebyggas så gott som
18

möjligt och genom förebyggande planering som denna gör projektet
väldigt admirabelt ur en säkerhetssyn. Det finns även genomgående
handlingar vad gäller just arbetsmiljö som har tagits fram i tidiga
skeden av projektet med statistik från pågående och tidigare projekt
samt
beskrivningar,
planer,
definitioner
och
övergripande
dispositionsplan. Allt detta finns tillgängligt inom projekten genom
databasen för hela projekt Slussen, som kallas för Slussnet.

19

3.

RESULTAT

Resultatet visar vad yrkesarbetare har svarat på de utdelade enkäterna
samt utförda intervjuer med arbetsledning av olika yrkesroller.
Enkäterna delades ut vecka 15 och har plockats upp successivt,
intervjuerna har utförts under vecka 16 och 17. Resultatet redovisas i
stapel- och cirkeldiagram för enkäterna samt i text för intervjuerna
nedan.

3.1.

Enkäter

Enkäterna delades ut och fylldes i under två veckor av yrkesarbetare
och någon enstaka arbetsledare på Sh bygg från anläggningssidan och
byggsidan. Alla svarande är anställda på Sh bygg. De deltagande var
anonyma i enkäten och svar kom in från totalt 21 personer.
Enkäten fick en genomsnittlig svarsfrekvens på 86,7% på alla frågor.
Kollar man endast på de öppet ställda frågorna (nr 9,10 och 16) låg
svarsfrekvensen på 55,5%.

3.1.1. Bakgrund
Av de 21 svar som kom in var 1 deltagare kvinna och resterande
deltagare män. Av de som deltog i undersökningen var 5 stycken
snickare och 13 stycken anläggare enligt figur 3.1.

Figur 3.1 - Fördelning yrkesgrupp

Åldersfördelningen anses vara jämn med relativ fördelning av deltagare
från de olika åldersgrupperna. I figur 3.2 syns att åldersgrupperna 2635 och 50+ är representerade av majoriteten.
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Figur 3.2 - Åldersfördelning

3.1.2. Organisation
Figurerna 3.3 och 3.4 visar hur många yrkesarbetare som känner till
och hur bra koll de har på Sh byggs arbetsmiljöpolicy. 16 st känner till
den medans 5 inte gör det. Majoriteten av de svarande hade ganska
dålig koll på policyn.

Figur 3.3 - Kännedom om Sh byggs arbetsmiljöpolicy

Figur 3.4 - Kännedom om innehållet i arbetsmiljöpolicyn
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I frågan om hur bra jobbet kring arbetsmiljö fördes vidare till
yrkesarbetare från arbetsledning visades ett svar som inte avviker från
det neutrala och hölls centralt utifrån figur 3.5.

Figur 3.5 - Vidareförmedling av arbetsmiljöarbete

I den öppet ställda frågan om förbättringsförslag svarade många blankt.
Flera var dock eniga om att ett bättre informationsflöde genom
gruppmöten vore gynnsamt enligt figur 3.6.

Figur 3.6 - Förslag på förbättringspunkter för ökad vidareförmedling av
arbetsmiljöarbete

3.1.3. Arbetsplats
I figur 3.7 lämnade en betryggande majoritet av deltagarna i enkäterna
att de kände sig säkra eller mycket säkra på sin arbetsplats. Endast en
av de 21 svaranden var osäker på frågan.
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Figur 3.7 - Upplevd säkerhet på arbetsplatsen

Ett något fördelat svar huruvida yrkesarbetarna känner att de kan
påverka arbetsmiljöarbetet återfinns i figur 3.8 där majoriteten känner
att de kan påverka ganska mycket.

Figur 3.8 - Upplevd påverkan på arbetsmiljöarbetet

I den öppna frågan om vad som görs bra/dåligt gällande riskhantering
valde många att svara blankt. Två personer svarade förekommande av
trånga schakt ses som negativt och 2 personer svarade att det ibland
förekommer dålig planering av riskhantering. Ingen svarade att
någonting var bra med hantering av risker. Svaren illustreras i figur
3.9.
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Figur 3.9 - Positiva åsikter om riskhanteringen

Figur 3.10 - Kritik mot riskhanteringen

Elva personer har jobbat på ett annat företag än Sh bygg och vid
jämförelse av tidigare arbetsgivare och Sh bygg så säger 55% att Sh bygg
är bättre med hänsyn till arbetsmiljö och riskhantering och 88% tycker
att Sh bygg är bättre på minst en punkt. Detta illustreras i figur 3.10.
De skillnader personerna upplever är att:
● Sh är bättre
● Sh är bättre men finns mycket att förbättra
● Sh har bättre maskiner och redskap
● Sh har bättre säkerhetstänk
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Figur 3.11 - Jämförelse mellan Sh byggs och tidigare arbetsgivares arbetsmiljö

3.1.4. Skador och tillbud
Skador och orsakerna till dessa som en fjärdedel av deltagarna
orsakades av under 2017 och 2018 listas nedan. Statistiken redovisas
procentuellt i figur 3.12.
Skada
Handled
Knä och lår
Spik i foten
Knäckt rygg
Knä

Orsak
Dåligt verktyg,
vibrationsskada
Snö och halka samt
stressigt och rörigt
Skor utan spikskydd
Tunga lyft
Bilolycka
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Figur 3.12 - Skador under 2017 och 2018

Inrapportering av skador och tillbud redovisas nedan i figur 3.12 och
3.13.

Figur 3.13 - Inrapportering av skador

Anledningen till varför 45% inte rapporterar in skador beror på lathet,
att de inte vet vem de ska vända sig till och att de tycker att det är
oväsentliga saker.
Inrapporteringen av tillbud och skador är det lika många som svarat ja
och lika många som svarat nej på de två frågorna men det är inte samma
personer som svarar nej på frågan om tillbud som frågan om skador.
Några av de som svarade att de inte rapporterar in alla olyckor säger
att de rapporterar in alla tillbud de ser och några rapporterar in alla
olyckor men inte alla tillbud.
Orsakerna till att alla tillbud inte rapporteras in till arbetsledningen är
enligt enkäten att det är svårt att dra gränsen för vad som ska
rapporteras, det glöms bort, stress, lathet och att det inte känns som att
det händer något om det rapporteras in.
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Figur 3.14 - Inrapportering av tillbud

Frågan om det slarvas med viss skyddsutrustning och i så fall vad är
den frågan i enkäten med mest spridda svar och redovisas i figur 3.15.
Den utrustning som flest har svarat att det slarvas med är
dammskyddsmask, hjälm och skyddsglasögon. Tre personer har svarat
att de inte slarvar med någon skyddsutrustning.

Är det någon skyddsutrusting du slarvar
med att använda?
12
10
8
6
4
2
0

Figur 3.15 - Användning av skyddsutrustning på Sh bygg
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3.1.5. Förbättringar inom arbetsmiljö
I slutet av enkäten ställs en fråga om vad deltagarna tycker kan göras
annorlunda för att förbättra arbetsmiljön. 8 av 21 deltagare kom med
förslag på förbättringar som listas nedan i ordning efter antal förslag i
fallande ordning.
● Mer och tydligare information kring risker (3)
● Bättre planering & mindre stress (2)
● Utbildning (1)
● Lyftanordningar (1)
● Fixa ett utbildat skyddsombud (1)

3.2.

Intervjuer

Intervjuerna utfördes enbart med den intervjuade i avskilt rum
tillsammans med intervjuarna (författarna) på plats där hen arbetade.
De tre intervjuade har yrkesrollerna Entreprenadchef, Platschef och
Entreprenadingenjör. Här i resultatet används förkortningar till
respektive roll; EC, PC och EI.
Intervjuns frågor svaras inte på direkt per fråga och person utan de tas
upp som ämnesområden och svaren skrivs ihop till ett gemensamt svar.

3.2.1. Personlig bakgrund
Yrke/roll
Entreprenadchef
Platschef
Entreprenadingenjör

Tid på Sh bygg
3,5 år
3 år
1 månad

Tid i branschen
30 år
22 år
7 år

Alla tre är relativt nya på Sh och arbetar aktivt med arbetsmiljö i sina
yrkesroller. Alla jobbar med riskhantering och med att ta fram
arbetsmiljödokument samt går på möten gällande arbetsmiljö. EC och
PC kan ibland vara BAS-U (ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet) på
projekt medan EI oftare går med på skyddsronder och skriver protokoll.

3.2.2. Medvetenhet om arbetsmiljö
Även om överföringen av hantering av risker, arbetsberedningar och
säkerhetstänk mellan arbetsledning och yrkesarbetare här anses vara
god kan den bli bättre. Många nya är medvetna och tar säkerheten
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seriöst medan de äldre kan gå lite på slentrian där man lätt förbiser
riskerna med arbetet. Risker kan lätt glömmas bort där man gör samma
jobb flera gånger i rad, man tänker att man har gjort det så mycket så
att man kan det utan att tänka till extra. I vissa fall kan kunskapen
vara bristande.
De krav som ställs på projekten från lagar, förordningar och beställare
anses uppfyllas. Även om kraven uppfylls så kan man och bör man sikta
högre upp för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt. I vissa fall kan
tidsbrist påverka detta.
Erfarenhetsåterföringsdagar där man tar vara på den kunskap man fått
från projekt genomförs menar respondenterna men då ingen av de
intervjuade har arbetat på Sh en längre tid så har de inte känt av effekt
från dem. EC säger att det gruppen som håller i dem kommer fram till
finns att läsa på nätet och att det säkert ger någonting.

3.2.3. Problemområden
Det största problemområdet är tidsbristen nämner alla tre. Tidplaner
kan från början se rimliga ut men i verkliga fallet blir det tajtare mot
slutet. Tidsbristen orsakar stress vilket gör att arbetare går in i ett
slentrianmässigt beteende. De som har arbetsmiljöansvaret (BAS-U)
måste här sätta ned foten och säga att säkerheten är viktigare än att ett
projekt blir klart i tid. Många inser inte vilka krav de kan sätta på
beställare säger EC. Man kan inte argumentera mot säkerheten.
PC menar också på att generationsskiftet är ett problem, eller något
man bör arbeta med. De olika generationerna, yngre och äldre, ser
väldigt olika på arbetsmiljö. De äldre kan vara mer medvetna om risker
men bryr sig mindre medans de yngre mer har växt upp med mer fokus
på arbetsmiljö.

3.2.4. Skador och tillbud
EC tror att 90% av alla skador rapporteras in som de ska göra och lite
sämre för tillbuden med ca 50-60%. PC tror att alla skador rapporteras
in och ca 50% av alla tillbud. EI tror att det är många tillbud som inte
rapporteras in och att många av dem upptäcks på skyddsronder.
De skador som är sedda att vara vanligast är främst förslitningsskador
i rygg av vibration och oergonomiska arbetspositioner. Vanligt tros
också vara skärsår, klämskador och hörselskador.
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När det kommer till hur man förebygger skador fanns olika lösningar
från de tre intervjuade. För det första ansågs det att rätt information
som når fram till parter är essentiellt för att sprida och dela kunskap
och medvetenhet. Det har blivit bättre på senare tid. Många i en ledande
roll behöver förstå att de har rätt att säga nej om inte rätt
förutsättningar uppehålls. Machokulturen är på väg bort, vilket är bra.
Många fler tjejer har kommit in i branschen nu vilket är bra, de är inte
en del av machokulturen och vågar säga till. Branschen får ett helt
annat synsätt.
Det andra förslaget om förebyggande av skador var incitament, kanske
redan från beställarsidan, som skulle leda till ökat arbete med
arbetsmiljö och en lugnare tillvaro på arbetsplatsen. Om man får en
morot att jobba mot att upprätthålla en riktigt god arbetsmiljö genom
ekonomisk vinst så kan arbetsmiljön tas mer seriöst och läggas mer vikt
på. T.ex. om företaget på ett projekt visar föredömlig arbetsmiljö på ett
projekt så får de 100,000 extra i bonus.
Arbetsledningen måste verkligen visa att de bryr sig om arbetsmiljön
för att yrkesarbetarna också skall göra det.
Det tredje förslaget om förebyggande av skador var arbetsrotation, att
man inte gör samma sak hela dagarna. Fri och tillgänglig passering för
att undvika snubbling samt att inte arbeta under någon (fallrisk).
Tidplanerna är oftast väldigt optimistiska de skulle behöva tas mer
seriöst, läser man lagen så ska det vara väl tilltagna tidplaner vilket det
nästan aldrig är.

3.2.5. Skyddsutrustning
Alla de tre intervjuade var överens om att det slarvades ibland med
skyddsutrustning. De hade dock olika svar om vad som slarvades med.
Glasögon, hörselskydd, säkerhetslinor och hjälm var det som ansågs
slarvas med.
EI säger att det är många “jag ska bara moment” där det slarvas som på
arbeten som går fort eller anses enkla. Skyddsutrustning kan också ses
som obekväm eller onödig t.ex. hjälm på ett anläggningsjobb där det inte
finns mycket ovanför sig. Det finns även de som är medvetna om
riskerna men helt enkelt inte bryr sig.
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Man har möjlighet att ge skriftliga varningar om inte rätt
skyddsutrustning används men då måste en chef se det på plats. En
kultur råder där kollegor kan säga åt varandra att skärpa sig om inte
regler följs.
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4.

ANALYS OCH DISKUSSION

Detta kapitel är uppdelat i tre delar; en analys med diskussion av
resultatet från enkäterna samt en för intervjun. Det som diskuterats och
analyserats i kapitel 4.1 och 4.2 slås sedan samman i en diskussion, i
kapitel 4.3, som berör både enkät- och intervjuresultat.

4.1.

Enkäter

Enkätundersökningen är en bra kvantitativ metod och ett enkelt sätt
att få in mycket information relativt snabbt. Enkäten var ganska kort
och lätt att svara på vilket gör att det inte tar många minuter för den
som deltar. Deltagaren behöver inte passa någon tid för en träff med de
som utför undersökningen och de kan vara anonyma och därmed ge mer
sanningsenliga svar utan att känna att de riskerar något. På grund av
tidsbrist från både skribenternas och företagets sida nådde enkäterna
inte den bredd som var tänkt från början. Trots detta lyckades
undersökningen fånga båda anläggningssidan och byggsidan och få med
deltagare från Uppsala, Arlanda, Väsby och Stockholm som är nästan
alla Sh byggs arbetsområden. Eftersom enkäten inte hade mer än 21
stycken deltagare av Sh byggs ca 300 anställda kan inte resultatet ur
studien ses som en representation från hela företaget.
I åldersgrupperna kunde inte några betydande trender urskiljas med
undantag för att några av de äldre hade bättre koll på
arbetsmiljöpolicyn. Detta kan bero på att de äldre blivit mer medvetna
om riskerna i sitt jobb och därmed höjt deras intresse för företagets
policy samt dess arbete med arbetsmiljön. Det kan även vara så att de
äldre läser igenom dokumenten mer noga eller sett de fler gånger än de
yngre som inte jobbat lika länge men detta kan inte sägas med säkerhet
då ingen information finns om hur länge deltagaren varit anställd på Sh
bygg.
Deltagarna ställs frågan om de känner till Sh byggs arbetsmiljöpolicy
och 5 av 21 deltagare svarar att de inte känner till policyn. Att de inte
känner till denna policy är en aning märkligt då alla som börjar jobba
på Sh bygg får företagets personalhandbok. I denna ingår bland annat
arbetsmiljöpolicyn. Policyn har förmodligen delats ut då Sh bygg utser
en ansvarig för introduktion av den nya medarbetaren som skriver
under att den bland annat lämnat ut arbetsmiljöpolicyn. Det enkäterna
visar är att de som inte känner till policyn är de yngre på företaget. Vad
detta beror på går inte att säga utan vidare undersökning. Nästan alla
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som säger att de inte känner till arbetsmiljöpolicyn säger även att de
inte känner till den för att de inte fått någon information om den eller
att ingen har sagt något om policyn till dem. Lösningen på detta tror vi
ligger i mer information som ska komma muntligt från företagets sida
som en komplettering av dokumenten som lämnas ut i nuläget. Vi anser
att det är viktigt att denna information når ut till de som jobbar i
produktionen som yrkesarbetare för att de ska veta vilka krav som ställs
på personalen och hur företaget vill att de ska arbeta. Bland annat står
det att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med gällande lagar och
däribland räknas AML och AFS 1999:3 som är en stor del i
byggbranschen. De som inte läst policyn missar då denna del. Här kan
det hävdas att det är allmän kunskap att känna till AML och AFS men
det är inte självklart i alla fall om personen som kommer in som
yrkesarbetare är ny i byggbranschen.
De flesta av deltagarna i enkätundersökningen känner till
arbetsmiljöpolicyn men majoriteten av alla deltagare säger att de har
dålig koll på innehållet. Det beror med stor sannolikhet att de läser
igenom arbetsmiljöpolicyn när de anställs men sedan läggs pappret åt
sidan och läses inte fler gånger. Alla Sh byggs policys finns även att läsa
på Sh-nätet som är företagets intranät. Nackdelen med intranätet är att
det är svårt att komma åt sidan om man inte har en företagsdator eller
företagstelefon med sidan inlagd i webbläsaren då den inte går att söka
efter eller hitta på sh byggs hemsida. Yrkesarbetarna får en
företagstelefon där åtkomst till detta ska finnas men det kan kännas
krångligt att försöka komma åt innehållet via en telefon och förmodligen
är det inte speciellt många som försöker komma åt informationen denna
väg. Ett förslag för att uppdatera personalen på alla policys är att varje
år i samband med medarbetarsamtalen Sh bygg har gå igenom
företagets policys och eventuella uppdateringar för att hålla policyn
fräscht i minnet. Detta innebär dock mer arbete för den som håller i
medarbetarsamtalen och blir mer tidskrävande. Trots detta tror vi att
detta skulle göra nytta och kanske väcka en diskussion om
arbetsmiljöarbetet under medarbetarsamtalet.
Arbetet med arbetsmiljön måste föras vidare till yrkesarbetarna för att
ge någon effekt på arbetsmiljön och 10 av 21 personer tycker att detta
fungerar bra och 9 stycken håller sig neutrala i frågan. Förmodligen är
kommunikationen mellan tjänstemän och yrkesarbetare bristfällig på
denna punkt då så pass många yrkesarbetare inte ser att arbetet förs
vidare bra. Ca 10% tycker att arbetsmiljöarbetet förs vidare dåligt men
detta är inte kopplat till ett specifikt projekt utan är fördelat på de
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undersökta projekten. Även om många inte känner sig helt nöjda är det
nästan hälften av deltagarna som säger att arbetsmiljöarbetet förs
vidare bra vilket antagligen rör sig om det egna intresset för att ta del
av arbetsmiljöarbetet och hur mycket man involverar sig i arbetet.
Enkätsvaren visar att viljan för bättre kommunikation finns då flera vill
involvera sig genom t ex gruppmöten där de kan få bättre information
än vad de får idag.
När det kommer till den upplevda säkerheten säger alla med undantag
för en person att de känner sig säkra eller mycket säkra på sin
arbetsplats vilket talar för att arbetsmiljöarbetet gör nytta även om alla
inte tycker att de får ta del av arbetet. Att de känner sig säkra på sin
arbetsplats beror troligen på att nästan alla känner att de har ganska
stor möjlighet att påverka arbetsmiljön på sin arbetsplats.
När det kommer till riskhanteringen är det fler som kom med positiva
saker än negativa vilket tyder på att det förmodligen fungerar bra och
att de är relativt nöjda med riskhanteringen på sin arbetsplats. Även
om det var fler positiva än negativa åsikter får de negativa åsikterna
inte ignoreras. Nästan 10% hävdar att schakten de arbetar i är för
trånga pga trafiken som går bredvid arbetet eftersom de inte får stänga
av vägarna vid arbetet. En av de som tycker att schakten är för trånga
är även samma person som känner sig lite osäker på sin arbetsplats. Ett
annat problem som tas upp är att det är dålig planering och tidsbrist i
projekten. Den dåliga planeringen beror antagligen på den tidspress
som återkommande tas upp som ett stort problem i byggbranschen.
Eftersom det är hög tidspress i byggbranschen och mycket
påtryckningar från beställare m.m. kan det vara så att arbetsledningen
prioriterar att jobbet håller tidsplanen och på så sätt hamnar
arbetsmiljön i andra hand och yrkesarbetarna är de som får ta smällen.
Av de som haft de som haft andra arbetsgivare tycker majoriteten att
Sh bygg har bättre arbetsmiljö än sina tidigare arbetsgivare vilket talar
gott för Sh byggs arbetsmiljöarbete. Även om de tycker att Sh bygg är
den bästa arbetsgivaren ur ett arbetsmiljöperspektiv menar de att det
finns mycket som behöver eller kan förbättras.
Av 20 stycken som svarade på frågan om de skadat sig på arbetsplatsen
under 2017 och 2018 svarade 5 personer att de skadat sig. Detta är hela
25% som skadat sig medans Sh byggs skadestatistik visar på mindre.
Eftersom det bara rör sig om skadestatistik från ett år kan detta vara
missvisande då det kan ha varit ett bra år med få olyckor men
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förmodligen så beror det på att alla inte rapporterar in alla olyckor som
sker. Som tidigare nämnt visar enkäten att endast 55% rapporterar in
alla olyckor som de orsakas vilket kopplat till Sh bygg skadestatistik
innebär att det borde varit runt 38 olycksfall under 2017. Att de inte vet
vem de ska vända sig till för inrapportering tyder på dålig
kommunikation mellan tjänstemän och yrkesarbetare då det borde ge
klarhet med en enda fråga. Lathet och att det känns oväsentligt är där
de flesta inrapporteringar faller bort och beror nog på att en del kan
tycka att det är pinsamt eller jobbigt att gå och berätta för
arbetsledningen att de råkat ut för en olycka. Detta visar på vikten av
att rapportera inte trycks på tillräckligt då flera inte tror att det är
väsentligt.
De olyckor som deltagarna i enkäten råkat ut för verkar till stor del bero
på felaktig utrustning som verktyg och skyddsutrustning. Dessa saker
är relativt lätta att motverka med rätt utrustning. Varför
skyddsutrustning inte bärs kan bero på lathet och “jag ska bara”
tillfällen där personen ignorerar riskerna. Felaktiga maskiner och
verktyg kan vara svårare att få fixat och vara tidskrävande då det
kanske måste bytas ut och tiden inte finns då man redan har en tajt
tidsram.
Samma problem som ses angående inrapportering av olyckor ses även
när det rör sig om tillbud men här handlar det även om att vissa tycker
att det är svårt att dra gränsen för vad som ska rapporteras in. Detta är
svårt då det inte går att säga vad gränsen går eftersom ett tillbud är
något som kunde blivit en olycka och ligger då i åskådarens ögon att
bedöma om det ska rapporteras in eller inte. Osäkerhet i kombination
med lathet gör att det lätta valet blir att inte rapportera och ignorera
händelsen.
Många av deltagarna slarvar med skyddsutrustningen ibland vilket
utsätter dem för onödiga risker. Förmodligen beror det på att
utrustningen är otymplig eller obekväm att bära eller glöms. Hjälmar
är något det slarvas mest med vilket inte var helt oväntat då detta är en
utrustning som många gånger uppfattas som obekväm. Ofta sitter
hörselkåpor på hjälmen och hjälmen känns tung att bära.
Skyddsglasögon är även något som många sa att de slarvar med och det
har nog sin anledning i dess utformning. Många hjälmar har inbyggda
skyddsglasögon som går att fälla ner men dessa är i många fall av
ganska dålig kvalité och kan kännas jobbigt för synen under längre
perioder. Eftersom det slarvas med hjälm så gör de inbyggda
skyddsglasögonen ingen nytta. Alternativet är att ha lösa
skyddsglasögon som kan vara skönare för ögonen men personen får då
en extra sak att ha med sig. Denna anledning är antagligen orsaken till
att många yrkesarbetare inte bär dammskyddsmask. Detta är
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ytterligare en pryl som ska tas med till arbetsplatsen och dessa kan även
de vara störande att bära, speciellt i kombination med andra
skyddsutrustningar som t ex skyddsglasögon.
Anledningen till att det är så pass spridda svar på fråga 15 kan vara att
enkäten är gjord på flera olika projekt där det arbetas med olika
uppgifter och det tas olika på olika säkerhetsmoment.

4.2.

Intervju

Intervjun utformades till att vara kvalitativ vilket menas att målet inte
alltid är att få ett objektivt svar utan att verkligen kan tolkas olika.
Frågorna här kan tolkas väldigt olika vilket också bringar varierande
svar utifrån vilken person det är som svarar på frågan. Frågorna är
oftast öppna och det kan lätt skapas en diskussion kring dem.
De tre intervjuade visade gott engagemang under intervjuens gång, det
märktes att de ville vara med och bidra till ett gott arbete som
förhoppningsvis kan utveckla företaget. Alla hade arbetat relativt kort
tid på Sh bygg men har jobbat en längre tid inom själva branschen, där
EI hade arbetat kortast tid på 7 år.
Överföringen av hantering av risker, arbetsberedningar och
säkerhetstänk genom kommunikation ansågs vara god utan några
konkreta exempel på vad som var bra. Från ett arbetsledningperspektiv
kan det vara lätt att se att alla dokument utförs riktigt och att de
kommer på yrkesarbetarnas bord. Om allt som behöver föras vidare
mellan parterna kommer fram ur samtalet mellan dem diskuteras
närmare i kapitel 4.3.
Ofta togs det upp av PC men även av EI att generationsskiftet mellan
de yngre och äldre påverkar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Anställda
över 40 ansågs ha bättre kunskap genom erfarenhet både om riskerna
med arbetet och vad som bör göras i förebyggande syfte. Detta gör dem
väldigt säkra i ämnet och med den kunskapen kan ett kaxigt beteende
växa fram vilket egentligen borde ha den omvända effekten. De yngre å
andra sidan med mindre kunskap i ämnet pga kortare erfarenhet
frammanar oftare ett försynt beteende och ser större vikt i att ta
säkerhetsförebyggande åtgärder för att man är osäker. Detta är väldigt
generellt sett till åldersgrupper och bör ses så och kan variera mycket
från individ till individ. Om diskussionsgrupper här skulle bildas med
exempel på ett sammanträde i månaden med personer från olika åldrar
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och arbetsområden skulle ett nyttigt informationsflöde utbytas. Det
skulle både skapa gemenskap och knyta nya kontakter inom företaget
för att inte nämna kunskapen som sprids. Här skulle man kunna
diskutera tidigare erfarenheter, hur man ser på arbetsmiljön idag och
hur det har utvecklats genom åren samt hur den kommer att utvecklas
i framtiden. Det skulle ge ny kunskap till de arbetande samt öka
medvetenheten ute på arbetsplatsen. Huruvida ett eller flera
sammanträden av denna karaktär vore nyttigt för företaget är upp till
organisationen, det är en balansgång mellan utförande av arbete i
produktion och en utveckling av arbetsmiljön.
Som tidigare nämnt är pressade tidsplaner ett stort problem, vilket är
allmänt känt i branschen. Till synes är tidplanen anpassad gott efter
vad som skall utföras i entreprenaden. Under arbetets gång uppstår det
i princip i alla projekt alltid någonting som kommer att påverka
tidplanen, både orsaker som gör att man har rätt till förlängd tidsplan
eller inte. Enligt de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 vilka
är standardkontrakt i byggsektorn skrivs det i kapitel 4 §3 om tillfällen
där entreprenören har rätt till förlängning av kontraktstiden.16 Dessa
är kort skrivet:
● Omständigheter som beror på beställaren
● Myndighetsbeslut
● Krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk mm
● Väderleks- eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga
● Annat av entreprenören ej vållat förhållande
Fall från entreprenörens sida där man inte alltid kan räkna med att få
förlängd kontraktstid är t.ex. problem med en grund i otillräcklig
förplanering, olycka pga dåligt utfört arbete/försiktighetsåtgärd eller
försening pga underentreprenör.
Vid dessa senare fall då man inte är garanterad en tidsförlängning sätts
entreprenören i press och behöver slutföra arbetet på kortare tid än
väntat vilket kan leda till stress både hos arbetsledning som
yrkesarbetare. Även om den grundläggande funktionen av stress är
nyttig för människan så finns många konsekvenser och vid långvarig
påfrestning påverkas skaderisken i stor grad. Den enkla analysen som

16

Svensk Byggtjänst och Föreningen Byggandet kontraktskommité, BBK. (2017).

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn , Andra utgåvan.
Femte tryckningen. AB Svensk Byggtjänst Stockholm (ISBN 978-91-7333-693-2)
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kan dras här är att om man kan uppmärksamma stress i arbetet och vet
hur man motverkar eller jobbar kring det så kommer antalet skador
vara lägre än om stressen får härja fritt.
Som utsedd BAS-U har man kunskap och mycket ansvar vad gäller
säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatsen vilket förklaras i kapitel
1.4.4. Många vet inte om just hur mycket ansvar som vilar på deras
axlar, speciellt då det kan handla om människors liv. Om en arbetsrisk
uppmärksammas ska BAS-U i projektet vidta de åtgärder nödvändiga
för att risken inte skall utgöra ett hot mot arbetarnas säkerhet. Detta
kräver ofta mer tid och arbete vilket kan vara obekvämt att säga till om
att extra resurser krävs för att slutgöra arbetet då det blir större
omständigheter för flera inblandade. Det viktiga är att tänka långsiktigt
på vad åtgärd eller icke åtgärd har för konsekvenser och hur
riskbenägen man är gentemot hur stor sannolikhet det är för att risken
skall utlösas. Ingen risk är given men som sagt enligt Murphys lag; "Om
något kan gå fel kommer det förr eller senare att göra det.”. BAS-U
vidtar åtgärder och rapporterar upp till byggherren, motstrides
åtgärderna av byggherren är det av största vikt att belysa ansvaret som
även byggherren besitter. Ifall en olycka skulle äga rum ser det minst
lika illa ut för byggherren som för entreprenören. Det är som tidigare
nämnt byggherren som för egen räkning låter utföra projektet är det
som kommer synas i media om en olycka skulle kopplas till projektet.
Om en entreprenör begär mer tid eller resurser pga att en risk är
påfunnen skall argumentet för att förebygga detta vara vattentätt utan
ekonomiska förluster.
I frågan om huruvida man kan arbeta med att förebygga skador var det
intressant hur de tre intervjuade alla pekade på olika områden och
förslag. Detta visar på att de redan är väl medvetna om skadeföretéelser
och hur man vill jobba mot dem samt att det finns många olika
lösningar. Det är essentiellt att rätt information och kunskap besitter
de arbetande i alla yrkesroller vilket bör kontrolleras av företaget. Detta
är inte specifikt för byggbranschen. Hur det sedan arbetas med varierar
företagen emellan och tas inte upp närmare här.
Som EC nämnde i intervjun så är machokulturen i byggbranschen på
väg bort, vilket är bra, men det går långsamt. Att enbart ha män på
arbetsplatsen kan ha en negativ effekt på arbetsmiljön då det ofta
skapas en viss jargong i en miljö där det enbart är män som jobbar. Det
är inte ovanligt att männen försöker visa sig “tuffa och hårda” och
kanske ignorerar säkerhetsåtgärder och skyddsutrustning för att
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undermedvetet imponera på sina kamrater eller göra det av annan
orsak. Detta problem menar EC att man råder bot på genom att få in
fler kvinnor i branschen som inte är del av machokulturen. Kvinnor
vågar bättre säga till om något bristfälligt i arbetet uppmärksammas
och med deras närvaro kommer machokulturen fasas ut då branschen
får ett helt annat synsätt. Både män och kvinnor har var sina olika
positiva egenskaper, en kombination tros här vara den bästa och vi
menar inte att man bör kvotera in kvinnor bara för könsfördelningens
skull.

Incitament är något som ofta används för att försöka få företagen att
höja sin prestation i utbyte mot mer pengar. Pengar är ofta den styrande
faktorn i jobbet då företagen vill gå med så mycket vinst de kan. Här
ökar beställaren tidspressen ännu mer genom incitament och företaget
ökar gladeligen tempot i en chans att tjäna mer pengar. Detta sätter
mer press på yrkesarbetarna och arbetsmiljöarbetet och det blir svårt
att uppnå en god arbetsmiljö. Ett förslag är att försöka vända
incitamentet till något bra för arbetsmiljön som t ex att mer pengar fås
om ingen olycka sker. Detta låter bra eftersom företaget kommer sträva
mot bättre arbetsmiljö men verkligheten ser nog tyvärr inte ut så.
Förmodligen kommer olyckor som sker att mörkas för att få pengar. Om
skadorna mörkas fås ingen information om problem i arbetsmiljön och
som följd görs inget för att åtgärda dessa. Detta ger förstås fler problem
som t ex försäkringsfrågor mm men det är inget som behandlas i denna
rapport.
Arbetsrotation ansåg EI vara viktigt för att motverka olyckor.
Arbetsrotation är speciellt viktigt för att motverka förslitningsskador,
vilka lätt förekommer vid långvariga eller upprepande moment.
Varierande arbetsuppgifter är dessutom nyttigt för psyket så att
arbetaren får nya utmaningar och inte tröttar ut sig i monotona
uppgifter som är tråkiga eller utmattande under en lång tid. Det är lätt
att glömma den mentala delen i arbetsmiljö, vilken spelar stor roll för
arbetsprestationen. En arbetare som har en bra dag med positiv
inställning och nytänkande kommer att prestera mycket bättre ifrån sig
än någon som har en riktigt tuff dag på jobbet. Detta kan inte kollegor
styra till fullo men de kan alltid påverka. Med varierande arbetsmoment
blir det lättare att hålla en positiv inställning till arbetet.
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4.3.

Diskussion

Skador som sker men inte syns speciellt bra i statistiken är
förslitningsskador som kommer med åren. En person som är över 50 år
berättar i enkäten om sin ryggskada som beror på tunga lyft. Denna typ
av skada är svår att peka ut den direkta orsaken till då det ofta är
många år av dålig arbetsbelastning som ligger bakom. Bra teknik för att
lyfta rätt är viktigt för speciellt ryggen och att hjälpas åt att lyfta tyngre
saker avlastar ännu mer. Andra förslitningsskador som förekommer är
t ex vibrationsskador som uppstår vid användning av vibrerande
utrustning och verktyg med dålig dämpning.
Erfarenhetsåterföringsdagar, medarbetarsamtal, utvecklingsmöten
med mycket mer hålls för att främja arbetsmiljön. Det som har gjorts
hittills för arbetsmiljön är mycket vilket man kan få reda på genom Sh
byggs hemsida och genom att prata med de anställda, ändå så tycker
flera yrkesarbetare att mer kan göras. Frågan är om allt det som ingår
i arbetsmiljömålen utförs i den utsträckning det var tänkt från början.
På många punkter kan man säkert skärpa sig lite och kanske t.o.m ta
upp det på nytt, som ett nytt ämne med annan vinkling för att fortsätta
arbetet.
På senare år ser byggbranschen en stadig ökning av kvinnor men det är
i långsam takt och endast 8,6% av alla i byggbranschen var kvinnor
2014.17 Statistiken avslöjar även att kvinnorna i byggbranschen satsar
högre när det kommer till utbildning och flest kvinnor hittas därför uppe
på ledningsnivå och tjänster med specialkompetens. Inom hantverk och
tillverkning finns endast 1,5% kvinnor. Här är det med andra ord långt
kvar tills vi ser en mer jämställd fördelning av män och kvinnor. Här
spelar företagens engagemang stor roll för framtidens yrkesarbetare, de
måste synas och locka unga kvinnor att välja byggbranschen om vi ska
se en ökning av kvinnliga yrkesarbetare.
En metod är att kvotera in kvinnor i branschen för att jämna ut
fördelningen mellan kvinnor och män. Detta har testats på sina håll och
bemöts med blandade åsikter. Fördelen med kvotering är att ett krav
ställs på att rekrytera kvinnor och på så sätt få en jämnare fördelning
män och kvinnor emellan. Nackdelen med denna metod är metoden i sig,
kvinnor rekryteras för att kvinnor ska rekryteras. I en bransch där
17Byggtjänst

(2017). Fakta om kvinnor och män i byggbranschen
https://byggtjanst.se/contentassets/4a2bfbe9417e4dfdaaf57d0a7a56f9d3/sv_byggind_f
aktablad-kvinnor-man.pdf (2018-05-13)
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inkvotering berörs finns risken att en del av de som anställs inte har
samma nivå av kompetens som andra anställningsbara om de
rekryteras pga sitt kön. Denna metod kan dock fungera bra inom
hantverkaryrken där personen kan gå som lärling och inte behöver ha
så mycket förkunskaper. Ett annat problem med kvoteringen är att de
som anställs kan känna sig mindre värderade om de vet att de är
inkvoterade pga sitt kön. Att inte vara anställd pga. sina meriter och
kunskaper utan för att man är kvinna anses vara felbedömt och
sexistiskt.
Tidspressen är återkommande i rapporten och det går inte att trycka på
nog hur viktigt det är med tiden när vi bygger. Tiden är den mest
värdefulla resursen vi har på byggarbetsplatsen, både för kvalité och
miljö men främst för arbetsmiljön. Yrkesarbetarna som är i
produktionen varje dag tampas med att göra ett bra arbete som de kan
vara stolta över samtidigt som de ska göra det på så kort tid som möjligt
men de får inte glömma bort sig själva. Mycket ansvaret ligger hos
ledningen och då speciellt BAS-U som måste ställa krav på beställare
att de ska ha mer tid för att göra jobbet på ett säkert sätt. Vid tajta
tidsramar och mycket som händer på arbetsplatsen är det väldigt lätt
att något händer. Yrkesarbetarna tar genvägar för att hinna med och
det tullas på säkerheten. I en hektisk miljö växer stressen hos
personerna och felbedömningar och missöden ligger väldigt nära.
En anledning till att tidspressen blir stor kan även bero på att företagen
som lämnar anbud på arbetet räknar så billigt de kan för att få jobbet
och ett lätt sätt är att dra ner på byggtiden. Färre timmar i produktionen
med personal och maskiner mm sparar stora summor och kortas därför
ner vilket leder till en ännu tajtare tidsram där en god arbetsmiljö blir
svår att upprätthålla.
Ett annat problem är brist av medvetenhet och kunskap om risker på
arbetsplatserna. Många vet vad de bör och inte bör göra när det kommer
till säkerheten men väljer att i en del sammanhang ignorera
säkerhetsåtgärder och sätter sig själva i fara. I intervjun nämnde EC
att många förbiser risker medvetet men att detta ändå är bättre än de
som inte har någon koll på riskerna överhuvudtaget. Detta är rimligt då
den som förbiser riskerna vet om konsekvenserna och är medveten om
vad som kan hända och därför anpassar sitt risktagande. Den som inte
vet om riskerna kan göra samma riskfyllda moment men utan att tänka
på vad som kan gå fel och därmed lättare orsaka en olycka. Här menas
inte att det är okej att göra riskfyllda moment utan snarare hur viktigt
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det är att vara medveten om riskerna. Om personalen blir mer medveten
om riskerna kommer de förhoppningsvis sakta men säkert börja
förändra sitt beteende och synsätt till det bättre. Det rör allt från att ta
små genvägar i arbetet till att bära rätt skyddsutrustning.
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5.

SLUTSATS

Det avslutande kapitlet tar upp de slutsatser som dragits utifrån
diskussionen. I olika kärnpunkter kopplade till frågeställningen har
slutsatsen tagits fram och förbättringsförslag är kopplade till några av
dessa. Vidare ges rekommendation på fortsatta studier kopplade till
ämnet.

5.1.

Slutsats och förbättringsförslag

Olyckorna som sker på byggarbetsplatser beror till största del på att
felaktig skyddsutrustning eller verktyg används alternativt avsaknad
av dessa. En annan orsak till olycka är stress som även kan vara
rotproblemet till föregående anledning. Skadorna som uppkommer är
för det mesta kross- och klämskador eller mjukdelsskador.
Mycket fokus har de senaste åren riktas mot arbetsmiljön och
säkerheten på byggarbetsplatserna utifrån nya undersökningar och
ökad medvetenhet. Nya direktiv och initiativ såsom nollvisionen verkar
sprida sig mer genom branschens företag där många ser på detta på ett
skarpare sätt och jobbar med det systematiskt i organisationerna. Man
kan klart säga att arbetet går framåt.
Det största problemet byggbranschen ser idag är tidspressen. Det ska
byggas på så kort tid som möjligt för att göra beställare nöjda och med
dessa tajta tidsramar skapas stress på arbetsplatsen. Stressen i
kombination med mycket människor och maskiner på en liten yta som
ska utföra olika arbeten i högt tempo leder lätt till olyckor. Mycket
ansvar ligger på BAS-U som ska samordna arbetsmiljöarbetet men även
yrkesarbetarna har ett stort ansvar för sig själva och att ställa krav när
de märker att tidspressen blir allt för stor. Här måste alla involverade,
speciellt BAS-U, ställa tydliga krav på beställaren när det gäller
införskaffande av extra resurser för att säkerställa en trygg arbetsplats.
Det företagen kan göra här är att informera de anställda med ansvar för
arbetsmiljö om vilka krav de kan ställa för att arbetsmiljön skall vara
god. Överseende bör även tas vid lämnande av anbud och en diskussion
med beställaren så att tidplanen för projekt inte blir för tajt, där man
även tar marginal för eventuella avvikelser.
För att få fler yrkesarbetare att ta sin arbetsmiljö på större allvar ska
medvetenheten om risker och konsekvenser ökas. Detta görs med bättre
kommunikation mellan yrkesarbetare och tjänstemän samt utbildning
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och information i ämnet. Kan bättre information nå yrkesarbetarna kan
de lättare involvera sig i arbetet och väcka intresset för
arbetsmiljöarbetet. På så sätt ökar medvetenhet och får personalen att
ändra sitt beteende och genomföra sitt arbete på ett säkrare sätt.
Förslag på metod är att ta upp relevanta risker på veckans arbeten även
om de känns självklara under veckomöten eller morgonfika då
arbetsledare/platschef sitter tillsammans med yrkesarbetare. Man kan
även diskutera scenarier från tidigare olyckor eller tillbud vilka tar upp
frågor om säkerhet för att öka medvetenhet.
Byggbranschen är väldigt mansdominerad och detta ses som ett problem
då det skapar en machokultur som påverkar säkerhetstänket. Här
spelar kvinnor en stor roll för byggbranschens framtid. Fler kvinnor bör
anställas för en jämnare könsfördelning och nya tankesätt i en
byggbransch där machokulturen inte existerar. Företagen skulle gynnas
av att fler kvinnor anställs i branschen men då helst inte via inkvotering
utan genom att locka kvinnor att välja byggbranschen.

5.2.

Fortsatta studier

Det vore intressant att se en fortsatt studie inom den psykosociala
arbetsmiljön där man kan gå djupare in på könsfördelning i
byggbranschen, hur grupper beter sig, varierande eller icke-varierande
arbetssätt samt hur dessa appliceras på olika områden inom bygg.
Stress finns det redan mycket forskning på. Då byggbranschen är en av
de mest stressfyllda branscherna med säsongsarbeten, ett väldigt högt
tempo och många chefer som går in i väggen skulle en studie i hur stress
hanteras och förekommer bland arbetsledning i byggbranschen vara av
värde.
Rekommendationer
Områden som tagits upp i rapporten skrivs nedan och kan undersökas
närmare vid intresse:
● Det finns många fler initiativ gällande nollvisionen t.ex. den om
anläggningsbranschen som bl.a. Sveriges Byggindustrier driver.
https://www.sverigesbyggindustrier.se/tillsammans-mot-0-olyckor/sammanfattning-avdelprojekt__6977

● AML - Arbetsmiljölagen
● Allmänna bestämmelser, AB 04 och ABT 06.
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Bilaga 1 - Befattningsbeskrivning entreprenadchef

B1.1

Bilaga 2 - Befattningsbeskrivning platschef

B2.1

Bilaga 3 - Sh byggs arbetsmiljöpolicy

B3.1

Bilaga 4 - Statistik av arbetsmiljöhändelser från Sh byggs BIA

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Bilaga 5 - Enkätundersökning till yrkesarbetare

Enkätundersökning
Examensarbete vid Uppsala Universitet av Oscar Dyrell & Axel Sjöberg
Hej! Vi är två studenter som gör vårt examensarbete hos Sh Bygg och skulle vara väldigt tacksamma
om du vill hjälpa oss med det. Syftet med undersökningen är att få fram sanningsenlig information om
hur arbetsmiljön planeras och utförs för att i slutändan kunna skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö
på byggarbetsplatser. Du är anonym när du svarar på enkäten!
Definition tillbud: Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall,
men som slutade väl. T.ex. om ett verktyg ramlar ned från en ställning och är nära att träffa någon.
Definition skada: En skada är en händelse som orsakat funktionsnedsättning på en kroppsdel,
kortvarig eller ihållande smärta eller annan defekt. Hit hör skärsår, klämskador frakturer mm.

BAKGRUND
1. Kön:
Man

Kvinna

Annat:

26-35

36-50

2. Ålder
18-25

50+

3. Vad har du för yrkesroll?

ORGANISATION
4. Känner du till Sh byggs arbetsmiljöpolicy? Om nej, varför?
Ja

Nej

5. Hur bra koll har du på innehållet i Sh byggs arbetsmiljöpolicy?
Mycket bra
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Ganska bra

Ganska dålig

Inte alls

6. Hur väl tycker du att arbetet med arbetsmiljö förs vidare till yrkesarbetarna från
byggledningen i form av riskhantering, arbetsberedning och säkerhetstänk?
Mycket bra

Bra

Neutral

Dålig

Mycket dålig

Skulle detta kunna förbättras? Hur?

ARBETSPLATS
7. Hur säker känner du dig på din arbetsplats?
Mycket säker

Säker

Osäker

Mycket osäker

8. Hur mycket upplever du att du kan påverka arbetet med arbetsmiljön på din arbetsplats?
Mycket

Ganska mycket

Inte mycket

Inte alls

9. Vad görs bra/dåligt angående riskhanteringen på din arbetsplats?

10. Om du jobbat på annat byggföretag innan, hur upplever du skillnaden i arbetsmiljö och
riskhantering mellan Sh bygg och din tidigare arbetsgivare?

SKADOR & TILLBUD
11. Har du skadat dig på din arbetsplats under 2017/2018?
Ja

Nej

12. Om ja på föregående fråga:
a. Vad var skadan?

b. Vad var orsaken?

13. Rapporterar du in alla skador som du orsakas av?
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Ja

Nej

Om nej, varför?

14. Rapporterar du in alla tillbud du ser?
Ja

Nej

Om nej, varför?

15. Är det några av nedanstående skyddsutrustningar som du slarvar med att använda även om
säkerheten kräver det? Inkluderar “jag ska bara”-tillfällen.

Hjälm
Skyddsglasögon
Handskar
Skyddsskor
Reflekterande kläder på underkropp
Reflekterande kläder på överkropp
Hörselkåpor
Dammskyddsmask

16. Vad tycker du kan göras annorlunda för att förbättra arbetsmiljön?
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Bilaga 6 - Intervju med arbetsledning

Intervju
Examensarbete i arbetsmiljö och säkerhet

Bakgrund
Namn:
Yrke:
Tid på Sh:
Tid i branschen:

Arbetsmiljö
1. Arbetar du aktivt med arbetsmiljö och isåfall hur?
2. Hur upplever du att arbetsmiljömedvetenheten förs vidare till yrkesarbetarna från
tjänstemännen? Med tanke på riskhantering, arbetsberedning och säkerhetstänk.
3. Håller du med påståendet “Arbetsmiljön och säkerheten ute på projekten är
tillfredsställande och uppnår de krav som ställs”? Varför, varför inte?
4. Vilka problemområden gällande arbetsmiljön ser du i bygg/branschen idag?
5. Det står på Sh’s hemsida att ni har erfarenhetsåterföringsdagar inom arbetsmiljö.
Hur uppföljs erfarenhetsåterföringsdagar och har du känt av att de ger effekt?
6. Hur stor del av alla skador/tillbud tror du rapporteras in av de som bör rapporteras in?
7. Har du upplevt på något sätt att det slarvas med skyddsutrustning ute på
arbetsplatserna?
8. Vilka skador tror du är vanligast i bygg/anläggnigsbranschen?
9. Hur förebygger vi dessa skador på bästa sätt?
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