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Abstract

The connection between production planning and
work enviroment

Emil Hermansson and Mattias Hesselgren

The work aims to investigate how site managers are planning projects, 
and how this is experienced by the craftsmen regarding work environment 
with a psychosocial and physical aspect and construction management. 
Recommendations are made to improve construction management based on 
the results from the interviews. The work is being carried out as there 
is a greater focus on work environment in the workplaces today. A way 
to facilitate the additional administrative work that arises with this 
focus is to improve production planning. Placing a greater focus and 
more time before production has started can be beneficial to the 
construction project. In the report ten interviews are made from five 
different projects where we interview a site manager and a craftsman on 
each project. Among the site managers, many felt that there was a high 
workload due to lack of resources or additional work. All interviewees 
agree unanimously that one should have a craftsman or safety 
representative at an earlier stage during the production planning. 
Several site managers are requesting a clearer structure in the 
organization at an earlier stage in production planning. Craftsmen 
request official meetings with a clearer structure on the information 
provided.

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2019/021-SE
Examinator: Caroline Öhman Mägi
Ämnesgranskare: Anette Benkowski
Handledare: Magnus Markäng



   

 

iv 

 

 

SAMMANFATTNING 

I dagens byggbransch ökar medvetenheten om hur viktig arbetsmiljön är, inte minst 

ute på arbetsplatserna. Studier visar att planeringen av ett projekt är fundamentalt för 

både psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Därför är syftet med examensrapporten att 

undersöka hur platschefer och hantverkare har upplevt dessa båda aspekter relaterat 

till produktionsplaneringen. 

Som grund till detta arbete ligger en litteraturstudie kopplad till Arbetsmiljöverkets 

och Sveriges Byggindustriers många informativa texter, samt annan forskning på 

samma område. Utöver litteraturstudien används en kvalitativ undersökningsmetod i 

form av intervjuer. På fem olika projekt intervjuades en platschef och en hantverkare 

individuellt och med anonymitetsförsäkran. Dessa intervjuer utgör sedan grunden för 

de rekommendationer som examensrapporten resulterar i. 

I intervjuerna framkom det att platscheferna generellt anser att de är hårt ansatta och 

har hög arbetsbelastning på grund av bristande resurser eller mycket tillkommande 

arbeten. Alla platschefer och hantverkare är överens om att en hantverkare eller ett 

skyddsombud bör vara med i något stadie av produktionsplaneringen. Flera av 

platscheferna efterfrågar också en tydligare struktur i organisationen i ett tidigare 

skede i produktionsplaneringen. Hantverkarna efterfrågar officiella möten med 

tydligare struktur på den information som ges ut.  

Dessa önskemål är det som rekommendationerna består av. För- och nackdelar samt 

sätt att implementera dessa rekommendationer tas upp i diskussionsdelen för att 

skapa en så konkret slutsats som möjligt. Slutligen tas förslag på vidare studier upp. 
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Nyckelord: Produktionsplanering, Arbetsmiljö, Anläggning 

 

TERMINOLOGI 

Bas-P: Ansvarar för upprättandet av en arbetsmiljöplan samt att projekteringen tar 

hänsyn till arbetsmiljön. 

Bas-U: Ansvarar för utförandet av arbetsmiljöplanen och det praktiska 

arbetsmiljöarbetet på ett projekt. 

Finplanering: Anläggningsarbeten ovanför markytan. Ofta grönytor, parkering och 

park. 

Huvudentreprenör/Utförandeentreprenör: Entreprenör anlitad av beställaren för 

att utföra ett arbete. Har ansvaret för underentreprenören som den anlitar. 

KMA-samordnare: Kvalité-, Miljö- och Arbetsmiljösamordnare. En yrkesroll som 

fungerar som en stödfunktion till produktionen för att hjälpa till att hantera frågor 

som berör kvalité, miljö och arbetsmiljö. 

Schakt: Att schakta innebär att gräva i marken, ett schakt är gropen efter 

schaktningen. 

Underentreprenör (UE): Anlitad av huvudentreprenören att utföra ett arbete som de 

själva inte har resurser eller kompetensen till.  

VA-arbeten: Arbeten som berör Vatten-, Avlopp och sanitet (VA). Det ingår schakt, 

rörläggning och återfyll.  

ÄTA-arbeten: Ändring, Tillägg och Avgående arbeten. Ett arbete som ändrats från 

sin ursprungliga form, på grund av diverse anledningar, till exempel att beställaren 

vill ha projektet utformat på ett annat sätt eller vill ta bort någon del av projektet. 
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1. INLEDNING 

Kapitlet beskriver bakgrunden och syftet till undersökningen och tar upp den 

frågeställning som rapporten skall besvara. 

1.1 Bakgrund 

Det har blivit mer populärt att fokusera på arbetsmiljö för byggföretag under de 

senaste åren. Sedan 1977 har även psykosocial arbetsmiljö varit en del av 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) och mer hänsyn har tagits till stress, trivsel och 

återhämtning. Sedan dess har medvetenheten hos företag ökat, inte minst hos 

byggföretag där anställda dagligen utsätts för tuffa miljöer, hårda tidskrav och tunga 

arbeten. Enligt Arbetsmiljöverket (2019a) har det skett 12 dödsolyckor och 3261 

olyckor inom byggbranschen under 2018. Det sker dubbelt så mycket olyckor eller 

tillbud i byggbranschen jämförelsevis med andra branscher enligt Arbetsmiljöverket 

(2019b). En anledning varför byggbranschen är så utsatt är, enligt Mats Åhlgren 

(u.å), statistiker på AFA Försäkring, för att man ofta byter arbetsplats och miljö. Det 

är lättare på traditionellt industriarbete att skapa rutiner för säkerheten eftersom man 

hela tiden utför samma slags arbete.  

Sveriges Byggindustrier (2019) har satt upp en nollvision som strävar efter att inga 

olyckor ska få ske på arbetsplatsen. Man ska kunna arbeta inom byggbranschen ett 

helt liv utan skador eller tillbud på grund av arbetet. 

Det ställs också krav från Arbetsmiljöverket (u.å) på att de som projekterar framtida 

arbeten ska ha relevant kompetens om arbetsmiljön och ska medvetet kunna 

projektera en säker arbetsplats för entreprenören som sedan ska bygga projektet. 

Enligt Stenberg (2016) i en undersökning om varför olyckor sker, var det nästan 

hälften av olyckorna under stressade situationer. Undersökningen ser också ett 

samband där stressnivån ökar om arbetet upplevs oplanerat. Något som börjar bli 

vanligare är att lägga mer tid under produktionsplaneringen på arbetsmiljö. Det blir 

också vanligare att utforma en tydlig tidplan som efterföljs och regelbundet blir 
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uppdaterad. Det är även viktigt att informera hantverkare om uppkommande 

arbetsmoment och vilka risker som momenten innefattar. 

Stenberg fann också i sin studie andra samband när olyckorna skett. Bland annat 

visade resultatet att ålder spelade roll. Antalet allvarliga olyckor ökar med en ökande 

ålder med undantaget för de yngsta och mest oerfarna som också råkar ut för fler 

allvarliga olyckor. 

1.2 Syfte 

Rapporten syftar till att undersöka hur en produktionsplanering kan leda till god 

arbetsmiljö. Arbetet undersöker även skillnader och likheter i hur hantverkare och 

arbetsmiljöansvariga upplevde arbetsmiljön under projektets gång. Målet är att ta 

fram rekommendationer gällande förbättringar till produktionsplaneringen med 

hänsyn till arbetsmiljö. 

1.3 Frågeställning 

Vilka problem finns det med arbetsmiljö i anläggningsbranschen, kopplat till 

produktionsplanering, samt hur kan detta förbättras? 

1.4 Begränsningar 

Undersökningens omfattning begränsas till att undersöka fem olika projekt på Peab 

Anläggning Uppsala. I dessa fem projekt intervjuas en platschef samt en hantverkare 

som var med på respektive projekt. Antalet projekt väljs för att kunna dra rimliga 

slutsatser under projektets tidsram.  

I denna undersökning har det gjorts tio kvalitativa intervjuer och resultaten från dessa 

intervjuer diskuterats. Rapporten har inte gjort en kvantitativ undersökning med hjälp 

av ett frågeformulär då det upplevts att det lättare går att diskutera fram resultatet 

med hjälp av intervjuer.  

Det finns mycket statistik som är gjord på just arbetsmiljö och tillbudsrapporteringar. 

Bland annat har företaget själva en databas som samlar och sorterar de tillbud och 

olyckor som kommit från respektive projekt, där tid, plats och orsak ingår i anmälan. 



1. Inledning 

 

3 

 

Denna statistik har inte använts för resultatet till denna rapport, utan endast använts 

för att kunna ställa relevanta frågor till respektive projekt. 

I denna rapport har begränsad hänsyn tagits till den ekonomiska aspekten, då mjuka 

parametrar har prioriterats. 

1.5 Företaget och projekten 

1.5.1 Peab 

Peab grundades 1959 av två bröder, Mats och Erik Paulsson. Företaget har fyra 

affärsområden, nämligen bygg, anläggning, industri, och projektutveckling. Projektet 

är skrivet på Peab Anläggning AB i Uppsala. Peab Anläggning AB arbetar mot den 

lokala anläggningsmarknaden och utför infrastrukturprojekt samt underhållsarbeten 

av gator och vägar. Antal anställda på hela företaget uppgick vid en sammanställning 

2018 till 14 614 personer. 

1.5.2 Östra Fyrislund Etapp 2B&3 

Östra Fyrislund Etapp 2B&3 är ett projekt som pågick från och med april 2017 till 

och med juli 2018. Beställare var Uppsala Kommun och arbetet bestod av att bygga 

cirka 2,5 kilometer väg och 2 kilometer VA-arbeten. Under projektets gång arbetade 

oftast två lag där lagen bestod av två hantverkare och en maskinförare. Det var också 

mycket samarbete med underentreprenörer som drog el-installationer i form av 

belysning-, opto- och telekablar. 

1.5.3 Skölsta 

Skölsta-projektet är en utförandeentreprenad som under projektets gång har haft upp 

till 27 anställda på arbetsplatsen. Beställaren för projektet är Uppsala Vatten och i 

projektet ingår kanalisation för el och fiber, VA-arbeten och färdig gata för ett 

framtida bostadsområde. Produktionen är fortfarande igång men i sitt slutskede. 

1.5.4 Bussdepån 

Projektet Uppsala Bussdepå startade 2017 med markarbeten och VA-arbeten och är 

fortfarande en aktiv arbetsplats. Projektet startade med etapp 1 som gick ut på VA-
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arbeten och färdigställa grundschakterna för de kommande byggnaderna. Beställare 

under etapp 1 var Länsstyrelsen. När detta arbete var färdigt tillkom även etapp 2 då 

var Peab Anläggning UE åt huvudentreprenören. Etapp 2 innebar finplanering och 

färdigställande av markarbeten. Projektet förväntas vara färdigt augusti 2019. 

1.5.5 Stadshuset 

Uppsala Stadshus är ett pågående projekt som förväntas vara färdigställt år 2021. 

Uppsala Kommun är beställare för projektet och när det är färdigställt ska det vara 

kontorsverksamhet för anställda på kommunen. Produktionen inleddes med mycket 

rivningsarbete av det befintliga stadshuset. Entreprenadformen för projektet är en 

samordningsentreprenad. Redan under projekteringsstadiet har Peab som entreprenör 

varit involverad genom att granska de handlingar som projektören bistår med och på 

dessa ge kommentarer om det är genomförbart.  

1.5.6 Gränby sportfält 

Gränby sportfält var en utförandeentreprenad från beställaren Uppsala Kommun som 

startade 2014 och blev färdigt 2017. Projektet bestod av två etapper som gjorde att 

när andra etappen kom in fördubblades projektets omsättning. I snitt var det mellan 

tre och fyra hantverkare från Peab som arbetade samtidigt på projektet. Arbetet i 

projektet har bestått av VA-arbeten, grönytor och finplanering.
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2. METOD 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att komma fram till resultatet i 

undersökningen. 

2.1 Litteraturstudie 

I denna studie utfördes en litteraturstudie för att utforma intervjufrågorna i den 

inledande delen av studien. Det gjordes också en kompletterande litteraturstudie 

under arbetets gång för att förstärka resultatet från undersökningen. Underlaget för 

litteraturstudien baseras på tidigare forskning, examensarbeten, artiklar och rapporter 

från myndigheter, företag och andra organisationer. Litteraturen har belyst 

arbetsmiljö, produktionsplanering och lagstiftning.  

Det finns risker med att söka information på nätet och man måste vara källkritisk 

med det man tar fram. Informationen som ges kan vara riktad och framtagen av ett 

specifikt syfte att försöka bevisa en poäng utan att försöka motbevisa den. För att 

vara källkritisk måste man undersöka vem som har skrivit texten och till vilket syfte. 

Senaste uppdaterat datum är också en viktig punkt för att kunna vara källkritisk. Det 

kan vara information som är utdaterad och inaktuell efter nyare forskning har blivit 

gjord. För att hitta rätt i sökmotorerna har det ofta använts ord som arbetsmiljö, 

Arbetsmiljöverket, anläggning, byggbranschen och produktionsplanering. 

2.2 Kvalitativ undersökning 

Nationalencyklopedin (2019) beskriver en kvalitativ metod på följande sätt: 

Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika 

arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 

analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att 

forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 

innebörder. 

I en kvalitativ undersökning försöker forskaren sätta sig in i den situation den 

undersöker och analysera den information som ges. I denna rapport har detta skett 
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genom intervjuer från perspektivet av två parter på fem olika projekt för att slutligen 

analysera svaren och komma fram till resultatet. Genom att ställa i stort sett samma 

frågor till både platschef och hantverkare på samma projekt uppnås triangulering, där 

de olika perspektiven stärker varandra i de avseenden de konvergerar. Det är dock 

viktigt att vara försiktig med att tolka sammanträffande perspektiv som en sanning, 

då båda perspektiven potentiellt kan vara vinklade enligt Alan Bryman (u.å). Bryman 

anser dock att triangulering trots detta är ett bra sätt att stärka information. I detta 

projekt är det också intressant om upplevelserna divergerar från varandra, då detta 

ger upphov till diskussion om bakomliggande anledningar till skillnaden.   

Projekten och informanterna har tagits fram tillsammans med handledaren Magnus 

Markäng på Peab Anläggning. Svaren är anonyma, samtliga informanter har blivit 

informerade om detta. Detta av anledningen att få så ärliga svar som möjligt. Se 

(Bilaga 1. Frågor till platschef) för de frågor som ställdes till platscheferna på 

respektive projekt och (Bilaga 2. Frågor till skyddsombud eller hantverkare) för 

frågorna som ställdes till hantverkarna på respektive projekt.
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3. TEORI 

Detta kapitel behandlar de teorier och den information som ligger bakom 

frågeställningarna och analysen av resultatet. Relevanta organisationer, 

myndigheter och aktörer samt deras arbete förklaras. Vidare utreds viktiga begrepp 

som produktionsplanering och skyddsrond. 

3.1 Arbetsmiljöarbete i organisationer 

3.1.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) tillkom 1977 och innehåller regler om skyldigheter för 

arbetsgivare gentemot arbetstagare för att förebygga ohälsa och skador på 

arbetsplatsen. Det finns också regler för hur arbetsgivare och arbetstagare ska 

samordna sitt arbete samt regler för hur skyddsombudets verksamhet ser ut. 

3.1.2 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (2010:900) tillkom 2010 för att utgöra bestämmelser och regler 

över hur ett arbete ska planläggas med avseende på den enskilda individen och 

främja ett långsiktigt hållbart samhälle. Lagen innehåller regler om bland annat 

detaljplaner, bygglov och översiktsplaner. I dessa olika planer skall enligt plan- och 

bygglagen varje enskilda människas intressen beaktas som till skillnad från tidigare 

lag från 1987 som inte tog hänsyn till detta.  

3.1.3 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som på uppdrag av regeringen och riksdagen ser 

till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs. Till viss del har de även hand om 

tobakslagen och Miljöbalken, närmare bestämt de delar som rör genteknik och 

bekämpningsmedel. Enligt Arbetsmiljöverket (2017) är deras mål att “...minska 

riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett 

helhetsperspektiv”. Detta gör de genom att bland utforma föreskrifter som 

tillsammans utgör Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS. Dessa används 

sedan för att tolka Arbetsmiljölagen och Plan- och bygglagen. En av de mest 
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grundläggande reglerna är att en arbetsgivare regelbundet måste undersöka 

arbetsmiljön och identifiera och åtgärda de risker som upptäcks. Ett exempel på 

sådant systematiskt och regelbundet arbete är skyddsronder, vilket behandlas senare i 

detta examensarbete.  

Arbetsmiljöverket (2018a) använder sig av platsbesök för att inspektera att 

Arbetsmiljölagen och deras föreskrifter följs, vilket också är en av deras uppgifter. 

Dessutom genomför de marknadskontroller på maskiner och produkter så att dessa 

ska vara säkra att använda och inte vara direkt eller indirekt skadliga för användaren 

(Arbetsmiljöverket 2018a). 

Ytterligare en uppgift Arbetsmiljöverket har är att ta fram statistik om arbetsolyckor 

och arbetssjukdomar. För att kunna jämföra olycksfrekvens mellan olika branscher 

använder sig Arbetsmiljöverket av något som heter relativ frekvens. Relativ frekvens 

innebär att man skalar om antalet olyckor så att antalet motsvarar antalet olyckor om 

branschen skulle ha tusen anställda. På så sätt får man fram en siffra som är 

jämförbar oavsett hur många som jobbar inom en bransch (Arbetsmiljöverket 2019a).  

Dessutom ska Arbetsmiljöverket verka för att främja samverkan mellan arbetsgivare 

och arbetstagare vad gäller arbetsmiljö, att förverkliga den politik som rör 

funktionshinder och tillgänglighet samt att sprida information om Arbetsmiljölagen 

och deras föreskrifter. 

3.1.4 Peab 

Peab (u.å.a) jobbar systematiskt med att förbättra arbetsmiljö- och hälsorelaterade 

frågor inom företaget, där det strategiska arbetet bedrivs på koncern- och affärsnivå. 

Vidare ska det finnas relevant kompetens inom arbetsmiljö på samtliga nivåer i 

organisationen. Företaget har även en nollvision gällande arbetsplatsolyckor, men då 

allvarliga olyckor ändå inträffar finns en MSB-utbildad krisorganisation som 

hanterar dessa situationer. 

Enligt Peab (u.å.b) ska alla tillbud och olyckor följas upp, och precis som 

Arbetsmiljöverket samlar Peab statistik och information från dessa händelser som 
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analyseras för att identifiera orsakssamband. Detta analysarbete agerar sedan som bas 

för beslut om prioriteringsområden, mål, och åtgärder inom arbetsmiljö. 

Peab använder sig av något som kallas för OTR-appen (hädanefter benämnd som 

endast OTR) för att rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer. OTR är 

egentligen inte en regelrätt applikation utan en hemsida som anställda på Peab kan 

lägga till som genväg på sina smartphones. För att kunna använda den behöver den 

anställda sedan logga in med sin mailadress och ett personligt lösenord. För en 

riskobservation räcker det med att den anställda skriver in vad denne tolkar är ett 

riskmoment och detta kan göras anonymt. För olyckor och tillbud krävs extra 

handpåläggning av exempelvis någon i platsledningen. Detta är för att komplettera 

informationen kring olyckan eller tillbudet och se till att informationen kommer in 

till Peabs KMA-samordnare. KMA står för Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljö. 

3.2 Roller inom arbetsmiljöarbete 

3.2.1 Arbetsgivare 

Enligt 2a§ i Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett ansvar att planera, leda och 

kontrollera det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Arbetsgivaren har 

också skyldighet att utreda arbetsskador och de risker som föranlett skadorna. 

Arbetsgivaren har dessutom ett ansvar att hålla arbetstagaren uppdaterad om risker i 

dennes arbete. 

3.2.2 Byggherre 

Enligt Arbetsmiljöverket (u.å) behöver byggherren utse en lämplig fysisk eller 

juridisk person som byggarbetsmiljösamordnare för planering, projektering och 

utförande. Detta innebär att efter projektets färdigställande kommer det ha varit tre 

personer som har haft huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är byggherren själv som, 

enligt 6§ i arbetsmiljölagen, alltid har det yttersta ansvaret för att samordna 

arbetsmiljö genom hela projektets gång. BAS-P ansvarar under projekteringsstadiet 

och BAS-U ansvarar i utförandestadiet av projektet. Både BAS-U och BAS-P ska 

enligt Arbetsmiljöverket (u.å) ha lämplig utbildning, kompetens och erfarenhet för 

det aktuella projektet. 
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3.2.3 Skyddsombud 

Den som representerar arbetstagarnas intressen på arbetsplatsen är skyddsombudet 

eller arbetsmiljöombudet. Båda befattningarna har samma arbetsuppgifter, men det 

kan skilja från företag och bransch vad ett företag väljer att kalla befattningen. Dessa 

befattningar, skriver Arbetsmiljöverket (2018b), har enligt arbetsmiljölagen rätt till 

att 

• Få utbildning 

• Ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön 

• Delta vid planering av nya lokaler 

• Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra 

arbetsmiljö 

• Avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för 

arbetstagares liv eller hälsa 

På Peab deltar skyddsombudet tillsammans med någon från platsledningen även på 

skyddsronder och kan även vara med vid tillbuds- och olycksanmälningar. I vanliga 

fall utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha 

kollektivavtal med arbetsgivaren. Vid avsaknad av facklig organisation utses 

skyddsombud av arbetstagarna själva. Skyddsombudet har även rätt att begära 

åtgärder från Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren inte tar till sig åtgärdsförslag. På 

Arbetsmiljöverkets hemsida (2018b) finns en mall för hur begäran av åtgärder går 

till.  

3.3 Arbetsmiljöplan, AMP 

Arbetsmiljöplanen är ett dokument som beskriver de risker och regler som tillämpas 

på den aktuella arbetsplatsen. Dokumentet beskriver också hur arbetsmiljöarbetet på 

projektet ska organiseras. Först under projekteringsstadiet i ett projekt upprättar 

BAS-P arbetsmiljöplanen för projektet och när produktionen ska starta ges AMP 

över till BAS-U för att kompletteras och BAS-U utgår ifrån denna vid planering inför 

kommande arbeten. Innan någon på arbetsplatsen går ut och arbetar ska de tagit del 

av arbetsmiljöplanen och signera ett dokument som fastställer detta. 
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 Arbetsmiljöverket (2015) kräver att arbetsmiljöplanen innehåller: 

• De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.  

• En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.  

• En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande 

arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra:   

o Arbete med risk för fall, 

o Schaktningsarbete med risk för ras, 

o Arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen, 

o Arbete i närheten av högspänningsledningar, 

o Arbete som medför risk för drunkning, 

o Arbete i brunnar och tunnlar, 

o Arbete vid vilket sprängämnen används, 

o Arbete med montering av tunga byggelement, 

o Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt 

o Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller 

ämnen. 

Det bör nämnas att i ovanstående citat menar Arbetsmiljöverket “Fall från högre höjd 

än två meter” när de skriver “Arbete med risk för fall”. Arbetsmiljöverket skriver 

också i en AFS (1999.3) att alla arbeten som ska utföras måste planeras in så de kan 

utföras på ett sunt och säkert sätt. Arbetsmiljöplanen ska finnas till om: 

1. arbetet kommer att pågå mer än 30 arbetsdagar och det vid något tillfälle 

kommer att vara mer än 20 personer sysselsatta  

2. det totala antalet persondagar överstiger 500  

3. något arbete under "arbeten med särskild risk” kommer att utföras eller 

ytterligare risker i arbetet uppkommer vid riskbedömningen  

4. arbetet skall utföras på plats där annan verksamhet pågår samtidigt, 

exempelvis renovering med kvarboende, renovering av lokaler där ordinarie 

verksamhet pågår, nybyggnad i direkt anslutning till plats där ordinarie 

verksamhet pågår etc. 
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3.4 Produktionsplanering 

Innan den fysiska produktionen av ett projekt kan starta behövs en 

produktionsplanering. Den som ansvarar för produktionsplaneringen på Peab 

Anläggning Uppsala är platschefen. På större projekt kan platschefen även ha stöd av 

produktionschefen och en entreprenadingenjör.  

Det som tas fram under produktionsplaneringen präglar sedan hela 

produktionsskedet. Teknikval, definition av arbetsuppgifter, uppskattning av 

ekonomi och tidsåtgång är centrala begrepp för att få fram en bra plan enligt 

Hendrickson (1998). Val av underentreprenörer kan också vara en del av 

produktionsplaneringen. Hendrickson anser också att produktionsplaneringen inte 

bör vara begränsad till endast innan produktionen startar. Produktionsplaneringen bör 

istället vara fortgående under projektets gång, samt att omplanering ska prioriteras 

om problem uppstår. Någonting han däremot inte tar upp som en del av 

produktionsplaneringen är arbetsmiljö och den tillkommande tidsåtgång som ett 

kontinuerligt arbetsmiljöarbete innebär.  

3.4.1 Skyddsronder 

Som tidigare nämnt under punkt 2.1.1 är skyddsronder en viktig del av det 

kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Under en skyddsrond identifieras brister i 

arbetsmiljön på arbetsplatsen som sedan ska åtgärdas innan nästkommande 

skyddsrond. Enligt Arbetsmiljöverket (u.å) ska regelbundna skyddsronder hållas 

under projektets gång så att alla har tillgång till information om vilka 

arbetsmiljöarbeten som pågår. Peabs standard för skyddsronder innebär att 

skyddsronder ska utföras varannan vecka. Det resulterande protokollet ska sedan 

anslås på informationstavlan i projektets bodetablering så att det är tillgängligt för 

alla att se.  

Arbetsmiljöverket gör ibland inspektioner där de inspekterar individuella 

arbetsplatser. Dessa inspektioner tjänar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att 

jobba med arbetsmiljön, och oftast görs inspektioner på de arbetsplatser som anses 

vara särskilt riskfyllda. Detta innebär att byggprojekt oftare får besök av 
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Arbetsmiljöverket än många andra arbetsplatser på grund av alla riskmoment. 

Exempel på riskmoment finns under punkt 2.2.2. 

3.4.2 Arbetsberedning 

Enligt Sveriges Byggindustrier (ByggAi 2012) rekommenderas det att göra 

arbetsberedningar inför alla moment som ingår i punkt 3.2.3 ovan eller som ska 

förekomma ofta på byggarbetsplatsen. Figur 1 visar en effektivitetskurva enligt 

Sveriges Byggindustrier om arbetsberedningar utförs jämfört med om 

arbetsberedningar inte utförs inför återkommande moment.  

 

Figur 1. Visar kurvorna för effektivitetsgraden med och utan arbetsberedningar 

(ByggAi 2012). 

Arbetsmiljölagen 3§ säger att man måste göra sina anställda införstådda på vilka 

arbetsförhållanden som råder och anpassa förhållanden till sina arbetstagares 

förutsättningar för att utföra arbetet. Detta görs enklast på arbetsberedningsmöten 

som då hålls regelbundet inför arbetsmoment som innebär risk eller moment som 

kommer att uppstå ofta. På arbetsberedningsmötena så kan platsledningen gå igenom 

vad som innebär riskmoment, hur man bäst undviker dessa och även hur momenten 

ska utföras.





   

 

15 

 

4. RESULTAT 

Detta kapitel behandlar resultaten ifrån intervjuerna. Resultatet är uppdelat i två 

avsnitt där resultatet från intervjuerna med platschefer går under en rubrik och 

resultatet från intervjuerna med hantverkare går under nästa rubrik. 

4.1 Platschef 

4.1.1 Planering 

Peab har en mall utformad som alla delaktiga i produktionsplaneringen ska följa. 

Denna innehåller bland annat protokoll för uppstartsmöten och ligger till grund för 

hur man ska planera inför produktionsstart på Peab Anläggning. Mallen är utformad 

genom checklistor för att inte moment ska glömmas bort. De fem platschefer som 

blev intervjuade använde sig av mallen olika mycket under produktionsplaneringen. 

Tre platschefer nämnde att mallen låg till grund för hur produktionsplaneringen gick 

till men till största del gjorde de som de alltid brukar göra. De båda övriga 

platscheferna sade sig inte ha använt sig av mallen. 

Under ett anbudsskede på ett projekt krävs mycket tid för entreprenören att få 

kalkylen rätt inför ett projekt. På tre av projekten som intervjuats hade platscheferna 

varit med och räknat på sitt eget projekt. Det har gjort att redan innan Peab har fått 

jobbet har platschefen haft möjlighet att planera upp produktionen. På de andra två 

projekten har platschefen kommit in i projektet i ett senare stadie. De tre som själva 

hade räknat på jobbet har under sina intervjuer uttryckt att det var en stor fördel 

eftersom de fick extra lång tid på sig att planera upp produktionen.  

I tre av projekten som visas i Figur 2 har platscheferna uttryckt att det var för lite tid 

till produktionsplanering. En av platscheferna svarade att hen hade en månad till 

planering och under denna tid skulle resurser och etablering för projektet utföras. 

Platschefen anser att en månad är för kort och under sitt projekt skapade detta ett 

stressmoment när produktionen startade. Platschefen på detta projekt räknade själv 

på jobbet och tyckte att det hjälpte att även ha den tiden till planeringen men att det 

fortfarande var för lite tid mellan kontraktskrivande och produktionsstart. 
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Figur 2. Visar fördelningen på hur platscheferna upplevde tiden till 

produktionsplaneringen. 

Platscheferna var eniga om att det hade varit bra om ett skyddsombud eller 

hantverkare var med i ett tidigare skede. En platschef svarade att det hade varit bra 

för båda parter om skyddsombud eller hantverkare är med under planeringsstadiet. 

Hantverkare som är med innan produktionen startat kan komma med sina idéer och 

erfarenhet om produktionen såväl bidrar det till att hantverkare själv blir insatt i 

projektet. När produktionen startar är det då lättare för hantverkaren att börja med sitt 

arbete. En annan platschef nämnde att en anledning till att hantverkare inte är med 

under planeringsstadiet idag är för att organisationen inför produktionsstart inte är 

klar. Det är svårt att veta vilka hantverkare som kan vara med på projektet från start 

och därför kan de inte vara med under produktionsplaneringen. 

Under intervjuerna sa alla fem platschefer att de önskade att det var en bättre struktur 

i organisationen redan från början. De var eniga om att de ville veta vilka 

hantverkare som skulle komma till deras projekt men i dagsläget har det varit svårt 

att veta vilka som kommer bli tillgängliga att byta projekt. Platscheferna önskade att 

man skulle prioritera detta mer än vad man i dagsläget gör. En av platscheferna 

förklarade att om man med säkerhet vet vilka hantverkare som ska vara med på sitt 

projekt kan platschefen se till att hantverkarna får relevant utbildning innan 

produktionsstart. Platschefen förklarade också att det gör det lättare att få med 
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hantverkare i produktionsplaneringen och redan innan produktionsstart ha 

möjligheten att göra arbetsberedningar med hantverkarna. 

4.1.2 Beställare 

Tre av platscheferna svarade att det ofta skedde revideringar och snabba ändringar på 

handlingarna från beställaren eller konstruktören. Revideringarna och de snabba 

ändringarna gjorde att produktionen upplevdes oplanerad. Ändringarna har gjort att 

de behövt gå tillbaka och göra om någonting som redan var färdigt eller lämna ett 

moment ofärdigt och börja med ett nytt.  

En av platscheferna förklarade att långsamma beslut från beställare också är ett 

moment i produktionen som skapar stress. Det händer ofta att de stöter på frågor som 

beställaren måste ta ett beslut om. Ifall beställaren är för långsam på att ta beslutet 

blir produktionen stillastående eller tvingas de börja på ett annat moment. 

4.1.3 Kommunikation  

På de fem olika projekten har antal arbetsberedningar varierat. På ett av projekten var 

det krav från beställaren att ha arbetsberedning på alla moment, varje gång 

momenten skulle utföras. Platschefen på projektet upplevde detta som mycket 

merarbete för tjänstemännen. Platschefen nämnde att det var fler arbetsberedningar 

än vad de vanligtvis brukar göra men att beställaren tog detta beslut eftersom 

produktionen tog längre tid än förväntat. En annan platschef sade att på dennes 

projektet har de inte haft några arbetsberedningar utan gjort genomgångar muntligt 

på plats tillsammans med hantverkare och maskinister. Alla fem platschefer tyckte 

ändå att man bör göra arbetsberedningar på moment som innebär en risk eller på 

moment som är ovanligt svåra. 

Alla platschefer ansåg att de uppdaterade tidplanen för projektet i olika 

utsträckningar. Det var varierande svar på om platscheferna uppdaterade 

hantverkarna om tidplanen, vilket kan ses i Figur 3. En platschef nämnde att de 

tejpade upp en reviderad tidplan i hantverkarnas bodar varje gång tidplanen 

uppdaterades så att de som var intresserade hade möjligheten att veta hur 

produktionen fortlöpte. En annan platschef gjorde en veckoplanering som de gick 
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igenom på ett möte för att underrätta hantverkare och maskinister om vad som skulle 

göras under veckan. Två platschefer sade att de inte uppdaterat sina hantverkare om 

tidplanen under produktionen. En av platscheferna sade att orsaken till att de inte 

uppdaterades berodde på att det fortlöpande tillkom extra arbete från beställaren som 

gjorde det svårt att hålla tidplanen. Den andra platschefen som inte uppdaterade sina 

hantverkare om tidplanen sade att anledningen till detta var för att produktionen hela 

tiden låg i fas och att slutdatumet för produktionen hölls. 

 

Figur 3. Visar om hantverkare uppdaterades om tidplanen. 

Möten skedde på olika sätt på de fem projekten. En av platscheferna sade att varje 

morgon avsattes fem minuter för ett officiellt möte med hantverkare och maskinister 

där de gick igenom arbetsdagen och gjorde eventuella arbetsberedningar inför 

kommande moment. En annan platschef nämnde att de hade möte en gång i veckan 

eller en gång varannan vecka om det inte var mycket som hade hänt. En av 

platscheferna säger att de väldigt sällan hade officiella möten utan istället pratade 

ihop sig med hantverkarna efter raster och ute på bygget. 

Två av platscheferna svarade att under deras projekt satt personalen uppdelat när de 

bytte om och åt mat. I ett av projekten satt de uppdelat på två olika etableringar på 

grund av platsbrist och i det andra projektet satt de uppdelat i två sammansatta bodar 

med en skiljevägg. Båda platscheferna uttryckte uppdelningen som negativ. Det 
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upplevdes som att sammanhållningen och kommunikationen i gruppen blev sämre på 

grund av detta. Båda platscheferna rekommenderade att man gör en stor etablering 

från början då det kommer att gynna produktionen. 

 4.1.4 Tillbud 

Alla fem platschefer ansåg att det är bra att rapportera tillbud, olyckor och 

riskobservationer. En av platscheferna sade däremot att det lätt kan gå i överdrift 

med rapportering av riskobservationer. Platschefen ansåg att om man ser någonting 

som kan bli en olycka åtgärdas det direkt istället för att ta upp telefonen och 

rapportera in det först. En annan platschef tyckte att det är bra att riskobservera. Då 

uppmärksammas personal om de risker som finns. Fler riskobservationer leder till 

färre tillbud och olyckor och detta i slutändan underlättar även det administrativa 

arbetet för tjänstemännen. Enligt samma platschef är det mindre handpåläggning för 

riskobservationer.  

4.1.5 Arbetsbelastning 

Ur Figur 4 kan utläsas att tre av fem intervjuade platschefer ansåg att 

arbetsbelastningen var för hög på tjänstemannasidan, de skulle hinna med bättre 

planering och det administrativa arbetet med en extra tjänsteman. En fjärde platschef 

sade att det var väldigt hög arbetsbelastning i planeringsskedet då hen var ensam 

tjänsteman. Detta beror på att man i vissa skeden är för få tjänstemän på Peab 

Anläggning och att detta beror på att det är svårt att hitta en balans mellan projekt. På 

ett projekt där platschefen upplevt en angenäm arbetsbelastning har projektchef och 

platschef varit stationerade på heltid på projektet och det har även varit en 

arbetsledare under en period. Tjänstemännen på projektet har även varit väldigt 

rutinerade vilket har bidragit ytterligare till en rimlig arbetsbelastning. Platschefen 

trodde däremot att om projektet hade haft en, för Peab, traditionell platsledning med 

en platschef som har flera projekt och en stationerad arbetsledare så hade 

arbetsbelastningen varit väldigt hög för samtliga tjänstemän. 
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Figur 4. Diagram över vad platscheferna upplevt givit upphov till hög 

arbetsbelastning 

I två fall har platschefen varit ensam tjänsteman från planeringsstadiet och ett litet 

tag in i produktionen. Detta innebar enligt platscheferna en hög arbetsbelastning vid 

produktionsstart och bidrog till en rörig och stressad arbetsmiljö. I ett av dessa två 

fall fanns ingen mättekniker tillgänglig utan en extern mättekniker fick köpas in. 

Mätteknikern hade inte tid att sätta sig in i projektet och som följd tillkom problem 

med felaktiga höjder. Detta åtgärdades senare när projektet fick in två mättekniker på 

heltid. 

Två platschefer ansåg att deras projekt antagligen hade kunnat gå bättre ekonomiskt 

med hjälp av ytterligare en tjänsteman som hade kunnat hjälpa till med ÄTA-

hantering. En av platscheferna efterfrågade specifikt en entreprenadingenjör för det 

syftet. Samma platschef ansåg sig dock haft tillräckliga resurser för att kunna ha en 

bra arbetsmiljö och nämnde att stödfunktionen KMA-samordnare har varit till stor 

hjälp. 

En annan platschef, som haft ett projekt med hög arbetsbelastning, trodde att 

anledningen till den höga arbetsbelastningen berodde på stora mängder tillkommande 

arbeten samt en inkomplett organisation. Enligt platschefen var organisationen lagom 

för det ursprungliga arbetet, men med mycket tillkommande arbeten som gjorde 
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projektet dubbelt så stort blev arbetsbelastningen väldigt hög. Det blev speciellt hög 

arbetsbelastning eftersom ingen ytterligare tjänsteman tilldelades till projektet. 

Platschefen ansåg att detta berodde på brister i övergången mellan 

ursprungsplaneringen och planeringen för alla tillkommande arbeten. 

4.2 Hantverkare 

4.2.1 Riskbedömning 

Alla fem hantverkare sade att de någon gång under projektet har haft 

arbetsberedningar inför nya moment. På ett av projektet sade hantverkaren att det 

bara gjordes arbetsberedningar ett fåtal gånger och säger att det borde ha gjorts fler. 

På ett annat projekt upplevde hantverkaren att man har haft fler arbetsberedningar än 

vad som är vanligt och att det har varit positivt. På arbetsberedningarna har det 

medverkat olika personer med olika befattningar på olika projekt. På ett av projekten 

sade hantverkaren att arbetsberedning görs med all personal på projektet och på ett 

annat projekt sade hantverkaren att de gör arbetsberedning med den personal som ska 

utföra arbetet. Vanligast bland de intervjuade är att man gör en arbetsberedning inför 

moment som innebär risk eller är extra svåra. 

Figur 5 visar att fyra av de fem hantverkarna trodde att arbetsmiljön prioriteras bort 

vid tidsbrist. Ingen av dem trodde att någon i chefsposition aktivt uppmuntrar 

hantverkare till att ta risker, men att hantverkare själva väljer att ta genvägar när de 

uppfattas stressigt. Enligt två hantverkare kan det bero på att när det är stressigt så 

blir planeringen lidande och de som utför jobben måste byta moment ofta, ibland 

flera gånger per dag. Enligt en av hantverkarna så slarvas det med 

skyddsutrustningen för att man inte hinner göra klart sitt arbete eller för att det ska 

göras ett litet arbete någonstans och sedan gå vidare till nästa plats. Detta går i Figur 

5 in under “Byta moment ofta”. 
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Figur 5. Anledningar som hantverkarna tror leder till att arbetsmiljön prioriteras 

bort. 

En annan hantverkare trodde att bortprioriteringen av arbetsmiljö kan ha att göra med 

att det finns en machokultur som gör att man som hantverkare vill visa att man klarar 

av en uppgift även om den är farlig utan rätt skyddsutrustning och att detta blir mer 

tydlig vid tidspress.  

Något som alla fyra var överens om var att bortprioriteringen inte sker medvetet. 

Bortprioriteringen sker när det är väldigt stressigt, något som i sin tur skapar en “jag 

ska bara”-mentalitet, det vill säga att man som hantverkare vet att arbetet är riskfyllt 

men att man ska göra det under en kort tid och att det antagligen går bra.  

Den femte hantverkaren trodde att det var vanligare förr att prioritera bort 

arbetsmiljön till förmån för projektets lönsamhet. Detta trodde hantverkaren beror på 

att Peab har sett att projekt går ihop ekonomiskt trots att man inte slarvar med 

arbetsmiljön. Samma hantverkare nämnde dock att man på projektet har haft problem 

med dammande grus som givit upphov till näsblod hos flera hantverkare. Detta är 

något som flera av de övriga hantverkarna också framfört i sina intervjuer. 

4.2.2 Tillbudsrapportering 

Peab har en app för att smidigare rapportera in tillbud, olyckor och riskobservationer. 

Av de fem hantverkare som blev intervjuade var det endast en av dem som hade och 



4. Resultat 

 

23 

 

regelbundet använde sig av appen. Två av de fyra som inte använde appen hade den 

tillagd på sin telefon. Alla fem hantverkare förstod varför man ska rapportera in 

tillbud och olyckor och tycker att det är bra att göra det. Att rapportera in 

riskobservationer medför lite olika åsikter bland hantverkarna. Två av de fem 

hantverkare sa att de tyckte det var bra med riskobservationer och de andra tre sa att 

det lätt kan gå till överdrift om man ska rapportera allt man ser. 

4.2.3 Kommunikation 

Fyra av de fem intervjuade hantverkarna ansåg att kommunikationen i sin helhet har 

fungerat bra mellan hantverkare och tjänstemän. En av dessa fyra ansåg dock att 

kommunikationen till en början fungerat dåligt men efter ett halvår blev bättre. Den 

femte hantverkaren ansåg att kommunikationen kunde vara bättre och att information 

för tillfället går genom för många personer trots att arbetsgruppen är liten. Samma 

hantverkare skulle vilja se officiella morgonmöten så att alla på arbetsplatsen är 

medvetna om att det är ett informationstillfälle. Hantverkaren menade att detta skulle 

korta ned informationsvägarna och fler skulle aktivt få ta del av relevant information. 

Arbetsplatsen har idag inofficiella informationstillfällen i samband med arbetsdagens 

början och arbetsplatsträffar en gång i månaden.  

Två av hantverkarna meddelade att de på sina arbetsplatser suttit uppdelat inom 

laget, alltså att hantverkarna som arbetar ihop har suttit på olika platser. I det ena 

fallet satt hantverkarna i två olika etableringar och i det andra fallet satt de i 

sammankopplade bodar men med en vägg som skiljde dem åt. I båda fallen upplevde 

hantverkarna att det har uppstått grupperingar som har försvårat 

kommunikationsflödet samt att trivseln påverkats negativt. En av hantverkarna 

trodde att projektet i slutändan hade kunnat tjänat både tid och pengar på att 

hantverkarna hade suttit i en större lokal istället för två mindre. Detta eftersom de 

hade kunnat kommunicera och planera produktionen bättre. 

Endast en av hantverkarna ansåg att det inte uppstått några konflikter på deras 

arbetsplats. De fyra som ansåg att konflikter har uppstått upplevde att dessa 

konflikter har skett mellan Peab Anläggning och en sido- eller underentreprenör. I 

två av dessa fall upplevdes konflikterna vara baserade på bristande kommunikation. I 
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de andra två fallen har hantverkaren upplevt en kompetensbrist hos inhyrd personal. I 

det ena kompetensbaserade fallet sade hantverkaren att konflikten berodde på 

kompetensbrist hos en inköpt konsult. När konulten slutade blev stämningen 

betydligt bättre. En annan hantverkare upplevde att kompetensbristen har legat hos 

oerfarna maskinister som har gjort att moment tagit längre tid samt att maskinisterna 

haft bristande uppsikt på sin omgivning. Detta har givit upphov till mycket stress 

enligt hantverkaren, dels för att de tar längre tid och för att hantverkaren själv behövt 

ta ett större ansvar för att säkra omgivningen. 

I ett av de två kommunikationsbaserade fallen upplevdes de flesta konflikter vara 

baserade på språkförbistringar. Det aktuella projektet har en utländsk 

huvudentreprenör och även flera utländska underentreprenörer. Hantverkaren på 

detta projekt har erfarit svårigheter att förstå och göra sig förstådd på “... ömsesidigt 

knackig engelska.”, och att parter vid flera tillfällen förstått direktiv på väldigt olika 

sätt.  

Hantverkaren på det sista projektet ansåg att konflikterna som uppstått är grundade i 

dålig planering och kommunikation från både egen platsledning och 

huvudentreprenörens platsledning. Hantverkaren uppgav sig flera gånger ha fått 

direktiv av den egna platsledningen att utföra ett arbete någonstans på arbetsplatsen 

bara för att senare bli bortkörd därifrån av huvudentreprenören. Hantverkaren 

upplevde att detta gav upphov till friktion mellan hantverksgrupperna eftersom dessa 

har fått direktiv från respektive platsledning att utföra sitt arbete på samma plats. 

Själva konflikten uppstod när grupperna stod på sig, att de skulle utföra jobb där, 

enligt hantverkaren. Att Peab Anläggning i egenskap av underentreprenör oftast får 

flytta sig och hitta något annat att göra upplevde hantverkaren som psykiskt 

påfrestande eftersom det innebär att många jobb var igång samtidigt runt om på 

arbetsplatsen men att dessa sällan slutfördes innan anläggarna behövde flytta på sig. 

Utöver detta var alla fem hantverkare överens om att någon, till exempel 

skyddsombud, borde vara med i ett tidigt stadie innan produktionen startar på ett 

projekt för att få med hantverkarnas syn på den blivande arbetsplatsen. 
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4.2.4 Arbetsbelastning 

Figur 6 visar att tre av de fem intervjuade hantverkarna ansåg att arbetsbelastningen 

har varit bra eller till och med lugn. En av dessa tre lade dock till att 

arbetsbelastningen antagligen skulle öka strax efter intervjutillfället då projektet 

precis var på väg in i ett annat skede. En annan av de tre hantverkarna ansåg att det 

alltid blev stressigt inför vissa moment så som exempelvis asfaltering.  

 

Figur 6. Diagram över vad hantverkare upplevt givit upphov till hög 

arbetsbelastning 

En annan hantverkare har upplevt att arbetsbelastningen kan variera väldigt mycket 

under ett projekt, men att på det projekt som denne idag jobbar på är den fysiska 

arbetsbelastningen inte så hög, men att det är väldigt psykiskt påfrestande med 

många reviderade handlingar. Detta innebär mycket väntan och osäkerhet samt att 

hantverkarna på projektet får byta moment ofta, enligt hantverkaren, som också 

upplever att detta bidrar till att projektet känns oplanerat. 

Endast en av hantverkarna ansåg att det konstant var hög arbetsbelastning. Detta 

trodde hantverkaren berodde på att denne ofta fick gå tillbaka flera gånger och göra 

om arbeten som det kommit revideringar på efter att dessa arbeten blivit utförda. 

Detta upplevde hantverkaren som oplanerat, men trodde inte att det berodde på 
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platsledningen. Snarare berodde detta på beställare och projektör som kom med 

ändringar i alltför sena skeden. 
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5. DISKUSSION & ANALYS 

I detta kapitel diskuteras svaren på intervjuerna från platschef respektive 

hantverkare och kopplar dessa samman med varandra och med teorin för att komma 

fram till vad man bör prioritera under en produktionsplanering. 

5.1 Planering 

Samtliga personer som intervjuats är överens om att det vore bra att få med 

hantverkare under planeringsstadiet inför ett nytt projekt. Något som motverkar detta 

är att platscheferna sällan har en färdig organisation som de vet ska vara stationerade 

på projektet. Förvisso behöver inte hela organisationen vara klar, det räcker med att 

en specifik hantverkare, gärna ett skyddsombud, är inplanerad på projektet. 

Ofta har platschefen ett annat projekt som är i sin slutfas och den hantverkare som 

platschefen skulle vilja ha med i sitt nästa projekt är upptagen med att avsluta det 

tidigare projektet. Denna hantverkare kan även vara den enda hantverkaren som är 

kvar på det gamla projektet och om hantverkaren tas därifrån för att planera nästa 

projekt stannar det tidigare projektet upp. 

Nödvändigtvis behöver inte hantverkaren vara med och planera projektet på heltid, 

det räcker med att hantverkaren får vara med på ett eller två möten där hantverkaren 

får säga sin sak. Optimalt vore om hantverkaren kan vara med och planera även 

etableringens utformning, eftersom det i intervjuerna framkommit att 

bodetableringens utformning har stor inverkan på trivsel och sammanhållning i 

arbetslagen. 

En annan positiv effekt av att ha med hantverkare tidigt i planeringen är att det kan 

bidra till en känsla av att ha kontroll för den aktuella hantverkaren. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2002) kan stress i kombination med en känsla av 

handlingsutrymme och kontroll bidra till arbetsglädje, men om kontroll och 

handlingsutrymme inte finns så bidrar stress endast till psykisk ohälsa. Två av de 

intervjuade hantverkarna och flera platschefer har uppgivit att just oplanerade 

händelser utanför deras kontroll har givit upphov till stress och att detta varit psykiskt 
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påfrestande. Arbetsmiljöverket (2019b) säger också att det är viktigt att redan från 

planeringsstadiet skapa en god förutsättning för arbetsmiljö. Däremot använder sig 

Peab redan av arbetsberedningar där både platsledning och hantverkare får vara med 

och säga sin åsikt under projektets gång. Dessa kan på vissa projekt vara högst 

oregelbundna eller till och med inofficiella muntliga genomgångar. Med tanke på att 

det har funnits önskemål från hantverkare att ha officiella möten och att det har sagts 

att fler arbetsberedningar än vanligt är något positivt, så kan det förbättras hur dessa 

genomförs. Då är det viktigt att arbetsmiljö arbetas in som en central del i 

arbetsberedningarna, enligt Arbetsmiljöverket (2019b). 

Även arbetsmiljörisker som exempelvis dammande grus kan planeras bort. Just 

gruset har flera hantverkare nämnt som ett stort problem och två platschefer säger att 

de ångrar att de inte lyssnade mer på sina hantverkare gällande gruset. Hantverkarnas 

egen arbetsmiljö är något de själva skulle prioritera vid planeringen inför 

produktionen och deras åsikt skulle hjälpa att hitta saker som annars kan förbises.  

Att ha med hantverkare tidigt i planeringen skulle vara ett steg i rätt riktning för 

platschefernas önskemål om tydligare struktur i organisationen tidigare i projekten. 

Det skulle kunna innebära att personal kan skickas på relevanta utbildningar, att alla 

berörda får vara med på uppstartsmöten och att platschefen tidigt kan planera vem 

som utför vilket moment. 

Flera platschefer har under sina intervjuer tagit upp att det ofta är kort om tid mellan 

kontraktskrivande och produktionsstart, vilket i sin tur leder till för lite planeringstid 

inför produktionen. En platschef tog upp att det kan vara en månad mellan 

kontraktsskrivning och produktionsstart och att under den tiden ska platschefen hinna 

planera personal, tidplan, etablering och mycket annat. Dessutom kan platschefen ha 

andra projekt som är igång som också kräver platschefens uppmärksamhet. Att inte 

ha tillräckligt med tid för att planera innebär att projektet drar igång med många 

osäkra parametrar, vilket enligt Stenberg (2016) kan innebära stressmoment. 

Enligt Peab har man som platschef mandat att stoppa eller fördröja produktionen för 

att planera upp projektets fortgång. En orsak till att man som platschef väljer att inte 

göra så är att slutdatum för projektet är fastställt och om produktionen stannar eller 
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fördröjs så skjuts inte slutdatumet upp utan organisationen får mindre tid på sig att 

slutföra projektet. Däremot kan den planering som sker markant förkorta 

utförandetiden under projektets gång, speciellt om projektet består av många kortare 

moment. Detta eftersom detta innebär att personal är bättre insatt i hur projektet ska 

fortlöpa samt hur momenten ska utföras. Det är förvisso en balansgång mellan hur 

mycket planering som kan göras och när det lönar sig att lösa problem i den mån de 

uppstår utan att specifikt planera för dessa. Planering bör ändå ske i sådan mån att 

projektet som helhet inte upplevs som oplanerat. 

5.2 Riskbedömning 

Det är lagkrav på att man genomför arbetsberedningar på moment som innebär risk 

eller som förekommer ofta under projektet (Arbetsmiljölagen 1977:1160). Under 

intervjuerna visade det sig att arbetsberedningar görs olika mycket beroende på vem 

man har som platschef. På ett av projekten svarade platschefen att eftersom 

beställaren på sitt projekt har som krav att arbetsberedningar ska utföras på alla 

moment så upplever hantverkarna att det blir för mycket. Däremot vid intervju med 

hantverkare på samma projekt visade sig det att fallet inte var så utan att det istället 

var uppskattat. På ett annat projekt där platschefen sa att det inte skedde så mycket 

arbetsberedningar svarade hantverkaren likadant. Där tyckte hantverkaren att det 

borde varit fler arbetsberedningar på projektet. Det gjordes några få officiella 

arbetsberedningar men att det mesta av informationen om hur arbetet skulle utföras 

gjordes muntligt på plats innan momentet skulle starta. 

Under intervjuerna med hantverkarna var inställningen att det ska vara officiella 

möten så informationen förmedlas på korrekt sätt. Därför är det bra att göra 

arbetsberedningar officiella och skriftligt. Att göra många arbetsberedningar 

uppskattas av hantverkarna och det gör även att risker framhävs och i slutändan 

undviks. Officiella arbetsberedningar gör att produktionen upplevs mer planerad och 

därmed minskar stressen på projekten. Frekventa arbetsberedningar som belyser god 

arbetsmiljö och risker gör att hantverkare agerar mer varsamt och leder närmare till 

Sveriges Byggindustriers mål om nollvision. 
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5.3 Beställare 

Det kan vara svårt att planera inför beställarens revideringar eller om beställaren 

kommer vara långsam på att svara på frågor från entreprenören. Det är en 

stressfaktor som finns och ofta gör att planeringen och tidplanen inte efterföljs. Från 

hantverkarnas sida så upplevs detta som oplanerat och irriterande, då de får lov att gå 

runt från moment till moment och ingenting hinner bli färdigt. Har platschefen mer 

transparens i sin planering och de arbeten som tillkommer kan detta bli lättare för 

hantverkarna att förstå. Hantverkarna har uttryckt positiva åsikter inför att fått se en 

tidplan eller veckoschema som uppdateras regelbundet. Om platsledning på 

respektive projekt ser till att hålla hantverkarna uppdaterade och införstådda varför 

de måste börja på ett nytt moment kommer det upplevas som ett mindre 

stressmoment i och med att denna förändring kommer med på veckoplaneringen eller 

tidplanen. 

5.4 Kommunikation och arbetsbelastning  

Att kommunikationen fungerar bra är viktigt, men på några projekt har den fungerat 

sämre än vad den borde, enligt hantverkarna. Något som är intressant är att på dessa 

projekt har platscheferna ansett att kommunikationen fungerat bra. Redan där har 

man ett bevis på att kommunikationen inte fungerar så bra som den borde. I båda 

fallen har man haft få eller inga möten, eller också har mötena varit inofficiella. Det 

blev, enligt en av hantverkarna, bättre när hantverkaren sa till om detta till 

platsledningen, och senare hölls regelbundna officiella möten. 

Inofficiella möten är svåra. Det kan vara ett sätt att ha en avslappnad miljö på 

arbetsplatsen och ett sätt att jämna ut en annars väldigt hierarkisk arbetskultur mellan 

hantverkare och tjänstemän. Det finns däremot en risk att det som sägs på de 

inofficiella mötena inte tas på allvar eller att mötesdeltagarna inte är fullt fokuserade 

och att information därav missas för att personen inte lyssnade. Ofta sker dessa 

inofficiella möten under raster eller innan arbetsdagen har börjat, vilket inte alla 

uppskattar. Dessutom innebär en rast enligt 15§ i Arbetstidslagen att man som 

arbetstagare inte är tvungen att vara på arbetsplatsen under rasttiden. På så vis är det 
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orimligt att använda rasten som inofficiella möten då detta förutsätter att alla är kvar 

på arbetsplatsen för att ta del av informationen.  

Om det istället hålls officiella möten på exempelvis morgonen ökas tydligheten och 

alla berörda är samlade. Ingen information riskerar att falla mellan stolarna för att 

någon inte förstod att det var ett möte. Detta minskar i sin tur missförstånd och 

kommunikationsmissar vilket leder till att projektet inte känns oplanerat. Oplanerade 

moment är, som tidigare framlagts i resultatdelen, en av de största stressfaktorerna 

för både tjänstemän och hantverkare. För att motverka det här skulle Peab kunna ta 

fram en officiell mötesform baserat på vad platschefer och hantverkare anser är 

viktigt att få veta i det dagliga arbetet. Om detta sedan innebär ett fem minuter långt 

möte varje morgon eller färre, något längre möten en till två gånger i veckan är något 

berörda personer får diskutera fram inom företaget. 

Arbetsbelastningen är överlag för hög enligt fyra av de fem platschefer som blev 

intervjuade.  Det tillkommer idag väldigt mycket administrativt arbete och speciellt 

vid ÄTA-arbeten. Det som har halkat efter i deras projekt är ÄTA-hanteringen och 

planeringen inför kommande moment. Detta hade inte varit ett problem om man i rätt 

tid tog in fler tjänstemän på projektet. Anledningen till varför detta inte görs är brist 

på resurser. Det är svårt att sätta in en tjänsteman på projektet eftersom alla 

tjänstemän oftast är ute på sina egna projekt. Har man fler tjänstemän som arbetar 

heltid på kontoret, som entreprenadingenjörer och kalkylatorer kan de agera som ett 

stöd till produktionen på de projekt som behöver det och sedan återgå till att räkna på 

jobb och styra upp organisationen på övriga projekt.  

ÄTA-hanteringen som krävs från beställaren och från lagkrav underlättas om man 

har fler tjänstemän från början. Två av platscheferna i intervjuerna sa att projektet de 

var på hade kunnat gå bättre ekonomiskt om de hade fler tjänstemän för att hjälpa till 

med den hanteringen. På dessa projekt har de hanterat ÄTA i efterhand och det krävs 

då extra tid eftersom en del av informationen är bortglömd eller borttappad. 

Anledningen till att man inte kunde hantera det från början var för att det var för lite 

resurser och tjänstemännen inte hade tid. Hade man på dessa projekt satt in en extra 

resurs på tjänstemannasidan, antingen i form av entreprenadingenjör, arbetsledare 
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eller annat, så hade det underlättat arbetet och gjort att hanteringen i efterhand inte 

hade behövts. Den extra tiden som det tar efteråt anser de två platscheferna vara värd 

att prioritera under arbetets gång. 

5.5 Tillbud 

Rapportering av tillbud, olyckor och riskobservationer ses överlag som positivt från 

de intervjuade. Det var däremot endast ett av projekten där rapporteringen fungerade 

som Peab har satt upp som mål. På detta projekt har det uppstått en positiv rivalitet 

mellan UE och huvudentreprenör där de rapporterar på varandra. Ser de en 

riskobservation för den andre så rapporteras denna in till systemet. Det finns ett 

samband på detta projekt där det syns att ju fler riskobservationer som kommer in 

desto färre olyckor och tillbud sker på projektet. En vanlig åsikt bland hantverkare på 

de andra fyra projekten är att det är bra att riskobservera men de gör det inte själva. 

De anser att man löser problemet när man ser det istället för att ta upp telefonen och 

skicka in ett meddelande om det. Detta är en tröskel som de måste ta sig förbi påstår 

en av platscheferna. Platschefen menar att rapportera in riskobservationer är så pass 

nytt att det kommer ta några år innan det blir lika naturligt som att rapportera in 

tillbud och olyckor. 

5.6 Felkällor 

Detta examensarbete är intervjubaserat och det har genomförts tio intervjuer, fem 

med platschefer och fem med hantverkare. Att basera slutsatser om arbetsmiljö och 

stress på dessa tio är osäkert. Optimalt hade varit att ha fler intervjuer, både med 

hantverkare och platschefer, och att även inkludera andra tjänstemän än platschefer, 

så som mättekniker och arbetsledare. Detta hade givit ett bredare perspektiv och fler 

idéer som hade kunnat ge insikt i hur planeringen skulle kunna förbättras till förmån 

för arbetsmiljö. 

Vidare har ingen kvantitativ metod använts. Detta på grund av att framförallt var det 

många av de intervjuade som sade hur saker borde göras, inte hur det faktiskt går till, 

trots att de garanterats att vara anonyma i rapporten och inför företaget. Möjligtvis 

anser de intervjuade att de egentligen gör på fel sätt gentemot vad som är sagt inom 
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företaget och vill inte riskera att bli uthängda för det. Här kommer 

anonymitetsaspekten från till exempel en enkätundersökning in. Om inte de som 

lämnar ut enkäten vet vem som har svarat vad så är det lättare att svara helt ärligt. 

Problemet med en enkät är att det är svårt att komma åt frågor som frågar “varför?”. 

Även om enkäten innehåller fritextsvar kan dessa bli kortfattade och det går inte att 

ställa motfrågor.  
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6. AVSLUTNING 

I detta kapitel knyts undersökningen som är gjord ihop och frågeställningen 

besvaras. I detta kapitel beskrivs hur en god planering leder till en god arbetsmiljö. 

Det ges rekommendationer att det behövs en tydligare struktur i organisationen. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare studier. 

6.1 Slutsats 

Det behövs bättre information från Peabs sida till sina platschefer att den långsiktiga 

arbetsmiljön blir bättre om platscheferna tar sig tiden att planera projektet ordentligt. 

Dessutom kan både den psykosociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön för 

hantverkare påverkas positivt om de får möjlighet att delta och komma med 

synpunkter någon gång i planeringsstadiet. De flesta platschefer uppskattar en 

tydligare struktur i organisationen inför ett nytt projekt, och ju tidigare detta går att 

fastställa i planeringen desto bättre. Denna struktur handlar främst om vilka personer 

som kommer att ingå i organisationen på projektet.  

Utöver detta skulle hantverkarna uppskatta att viktig information meddelas på 

officiella möten även om informationen nämnts på ett inofficiellt möte. Detta med 

anledning av att många inofficiella möten sker i samband med rast eller innan 

arbetstid och hantverkarna därför inte kan förväntas vara uppmärksamma på 

arbetsrelaterade saker då. Kopplat till officiella möten är också att även 

arbetsberedningarna ska vara officiella och ske i god tid. Hantverkarna skulle även 

uppskatta fler arbetsberedningar då dessa tjänar som bra påminnelser även om de 

berörda hantverkarna har utfört momentet flera gånger förut. Detta kortar dessutom 

ned inkörningsperioden på varje nytt moment och produktionen flyter således på 

bättre. 

6.2 Rekommendationer 

Utifrån de slutsatser som tagits upp har fem rekommendationer utformats för att 

förbättra produktionsplaneringen och vad som är bra att tänka på med den vidare 

utvecklingen. 
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6.2.1 Mer tid till planering av projekten 

Se till att inte försöka påbörja produktionen för tidigt. Att låta projektets planering ta 

den tid den tar kommer att gynna produktionen i slutändan. Inte minst för den 

psykosociala hälsan. Upplevs ett projekt som planerat minskar detta stressen som i 

sin tur leder till att olyckor och tillbud minskar.  

6.2.2 Tydligare struktur i organisationen 

Prioritera att ha en tydligare struktur i organisationen i ett tidigt skede. Planeringen 

inför kommande moment och utformning av arbetsplats förenklas om organisationen 

redan finns. Krävs det särskilda utbildningar eller kompetens för arbetet går det redan 

innan projektet har startat att börja dra i dessa trådar. Det leder också till att enklare 

utföra nästa rekommendation. 

6.2.3 Hantverkare med i ett tidigare stadie 

Se till att ta med hantverkare in under planeringsstadiet. Att ta in hantverkare i ett 

tidigare skede än produktionen gynnar inte bara planeringen inför kommande 

moment utan gynnar även hantverkaren. Hantverkaren får en bild av vad projektet 

kommer innebära och kan redan innan produktionen sätta sig in i projektet för en 

smidigare produktionsstart. Hantverkare kan vara med och undvika missar med 

planeringen för bodetableringar, hjälpmedel och tillvägagångssätt för olika 

arbetsmoment. 

6.2.4 Undvik inofficiella möten 

Få ut all information som behövs genom officiella forum. Se till att alla har 

möjligheten att ta del av informationen som förmedlas så det inte blir information 

som faller mellan stolarna. Att avsätta fem minuter varje morgon för ett officiellt 

möte har visat sig varit uppskattat och skapar i sin tur ett bra forum för 

arbetsberedningar. 

6.2.5 Fler arbetsberedningar 

Gör fler officiella arbetsberedningar då detta uppskattas av hantverkarna och får 

arbetsmomenten att flyta på snabbare redan från början. Detta leder också till att 
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produktionen upplevs som mer planerad och strukturerad som i sin tur leder till 

mindre stress. 

6.3 Förslag på fortsatta studier 

6.3.1 Studera platschefers/tjänstemännens psykiska ohälsa. 

Flera platschefer upplever att de under långa perioder haft hög eller väldigt hög 

arbetsbelastning. En platschef anser att det ofta fokuseras på hantverkarnas 

arbetsmiljö och att ansvaret för att förbättra den läggs på platscheferna, men utan att 

det tas hänsyn till att arbetsbelastningen för platscheferna ökar. Fortsatta studier 

skulle därför med fördel kunna fokusera på just denna aspekt.  

6.3.2 Studera arbetsberedningars effektivitetsgrad. 

I rapporten refereras det till Sveriges Byggindustriers effektivitetskurva för 

arbetsberedningar. En studie som kan göras är undersöka effektivitetsgraden mer 

djupgående.  

6.3.3 Hur man uppnår rekommendationerna 

Rapporten har kommit fram till fyra rekommendationer för företaget att prioritera 

inför produktionsplaneringen. En vidare studie är att försöka komma fram till hur 

man praktiskt tillämpar dessa.   
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjufrågor till platschefer 

Planering: 

• Beskriv översiktligt hur projektet planerades innan produktionsstart 

o Användes en mall vid produktionsplaneringen? 

o Vilket upplägg hade ni? 

o Vilka deltog? 

o Fanns det ett speciellt fokus eller något som det lades extra tid kring? 

• Fanns det speciella omständigheter som påverkade planeringen? 

o Lång/kort tid för planering 

o Fokusområden (god ekonomi, sysselsättning av hantverkare, 

arbetsmiljö mm.) 

• Togs hänsyn till hantverkarnas åsikter och idéer när moment skulle planeras? 

• Användes MAP-kalkyl vid planering av tidplan? 

• Hur såg riskbedömningen ut innan produktionen startade? 

• Hur såg förutsättningarna från beställare ut? 

• Hur mycket använder man sig av arbetsmiljöplanen/riskbedömning under 

projektets gång? 

• Kompletteras AMP och riskbedömning under projektets gång eller accepteras 

de som de är? 

• Vilken roll spelade tidigare statistik vid planering av arbetsmiljö och 

riskbedömning? 

• Var skyddsombudet med under produktionsplaneringen? 

o Om inte: varför inte? 

Beställare 

• Hur såg kraven från beställaren ut angående arbetsmiljön? 

• Fanns alla AMA-poster med från anbudsskedet för arbetsmiljön eller 

behövdes ÄTAor? 

• Hade du tillräckligt med resurser för att uppnå alla krav som ställs på 

arbetsmiljökvalitén? 

• Uppstod arbetsmiljökrav som inte gick att ta betalt för? 

Kommunikation & arbetsbelastning 

• Hur såg kommunikationsflödet ut mellan tjänstemän och hantverkare? 

Information ut och återkoppling 

• Uppdaterades hantverkare om tidplanen och hur produktionen fortlöpte? 

• Har det uppstått konflikter mellan personal? 

o Tj.män/HV 
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o HV/U.E 

o Tj.män/U.e 

o Annat? 

o Om Ja:  

▪ Uppstod konflikten pga grupperingar på arbetsplatsen? 

▪ Ledde konflikten till grupperingar på arbetsplatsen? 

o Gjordes aktiviteter för att motverka grupperingar? 

o Negativa/positiva konsekvenser av grupperingar? 

• Hur var stämningen i bodarna? 

• Hur upplevdes arbetsbelastningen under projektets gång? 

• Hölls det regelbundna APT-möten? Diskuterades arbetsmiljön på dessa? 

• Hur såg tidplanen ut? Följdes den? 

• På vilka moment gjordes arbetsberedning och vilka var det som deltog?  

Tillbud 

• Vilka slags tillbud och olyckor har skett under arbetets gång? 

• Har det skett olyckor som inneburit sjukskrivning? Vilken typ av olyckor i så 

fall? 

• Hur såg arbetsplatsen ut?  

o Var det stökigt? 

o Fanns det “riskzoner”? 

• Hur fungerade tillbudsrapporteringen? 

o Hur mycket rapporterades in?  

o Hur funkar systemet? 

o För/nackdelar? 

Skyddsrond 

• Gjordes Skyddsronder regelbundet? Vilket intervall var det i så fall? 

• Fanns skyddsrondsprotokollen upphängda? 

• Hur gjordes återkoppling/lösning på det som togs upp på skyddsronderna? 

Eller blev det återkommande varje gång? 

Övrigt 

• Uppstod det moment under projektets gång som ej var planerade? Vilka typer 

av moment i så fall? 

• Hur upplever du arbetsmiljön på företaget i stort?  

• Tror du man prioriterar bort arbetsmiljö om tiden inte räcker till? Varför? 

Varför inte? 

• Hur såg bodarna ut? 

o Var det stökigt?  

o Fanns det utrymme att förvara saker på? 

o Kontoren? 

o Skåpen till hantverkarna 
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• Hur var stämningen i bodarna? 

• Hade du velat att något annat togs upp under produktionsplaneringen? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till hantverkare 

Riskbedömning/planering 

• I vilket skick var den tekniska utrustningen? 

• Hur såg arbetsplatsen ut? 

• Upplevdes några platser som farliga eller riskzoner? 

• Hur var stämningen i bodarna? 

• Gjordes arbetsberedningsmöten inför nya arbetsmoment? Vilka deltog på 

dessa möten? 

• Uppdaterades ni som hantverkare om tidplanen och hur produktionen 

fortlöpte? 

• Kände du att man tog hänsyn till dina åsikter när moment skulle planeras? 

• Hade du synpunkter på arbetsmiljön under projektets gång? Blev det någon 

skillnad? 

Tillbudsrapportering 

• Hur såg arbetsplatsen ut? 

• Har du OTR-appen? 

o Använder du den? 

• Hur ställer du dig till att rapportera in tillbud och olyckor? 

Kommunikation 

• Hur fungerade kommunikationen mellan arbetsledning och hantverkare? 

• Hölls det regelbundna APT-möten? Diskuterades arbetsmiljön på dessa 

möten? 

• Har det uppstått konflikter mellan personal? 

o Tj.män/HV 

o HV/U.E 

o Tj.män/U.e 

o Annat? 

o Om Ja:  

▪ Uppstod konflikten pga grupperingar på arbetsplatsen? 

▪ Ledde konflikten till grupperingar på arbetsplatsen? 

o Gjordes aktiviteter för att motverka grupperingar? 

o Negativa/positiva konsekvenser av grupperingar? 

•  

• Uppstod det moment under projektets gång som upplevdes oplanerade? 

• Hur upplevdes arbetsbelastningen under projektets gång? 

Skyddsrond 

• Gjordes det skyddsronder? Vilket intervall var det i så fall? 
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• Upplevdes det som att säkerheten förbättrades efter skyddsronden? 

• Anslogs protokollen i bodarna? 

Övrigt 

• Hur upplever du arbetsmiljön på företaget i stort?  

• Sker det en positiv utveckling med det arbete som läggs ner? 

• Uppstod det moment under projektets gång som ej var planerade? Vilka typer 

av moment i så fall? 

• Anser du att skyddsombud borde vara med tidigare i produktionsplaneringen? 

Tror du att det finns risker som kan planeras bort tidigare på så sätt?  

• Tror du man prioriterar bort arbetsmiljö om tiden inte räcker till? Varför? 

Varför inte? 

•  Hur såg bodarna ut? Var det stökigt? Fanns det mycket plats och utrymme? 

 


