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Abstract

An analysis of the current state of building work
environment co-ordination and potential
improvements

Aryan Batti, Jakob Hedlund

The purpose of this thesis is to analyse the current state in the construction sector
within the co-ordination of building work environment. The outcome of the analysis
will be implemented in a process model which aims to secure a safe work
environment. As a result of a change in the Swedish Work Environment Act in 2009
the government presented two new titles in the construction sector. The two new
titles were named: building work environment coordinator for design and planning 
(BAS-P) and building work environment coordinator for execution
(BAS-U).Together they are responsible for the building work environment
co-ordination throughout the whole building process

The information gathering for the study was mainly based on interviews carried out
with professionals with experience from either of the two titles. Although the work
process is regulated by the law but also internally in the companies, there is still a
wide diversity in how the work is executed. The interviews also led to the conclu-
sion that there is a lack of communication between the two parts and further that
some designers are lacking in knowledge of how the designed details are car-
ried out in practice.

After the conclusions above were made, a process model which will encourage active 
communication was developed. The process model is a folder hierarchy which will 
simplify the co-ordination of building work environment for each operator. It is also a 
way for the companies of ensuring that each operator uses the same
documents in order to set a standard and prevent miscommunication.
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete har utförts i samverkan med Skanska Stockholm Hus 

Nord som uttryckte ett behov av en utredning inom ämnet byggarbetsmiljö-

samordning. Studien syftar till att ta fram ett förslag till en arbetsmodell som 

implementeras i entreprenörens samtliga projekt för att säkerställa en god ar-

betsmiljö.  

Den 1 januari 2009 tillkom två nya arbetsroller i byggbranschen i samband med 

en förändring i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. En Byggar-

betsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en byggar-

betsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Rollerna infördes med syftet att 

tillse en god arbetsmiljö under hela byggprocessen och därmed minska antalet 

olyckor i branschen. Arbetet inom byggarbetsmiljösamordning är reglerat till 

viss del i arbetsmiljölagen men hur varje BAS väljer att arbeta varierar. Av den 

anledning skapas en problemställning som resulterar i arbetsmiljörisker, dålig 

kommunikation och kunskapsbrist. Detta examensarbete behandlar hur ar-

betsmiljösamordnarnas arbete fungerar idag. Hur de arbetar individuellt och 

mot varandra, kommunicerar och samverkar samt hur denna viktiga samord-

ning kan förbättras.  

En kvalitativ intervjustudie har genomförts med nio informanter som arbetar 

med byggarbetsmiljösamordning i antingen projektering eller produktion. För 

att erhålla en tillfredställande spridning valdes informanter med olika företags-

bakgrund samt med erfarenhet av olika stora projekt. Utfallet av intervjuerna 

indikerar en brist på kunskap inom arbetsmiljö hos enskilda projektörer, att 

arbetsgången är väldigt inkonsekvent och att de två samordnarna inte kommu-

nicerar tillräckligt mycket. Arbetsmiljöverkets riktlinjer för hur arbetet ska utfö-

ras idag är otydliga och branschens utveckling av arbetsrollerna upplevs gå 

långsamt. Dessa faktorer leder till att det ofta uppstår komplikationer som på-

verkar projekts säkerhet, tid och ekonomi.  

Studiens resultat har legat till grund för rekommendationer som tagits fram. 

Dessa rekommendationer har implementerats i utformningen av en mappstruk-

tur med syfte att förenkla aktörernas arbete inom byggarbetsmiljösamordning. 

 

 

 

Nyckelord: Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P, BAS-U, Säkerhet, Arbetsmiljö  
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Förord 

 

Detta examensarbete är den avslutande delen i Högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik vid Uppsala Universitet. Först och främst vill vi tacka Skanska 

Stockholm Hus Nord och vår handledare Per Welander för visat förtroende och 

vägledning. Vi vill även rikta ett stort tack till Skanska Uppsala för att de har 

tillhandahållit arbetsplats på sitt kontor och Martin Huss som gav inspiration 

till idén. Vidare vill vi tacka vår ämnesgranskare Adam Andersson för all hjälp 

under arbetets gång men även för det stöd som han har gett oss under dessa tre 

år. 

Sist men inte minst, ett stort tack till samtliga informanter från Skanska, NCC, 

Tema, Birka Mark och CondoConsult. Utan er hade detta arbete inte varit möj-

ligt att genomföra. 

 

Uppsala maj 2016 

Aryan Batti och Jakob Hedlund 
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 INTRODUKTION 1.

 Inledning 1.1
Denna rapport innehåller ett examensarbete skrivet på Högskoleingenjörspro-

grammet i Byggteknik på Uppsala Universitet. Arbetet motsvarar 15 högskole-

poäng och genomförs i samarbete med byggentreprenören Skanska Sverige AB, 

Stockholm Hus Nord. I detta avsnitt redovisas en bakgrundsbeskrivning till 

studien samt arbetets syfte och mål.  

  Bakgrundsbeskrivning  1.1.1

 
Arbetsmiljö är i byggbranschen ett högst aktuellt ämne. Inom bygg- och an-

läggningsarbeten sker idag många olyckor, ibland med dödsfall som följd. I den 

svenska arbetsmarknaden är byggverksamhet den näringsgren där flest dödso-

lyckor inträffade år 2014.[1] Många företag har infört mål på nollvision för ar-

betsskador. För att uppnå dessa mål implementeras ständigt nya medel. Den 1 

januari 2009 genomfördes förändringar i Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöver-

kets föreskrifter. Förändringen kom till följd av en anpassning till Europeiska 

Gemenskapens, EG:s, byggplatsdirektiv.[2] Bland annat innebar förändringen 

ett införande av två nya roller, byggarbetsmiljösamordnare för planering och 

projektering(BAS-P) och utförande(BAS-U). Dessa två personer utses av bygg-

herren och ansvarar tillsammans för att en god arbetsmiljö uppehålls under 

hela projektet. BAS-P:s uppdrag är att, från ett arbetsmiljö- och säkerhetsper-

spektiv, samordna samt planera förebyggande åtgärder för det som projekteras 

fram. BAS-U:s uppgift är att samordna arbetsmiljön under byggskedet. Uppgif-

ten är att se till så att det praktiska utförandet sker på bästa möjliga vis, sett från 

ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.[3] Rollerna beskrivs mer ingående i 

avsnitt 2.3.    

Trots att rollerna BAS-U och BAS-P är reglerade till en viss del i arbetsmiljöla-

gen upplevs fortfarande en viss problematik i dess arbetsgång. I dagsläget finns 

ingen konsekvent arbetsgång i branschen för de två rollerna. Hur arbetet sker 

mellan BAS-U och BAS-P varierar på individ- och projektnivå, vilket skapar 

rum för missförstånd och informationsbortfall. Arbetsmoment som inte är väl-

planerade från början innebär en säkerhetsrisk och kan dessutom leda till för-

skjutningar i tidplanen. Resultatet av en sådan förskjutning påverkar även de 

ekonomiska aspekterna.  
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Detta examensarbete behandlar hur arbetsmiljösamordnarnas arbete fungerar 

idag. Hur de arbetar individuellt och mot varandra, kommunicerar och sam-

verkar samt hur denna viktiga samordning kan förbättras.  

 Syfte 1.1.2

 
Många entreprenör- och konsultföretag har direktiv för att styra rollernas ar-

bete till viss del. Inom Skanska finns checklistor och arbetsmallar som ska sätta 

riktlinjer för en BAS:s arbetsgång men hur mycket dessa följs skiftar. Syftet med 

denna studie är att säkerställa en säker, effektiv och ekonomisk byggarbetsmil-

jösamordning. Vidare att uppmuntra aktörer i branschen till att arbeta med en 

mer enhetlig och konsekvent metodik. Syftet kan delas upp i tre delar:  

1. Kommunikation i projekteringen och produktion  

Hur kommunikationen och samverkan mellan BAS-P och BAS-U kan 

förbättras och struktureras genom hela byggprocessen.  

 

2. Ansvarsöverlämnande 

Hur överlämnandet av arbetet från BAS-P till BAS-U kan bli tydligare 

och mer normaliserat.  

 

3. Återföring av erfarenheter 

Hur erfarenhet på ett enkelt sätt kan samlas och tas vidare till framtida 

projekt.  

 

  Mål 1.1.3

 
Målet med detta examensarbete är att utifrån samlad data från intervjuer få en 

överblick av hur arbetsmiljösamordning utförs idag. Med genomförd analys 

som grund ska rekommendationer för förbättringsåtgärder presenteras.  Vidare 

ska en arbetsmodell tas fram vilken aktörer i branschen kan nyttja för en mer 

effektiv byggarbetsmiljösamordning.  

 

  Frågeställning 1.1.4

 
 Vad är den underliggande orsaken till att samarbetet mellan BAS-P och 

BAS-U ofta inte fungerar bra idag? 
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 Vad är en lämplig arbetsmetod för att bidra till en bättre byggarbetsmil-

jösamordning? 

 

  Avgränsning 1.1.5

 
Undersökningen och omfattningen av detta examensarbete har som ovan 

nämnt omfattat 15 högskolepoäng och borde först och främst avgränsas med 

avseende på detta. Vidare är arbetsmiljö ett brett område i byggbranschen då 

det på ett eller annat sätt föreligger riskmoment i alla utförda arbetsuppgifter. 

Av den anledningen är examensarbetet avgränsat till arbetsmiljö på byggar-

betsplatsen och vidare inom arbetsgången mellan BAS-U och BAS-P.  

Informationssamlingen bestod till största del av en intervjustudie som avgrän-

sats till att endast inkludera informanter som själva har haft rollen som BAS-P 

eller BAS-U. I en av intervjuerna är en av informanterna yrkesverksam som 

projekterings- samt projektledare men agerar även konsult inom byggarbets-

miljösamordning och utbildar inom området. Genom att avgränsa antalet inter-

vjuer och vilka som intervjuas blir resultatet en relativt smal återspegling av 

gemensamma uppfattningen på företags- samt branschnivå. Examensarbetets 

validitet påverkas således av de avgränsningar som nämnts ovan.   

 

  Företagspresentation 1.1.6

 

 Allmänt 1.1.6.1

 
"Skanska är ett av världens ledande byggföretag. Vi skapar framtidens samhälle." 

Skanska är, som de själva beskriver, ett av världens ledande byggföretag. Under 

de 129 år som företaget varit verksamma har de växt till att bli en stor byggkon-

cern med ett antal dotterbolag världen över.[4] Skanska Sverige AB är koncer-

nens huvudföretag. Företaget är uppdelat i fyra verksamhetsområden; bygg- 

och anläggning, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastruktur-

utveckling (offentlig-privat samverkan). De tre senare nämnda har vuxit fram 

ur bygg- och anläggningsverksamheten.[5] 

På Skanska ses det som en självklarhet att ta ansvar för samhället de verkar i. 

Nedan ses de fyra grundstenarna i Skanskas värderingar som företag.[6] 
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Figur 1.1      Skanskas värderingar 

 

 

 Hur Skanska arbetar med arbetsmiljö  1.1.6.2

 

Skanska arbetar aktivt och ständigt för att förbättra arbetsmiljön på sina projekt. 

Under en sjuårsperiod fram till 2014 minskades antalet skador med mer än 50 

procent och målsättningen är att ytterligare halvera denna siffra. För att nå 

dessa mål har Skanska arbetat på ett antal fronter, där de exempelvis införde 

krav på skyddsglasögon, organiserade byggarbetsplatser, etc. Vidare arbetar 

Skanska även aktivt med att säkerställa sina underentreprenörers säkerhet ge-

nom att undersöka antalet incidenter som skett under arbeten utförda på 

Skanskas räkning. För att undersöka antalet olyckor som skett under ett år och 

lett till frånvaro, viktar Skanska dessa timmar med en miljon utförda arbets-

timmar. [7] 

Skanska har infört rutiner som ska förebygga olyckor på arbetsplatsen, exempel 

på det är Safety Week och säkerhetsstopp. Safety Week arrangeras årligen av 

Skanska och innebär en vecka där hela företaget har full fokus på säkerhet. 

Varje år belyses ett specifikt tema i vilken Skanska vill bilda sina medarbetare 

inom i förebyggande syfte. 2016 är temat "Daglig Genomgång" vilket innebär 

att det dagligen fastställs vilka moment som ska genomföras, om rätt förutsätt-

ningar finns och om samtliga risker har tagits i beaktning. År 2009 infördes sä-

kerhetsstopp som rutin i samband med aktuella årets Safety Week. Säkerhets-

stopp innebär att företagets produktion globalt stannas upp en angiven tid-

punkt för att efter en allvarlig olycka diskutera vad som har skett, hur det 

skedde och hur det förebyggs.[8] 

Se Skanskas arbetsmiljöpolicy i bilaga  
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 Litteraturstudie 1.2

  Arbetsmiljölagen 1.2.1

 
Arbetsmiljölagens första kapitels första paragraf lyder: 

"1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö. (Paragrafen ändrad genom 1994:579)" 

AML, Arbetsmiljölagen, är en samling regler som kompletterar Sveriges lagar 

och det är upp till varje arbetsgivare att se till att dennes arbetsplats uppfyller 

dessa. I AML står vidare hur samverkan ska ske mellan arbetsgivare och arbets-

tagare inom exempelvis skyddsombudsfrågor.   

De fem pelarna i AML är god arbetsmiljö inom: tekniska, fysiska, arbetsplatsor-

ganisatoriska, sociala faktorer och mängden mental belastning. Samlingen blev 

först antagen år 1977 och har sedan dess reviderats kontinuerligt för att riktlin-

jer för arbetsmiljön ska vara så tydliga och främjande för ändamålet som möj-

ligt. Parallellt med arbetsmiljölagen antogs även arbetsmiljöförordningen år 

1977.[9] 

Under de revideringar som har skett i omgångar har EG:s byggplatsdirektiv, 

som tagits fram i samband med bestämmelser ifrån Europeiska kommissionen, 

exempelvis tillfört 3 kap § 14 i början av 90-talet. I denna bestämmelse infördes 

ett större ansvar på projekteringssidan för fristående projektörer men även för 

tillverkare av prefabricerade byggnadselement. En av huvudfrågorna för bygg-

platsdirektivet var att byggherrar skulle göra ett val av byggarbetsmiljösam-

ordnare, BAS, i sina projekt. En BAS i planering- och projekteringsfasen (BAS-P) 

och en i utförandefasen (BAS-U) av byggprocessen.  

I och med antagandet av förslaget om BAS-P och BAS-U som obligatoriska rol-

ler 1 januari 2009, för samtliga byggprojekt, blev EG:s vision verklighet och 

dessa regleras i AML under § 6-7. Det ska dock understrykas att byggherren 

ändå har yttersta ansvaret och att de två BAS-rollerna därför står underordnade 

den som är byggherre i den hierarkiskt uppbyggda föreskriften byggnads- och 

anläggningsarbete (Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, 1999:3).[2] 

Tidigare innebar brott mot arbetsmiljöverkets förordningar böter och var direkt 

straffbelagt. Efter en omformning av bestämmelserna och en antagning av 

dessa 1 juli 2014 så infördes istället sanktionsavgifter för överträdelser. Den 

principiella skillnaden är att sanktioner som utfärdas innebär en direkt avgift. 

Tidigare polisanmäldes överträdelser och fördes vidare till domstol.[10] 
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  Arbetsmiljöplan 1.2.2

 
I följande avsnitt kommer begreppet arbetsmiljöplan att beskrivas, både vad det 

syftar till men även hur en arbetsmiljöplan är uppbyggd. Det kommer även att 

anges vem som utfärdar denna och har ansvar för dess giltighet. 

En arbetsmiljöplan, AMP, är ett dokument som styr projektets arbetsmiljö och 

syftar till att belysa exempelvis risker som föreligger på byggarbetsplatsen. 

AMP-guiden är ett digitalt hjälpmedel som är framtaget av Svenska Byggbran-

schens Utvecklingsfond, SBUF, för att underlätta upprättningen av ett projekts 

AMP. Det är BAS-P som har ansvar för att denna upprättas. För att det inte ska 

uppstå några tveksamheter och informationsbortfall får det endast existera en 

AMP per projekt och tidpunkt. 

Förutom en upprättad AMP måste även byggherren skicka in en förhandsan-

mälan för byggarbetsplatsen till Arbetsmiljöverket enligt §7 i AFS 1999:3. En 

förhandsanmälan är obligatorisk för alla projekt som beräknas bedrivas av 20 

samtidigt sysselsatta personer och under en period av 30 arbetsdagar eller mer; 

då sammanlagda tiden för arbetande personer överstiger 500 dagar. 

En AMP ska upprättas innan etablering av byggplats och ska uppdateras och 

användas under hela projektets byggskede. Ansvaret för att denna finns upp-

satt på byggarbetsplatsen ligger hos den som är BAS-U på projektet. Denna 

person ansvarar dessutom för att eventuella justeringar och anpassningar görs i 

utförandefasen. 

Innehållet i en AMP ska vara så omfattande att inga säkerhetsrisker på byggar-

betsplatsen ska vara odokumenterade. Vidare ska AMP på projektet även inne-

hålla regler och hur arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat. Några exempel 

som Arbetsmiljöverket tar upp som ska behandlas för att en god arbetsmiljö ska 

erhållas är: 

 arbete med risk för fall 

 schaktningsarbete med risk för ras 

 arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen 

 arbete i närheten av högspänningsledningar 

 arbete som medför risk för drunkning 

 arbete i brunnar och tunnlar 

 arbete vid vilket sprängämnen används 

 arbete med montering av tunga byggelement 

 arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 
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 rivning av bärande konstruktioner, hälsofarliga material eller ämnen 

Utöver ovanstående exempel bör det tas i särskild beaktning i en AMP om pro-

jekt som bedrivs är i närheten av pågående verksamhet; i ett sådant fall till-

kommer en tredje part som potentiellt kan drabbas.[11] 

 

  Byggarbetsmiljösamordnare 1.2.3
 

Under detta avsnitt kommer begreppet BAS att förklaras. Såväl juridiska ramar 

som rent praktiska arbetsuppgifter kommer att beskrivas för de två rollerna. 

En BAS utses, som i inledningen nämnts, av byggherren. I projekterings- och 

planeringsfasen utses en BAS-P som sedan överlämnar arbetet till en BAS-U 

och arbetar vidare med frågorna i projektets utförandefas. Det är byggherrens 

ansvar att se till att personen i fråga har tillräcklig kompetens, utbildning och 

erfarenhet för uppdraget. Byggherren har även rätt till att utse sig själv till BAS-

P och/eller BAS-U om denne är lämplig utifrån ovanstående resonemang, enligt 

AML 3 kap § 6.[2] 

Som det understrykes i avsnitt 1.3.1 bör det tas i beaktning att delegeringen inte 

på något sätt innebär att byggherren frigörs från ansvar vid en olycka, då denne 

alltid innehar yttersta ansvaret enligt, AML 3 kap § 6: 

"Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete kan utse sig själv eller nå-

gon annan till byggarbetsmiljösamordnare. Om någon annan har utsetts befrias dock 

inte den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete från ansvar för sådana 

arbetsuppgifter."[2] 

BAS som utses kan vara antingen juridisk eller fysisk person. Skillnaden mellan 

dessa är att en juridisk person kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, landsting, 

etc. I en sådan situation fungerar BAS:en som en kontaktperson till juridiska 

personen. En fysisk person är en enskild människa.[3] 

 

 BAS-P 1.2.3.1

 

BAS-P står som tidigare nämnt för byggarbetsmiljösamordnare för planering 

och projektering. Denna person erhåller det organisatoriska ansvaret för att 

samordna byggarbetsmiljön. I lagtexterna i AML står ett flertal arbetsuppgifter 

som är angivna för BAS-P och byggherre och det bör därför klargöras tidigt i 
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processen vilket ansvar respektive aktör har, givet att det är två enskilda indi-

vider.  

Begreppet BAS-P tillkom i samband med ändringen i AML 1 januari 2009. Ur 

AML 3 kap § 7a samt AML 4 kap § 8 erhålles att det finns tre huvudsakliga 

uppgifter som arbetsmiljöverket har utformat för en BAS-P. Dessa tre princip-

uppgifter är[2]: 

 sammanställa och samordna rådande arbetsmiljöregler 

 noggrant tidsplanera de olika arbetsmomenten 

 upprätta projektets obligatoriska dokument såsom arbetsmiljöplan och 

förhandsanmälan 

BAS-P ska vidare se till att tillräckliga riskinventeringar utförs för de planerade 

arbetena, samt att det upprättas en arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan. En 

APD-plan upprättas för att samtliga aktörer på byggarbetsplatsen ska vara 

medvetna om placering av exempelvis återsamlingsplats, in- och utfarter, 

transportvägar, hissar, brandsläckare, etc. Även APD-planen är ett levande do-

kument och kan jämföras med AMP ur avseendet att den ständigt måste upp-

dateras och justeras. Skillnaden är att det kan förekomma flera APD-planer på 

ett och samma projekt. 

Som BAS-P är det möjligt att certifiera sig på två nivåer, BAS-P Normal och 

BAS-P Kvalificerad. Certifieringen baseras på personens erfarenhet av bygg-

branschen. För normal nivå krävs fem års dokumenterad erfarenhet av prak-

tiskt arbete inom byggbranschen, varav minst tre år ska avse arbete med projek-

tering eller projekteringsledning. För kvalificerad nivå krävs minst sju års do-

kumenterad erfarenhet, varav minst fem år ska avse arbete med projektering 

eller projekteringsledning.[12]  

 

 BAS-U 1.2.3.2

 

Samtidigt som BAS-P, infördes även arbetsrollen BAS-U vid ändringen i AML. 

BAS-U står för byggarbetsmiljösamordnare för utförande, det vill säga under 

produktion. I och med överlämnandet från BAS-P tar BAS-U över samord-

ningsansvaret. Då ligger ansvaret hos BAS-U att anpassa och följa upp den pro-

jekterade arbetsmiljöplanen för projektets praktiska arbete och säkerställa en 

god arbetsmiljö på arbetsplatsen.[3] I AML (AML 3 kap 7b och 7f §§) beskrivs 

flertalet uppgifter som BAS-U ansvarar för. Fyra viktiga exempel på BAS-U:s 

funktion är:  
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 granska samordningar mellan aktörer i projektet 

 tillse att arbetsmiljöplan är kontinuerligt objektanpassad, tillgänglig och 

uppdaterad 

 tillse att exempelvis förhandsanmälningen som gjorts till arbetsmiljöver-

ket är anlagd 

 tillse att entreprenörer uppfyller sitt systematiska arbetsmiljöarbete, vil-

ket innefattar deras dokumentations-, tillstånds-, märkningsplikter; att 

entreprenörer har en metodik för riskanalys och riskhantering [2] 

 

BAS-U ska även se till att de arbetsmetoder och den utrustning som används 

uppfyller arbetsmiljöverkets regler. Denne ska även se till att skyddsronder ut-

förs och att erforderlig skyddsanordning tillhandahålls på arbetsplatsen.[2]  

Likt BAS-P finns två nivåer av BAS-U; BAS-U normal och BAS-U kvalificerad. 

För normal krävs fem års dokumenterad erfarenhet av byggbranschen, varav 

minst tre år ska avse arbete inom produktions- eller byggledning. För kvalifice-

rad nivå krävs sju års dokumenterad erfarenhet av byggbranschen, varav minst 

5 ska avse produktions- eller byggledning. [12] 

 

  Tidigare examensarbeten 1.2.4

 
Författarna fann två tidigare examensarbeten som behandlar ämnet byggar-

betsmiljösamordning, en indikation på att det fortfarande finns mycket outfors-

kat i området. Det ena behandlar vad ändringen år 2009 av arbetsmiljölagen och 

införandet av byggarbetsmiljösamordnare fick för inverkan i praktiken. Det 

andra arbetet behandlar överlämnandet inom byggarbetsmiljösamordning, hur 

överlämnandet sker idag samt hur processen kan förbättras. 

Det sistnämnda behandlar liknande delar av ämnet som denna rapport men 

med andra infallsvinklar. Dessutom undersöker studien överförandet hos ett 

specifikt företag, Sh Bygg, som ej har studerats i detta arbete. Det resulterar i att 

perspektiven och omfattningen på resultatet blir olika. I denna rapport är över-

lämnandet en viktig del, men det är mer arbetsgången i helhet som analyseras.   
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 METOD 2.

 
I detta avsnitt beskrivs den metod som författarna valt för genomförandet av 

arbetets informationssamling; en beskrivning av den generella arbetsgången 

samt utförandet av intervjustudien.  

 Val av metod 2.1

 

Arbetets inledande del består av en litteraturstudie för att bygga en faktagrund 

om arbetsrollerna. Eftersom resultatet främst baserades på informanters åsikter 

och uttalanden representerar en intervjustudie majoriteten av informationssam-

lingen. För att uppnå en hög validitet i undersökningen intervjuades ett antal 

personer med erfarenhet av rollen som BAS-U och/eller BAS-P. På så vis togs 

båda sidors åsikter och perspektiv med i beaktning vilket gav en bra grund för 

genomförbarheten av den framtagna mappstrukturen. Det var av särskild vikt 

att en tillfredställande spridning erhölls för att en gemensam arbetsgång som 

passar de två parterna skulle hittas. För att få en simulering av hur ämnet kol-

lektivt uppfattas genomfördes intervjuer med informanter av olika företagstill-

hörighet, samt med erfarenhet från projekt av varierande storlek. Det insamlade 

materialet från intervjuer och litteraturstudier sammanställdes för att bilda den 

slutliga rapporten. 

Under arbetets gång fördes en kontinuerlig kommunikation med handledare 

samt ämnesgranskare. Både de personliga nätverken samt informanters nätverk 

nyttjades för att hitta ytterligare informanter.  

 

 Intervjuer 2.2

 

För att säkerställa en användbar informationssamling var det av stor vikt att en 

passande intervjumetodik valdes. Först och främst var det nödvändigt att fast-

slå om en kvalitativ eller kvantitativ undersökning skulle genomföras. En kvan-

titativ undersökning är oftast mer förekommande i naturvetenskapliga under-

sökningar, exempelvis då befintliga teorier testas.  För att få en giltighet i resul-

tatet är intervjuerna strukturerade och exakt likadant utförda för alla intervju-

objekt, ofta i form av enkäter. I en kvalitativ undersökning är målet inte känt 

från början. Intervjuernas innehåll varierar från informant till informant och 

ingen intervju blir den andra lik. Det skapas rum för analys, tolkning och re-
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flektion.[13] Dessa två intervjutekniker är motpoler. I praktiken har en intervju 

ofta en heterogen karaktär och innehåller inslag av båda delarna. 

För undersökningen i detta arbete var en kvalitativ undersökning lämplig. 

Detta eftersom resultatet skulle komma att bygga på informanternas åsikter och 

tankar. Det sökta resultatet var inte heller känt initialt, utan arbetades fram i 

takt med att intervjuer genomfördes. För att få ett mer representativt resultat 

krävdes dock inslag av kvantitativ natur. Anledningen är att intervjuerna skulle 

vara jämförbara. Utfallet blev en semi-strukturerad intervju där samma frågor 

ingick i samtliga intervjuer (Se Bilaga 1), dock med en öppen dialog med ut-

rymme för avvikelser och följdfrågor. Informanterna gavs möjlighet till att re-

flektera över hur de tycker byggarbetsmiljösamordning fungerar idag och hur 

det kan utvecklas i framtiden.  

Totalt skulle 9 personer intervjuas.  För att skapa en bred bild av branschen, 

söktes informanter från olika företag och med olika arbetserfarenheter. Förfat-

tarna önskade även intervjua en tredje part. Personen skulle själv inte vara BAS 

utan istället ha instruerat i byggarbetsmiljösamordning, eller på nära håll varit 

involverad som rådgivare. 

  

 Litteraturstudie 2.3

 
Den teoretiska delen av studien utgår främst ifrån internetbaserade källor. För-

fattarna har ansett Arbetsmiljöverkets hemsida som en tillförlitlig källa. Stora 

delar av den information som hämtats kommer från denna källa. Relevant litte-

ratur har även sökts på bibliotek i form av handböcker för byggarbetsmiljösam-

ordnare.  

Utöver det ovan nämnda har checklistor och arbetsmallar samlats från olika 

företag under intervjustudien. Dessa har vidare undersökts och analyserats för 

att en bättre bild av BAS:arnas arbetsgång ska erhållas. 
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 RESULTAT 3.

I följande avsnitt kommer resultatet från den genomförda intervjustudien att

presenteras. Resultatet redovisas med endast informanternas uttalanden som

grund. Till en början sammanfattas intervjuernas utfall för att sedan övergå till

ingående beskrivning av intervjustudien urskilda återkommande problem. Uti-

från informanternas samlade erfarenheter har författarna upprättat ett förslag

på en lämplig arbetsgång för att erhålla en effektivisering av respektive rolls

arbete. Denna arbetsgång presenteras i Bilaga 2. Författarna har valt att ge in-

formanterna anonymitet. Av denna anledning presenteras de som informant

1,2…9.

3.1 Intervjuer

3.1.1 Presentation av informanter
Informant 1
Roll: BAS-U
Företag: Skanska Sverige AB
Erfarenhet av byggbranschen: 26 år

Informant 2
Roll: BAS-U
Företag: Skanska Sverige AB
Erfarenhet av byggbranschen: 24 år

Informant 3
Roll: BAS-U
Företag: Skanska Sverige AB
Erfarenhet av byggbranschen: 33 år

Informant 4
Roll: BAS-U
Företag: Birka markbyggnad AB
Erfarenhet av byggbranschen: 22 år

Informant 5
Roll: BAS-P
Företag: Skanska Sverige AB
Erfarenhet av byggbranschen: 16 år

Informant 6
Roll: BAS-P
Företag: CondoConsult AB
Erfarenhet av byggbranschen: okänt
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Informant 7
Roll: BAS-P
Företag: Tema Bygg & Fastigheter
Erfarenhet av byggbranschen: 31 år

 Informant 8  
Roll: BAS-U 
Företag: NCC 
Erfarenhet av byggbranschen: 28 år 

 Informant 9 
Roll: BAS-U 
Företag: NCC 
Erfarenhet av byggbranschen: 20 år  

 

  Allmänt från intervjuerna  3.1.2

 
Hur en BAS ska arbeta och vilka arbetsuppgifter som rollen innefattar uppger 

samtliga informanter vara medvetna om, oavsett de fall då informanten är BAS-

P eller BAS-U. Dock finns en viss variation i svaren gällande vad dessa arbets-

uppgifter är och vad som krävs av rollen. Det verkar råda en generell inkonse-

kvens i branschens utförande av arbetsmiljösamordning; både hur BAS:arna 

arbetar individuellt på respektive sida men även hur de arbetar i förhållande till 

varandra. Den gemensamma beskrivningen av arbetets syfte är, vilket samtliga 

är överens om, att få med arbetsmiljön på agendan så att alla förstår vikten av 

den. Vidare, att få alla berörda parter involverade i detta tänk och engagera 

dessa i ämnet så varje arbetare kommer hem oskadd efter avslutad arbetsdag. 

Allmänna åsikten är att BAS-P:s viktigaste uppgift ligger i att informera de pro-

jekterande konsulterna om de risker som föreligger; att influera dem till att 

tänka på vad de projekterar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Som BAS-U är det vik-

tigaste att samordna och kontrollera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Både av-

stämma mot de regler som regleras av lagstiftning och de som finns internt 

inom företaget. Samtidigt är det även BAS-U:s uppgift att se till att samtliga på 

byggarbetsplatsen har en positiv inställning till arbetsmiljö. Trots tillräckliga 

skyddsanordningar och riskinventeringar menar flera informanter att det i 

slutändan handlar om vilken attityd respektive person har.  
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Hur aktivt företagen arbetar med att utveckla dessa två roller råder delade me-

ningar om. De flesta menar att branschens fokus på arbetsmiljöfrågor är bra och 

att det under senaste åren finns en positiv utvecklingskurva.  

  Bristande kunskap 3.1.3

 
I samtliga genomförda intervjuer lyftes synpunkten om en brist på förståelse av 

andra parters arbete. De parter författarna syftar på är projektering- och utfö-

randesida. Främst att det finns en okunskap på projekteringssidan om hur arbe-

tet rent praktiskt i byggskedet går till. Det anses att många projektörer har svårt 

att sätta sig in i hur projekterade moment skall utföras, vilket kan leda till bris-

ter ur ett säkerhetsperspektiv. Förutom att arbetet blir mer osäkert och svårge-

nomförligt blir följden en ineffektiv arbetsgång med dubbelt arbete. Detta ef-

tersom entreprenören ändå måste sätta sig in i vad projektören ritat, hitta en 

alternativ lösning samt göra egna riskinventeringar. Enligt informant 3 (BAS-U, 

Skanska) tas arbetsmiljö ofta för givet av beställaren och det förutsätts att ent-

reprenören ska lösa problemen. 

Ovanstående åsikter är främst framförda av informanter med arbetsrollen BAS-

U men även de informanter som är BAS-P resonerar lika. Enligt informant 6 

(BAS-P, CondoConsult) arbetar projektörer och utförare på sätt som skiljer sig 

kraftigt från varandra. Projektörer är ofta teoretiker medan utförare har en mer 

praktisk angreppsmetod på problem. Enligt informanten blir följden en pro-

blematik i kommunikationen då det kan beskrivas som att de två parterna talar 

helt olika språk. Entreprenörer förstår inte vad som sägs på projekteringsmöten 

medan projektörer inte förstår hur det går till på byggarbetsplatsen. Det råder 

därför en problematik i att även utförandesidan har bristande kunskap inom 

projekteringen.  

I genomförda intervjuer framförs flera möjliga lösningar för problemet, som 

exempelvis: 

 alla projektörer ska genomgå en grundläggande arbetsmiljöutbildning  

 att försöka få in "produktionsmänniskor" i tidigt projekteringsskede, alter-

nativt BAS-U  

 att BAS-P ska sitta på byggarbetsplatsen, så personen kan se och förstå 

de moment som sker 

 workshops i tidigt projekteringsskede med representanter från projekte-

rings- samt utförandesidan 



BYGGARBETSMILJÖSAMORDNING 

______________________________________________________________________ 

 

16 
 

 att låta projektörer vara med under utförande av svåra moment   

 

 

  Inkonsekvent arbetsgång 3.1.4
 

Enligt informanterna beror valet av arbetsgång hos en BAS på individen, dess 

arbetsgivare samt på projektets förutsättningar. Detta påverkas också av i vilket 

skede av projekteringen BAS-U blir tillsatt och projektets entreprenadform. In-

formanterna anger att företagen kan ha interna checklistor och arbetsmallar 

som styr arbetet till viss del. Men att dessa skiljer sig åt mellan företagen, även 

om de enligt informant 7(BAS-P, Tema) i stora drag behandlar samma huvud-

punkter. I vilken utsträckning de används varierar dock. En del av informan-

terna styr sin arbetsgång direkt utifrån dem, medan andra arbetar efter erfaren-

het. Följden av detta blir en stor mängd alternativa arbetsgångar då enskilda 

individer väljer att arbeta på skilda sätt. I sin tur leder det till utrymme för in-

formationsbortfall och missförstånd, enligt avsnitt 1.1.1. 

Ur intervjuerna går det att identifiera två tillvägagångssätt för rollen som BAS-

P. Dessa två tillvägagångssätt kan ses som motpoler. Den ena arbetar enskilt 

utan kontinuerlig kontakt med BAS-U under projekteringsskedet. Arbetet blir 

att sammanställa projektörernas redovisade risker samt att göra en första ar-

betsmiljöplan. Den enda kontakt som sker med BAS-U är vid ett strukturerat 

överlämnandemöte.  Den andra typen har en mer kontinuerlig dialog med BAS-

U. Både under projekteringsskedet för att få input men även under produkt-

ionsfasen för att få uppföljning på arbetet. Överlämnandet är inte på samma vis 

definierat till en tidpunkt utan får en mer överlappande karaktär.  Enligt infor-

mant 5 beror valet av respektive typ på intresset för produktion hos den som är 

BAS-P. 

Liknande struktur går att tyda i intervjuerna med de som är BAS-U. Hur myck-

et personen är involverad i projekteringsskedet samt hur överlämnandet sker 

varierar beroende på individen. I intervjuerna tillfrågades informanterna om de 

trodde att en mer strukturerad mall för arbetet skulle förbättra arbetsgången. 

För denne erhölls skiftande svar. De flesta menade att ett fungerande strukture-

rat arbetssätt skulle kunna leda till tydligare arbetsroller och ett mer enhetligt 

arbetssätt i branschen. Informant 2 (BAS-U, Skanska) anser att det speciellt för 

en BAS-P skulle underlätta med en mer ordnad form av kommunikation med 

BAS-U. Informanten anser även att dennes företag har väldigt bra arbetsmallar 

till respektive roll men att de för BAS-P behöver utvecklas. Informant 6 (BAS-P, 
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CondoConsult) menar att tryggheten i rollen som BAS hade ökat samt att det 

hade främjat en god kommunikation mellan parterna hela vägen till slutresulta-

tet. 

Det hävdas dock att det är svårt att hitta ett gemensamt arbetssätt för alla pro-

jekt. Arbetsgången varierar ofta beroende av projektets storlek, därför skulle en 

mall behöva projektanpassas. Följden, enligt vissa informanter, är att en struk-

turerad arbetsmall är svårtillämpad i praktiken.  Informant 3 menar att företa-

get (Skanska) försöker arbeta så idag men att det "på grund av många faktorer" 

inte fungerar.  

  

  Struktur för överlämnande från BAS-P till BAS-U 3.1.5
 

Den gemensamma bilden hos de tillfrågade är att det inte finns någon allmän 

metodik för hur ansvarsöverlämnandet från BAS-P till BAS-U ska genomföras. 

Tillvägagången varierar beroende på hur individen själv föredrar att arbeta och 

projektets förutsättningar. Av de 9 tillfrågade informanterna anges 4 olika till-

vägagångssätt som nyttjas. (Nämnda metoder är nödvändigtvis inte informan-

ternas personliga preferenser, det är deras uttalade erfarenheter)  

I form av ett överlämnandemöte mellan BAS-U och BAS-P där de tillsammans 

går igenom ett protokoll med identifierade risker. Vid mötet finns möjlighet för 

BAS-U att ställa frågor kring föreliggande kritiska moment.  

Överlämnandet sker inte i form av ett specifikt möte. Istället sker det under en 

längre tid då arbetsrollerna överlappar och en gemensam dialog sker. Det vill 

säga, att BAS-U involveras i projekteringen samt att BAS-P följer med en bit in i 

produktion.  

Med protokollförda möten där projektörer får informera om genomförda risk-

inventeringar för entreprenören. Dessa sker kontinuerligt under arbetets gång.  

Överlämnandet börjar med ett startmöte där beställare och projektörer beskri-

ver tänkta lösningar för entreprenören. Därefter arbetar parterna på varsitt håll 

med endast telefonkontakt.   

 

Majoriteten av de tillfrågade föredrar ett arbetssätt med en överlappande meto-

dik där BAS-U blir involverad tidigare i projekteringen. De anser att sannolik-

heten för att missa en säkerhetsrisk är högre i fallet med endast ett överläm-
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nandemöte. Genom att få synpunkter på arbetet i ett tidigt skede är det enklare 

att urskilja problem och åtgärda dessa från början.  

  Arbetsgången idag 3.1.6
  
Som det tas upp i inledande avsnittet av rapporten råder idag en problematik 

som uppstår som resultat av att arbetsgången skiljer sig på så många olika sätt. 

Även resultatet av genomförda intervjuer visar på en variation. Av de 9 infor-

manter som intervjuades använde sig 3 av dem inte checklistor överhuvudtaget 

för överlämnandet, trots att det enligt informant 7 (BAS-P, Tema) var standar-

den för alla projekt. 

Enligt informant 2 (BAS-U, Skanska) inleder denne med att återblicka till tidi-

gare genomförda projekt. Sedan arbetar personen efter den av Skanska fram-

tagna arbetsgången i "Vårt sätt att arbeta", som finns på deras interna nätverk. 

Det är enligt informanten väldigt tydliga direktiv som är satta för företagets 

medarbetare. Informant 5 (BAS-P, Skanska), som arbetar för samma företag, 

säger däremot att denne endast delvis följer de arbetsgångar som finns. Anled-

ningen till att informanten inte går efter dessa till punkt och pricka är för att 

personen upplever brister inom vissa områden och väljer istället att arbeta efter 

egen erfarenhet. 

Enligt informant 6 (BAS-P, CondoConsult) arbetar hela företaget efter upprät-

tade standarder. Detta tror de på Condo är bästa sättet för en optimal kun-

skapsspridning. Genom att arbetet standardiseras vet även respektive person 

vilket ansvar de har i sin roll och blir därför säkrare på sitt arbete. Det upplevs 

av flera informanter att det finns en gråzon i ansvarsfördelningen. Informant 9 

(BAS-U, NCC) nämner exempelvis att denne har upplevt denna gråzon. I de fall 

då vissa delar av aktuella projektet upphandlats som totalentreprenader i en 

upphandling som annars är en generalentreprenad, råder det oklarheter om hur 

extern BAS-P förhåller sig till det underentreprenören projekterat för NCC:s 

räkning. Genom en tydlig fördelning som är absolut kan problem som dessa 

undvikas enligt det resonemang som informant 6 (BAS-P, CondoConsult) för. 

Nedan nämns ett antal exempel på svar från informanter angående just detta.  

"Jag har varit med och tagit fram något vi kallar för arbetsmiljöprogram. Det är en ar-

betsmiljöplan fast för projektering så projektörer tydligt ska veta vad som förväntas av 

dem" - Informant 6 (BAS-P, CondoConsult) 

Informanten beskriver att det framtagna arbetsmiljöprogrammet innehåller 

mallar och checklistor, samt en sammanställning av de kravdokument som gäl-



Kap. 3 - Resultat 

______________________________________________________________________ 
 

19 
 

ler. Det används som ett ramdokument i företaget för alla projekt. Parallellt ar-

betas mot en gemensam checklista för den övergripande arbetsmiljösamord-

ningen. Ovanstående är ett exempel på arbete som i hög grad utformas av sty-

rande dokument. 

"Delvis följer jag en standardarbetsgång. På Skanska finns en checklista för arbetsmiljö 

som vi kan lämna till konsulter, den använder jag"- Informant 5 (BAS-P, Skanska) 

Informanten menar att företaget har interna checklistor inom arbetsmiljö med 

stående punkter. Dessa bör dock utvecklas för att skapa en tydligare rollfördel-

ning. Detta är ett exempel på där styrande dokument delvis används.  

"Jag följer ingen lista och prickar av, men vi följer en rutin i form av vissa möten"-

Informant 3 (BAS-U, Skanska)  

Informanten som är citerad ovan påstår att en strukturerad arbetsmall inte 

skulle förbättra arbetet. Vidare hävdar han att företaget försöker arbeta med ett 

strukturerat arbetsprogram idag men att det inte fungerar i praktiken. Detta är 

ett exempel då styrande dokument ej används överhuvudtaget. 

 

  Branschens utveckling av arbetsrollerna  3.1.7

 
De stora ledande företagen lägger enligt flera informanter stor vikt vid att upp-

rätthålla ett föredömligt arbetssätt genom att exempelvis sätta högre krav än de 

av arbetsmiljöverket bestämda. Samtidigt anser flera informanter att utveckl-

ingen av arbetsrollerna i sig går för långsamt, att det ofta tar väldigt lång tid 

innan en ändring tar kraft. Noterbart är dock att informanter från mindre före-

tag uppfattar utvecklingen av rollen som positiv. Representanter från dessa fö-

retag anser att det i deras företag kontinuerligt undersöks åtgärder som kan 

förbättra arbetsrollerna.  

Enligt informant 6 (BAS-P, CondoConsult) ser CondoConsult utvecklandet av 

rollerna som viktigt. Vidare anser informanten att branschen är generellt dålig 

på att utveckla vidare, inom alla områden. Innan rollerna tillkom upplevdes 

stora kunskapsluckor inom arbetsmiljö hos främst byggherrar och konstruktö-

rer. För att arbeta mot en positiv utveckling har företaget valt att BAS-P-

certifiera alla sina konsulter. De ser certifieringar som ett viktigt verktyg ef-

tersom individerna inser ansvaret de får i samband med att det utsedda till re-

spektive roll. Informanten ser certifieringar som ett område med utvecklings-

potential i byggbranschen. 
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I de större företagen framgår av intervjuerna att det i överlag görs försök till att 

förbättra rollerna med olika arbetsgrupper, stabbar och andra diverse strate-

giska metoder. Enskilda projekteringsledare har exempelvis tagit fram arbets-

fördelningar för de två rollerna. Dessa har inte implementerats och därför ute-

blivit. Vissa informanter hävdar dock att inget görs överhuvudtaget i deras fö-

retag. 

Informant 7 (BAS-P, Tema) ser det som sitt ansvar att vidareutveckla rollen som 

BAS-P i sitt företag då personen är ensam certifierad och anser på så sätt sig ha 

en större inblick i arbetet. Även inom samma företag råder meningsskiljaktig-

heter. Informant 2 (BAS-U, Skanska) anser att företaget i sig inte arbetar med att 

vidareutveckla rollerna utan det har valts på distriktsnivå att en grupp tillsätts 

för att arbeta med frågorna. Trots detta skedde ingen förändring. Informant 1 

(BAS-U, Skanska) som arbetar inom samma företag anser inte heller att företa-

get arbetar aktivt med frågorna. Enligt informanten verkar företaget inte riktigt 

ha koll på rollerna och att det inte delas upp efter de två certifieringsnivåerna 

som finns. En annan informant från samma företag anser dock att det görs 

mycket på företagsnivå i form av regelbundna arbetsmiljökurser men att bris-

terna sedan finns på individnivå. Det är i slutändan de själva som väljer att an-

vända sig av erhållna kunskaper och arbetsmetoder olika mycket. 

I två av de intervjuer som har genomförts agerar informanterna stöd åt BAS-U 

eller BAS-P i respektive projekt som de är verksamma i idag. Informant 3 (BAS-

U, Skanska) är i dagsläget utsedd till Safety Manager på sitt nuvarande pro-

jektet och agerar stöd åt informant 1 som är BAS-U på projektet. Eftersom det är 

ett projekt värderat på miljardnivå finns det många risker och det skulle på så 

sätt vara svårt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna på egen hand. Det är dock 

lagstadgat att det endast får förekomma en BAS-U på ett och samma projekt. 

Informant 6 (BAS-P, CondoConsult) agerar också stöd åt BAS-P på sitt nuva-

rande projekt. Genom att avlasta och kunna fokusera på endast arbetsmiljöfrå-

gor är stödet en ovärderlig tillgång enligt bägge informanter. 

 

 

  Kommunikationen mellan BAS-P och BAS-U 3.1.8

 
Generellt uppfattas kommunikationen mellan BAS-P och BAS-U vara bristfällig 

genom hela arbetsprocessen.  Hur mycket kontakt som finns mellan BAS:arna 

varierar hos informanterna. Vissa försöker ha en kontinuerlig kommunikation, 
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medan andra endast har kontakt i samband med överlämnandemötet. Enligt 

informant 6 (BAS-P, CondoConsult) varierar mängden kontakt mellan 

BAS:arna beroende på personernas arbetsroll och det personliga intresset av 

den andras arbete. Dock anser majoriteten av de tillfrågade att en ökad kom-

munikation skulle vara fördelaktig. Just av anledningen att det är nyttigt att få 

en större förståelse om de beslut som respektive BAS tar, men även att redan 

tidigt se lösningar från olika perspektiv. Det finns delade meningar om vilken 

väg som är bäst att gå. Det framkommer då informant 7 (BAS-P, Tema) berättar 

att kommunikation endast sker vid överlämnandet och att det inte finns någon 

anledning att ha en kontinuerlig kommunikation. 

Vid frågan hur en kontinuerlig kommunikation påverkar projektets resultat 

menar 8 av 9 informanter att det är en betydande faktor. Särskilt i större projekt 

med bredare omfattning. Informant 5 (BAS-P, Skanska) anser att en kontinuer-

lig kommunikation är nyckeln till ett bra resultat, att det är lätt att missa in-

formation vid kommunikation som endast sker vid ett möte.  

De tillfrågade trycker på att förbättring bör ske inom omfattningen av kommu-

nikation under projekteringsskedet, eftersom det är där problemen grundar sig. 

Men informant 3 (BAS-U, Skanska) betonar även att det bör bli ökad kommuni-

kation under produktionsfasen. Informanten menar att det sällan är någon från 

projekteringssidan på arbetsplatsen som BAS-U enkelt kan kommunicera med.  

Om det på plats går att visa projektörer lösningar och snabbt åtgärda problem 

tillsammans erhålles en effektiv arbetsgång. 

 Mer än bara arbetsmiljö 3.1.9

 
Under genomförda intervjuer har det framgått att det är mer än endast säker-

hetsaspekter som påverkas av de två rollernas arbeten. Informanter har nämnt 

att minst en av faktorerna tid och ekonomi påverkas indirekt av hur väl bygg-

arbetsmiljösamordningen utförs. Den största påverkan på både tid och pengar 

utgörs enligt majoriteten i projekteringsskedet av projektörerna. Även tillfreds-

ställande planering inför varje enskilt moment är en viktig faktor enligt några 

av informanterna för såväl ekonomisk som tidsmässig effektivitet.  

Vid frågan om en kritisk händelse (Se intervjufrågor i Bilaga 1) tog informant 1 

(BAS-U, Skanska) upp att på dennes nuvarande projekt är inte projekteringen i 

fas. Förutom att det inte ges tillräckliga riskinventeringar i tid, kommer det 

också fram i efterhand exempelvis att vissa håltagningar ska göras. Detta är en 

dyr tillkommande kostnad för byggherren och det ökar vidare även antalet sä-

kerhetsrisker för projektet. På samma projekt beskriver informant 7 (BAS-P, 
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Tema) också att ett antal av de stora glaspartier som ska lyftas in till en plane-

rad ljusgård säkerligen kommer att spricka. Även detta leder förutom en säker-

hetsrisk till ekonomiska förluster, speciellt eftersom partierna är specialbe-

ställda för projektet.  

Genom att inte lägga tillräcklig tid för projektering och planering, speciellt i 

tidiga skeden, blir utfallet att produktionen drabbas. Informant 4 (BAS-U, 

Birka) förklarade att det inte hade gjorts ordentliga geotekniska undersökningar 

när etablering av byggarbetsplats skulle genomföras. Det upptäcktes att stora 

områden av arbetsplatsen bestod av berg och siltsand. Bergtäkterna behövde 

sprängas ned och i de områden där det var siltsand var det nödvändigt med 

förstärkningar och anläggning av tillfälliga byggvägar. Siltsand får i kontakt 

med vatten en karaktär som påminner om kvicksand. Hela konstruktionen 

skulle sätta sig. Detta leder till en ekonomisk vinst för Birka i form av ÄTA-

arbeten men det blir en onödig kostnad för byggherren. Dessutom understryker 

informanten att förutom de ekonomiska förlusterna för byggherren kunde detta 

misstag leda till att någon av hans arbetare kunde ha avlidit på grund av 

siltsandens egenskaper. 

Även ur ett varumärkesfrämjande perspektiv är arbetsmiljö en viktig faktor. 

Genom att de på Condo exempelvis certifierar samtliga konsulter kommer de, 

förutom att bli mer bildade inom ämnet, även att ha ett starkt konkurrensmedel 

gentemot sina konkurrenter. Om det skulle införas krav på certifiering av re-

spektive roll och dessutom certifiering i de två olika nivåer som nämns i avsnitt 

1.2.3.1 samt 1.2.3.2, skulle vissa aktörer behöva massutbilda sina arbetare. Idag 

har vissa kunder redan infört nivåkrav enligt informant 1 (BAS-U, Skanska). 

Eftersom företaget informanten arbetar för inte har infört dessa nivåer inom 

företaget kan det sätta honom som BAS-U i en svår situation. Vidare är även 

arbetsberedningar ett viktigt konkurrensmedel för entreprenörer. En smart, sä-

ker och effektiv lösning för att bygga ger entreprenören trovärdighet och kan 

komma att resultera i en återkommande beställare. Ännu ett exempel på att en 

god arbetsmiljösamordning kan resultera i mer än en säker arbetsplats.  

 

 Workshops 3.1.10

 
Som nämnts flertalet gånger i resultatdelen är, enligt de tillfrågade, en brist på 

kommunikation mellan BAS-P och BAS-U ett återkommande problem som kan 

leda till brister i säkerheten. De menar att ett möte mellan BAS:arna, där pro-
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jektets lösningar diskuteras, kan ge en större förståelse för den andra partens 

arbete.  

Under intervjuerna tillfrågades informanterna om de noterat några tendenser i 

ett lyckat projekt. Svaret på denna fråga var i flera fall de använt sig av en 

workshop. En workshop eller ett ”brainstorming-möte” där produktionsperso-

nal, arkitekter, konstruktörer, specialister inom arbetsmiljö etc. träffas och dis-

kuterar metodiken för att uppnå en god arbetsmiljö. Respektive parters ritning-

ar kontrolleras med intentionen att hitta lösningar för en förbättrad arbetsmiljö. 

T.ex. hur montering av stora fönsterpartier ska genomföras.  På så vis behand-

las arbetsmiljörisker tidigt för att se hur de kan hanteras i projekteringen. Det 

anses även vara bra för alla parter att tidigt få en överblick av arbetet och dess 

viktiga milstolpe. Detta är något som flera informanter sett som en del av lös-

ningen på en bristfällig kommunikation. Flera informanter anser att en works-

hop skulle kunna vara en del av en standardarbetsgång i större projekt.    

 Återföring 3.1.11

 
Den allmänna uppfattningen hos informanterna är att erfarenhetsåterföring är 

väldigt viktigt. Att det i slutet av ett projekt sker en återkoppling om vad som 

varit positivt, negativt och vad som hade kunnat genomföras bättre. I intervju-

erna får informanterna berätta om en kritisk händelse som påverkat deras fort-

satta arbete. De är alla överens om att alla händelser på ett eller annat sätt for-

mar deras fortsatta arbete. De belyser betydelsen av att ta med erfarenheter, 

samt dela dem med andra. Om det genomförs en ordentlig reflektion efter ge-

nomfört projekt, kan kunskap om komplicerade moment föras med till vidare 

projekt. Det bidrar till en effektivisering av kostnader och tid samt motverkar 

dubbelarbete. 

Många av de tillfrågade tycker dock att erfarenhetsåterkoppling generellt är 

bristfälligt i branschen. En tillfrågad tar upp vikten av återföring men att det 

känns som bortkastad tid då samma problem dyker upp i nästa projekt. De ser 

det som en vision att i slutet dela sina erfarenheter mellan aktörerna men att det 

i praktiken är svårt att genomföra strukturerat. Oftast börjar de inblandade i 

nya projekt vilket leder till svårigheter i att få dem att avsätta tid för ett erfaren-

hetsåterföringsmöte. Anledningen till att det inte prioriteras är för att det inte 

ställs några krav på ett genomförande av erfarenhetsåterföring. Samtidigt finns 

sällan något fungerande system som strukturerat kan lagra erfarenheterna 

inom företaget.  
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Informant 2 säger "I bästa av världar har man ett slutmöte”. Personen menar att 

av de gånger entreprenör och konsulter sammanträtt för återkoppling har utfal-

let varit väldigt positivt. Dock att det ofta blir endast negativa erfarenheter som 

tas med och att de lösningar som varit bra glöms bort.  

 

 



Kap. 3 – Resultat 

______________________________________________________________________ 
 

25 
 

 ANALYS OCH DISKUSSION 4.

 
Under detta avsnitt kommer rapportens författare att analysera det utfall som 

erhållits ifrån genomförda intervjuer. Avsnittet kommer vidare att behandla 

författarnas åsikter efter genomförda arbetet samt eventuella felkällor som kan 

ha påverkat det slutgiltiga resultatet. 

 Allmänt 4.1

 
Det första som slår författarna är att problematiken möjligen är mer komplex än 

vad den initialt antogs vara. Det råder en stor variation i hur moment i arbets-

processen mellan BAS-P och BAS-U genomförs och hur information och kun-

skaper behandlas. Många av de tillfrågade var väl medvetna om detta. Majori-

teten hade tankar och åsikter om de rådande brister som finns inom byggar-

betsmiljösamordning. De som inte hade reflekterat över problematiken innan, 

insåg i några fall det under intervjuns gång. Det positiva är att informanterna är 

enade om målet och syftet med arbetet som BAS. Det är lättare att ändra pro-

cessen fram till målet än att ändra målet i sig.  

Det anses i många fall att de problem som föreligger beror på en kunskapsbrist 

hos både projektering- och utförandesidan. Främst ses brister på projekterings-

sidan. Det upplevs att projektörer tar fram handlingar utan åtanke på hur mo-

mentet ska utföras i praktiken. Det åligger en möjlighet att utfallet inom just 

denna fråga kan vara missvisande eftersom fler BAS-U än BAS-P har intervju-

ats. Dock erkänner informanter från såväl projektering och utförande att det 

finns kunskapsbrist inom den andras arbete. Detta resonemang kan tolkas som 

en indikation på den barriär som ofta beskrivs mellan de två sidorna. Istället för 

att samarbeta och tillsammans uppnå det önskade resultatet inser författarna att 

det råder en uppfattning om ett "vi och de". 

Kommunikation är enligt majoriteten av informanter väldigt viktigt. Samtidigt 

är det få av informanternas projekt där det har varit en god kommunikation. I 

vissa fall hävdas att kommunikation inte behövs alls. På samma gång i samma 

projekt, anser informanter att det råder en bristfällig kommunikation. 

Under arbetets gång har det dock insetts att trots problemen som nämns ovan 

har branschen flera mål gemensamt gällande arbetsmiljö. Flera av de större fö-

retagen har infört säkerhetsrutiner som i de flesta fall ligger högre än arbetsmil-

jöverkets krav. De delar en vision om noll arbetsplatsolyckor. Detta visar på att 
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de är villiga att ta ansvar samt inspirera andra företag till att vidta ytterligare 

säkerhetsåtgärder än de som krävs, för att uppnå en ännu säkrare arbetsplats. 

Ett antal områden som anses vara problematiska tas upp i samtliga intervjuer. 

Dessa områden har analyserats för att vidare tas med i den förbättringsåtgärd 

som arbetet ska resultera i.  

 

 Kommunikation 4.2

 
Som det nämns under ovanstående avsnitt är kommunikation en nyckelfaktor 

enligt majoriteten av informanterna i denna undersökning. Ändå är bristerna 

stora inom just detta område. Det många belyser är att det idag inte existerar 

något naturligt forum för att kommunikation mellan projektering- och utföran-

desidan ska kunna ske. Det anses av flera informanter att det är direkt kopplat 

till vilket projekt det gäller och vidare även hur intresserad den andra parten är 

av arbetet inom det motsatta området. Det uppdagades att i vissa projekt upp-

lever BAS-U att "BAS-P är bara ett namn på pappret". Utöver det så finns ingen 

kontakt mellan rollerna.  Samtidigt finns med stor sannolikhet även fall då BAS-

U bara är ett namn på papperet för aktuell BAS-P. Detta styrker konstaterandet 

om att det inte finns en naturlig väg till dialog. Tendenser som dessa leder till 

att de olika aktörernas kompetenser och erfarenheter inte nyttjas fullt ut. Det 

blir också en fråga om effektivisering. Fördelar med att kommunicera och till-

sammans komma fram till optimala lösningar är många. Det är även ett sätt för 

respektive part att utvecklas och föra med sig kunskap till kommande projekt.  

Tidigare nämns att författarna upplever att det råder en mentalitet med ett "vi 

och de"-tänk. Med den mentaliteten försvårar aktörerna ytterligare för en even-

tuell förbättring inom kommunikation. En informant nämner exempelvis att 

utförare och projektörer inte talar "samma språk". En kontinuerlig kommuni-

kation mellan BAS-P och BAS-U skulle enligt majoriteten av informanterna in-

nebära att utförda arbetsmoment på byggarbetsplatsen blir korrekta från bör-

jan. Detta tror de tillfrågade, i enhet med rapportens tes, skulle innebära eko-

nomiska besparingar och tidseffektivisering. De tror även att det skulle leda till 

en bättre arbetsmiljö för samtliga på byggarbetsplatsen. 
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 Arbetsgång  4.3

 
Ordning och reda är en ordföljd som är återkommande i byggbranschen. I 

sammanhanget syftar ordföljden oftast till att var och en håller sin arbetsyta 

organiserad på arbetsplatsen. Detta för att erhålla en bättre arbetsmiljö, exem-

pelvis med en minskad risk för snubblande. Ordning och reda bör även appli-

ceras på det administrativa. 

I studiens tes hävdas att en inkonsekvent arbetsgång är en bidragande faktor 

till den problematik som råder. Genom att varje enskild individ arbetar på sitt 

eget sätt erhålls en stor variation av hur arbetet utförs. Efter genomförda inter-

vjuer bevisas att det faktiskt ser ut så i delar av branschen. Alla informanter 

förutom en tycker att det finns en problematik i att arbetsgången skiljer sig så 

mycket som den gör idag. Detta kan anses som ett tydligt tecken på att en för-

bättring bör göras inom detta område. I vissa fall säger informanter att det finns 

företagsgemensamma checklistor och arbetsgångar. Trots detta ses av intervju-

erna att individer tillhörande samma organisationer arbetar annorlunda. 

En av informanterna nämner att det existerar en gråzon i ansvarsfördelningen. 

Eftersom det inte sker någon kommunikation alls i vissa fall finns det ingen 

möjlighet för att parterna ska kunna komma överens. Gråzoner kan eventuellt 

leda till stora komplikationer och tvister om det skulle inträffa en olycka.   

Även överlämnandet har skett annorlunda i de intervjuades projekt. I vissa fall 

har det skett ett officiellt överlämnande med en genomgång av föreliggande 

risker samt ett överlämnande av en första AMP. I vissa fall har överlämnandet 

skett i en överlappande fas där de två parterna kommunicerar och arbetar till-

sammans med frågorna. Majoriteten av informanter är enade om att detta är det 

bästa tillvägagångsättet. När det arbetas på detta sätt undviks missförstånd, 

dubbelt arbete och bägge parter bildas inom respektive område. Det är även ett 

sätt att identifiera problem i tidigt skede och kunna återfölja dessa under hela 

processens gång. Vidare blir projekteringens resultat även i en högre grad pro-

duktionsanpassat. I ett fall har det dock inte varit något överlämnande alls. 

Från genomförda intervjuer sågs att BAS-U i dessa fall fick en större arbets-

börda och sannolikheten att komplikationer skulle uppstå ökade. 

En informant såg certifieringar som ett bra verktyg för att den som tar på sig 

rollen som BAS-U eller BAS-P ska inse vad den egentligen har för skyldigheter 

och ansvar. Förutom att personen blir utbildad inom arbetsmiljö ser författarna 

det som ett bra sätt för att en standard ska kunna sättas inom arbetsgången för 

rollerna. Genom att alla som certifieras har hört denna standard minst en gång 
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är det lättare att påverka individerna på sikt, särskilt om det under tillfället 

läggs fram vilka fördelar som finns för en sådan åtgärd. 

 

 Bristande kunskap 4.4

 
Enligt informanterna råder en uppenbar brist på kunskap. De anser att det exi-

sterar kunskapsluckor hos såväl projektörer som samordnare och byggherrar. 

Det hävdas flertal gånger under intervjuerna att projektörer inte är tillräckligt 

bildade inom arbetsmiljö. Att det ibland projekteras utan en tanke på själva ut-

förandet. När personen "på andra sidan" upplevs sakna kunskap inom de pro-

blem som har uppstått kan det leda till att en dialog inte motiveras. Detta trots 

att det egentligen krävs en bättre kommunikation i ett sådant fall. 

En anledning till det är med stor sannolikhet att många projektörer saknar till-

räcklig erfarenhet av en byggarbetsplats. Följden kan bli en dålig uppfattning 

om hur ett arbetsmoment utförs i praktiken. Författarna tror att detta är kopplat 

till det som en informant väljer att uttrycka som att de talar "olika språk". Som 

flertalet informanter beskriver har utförare oftast en mer praktisk karaktär. 

Detta leder till att en ritningshandling som håller väldigt god kvalitet men krä-

ver avancerade teoretiska kunskaper, i praktiken inte ger utföraren en fördel 

utan snarare en komplikation. 

Dessutom granskar vissa BAS-P inte handlingarna själv utan sammanställer de 

riskinventeringar som tagits fram av projektörer och vidarebefordrar dessa. 

Konsekvensen kan bli att misstag ur arbetsmiljöperspektiv kan uppfattas ha 

begåtts av BAS-P:en själv. I ett sådant fall kommer den som är BAS-U antaglig-

en inte att fråga BAS-P om råd, enligt intervjustudiens utfall. 

Genom att införa moment som workshops i tidigt skede kan en bättre helhets-

bild av projektet samt en insikt av det gemensamma slutresultat som aktörerna 

strävar mot erhållas. Detta är framförallt en lämplig metod i större projekt men 

går likväl att implementera i mindre projekt. Genom att ha arbetsmiljö som en 

huvudpunkt under workshopen kan utförare förklara vilka moment som blir 

problematiska att genomföra och på så sätt får projektörer veta vad de ska för-

hålla sig till. Att en person förklarar utifrån erfarenheter kan upplevas som mer 

givande än att läsa sig till information ur en handbok. Ett sådant tillfälle inne-

bär också underlättande för respektive aktör att inleda en dialog med motpar-

ten. 
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Som nämnt i avsnitt 3.10 är projekterade glaspartier ett område som ofta inne-

bär problem i produktionen. Detta anser författarna är ett tydligt exempel på 

den kunskapsbrist som råder. Ena författaren har stött på denna problematik 

personligen när ett fönsterparti skulle monteras. I detta fall prioriterades estetik 

före arbetsmiljö. Anledningen till att montaget var problematiskt berodde på 

fönsterpartiets storlek och vikt. Denna typ av fönster skulle kräva stor resur-

sanvändning. Detta dels då infästningen krävde stor precision eftersom fönstret 

skulle placeras på en pivot rakt ovanifrån men även eftersom fönsterpartier var 

tungt och skulle därför kräva lyftmaskin med sugklocka vid montage. I ett så-

dant fall kan frustrationen hos utförare förstås. 

 

 Återföring 4.5

 

Att erfarenhetsåterföring är väldigt viktigt och nyttigt för företagets utveckling 

uppfattar författarna att samtliga tillfrågade är ense om. Det kan vinnas mycket 

tid och pengar på att i varje projekt sitta ned och diskutera bra och dålig lös-

ningar. Vidare att samlad erfarenhet tas med till efterkommande projekt. Före-

tagen gör försök till att vidareutveckla användandet av erfarenhetsåterföring 

genom att implementera det i interna arbetsmallar och checklistor.  

Intressant är, trots det som ovan nämnt, att erfarenhetsåterföring ändå inte fun-

gerar bra. I vissa projekt genomförs det ingen erfarenhetsåterföring överhuvud-

taget. Detta verkar vara fallet generellt i branschen. Det är i dagsläget en vision 

som företagen strävar efter vars genomförande inte fungerar i praktiken. De 

flesta informanter menar att det sällan görs något strukturerat försök till erfa-

renhetsåterföring. Projektets aktörer går ofta vidare till nya projekt innan det 

aktuella projektet är slutfört. Detta försvårar att finna en tid för ett samman-

träde som passar representanter från samtliga aktörer. En annan intressant 

aspekt är att de tillfrågade som representerar mindre företag menar på att erfa-

renhetsåterföringen fungerar bra i deras företag. Det kan tänkas bero på att det 

är lättare att kommunicera och styra i en mindre grupp. 

Vad är orsaken till detta problem och hur kan något som anses vara så viktigt 

vara så dysfunktionellt? Författarna anser främsta orsaken vara att det inte 

finns några krav på erfarenhetsåterföring, det finns idag endast önskemål och 

förslag. Av den anledningen blir det bortprioriterat. Det blir aktuellt i mån av 

tid, vilket det oftast redan är brist på i dagsläget. Att påbörja det nya projektet 

och komma igång, för att inte hamna efter, är av större intresse. Parallellt med 

tidsbristen finns det ingen bra plattform där erfarenheter enkelt kan sparas och 
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hämtas idag. Det leder till att genomförd erfarenhetsåterföring av ett projekt 

kanske inte används i vilket fall. Av den anledningen kan återföring kännas 

onödigt och upplevas som direkt bortkastad tid.  

Genom att införa krav på erfarenhetsåterföring från företagets sida belyses vik-

ten av denna. Många informanter anser ett kravinförande som ett villkor för en 

fungerande erfarenhetsåterföring. Om det var en obligatorisk process i projekt 

skulle det planeras och redan i tidigt avsättas tid för det i projektets tidplan. 

Författarna anar dock att delande av erfarenheter och lösningar mellan företag 

kan komma att bli svårmotiverat då det kan vara ett konkurrensmedel gente-

mot andra aktörer. Om ett företag kan profilera sig som det företag som arbetar 

mest säkert i branschen leder det till ett starkt varumärke.  Därav skulle använ-

dandet av ett system för återföring bli begränsat. Systemet skulle därför lämpa 

sig bättre för internt bruk i projekt med totalentreprenad som upphandlings-

form. Frågan är om det är rätt att prioritera varumärket före människors hälsa. 
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 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 5.

 
I denna del kommer författarnas slutsatser av studien presenteras. Utifrån dem 

kommer rekommendationer för en fortsatt arbetsgång inom byggarbetsmiljö-

samordning föreslås. Slutligen kommer ett förslag på en tänkt arbetsmodell 

läggas fram.  

 Slutsats  5.1

 
Företagen i bygg- och anläggningsbranschen har en stark vilja att ständigt ut-

veckla och förbättra arbetsmiljön i projekt. Det är ett av de ämnen som priorite-

ras högst. Samtidigt går utvecklingen långsamt framåt och det tar tid innan 

ändringar tar kraft. 

Idag finns generellt dåliga riktlinjer för hur arbetet som BAS ska genomföras; 

hur samverkan och kommunikation ska gå till mellan projekterings- och utfö-

randesidan. Därav råder generellt en inkonsekvent arbetsgång i branschen som 

leder till brister ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

Författarna har noterat att barriären mellan projekterings- och utförandesidan 

är större än förväntat. Det finns kunskapsluckor och brister i förståelsen av den 

andra partens arbete. Främst föreligger problem på projekteringssidan där det 

på vissa håll råder en okunskap om praktiskt utförande. 

Det har även upptäckts att trots flertalet försök till erfarenhetsåterföring av så-

väl enskilda individer men även på företagsnivå, finns idag stora brister inom 

området. Även detta beror på den inkonsekvens som råder.  

För att motverka de problem som nämns ovan bör en mer reglerande arbetsme-

todik för byggarbetsmiljösamordnandet uppföras inom företagen. Denna ar-

betsmetodik bör sätta tydligare riktlinjer för arbete inom projektering, utfö-

rande samt hantering av erfarenhetsåterföring. Det har insetts att en utveckling 

av en ny arbetsgång som resulterar i utökad mängd arbete kommer att vara 

svårmottaglig i branschen. Arbetsgången bör därför strukturera, samla och un-

derlätta det arbete som ska utföras.  

Det kan finnas komplikationer med att aktörer vill hålla lösningar och informat-

ion internt i sina företag. I fallet för detta arbete finns styrdokument och ar-

betsmallar som aktören inte vill sprida externt. Av den anledningen kan det 

uppstå ett hinder när system ska utformas där information ska delas mellan 
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olika aktörer. Därför lämpar sig den framtagna arbetsmodellen främst för pro-

jekt där totalentreprenad råder. 

 Rekommendationer  5.2

 

Utifrån dragna slutsatser har nedanstående rekommendationer tagits fram: 

 genom att sätta en standard för arbetsgången i projekt kan många av de 

områden som det ofta uppstår komplikationer inom regleras 

 skapa fler möjligheter för kommunikation mellan BAS-P och BAS-U; ha 

kontinuerliga möten under såväl projektering som produktion 

 för att motverka kunskapsbristen som råder idag bör enskilda aktörer 

säkerställa medarbetares kompetens inom både projektering och pro-

duktion 

 för att erhålla en fungerande erfarenhetsåterföring behövs ett kravstäl-

lande inom företaget på att återföring ska ske i varje projekt  

 vidare behöver företaget ta fram ett lättillgängligt system där erfarenhet-

er inom arbetsmiljö kan lagras och hämtas 

Dessa rekommendationer ser författarna som nödvändiga att genomföra för att 

reda ut det problem som Skanska Stockholm Hus Nord uttryckt. 

 Mappstruktur 5.3

 

Med ovanstående rekommendationer som riktlinjer har författarna tagit fram 

ett system som ska förenkla arbetsmetodiken inom byggarbetsmiljösamord-

ning. Modellen syftar till att samla och systematisera de handlingar som bör 

användas i hela arbetsprocessen. Det förväntade utfallet är en arbetsgång som 

är mer konsekvent och enhetlig och att alla verkligen använder samma doku-

ment. Modellen kommer dessutom att reglera användandet av styrande doku-

ment. 

Systemet är utformat i form av en mappstruktur i tre nivåer vilken är tänkt ska 

finnas i samtliga projektmappar. Den kommer bestå av tre huvudmappar: pro-

jektering, produktion och återföring. Dessa delas vidare upp i nödvändiga un-

dermappar som innehåller de dokument som respektive företag har för att styra 

byggarbetsmiljösamordningen. Nedan beskrivs uppbyggnaden av en tänkbar 

mappstruktur. 
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 FORTSATTA STUDIER 6.

 
Inom ämnet byggarbetsmiljösamordning finns fortfarande väldigt stora förbätt-

ringsmöjligheter. Författarna skrev utifrån ett behov som Skanska Hus Nord 

uttryckte specifikt inom arbetet mellan de två rollerna BAS-P och BAS-U. En 

möjlig fortsättning inom ämnet är att se vilket behov andra aktörer i branschen 

har inom området. Vidare kan det även ses över hur enskilda projektörer kan 

inkluderas i arbetsgången. 

I vissa projekt är inte projekteringen klar när produktionen påbörjas. Det kan 

tänkas att detta ämne undersöks vidare för att se om den framtagna arbets-

gången kan optimeras för att implementera även denna aspekt. 

Under arbetets gång insågs, som nämns i avsnitt 5.1, att den modell som tagits 

fram främst lämpar sig för totalentreprenader. En möjlig fortsatt studie är att 

undersöka om det går att utveckla modellen vidare så att den även lämpar sig 

för andra entreprenadformer. 
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8. BILAGOR
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Inledning 

1. Hur lång erfarenhet har du av byggbranschen? 

2. Hur många projekt har du varit BAS-X på? 

3. Vad anser du är den viktigaste uppgiften i din roll som BAS-X? 

4. Har ni som Bas-X någon standard arbetsgång ni följer i olika projekt? 

5. Skiljer sig arbetsgången då du agerar båda rollerna jämfört med endast ena? 

6. Hur arbetar [företaget] för att utveckla arbetsrollerna? 

Kritisk händelse 

7. Har det någon gång uppstått en oförutsedd situation i ditt eller någon annans arbete 

som BAS-X? 

8. Vad var orsaken till att situationen uppstod? Hur hade man kunnat förhindra situat-

ionen? 

9. Kan man ta lärdom av denna situation och återföra kunskapen? 

10. Har det uppstått en situation i ditt eller någon annans arbete som BAS-X där du upp-

levde ett positivt utfall till följd av arbetsgången? 

11. Vad var orsaken till det positiva utfallet? 

12. Ser du i efterhand något i dessa kritiska händelser som har format dig i ditt arbete? 

13. Finns det ett speciellt område som ofta går fel i projekteringen som faller i knät på 

BAS-U? 

Eventuella förbättringar 

14. Har du noterat några tendenser i ett lyckat / misslyckat projekt? 

15. Hur anser du kommunikationen vara mellan BAS-U och BAS-P? 

16. I vilken grad påverkar en kontinuerlig kommunikation mellan BAS-P och BAS-U 

projektets resultat? 

17. Finns det några kritiska moment som i större utsträckning kräver god kommunikat-

ion? 
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18. Hur pass mycket är BAS-U involverad i BAS-Ps arbete? 

19. Hur sker överlämnandet idag? 

20. Vad ligger till grund för ett lyckat överlämnande mellan de två rollerna? 

21. Tror du att en strukturerad mall för arbetet mellan rollerna skulle förbättra arbets-

gången? Eventuellt någon annan åtgärd? 

22. Finns det några kritiska moment som kräver en mer strukturerad arbetsgång? 

23. Är det några erfarenheter/lösningar som du skulle vilja tillägga till en eventuell ar-

betsmall? 

24. Hur arbetar ni med återföring av information? Hur skulle återföringen kunna förbätt-

ras? 
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Bilaga 2 - Mappstruktur 

 Huvudmapp 1.
I figur 5.1 ses den huvudmapp som är tänkt ska läggas direkt i varje projektspe-

cifik mapp. Denna innehåller hela mappstrukturen.  

  

 

figur 5.1 Huvudmapp 

 Primär nivå 2.
Efter att ha gått in på huvudmappen ses de tre huvudmapparna som nämns i 

avsnitt 5.3. Detta är mappstrukturens primära nivå och mapparna har ordnats i 

kronologisk ordning. Härifrån har aktören valmöjlighet att gå vidare till det 

område som den önskar.  Samtliga aktörer i projektet kommer att ha tillgång till 

alla mappar. På så vis säkerställs att alla inblandade arbetar mot ett gemensamt 

mål. Den primära nivån ses i figur 5.2. 

 

figur 5.2 Översikt över de mappar som återfinns på primär nivå 

 

  Sekundär nivå 3.
När aktören har valt mapp i den primära nivån kommer denne till den sekun-

dära nivån. I denna ligger de mappar som innehåller styrdokument, mallar och 

protokoll som är specifika för varje stadie. Dessa mappar kan även utökas uti-

från aktuellt projekts behov.  
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I figur 5.3 ses de mappar som är specifika för projekteringsstadiet. Exempel på 

sådana mappar är CHECKLISTOR ARBETSMILJÖ och MÖTESPROTOKOLL. 

Den förstnämnda mappen bidrar till att aktören redan i tidigt skede gör val som 

går att genomföra med en god arbetsmiljö. MÖTESPROTOKOLL ämnar till att 

innehålla protokoll ifrån projekteringen som behandlar arbetsmiljö men även 

de protokoll som förs när de två byggarbetsmiljösamordnarna sammanträder. 

Ett annat exempel på en mapp som hittas i denna undermapp är ARBETSBE-

REDNINGAR. Även om det inte hör till vanligheten att dessa görs under pro-

jekteringen är det fördelaktigt att ha en mapp för detta ändamål, ifall det har 

gjorts några. Då mapparna i den sekundära nivån kommer erhållas i ett företags 

samtliga projekt säkerställs en mer konsekvent arbetsgång inom företaget.   

 

 

figur 5.3 Översikt över de undermappar som återfinns på sekundär nivå i PROJEKTE-

RING 

Liknande mappar återfinns även under mappen 2.PRODUKTION enligt figur 

5.4. Den principiella skillnaden är att checklistorna under mappen CHECKLIS-

TOR (SKYDDSRONDER) behandlar det som ska åtgärdas under de skydds-

ronder som utförs på byggarbetsplatsen. Innehållet i dessa undermappar kom-

mer även att skilja sig på tertiär nivå ifrån de i 1.PRODUKTION då styrdoku-

menten kommer att behandla produktionsspecifika frågor. 
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figur 5.4 Översikt över de undermappar som återfinns på sekundär nivå i PRODUKTION 

Den sista undermappen i den primära nivån 3.ÅTERFÖRING (se figur 5.2) 

kommer att innehålla de tre mappar som ses i figur 5.5. Som tidigare nämnt är 

detta de mappar som är rekommenderade för ett standardprojekt. I ARBETS-

MILJÖPLAN kan den slutgiltiga arbetsmiljöplanen och dess revideringar place-

ras för att överskådliggöra de förändringar som har skett och för att uppföljning 

lättare ska kunna göras. Aktörerna bör även enligt avsnitt 4.5 i rapporten ha ett 

erfarenhetsåterföringsmöte. Ett protokoll från detta sammanträde bör placeras 

under mappen MÖTESPROTOKOLL för att det enkelt ska ses vad enskild aktö-

rer tyckte fungerade bra och dåligt.  Under ÅTERFÖRING bör sedan dokument 

som exempelvis väl fungerande arbetsberedningar, bra administrativa mallar 

och dylikt placeras.  

 

figur 5.5 Översikt över de undermappar som återfinns på sekundär nivå i ÅTERFÖRING 

 Tertiär nivå  4.
På den tertiära nivån återfinns de dokument som är relevanta för respektive 

undermapp. I figur 5.6 ges ett exempel på dokument som kan arkivaras i map-

pen ÅTERFÖRING. 
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figur 5.6 Exempel på dokument som återfinns på tertiär nivå i ÅTERFÖRING   
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