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Januari 1st of 2009 was the day that changed tee
coordination of the Swedish building work
environment. Big changes were made in the law of
working environment and the related regulation, this
was made as the result of high mortality and a
branch of industry often hit with injuries. Two types
of building work environments coordinators were
appointed, one for planning and design and one for
the execution of construction work. The two
disciplines of coordinators are meant to
complement each other through out the project and
in that way ensure a good and healthy environment
for both construction workers and the future
building administrator.
In this thesis, a company in Stockholm is being
viewed to see how they work to ensure the working
environment is good. The study is based on
interviews with staff currently working as a
coordinator in either phase. The result shows that
there are good possibilities for a well functioning
building work environment. The ambitions of the
coordinator of the executing contributing early in
the projects exists and is applied when possible.
There are room for development in the feedback of
experience and also in the handover.
If the handover would be implemented the way it is
meant to be, the flow of information would be
assured and thus unforeseen risks would decrease
leading to a safer building work environment.
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Sammanfattning
1 januari 2009 genomfördes stora förändringar i Arbetsmiljölagen, detta som följd av
höga dödssiffror och en överlag skadadedrabbad byggbransch. Bland annat infördes
begreppet byggarbetsmiljösamordning. Befattningarna BAS-P och BAS-U inrättades
och genom detta önskade man förbättra arbetsmiljöarbetet organisatoriskt. Då BAS-P
är samordnare i planering och projekteringsfas och BAS-U samordnare i
utförandefasen kompletterar de varandra och ska säkerställa en god arbetsmiljö genom
hela byggprocessen.
Det här examensarbetet studerar ett byggföretag i Stockholm och undersöker deras
arbetsmiljöarbete. Studien baseras på intervjuer gjorda med personer inom företaget
som arbetar i dessa befattningar. Resultatet visar att det finns goda förutsättningar för
ett gott arbetsmiljöarbete. Ambitionen att BAS-U ska vara med tidigt i projekteringen
finns och tillämpas i de fall det är möjligt. Vidare finns det utvecklingsmöjligheter i
erfarenhetsåterkopplingen samt i överlämnandefasen.
Genom att lyckas skapa en ordentlig överlämning och på så vis säkerställa ett gott
informationsflöde kan oförutsedda risker minska och därmed leda till en säkrare
byggarbetsmiljö.

Nyckelord: Arbetsmiljö, byggarbetsmiljösamordning, BAS-P, BAS-U
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Arbetsmiljölagen, se kap. 2.1, s. 5

AMP

Arbetsmiljöplan, se kap.2.3, s. 5
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Byggarbetsmiljösamordnare, se kap. 2.4, s. 7

BAS-P
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Se kap. 2.4.2, s. 8

BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare i utförande
Se kap. 2.4.2, s. 8
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Boverkets byggregler
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anläggningsarbete, se kap. 2.4.1, s. 7
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International Organization for Standardization.
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Assessment Series
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Byggsektorn är än idag en av de mest skadedrabbade branscherna. Under en
tioårsperiod, 2002-2011, dog i snitt 1 person varje månad på svenska
byggarbetsplatser. (Byggnadsarbetaren.se, 2012) Vidare skedde en
omfattande olycka i Kista 2008 vilket ledde till allvarliga personskador och
ett dödsfall, på grund av detta samt de oroväckande dödssiffrorna togs beslut
om stora förändringar i lagar och föreskrifter. Europeiska gemenskapen hade
redan infört ett byggplatsdirektiv som Europeiska kommissionen, innan
lagförändringarna, inte var nöjda med hur Sverige hade efterföljt. Det var
enligt dem inte tillräckligt tydligt att samordning och planering av bygget
skulle ske ur ett säkerhetsperspektiv genom hela processen.
Genom proposition 2008/09:5 ville dåvarande regering åstadkomma en
tydligare lagstiftning om arbetsmiljöarbetet, en som stämde bättre överens
med Europeiska gemenskapens byggplatsdirektiv. Förhoppningen var att
detta skulle förbättra byggarbetsmiljön och att färre skador skulle uppstå.
Stora förändringar genomfördes i Arbetsmiljölagen och i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift (AFS) 1999:3, som hanterar byggnads- och
anläggningsarbete. Byggherrens ansvar förtydligades och avsåg numer både
projektering och planering snarare än enbart planering som det tidigare
förevisats. Nya befattningar inrättades, byggarbetsmiljö-samordnare i
projektering och planering (BAS-P), samt byggarbetsmiljö-samordnare i
utförandet (BAS-U). Ansvarsfördelning och riktlinjer för BAS-disciplinen
upprättades också för att skapa ytterligare tydlighet i samordningen. Den nya
ansvarsfördelningen visar på ett tydligt sätt att arbetsmiljön inte enbart är en
fråga för de ansvariga på byggarbetsplatsen utan att alla inblandade, även
byggherre och projektörer ska ta hänsyn till och beakta arbetsmiljön under
både utförandet och förvaltningen.
I figur 1.1 syns det tydligt att en stigande trend av dödsfall bröts vid införandet
av en tydligare ansvarsfördelning. Trots en kraftig ökning, ca 70%, av
sysselsatta inom branschen har antalet skador i snitt nästan halverats 2014
jämfört med 19941.
Värt att notera är att statistiken endast omfattar personer som ingår i det
svenska försäkringssystemet, en stor del av den utländska arbetskraften finns
därför inte representerad.
Gällande arbetssjukdomar är belastningssjukdomar fortsatt dominanta, de står
för ca 57% av alla arbetssjukdomar. (Samuelson, 2015)

1

Statistik före -02 kan inte direkt jämföras med senare statistik pga. ändring av vissa variabler.
Övergångseffekter påverkar registrerade fall år 2001 och 2002.
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Figur 1.1, Skador i privata byggbranschen, se underlag i Bilaga 1.

1.2 Företagspresentation
Arbetet är utfört åt Erlandsson Bygg i Stockholm AB som är en del av
Erlandsson Bygg AB, ett familjeägt företag som utför samverkansentreprenader, traditionella byggentreprenader samt byggservice. Företaget
grundades på 1950-talet av Karl-Erik Erlandsson i Kungsbacka och är en del
i koncernen Erlandsson Holding AB. Koncernen innefattar förutom
entreprenad också infrastruktur och fastighetsförvaltning. (Erlandsson
Holding AB, u.d.)
Erlandsson Bygg AB är den största delen i koncernen och omsatte 2014 ca 2
miljarder kronor och hade 849 anställda, vilket gör att det är Sveriges största
privatägda, icke publika byggbolaget. Totalt finns 28st kontor belägna runt
om i landet. I figur 1.2 ses organisationen med nuvarande dotterbolag och
förvärv.
Erlandsson Bygg AB i Stockholm består av tre avdelningar; Entreprenad,
byggservice och byggskadeservice. De har ca 100 anställda och omsatte 2014
drygt 173 miljoner kronor. De är certifierade inom kvalitet, miljö och
arbetsmiljö enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. (Erlandsson
Bygg, u.d.)
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Figur 1.2, Erlandsson Bygg AB och dess dotterbolag

1.3 Syfte
Med tanke på de omfattande lagändringarna som har genomförts de senaste
åren är arbetets huvudsakliga syfte är att undersöka hur byggarbetsmiljösamordningen fungerar på Erlandsson Bygg i Stockholm. Således
undersöks det om det finns några skillnader mellan de olika entreprenadformerna, totalentreprenad och utförandeentreprenad, med avseende på
byggarbetsmiljösamordningen.

1.4 Mål
Målet med arbetet är att presentera hur byggarbetsmiljöarbetet fungerar och
hur det påverkas av olika entreprenadtyper. Förhoppningen är att skillnaderna
mellan entreprenadtyperna kan minskas genom införandet av riktlinjer för hur
överlämnandet ska gå till vid en utförandeentreprenad. Samt att genom detta
minska risken för misstag i projektering och planering som senare leder till
skador eller tillbud i utförandet.

1.5 Frågeställning
De huvudsakliga frågeställningarna som arbetet syftar i att besvara är
följande:
)

Hur fungerar kommunikationen mellan BAS-P och BAS-U under
projekteringsfasen? Hur ofta ses dem? I vilka skeden?

)

Finns det någon skillnad mellan olika entreprenadformer med avseende
på arbetsmiljöarbetet och vad kan göras för att minska skillnaderna?
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1.6 Avgränsningar
Studien kommer enbart att fokusera på hur byggarbetsmiljöarbetet har fungerat
hos Erlandsson bygg i Stockholm i givna projekt, samt hur de inblandade ser
på arbetet i stort. Eftersom alla företag själva väljer hur långt de styr arbetet är
resultatet i studien inte generaliserbart för andra företag eller byggbranschen i
stort.
De projekt som kommer att studeras är:
Totalentreprenad
) Kv. Topplocket, Sollentuna
Nyproduktion av 120 hyresrätter.
)

Campus Vaxholm
Nyproduktion av högstadieskola samt kulturskola.

)

Malmvägen 12, Sollentuna
Ombyggnad till LLS-boende.

Utförandeentreprenad
) Kv. Enen, Sundbyberg
Nyproduktion av 24st hyresrätter.
)

4

Nybohovsbacken, Liljeholmen
Nyproduktion av en förskola med plats för 144 barn.

2. LITTERATURSTUDIE
Litteraturstudien är grunden för hela detta arbete, utformning av intervjun,
analyser och slutsatser grundas samtliga i litteraturstudien.

2.1 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen antogs 1977 med ändamålet att förebygga ohälsa och
olycksfall i arbetet samt att i övrigt åstadkomma en god arbetsmiljö. Den tar
därmed inte bara fasta på olyckor och ohälsa utan också arbetets innehåll.
Tanken är att god arbetsmiljö ska bidra till arbetstillfredsställelse, gemenskap
och personlig utveckling. (Arbetsmiljöverket, 2015)
Lagen vänder sig främst åt arbetsgivaren och dess arbetstagare, alltså inte
förhållandet mellan beställare och entreprenör. Det är då entreprenören som
ansvarar för att följa arbetsmiljölagen jämtemot sina anställda och se till att
kontraktet med beställaren ger tillräckligt med utrymme för detta.

2.2 Arbetsmiljöverkets författningssamling
Arbetsmiljöverkets författningssamling är en samling föreskrifter och
allmänna råd framtagen av Arbetsmiljöverket, i samråd med arbetsmarknadens
parter. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj
bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Exempel på föreskrift för specifika
delar av arbetet är buller, asbest och ensamarbete. Anledning bakom den här
fördelningen är att det är alldeles för tidskrävande och blir för många
inblandande om varje föreskrift istället skulle skrivas in i arbetsmiljölagen.
Regleringsordningen kan ses i figur 2.1.

Figur 2.1, Sveriges regleringsordning

Den föreskrift som är preciserad för byggbranschen är AFS 1999:3, med
senaste revision i AFS 2014:26, Byggnads- och anläggningsarbete.
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, hanterar ohälsosam
arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
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2.3 Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplanen (AMP) tas fram med syftet att fungera som en grund för
hur arbetsmiljöarbetet skall skötas, samt att vid arbeten med särskild risk
föreslå lösningar på hur förväntade risker kan hanteras och undvikas.
Arbetsmiljöplanen fungerar därför som hjälpmedel för entreprenörer när den
planerar för sitt arbete på byggarbetsplatsen.
En arbetsmiljöplan skall upprättas och finnas tillgänglig innan etablering av
byggarbetsplatsen. Ansvaret för att en arbetsmiljöplan upprättas ligger hos
den som låter utföra bygg- eller anläggningsarbete, byggherren2. Vanligtvis
är det däremot inte byggherren som upprättar en arbetsmiljöplan utan
överlåter det till en BAS-P, som får ansvara för att en korrekt arbetsmiljöplan
tas fram. Då arbetsmiljöplanen också skall uppdateras fortlöpande under
arbetet utses också en BAS-U, byggarbetsmiljösamordnare under utförande,
som ansvarar för detta.
En arbetsmiljöplan skall upprättas enligt AFS 1999:3 med tillägg av AFS
2008:16 om något av följande uppfylls.
)

Arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 dagar och vid något tillfälle
sysselsätts av mer än 20 personer samtidigt eller det totala antalet
persondagar beräknas överstiga 500.

)

Arbetet innefattar något av de 13 arbeten med särskild risk som anges i
§12a punkt C3.

)

Arbetet utförs samtidigt som befintlig verksamhet pågår, t.ex. renovering
med kvarboende, nybyggnad med pågående verksamhet i direkt närhet.

Om kravet på arbetsdagar, persondagar eller antalet sysselsatta överstigs skall
dessutom en förhandsanmälan lämnas in till Arbetsmiljöverket. Både
förhandsanmälan och arbetsmiljöplanen skall finnas uppdaterade och
tillgängliga på arbetsplatsen under hela arbetet.
Arbetsmiljöplanen skall innehålla de regler som tillämpas på arbetsplatsen, en
beskrivning av organisationen för arbetsmiljöarbetet samt en beskrivning av
åtgärder som kommer att vidtas vid riskfyllda arbetsmoment.
Bestämmelserna för arbetsmiljöplanen och förhandsanmälan gäller oavsett
om arbetet omfattar nybyggnad, renovering, rivning, ombyggnad, service
eller underhåll.
2.3.1 AMP-guiden
AMP-guiden är ett hjälpmedel framtaget av SBUF, en organisation som
verkar för branschgemensam forskning och utveckling.
(Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, u.d.) Den innehåller bl.a.

2

Byggherren kan via ett avtal överlåta sina uppgifter och ansvaret till en arbetstagare. Sker
automatiskt vid upphandling på TE av privatperson, d.v.s. konsumentuppdrag.
3
Se bilaga 2
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)
)
)
)
)
)

Instruktion om hur dokumentet fylls i.
Beskrivning där arbetsmiljöarbetets organisation fylls i.
Förslag på hur ordnings- och skyddsregler kan utformas.
Risköversikt
Förslag på riskreducerande åtgärder för de 13 arbetena med särskild risk.
Läshänvisningar till lagstiftning, informationsskrifter m.m.

2.3.2 Checklista för projekteringsansvar
Checklistan är ett hjälpmedel framtaget av Arbetsmiljöverket. Den är
framtagen för att fungera som en guide för byggherre och projektörer. Den
innehåller förslag på frågeställningar byggherren/projektörer kan använda
sig av under framtagandet av underlag till entreprenören. Det finns också
hänvisningar till aktuella lagar och föreskrifter som bör beaktas i arbetet.
(Arbetsmiljöverket, 2015).

2.4 Byggarbetsmiljö-samordning
Begreppet byggarbetsmiljösamordnare (BAS) tillkom samtidigt som
ändringen i arbetsmiljölagen januari 2009. Alla som är delaktiga i
projekteringsfasen, arkitekter och övriga projektörer, har ett ansvar att beakta
arbetsmiljön genom hela byggprocessen. Projekteringen ska utföras på ett
sådant sätt att risker för olyckor och ohälsa minimeras under både arbete och
det framtida brukandet. Det är sedan BAS uppgift att samordna arbetet från
olika discipliner under de olika faserna av arbetets gång.
Vid några skeden kan det anses vara ännu viktigare att beakta arbetsmiljön,
t.ex. vid val av grund, stomme och stomkomplement, objektets eller
anläggningens placering och utformning, val av byggprodukter samt vid val
av installationer, dess placering och infästning. (Arbetsmiljöverket, 2014).
Byggarbetsmiljösamordnare ska enligt AFS 1999:3 6§, vara antingen
)

juridisk person som förfogar över personer som har den utbildning,
kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter
som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och
tillhörande föreskrifter.

eller
)

fysisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den
utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de
uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter.

2.4.1 Byggherre
Den juridiska termen för personen som låter utföra ett byggnads- eller
anläggningsarbete. Byggherren har det huvudsakliga ansvaret för att
gällande lagar och regelverk följs, det gäller allt från Plan- och bygglagen
och Arbetsmiljölagen till de olika föreskrifter som reglerar byggnadsarbete. Om byggherren själv inte besitter rätt kompetens skall han/hon
7
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anlita en person som är villig att ta över det ansvaret, uppdragstagaren.
Ansvaret överlåts också vid upphandling på totalentreprenad av
privatperson, det går då under konsumentuppdrag.
Byggherrens ansvar kan kort sammanfattas enligt nedan:
)
)
)
)
)

Huvudsakligen ansvarig för arbetsmiljön genom hela byggprocessen.
Ansvarig för att en arbetsmiljöplan upprättas innan arbetsplats etableras.
Vid behov göra en föranmälan till Arbetsmiljöverket.
Utse BAS-P och BAS-U. Byggherren kan välja att själv vara samordnare,
men ska oavsett kunna styrka att BAS har rätt kompetens och utbildning.
Kontrollera att BAS-U uppdaterar och följer arbetsmiljöplanen under hela
byggskedet.

2.4.2 BAS-P
BAS-P är ansvarig för att under planering och projektering samordna de
olika disciplinerna med avseende på arbetsmiljö, alla projektörer ska
beakta arbetsmiljön och vara medvetna om de andra projektörernas arbete.
BAS-P ska också vara delaktig i tidsplaneringen av projekt för att
säkerställa att moment som utförs inte sammanfaller i tid och rum på ett
sådant sätt att risk för olyckor och ohälsa uppkommer.
Förutom samordningsansvaret skall BAS-P också se till att en
arbetsmiljöplan, med riskmoment och tänkta lösningar, finns tillgänglig
innan byggarbetsplatsen etableras. För att samordningen ska fungera i
projekteringen krävs ett gott samarbete mellan projektörer, BAS-P och
beställare/byggherre.
2.4.3 BAS-U
BAS-U ska se till att relevanta arbetsmiljölagar tillämpas och följs på
byggarbetsplatsen, detta för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker
systematiskt och enligt arbetsmiljöplanen. BAS-U är också ansvarig för att
endast behörig personal befinner sig på arbetsplatsen samt att
yrkesarbetarna har rätt kompetens/utbildning för sitt uppdrag.
Dessutom ska BAS-U se till att skyddsarbetet och skyddsronder utförs
korrekt samt ansvara för att personalutrymmen finns och uppfyller ställda
krav på dessa.

2.5 Entreprenadformer
2.5.1 Totalentreprenad – Interna BAS-P och BAS-P
Vid en totalentreprenad upprättar byggherren en rambeskrivning där
funktionskrav framställs. Byggherren kan också specificera t.ex. tekniska
lösningar, det benämns då som en styrd totalentreprenad. På
rambeskrivningen handlas sedan en entreprenör upp, entreprenören får då
i uppdrag att projektera klart samt utföra byggnadsarbetet. (Nordstrand,
2013). I och med den här strukturen, se figur 2.2, hamnar entreprenören
med ansvar för samordning i både projektering och planering samt
utförandet. Men det möjliggör också ett närmare samarbete mellan BAS-P
och BAS-U då de ingår i samma organisation. BAS-U har lättare att
8
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komma med i projekteringen vid ett tidigt stadie och har därmed större
inflytande över de produktionsmetoder som kommer att användas.

Figur 2.2, Projektförlopp totalentreprenad

2.5.2 Utförandeentreprenad - Utomstående BAS-P, Intern BAS-U
Vid en utförandeentreprenad står byggherren själv för projekteringen,
ibland med hjälp av inhyrda konsulter. Färdiga bygghandlingar tas fram
som sedan används som underlag vid en upphandling av en eller flera
entreprenörer. Entreprenörerna har då ansvar att följa givna handlingar, de
utför arbetet. (Nordstrand, 2013). Ur byggarbetsmiljösynpunkt leder detta
till att byggherren också har i ansvar att antingen själv vara eller hyra in en
konsult i rollen som BAS-P. Entreprenören står oftast för BAS-U då de har
en egen platschef som tar den rollen. Det betyder att det bör vara ett nära
samarbete mellan BAS-P och BAS-U under den tid handlingarna lämnas
över och i början av utförandet.
Ett exempel på projektförloppet kan ses i figur 2.3.

Figur 2.3, Projektförlopp utförandeentreprenad

2.6 Certifieringar/Kvalitetssäkring
2.6.1 OHSAS 18001
OHSAS 18001 är en brittisk standard för fastställandet av ett
ledningssystem som verkar för att främja en god arbetsmiljö. Den är
framtagen med flera korsreferenser hos befintliga kvalitets- och
miljöledningssystem, ISO 9001 & 14001, det underlättar samordningen av
de olika ledningssystemen. OHSAS är anpassat för att lämna en stor del av
genomförandet till företaget beroende på tillgängliga resurser.
Den håller just nu på att omarbetas till en internationell standard, den
kommer då att betecknas ISO 45001 och beräknas att publiceras hösten
2016. (ISO.org, u.d.)
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2.6.2 BF9K
BF9K är ett ledningscertifieringssystem som ställer krav på företags
kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Den stora skillnaden från
motsvarigheten från ISO är att BF9K är framtagen av Stockholms
byggmästareförening specifikt för den svenska byggbranschen. Den
innehåller bl.a. kontroller överensstämmande med PBL, BBR, Miljöbalken
och AML. (BF9K, u.d.)
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3. METOD
I det här kapitlet beskrivs arbetsmetoden som har använts för att genomföra
studien. Det innefattar också en kortare beskrivning av arbetsgången samt en
inblick i hur intervjustudien utformades.

3.1 Arbetsgång
För att underlätta förståelsen av den komplexitet byggarbetsmiljösamordning
innebär ordnades ett deltagande vid den första av tre dagar i Stockholm
byggmästareförenings kurs för BAS-P och BAS-U.
Fortsättningsvis har en litteraturstudie innefattande både relevanta texter om
byggarbetsmiljösamordning men också lagar och olika typer av författningar
genomförts.
För att tillhandahålla det empiriska samt teoretiska underlaget för den har
studien krävdes det insamling av information. Vid insamlande av information
kan det göras på två sätt, direkt och indirekt, det kallas då primär- respektive
sekundärdata. Primärdata samlas in av forskarna själva via t.ex. intervjuer,
enkäter eller fallstudier. Sekundärdata är redan insamlat och dokumenterat,
den kan intas via t.ex. internet eller böcker. I den här studien har sekundärdata
hämtats främst för det teoretiska underlaget. För att samla primärdata krävs
kontakt med personen som avses lämna information, det kan ske via t.ex.
personbesök, telefonsamtal eller mail. (L. Eriksson, 2011). I den här studien
användes personliga intervjuer för att samla in primärdata som främst står till
grund för det empiriska underlaget.

3.2 Intervjustudie
Vid personbesök kan intervjuaren välja mellan tre typer av intervju,
ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad. En ostrukturerad intervju
används ofta när intervjuaren inte är tillräckligt kunnig i ämnet för att ställa
specificerade frågor, det blir snarare respondenten som får styra resultatet av
intervjun. Vid en semistrukturerad intervju används öppna frågor som tillåter
respondenten att prata i egna ord och utrycka sig fritt inom området. Ingen
färdig ordningsföljd används utan de förutbestämda frågorna ställs allt
eftersom samtalet styrs mot det området.
När kvantifieringen av intervjuer är viktig används en strukturerad variant,
detta för att underlätta genomförandet av ett stort antal intervjuer. Det är inte
djupa tankar som är avsikten med intervjun utan ett grundare
ställningstagande. (Merriam, 1994).
Intervjuerna spelades in för att undvika dröjsmål med anteckningar under
intervjun, inspelningarna lyssnades igenom och det som ansågs vara viktigt
för studien transkriberades och skickades för kontroll hos respektive
respondent.
Syftet med intervjuerna är att få en bättre förståelse över hur
byggarbetsmiljöarbetet går till på Erlandsson Bygg i Stockholm och för att
lyfta upp eventuella problem som finns. Därför är intervjustudien genomförd
som en kvalitativ studie, med öppna frågor för att respondenterna med egna
ord skall få berätta om deras syn på arbetet. Intervjuerna kommer i huvudsak
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att genomföras genom personligt besök för att skapa en kontrollerad situation
samt möjliggöra mer komplexa följdfrågor om det skulle komma att vara
aktuellt. (L. Eriksson, 2011).
Intervjuerna genomfördes med personer som är bundna till respektive projekt,
detta för att stärka studiens validitet och reliabilitet. Personerna intervjuades
dessutom enskilt för att de inte skulle påverka varandras svar, det ansågs
viktigt att varje person får uttrycka sig i sina egna ord då de jobbar mot
varandra.
Intervjuerna i den här studien har varit semistrukturerade, detta för att det
endast är ett fåtal intervjuer som har genomförts och respondenternas tankar
och bilder av byggarbetsmiljösamordningen har varit det väsentliga. Genom
att inte ställa ledande frågor uppmuntras respondenten att reflektera över varje
fråga. I och med att någon särskild ordningsföljd inte har använts möjliggör
det att ställa följdfrågor och därmed dyka djupare i vissa delar.
3.2.1 Respondenter i intervjustudien
De personer som intervjuades har låtits vara anonyma och de benämns
därför Respondent 1, Respondent 2, osv. Anledningen till det är att det inte
finns någon vinning i att avslöja var persons ståndpunkter ligger, utan det
är den övergripande uppfattningen av samordningen som efterfrågas.
Respondent 1, BAS-U
Nuvarande yrkesroll:
Erfarenhet:

Respondent 2, BAS-P
Nuvarande yrkesroll:
Erfarenhet:

Respondent 3, BAS-U
Nuvarande yrkesroll:
Erfarenhet:

Respondent 4, BAS-U
Nuvarande yrkesroll:
Erfarenhet:
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Platschef
Började som snickare och har
därefter jobbat sig uppåt.
Ca 10 år och 8 projekt som BAS.
Affärsområdeschef entreprenad
Började som snickare och har jobbat sig
uppåt.
Testat på de flesta roller.
8-10 projekt i alla storlekar.
Platschef
Rollen beror mycket på projektets storlek.
Ca 5 år och en handfull projekt som
BAS.
Projektchef, talar för platschef
Platschef, Projektledare
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Respondent 5, BAS-P
Nuvarande yrkesroll:
Erfarenhet:
Respondent 6, BAS-U
Nuvarande yrkesroll:
Erfarenhet:

Entreprenadchef
Eget företag, arbetschef i 20 år.
Ca 10 projekt som BAS-P.
Platschef
Jobbat inom bygg i 15 år.
BAS-U i ca 10 år, 5-6 projekt.

3.3 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet – trovärdighet/pålitlighet. För att en studie skall anses vara
trovärdig, bör ett liknande resultat uppnås om studien utförs med olika
metoder och/eller upprepas. Inom reliabilitet finns det två viktiga saker att ta
hänsyn till, intersubjektiv och intrasubjektiv reliabilitet. Intersubjektiv
reliabilitet är när andra forskare kan uppnå ett liknande resultat vid en
undersökning av samma objekt. Intrasubjektiv reliabilitet visar däremot
överensstämmelsen mellan olika studier gjorda av samma forskare.
Problemet med reliabilitet är att människors intryck och åsikter inte är
statiska, de förändras över tid. (Merriam, 1994). Därmed kan tolkningar av
åsikter anses vara mer trovärdiga än vad som är fallet i verkligheten.
(L. Eriksson, 2011).
Validitet – giltighet. För att uppnå en hög validitet är det nödvändigt att
studien mäter just det som var tänkt att mätas. Det finns två olika typer av
validitet, inre och yttre. Den inre syftar till att det finns en sammanband
mellan verklighet och resultat. Med andra ord att resultatet visar det som
verkligen är fallet samt att det som har studerats är just det som forskaren
avsåg studera.
Den yttre validiteten är ett mått på huruvida resultatet kan generaliseras, för
att detta ska komma på tal är det en förutsättning att studien har en hög inre
validitet, det finns ingen mening i att försöka generalisera felaktig
information. (Merriam, 1994).
För att säkerställa god reliabilitet och validitet i den här studien har all
bakgrundsinformation hämtats från relevanta och säkra källor. Intervjuerna är
genomförda med semistrukturerade frågor där intervjun har formats utefter
respondentens svar och syn på frågorna. Svaren har dessutom transkriberats
och
godkänts av respektive respondent för att säkerställa svarens
trovärdighet.
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4. RESULTAT
Det här kapitlet omfattar den allmänna uppfattningen från intervjuerna samt en
presentation av valda projekt och en sammanställning av hur byggarbetsmiljösamordningen fungerat enligt respektive respondent.

4.1 Byggarbetsmiljö-samordning
4.1.1 Allmänt
Generellt finns det en god organisation för arbetsmiljöarbetet, det finns
mallar för de flesta dokumenten som ska upprättas och de finns tillgängliga
i BYGGsamordnaren som är det system som används på företaget. Alla
respondenter verkar ha en god övergripande syn över vad som ligger i deras
ansvar och de är överens om de förutsättningar som finns.
Det är ett genomgående tema att det borde vara mer fokus på arbetsmiljöarbetet under projekteringen, att få alla projektörer att hela tiden ha
arbetsmiljön i tankarna, oavsett om det handlar om storleken på
fönsterpartier eller mängden armering i väggar.
Det finns inga speciella möten där arbetsmiljön diskuteras under projekten,
varken under projektering eller utförande. Den avhandlas under
projekterings- och byggmöten, men flertalet respondenter anser att det
skulle finnas vinning i ett tydligare fokus under mötena. Respondent 2
nämner att ”..det läggs stor vikt vid tekniska lösningar under
projekteringen, arbetsmiljön tänker man på..”
Alla är också positiva till framtagandet och förbättrandet av interna mallar
för t.ex. arbetsmiljöplanen och arbetsberedningar, men de ska hållas
lättgängliga, enkla och tydliga. Det är inte hållbart att skapa mallar som
täcker in varenda litet moment, de skulle bli alldeles för omfattande och
därmed skulle upprättandet ta mer kraft än vad det ger tillbaka. ”Det gäller
att hålla kvar verklighetsförankringen och inte tappa bort sig i
pappersprodukten..” [Respondent 1]
Det råder inte heller någon större förvirring i vem som skall göra vad i
arbetsmiljöarbetet, det finns tydliga gränsdragningslistor som används.
Alla respondenter har tydligt påpekat att det trots gränsdragningslistor är
ett gott samarbete som är det vinnande konceptet, både under projektering
och utförande.
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4.1.2 Aktuella projekt
Totalentreprenad
) Kv. Topplocket, Sollentuna
Nyproduktion av hyresrätter åt Sollentuna hem. Projektet innefattar 120st
lägenheter där 60st består av mindre 1- och 2-rums lägenheter. Byggnaden
kommer att vara ett passivhus där en förskola ska integreras i
bottenvåningen.
Sollentuna hem kommer själva att förvalta byggnaden så de hade i
rambeskrivningen tydliga krav på stora installations- och
serviceutrymmen. Det har i sin tur underlättat arbetsmiljöarbetet mycket
då Erlandsson redan vid upphandling hade goda grunder att stå på. I och
med att det är upphandlat som en totalentreprenad har det varit en helt
intern BAS-organisation där BAS-U varit delaktig i projekteringen och
det har varit en nära och kontinuerlig kommunikation så här långt i
projektet.
Då det är över ett års produktion kvar har det inte varit någon slutlig
återföring ännu, men stämgafflar4 hålls löpande vid valda checkpoints.
Det är en prefabricerad stomme som består av skalväggar vilket gör att de
inte är fullt så tunga som betongväggar, men de är istället större. Det har
varit flertalet s.k. vändväggar som måste vändas och kopplas om innan de
kan monteras. Det har varit ett tillbud på just detta då en skiva sprack
precis vid infästningen. Det ledde i sin tur till en förtydning av aktuell
arbetsberedning.

Figur 4.1 , Illustration av Kv. Topplocket

4

Ett projektmöte som hålls för att stämma av hur det går i produktionen, förläggs ofta efter stora
moment t.ex. stomresning.
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Figur 4.1. Arbetsmiljöanslag på platskontoret Kv. Topplocket

)

Campus Vaxholm
I Vaxholm har Erlandsson Bygg fått i uppdrag att projektera och bygga
ett nytt campus, det kommer att tas i bruk till läsåret 2017-2018 och
rymma 500 elever från årskurs 7-9. Det ligger i direkt närhet med befintlig
idrottsplats och ska förutom högstadieskolan inrymma Vaxholms
kulturskola. Tanken är att skapa en naturlig mötesplats för människor med
olika intressen. Det har varit ett väldigt omdebatterat projekt, med
överklagningar på bygglov i flera omgångar. Förutom att det har lett till
förseningar har det också gjort att hela projektet är väl genomarbetat då
de har fått vända och vrida på projektet flertalet gånger.
Då det är en totalentreprenad har Erlandsson stått för både BAS-P och
BAS-U, BAS-U har därmed varit med i projekteringen och haft möjlighet
att påverka redan från ett tidigt stadie. Båda två vittnar om ett gott
samarbete med en nära kommunikation.
Även här hålls stämgafflar jämsides med framsteg i produktionen och
anpassas till de moment som utförs.
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Det har inte varit några skador hittills, men tillbud har funnits. Det har
varit flera riskfyllda arbetsmoment, bl.a. tunga lyft, risk för ras,
återfyllning, takarbete. Vid en gjutning hade de ett tillbud då
underentreprenören var sen i sin tidplan och inte hann få upp en ställning
i tid till gjutningen utan balanserade istället på formen. Ett typisk exempel
på när hantverkare inte ser vikten av sin egen säkerhet, det hade varit
enkelt att beställa ut en saxlyft när de insåg att ställningen inte skulle hinna
bli blar. Nu fick man beställa ut saxlyften under arbetet istället och det
kostade därmed ännu mer tid.

Figur 4.3 , Illustration av Campus Vaxholm

Figur 4.4. Platskontoret Campus Vaxholm
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)

Malmvägen 12, Sollentuna
I Sollentuna önskades en ombyggnad till LSS-boende i befintlig
huskropp. Erlandsson Bygg har också här stått för både projektering och
utförande. Det har varit ett relativt litet och riskfritt bygge då de har hållit
sig inom en befintlig byggnad, den befintliga stommen lämnades orörd.
Utmaningen har varit att förhålla sig till boende och butiker våningarna
under.
Här jobbar BAS-P och BAS-U i kontoren bredvid varandra och det har
därför inte varit några problem med samarbetet, det har varit en daglig
kommunikation och något behov av några BAS-möten har inte funnits.

Utförandeentreprenad
) Kv. Enen, Sundbyberg
I expansionen av Sundbyberg har Förvaltaren, Sundbybergs stads egna
fastighetsbolag en stor del. De äger och förvaltar ca 8000 lägenheter. Vid
kvarteret Enen anlitades Erlandsson Bygg för att bygga ytterligare 24st
hyresrätter, de skulle uppnå Miljöklass silver. Bygget stod klart i
november 2015.
Erlandsson har här stått för BAS-U medan Förvaltaren haft befattningen
BAS-P. Enligt BAS-U har samarbetet fungerat väldigt bra, han tyckte
BAS-P var lyhörd och det var snabba beslut trots att det var en
utförandeentreprenad. Det hölls fortlöpande byggmöten där bl.a.
arbetsmiljön avhandlades, fanns enligt BAS-U inget behov att ytterligare
BAS-möten.
BAS-P från Förvaltaren har tyvärr inte nåtts för någon kommentar på
samarbetet.

Figur 4.5 , gatubild på Kv. Enen
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)

Nybohovsbacken, Liljeholmen
I Liljeholmen står sommaren 2016 en ny förskola klar. Den kommer att
vara ca 1300 kvm stor och ha plats för 144 barn. Det är SISABs,
beställarens, första projekt med sedumtak och följer miljöbyggnad silver.
Samarbetet mellan BAS-P och BAS-U har fungerat bra, beställarens
byggledare har varit med och gått igenom upprättade arbetsberedningar
och uppmärksammat eventuella brister både vid möten och i produktion.
BAS-P från SISAB uttalade sig inte i frågan om samarbetet.

Figur 4.6 , foto på förskolan i Nybohovsbacken.

4.1.3 Entreprenadform
De flesta respondenterna är överens om att totalentreprenad är det bästa
alternativet. Det finns då förutsättningar för att få med BAS-U tidigt i
projekteringen och på så sätt blir projektet mer genomarbetat. Eftersom ingen
utomstående ska ta över handlingarna så försöker man se till att allting är i sin
ordning från start.
”.. lättare att nyttja produktionens know-how vid en totalentreprenad, det är få
beställare som har tillgång till det..” [Respondent 1]
”Ser ingen vits med BAS-möten i totalentreprenader, det är inarbetat genom
hela projekteringen” [Respondent 6]
Vid en utförandeentreprenad vittnar alla respondenter om att det är stor
spridning på hur seriöst BAS-P tar upprättandet och överlämnandet av
arbetsmiljödokument. Flera berättar om att BAS-P bara verkar finnas på
pappret, det är ingen som har tagit på sig den rollen. ”Vissa beställare tror att
efter upphandlingen är klar så kör vi, arbetsmiljöplanen fixar väl ni..”
[Respondent 5]
Då alla handlingar kommer på en gång är det viktigt att ha ett, eller flera, möten
där BAS-U får chansen att sitta och gå igenom alla handlingar och se hur de
har tänkt under projekteringen. Det underlättar också en diskussion i de fall
BAS-P inte har kunnat lösa ett riskfyllt moment. Det är också ett bra tillfälle
20
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att underrätta entreprenören om rådande kringmiljöer, oftast vet beställaren
mer om trafiksituationen eller huruvida det går förbi dagisbarn om dagarna.
Det är viktigt att entreprenören får veta så mycket som möjligt i god tid, det är
alltid större risker inblandade när saker och ting dyker upp längs arbetet.
”Viktigt att få till ett samarbete, det blir ibland en dumpning av dokument och
sen får det lösas på plats..” [Respondent 3]
En annan stor skillnad är kommunikationen med konsulter i byggfasen, vid en
totalentreprenad kan en direkt och flexibel kommunikation med arkitekt eller
konstruktör upprättas. Vid en utförandeentreprenad måste frågan skickas via
beställaren som i sin tur tar upp det med konsulten vilket oftast leder till längre
beslutstider.
4.1.4 Utmaningar
Gällande utmaningar i byggarbetsmiljöarbetet varierar svaren beroende på
aktuell entreprenadform. De som jobbar med totalentreprenader har bättre
förutsättningar för en god kommunikation och korta beslutsvägar. Vid
utförandeentreprenader beror samarbetet till stor del på beställarens
ambitionsnivå, de sätter nivån på samarbetet.
För BAS-U, där det största fokus har legat de senaste åren, är det också en
utmaning att hela tiden vara uppdaterad på alla nya föreskrifter som
tillkommer. Det hålls fortlöpande entreprenadmöten där platschefer diskuterar
igenom aktuella projekt och hur de går framåt. Men det finns idéer hos några
respondenter om speciella BAS-möten, där de kan träffas och diskutera
igenom de mallar som finns och uppdatera sig själva på vad som är nytt, både
internt men också i branschen.
Vidare förklarar flera respondenter om att den största utmaningen i
arbetsmiljöarbetet är att få hantverkare att tänka på sin egen och andras
säkerhet. Att få dem att förstå vikten av arbetsberedningar och att följa dem.
”Det är ofta basala grejer som att ha hjälm, inte jobba från stegar, det är en sån
liten grej att ha hjälm på sig. Ändå struntar de i det ibland.. ” [Respondent 1]
4.1.5 Förbättringsförslag
Samtliga respondenter har god inblick i det dagliga arbetet och dess utförande.
Med det till grund, på frågor kring förbättringsförslag utrycker sig merparten
av respondenter en önskan om att få ett bättre överlämnande vid
utförandeentreprenader. Detta för att få möjlighet att sätta sig och kolla igenom
hela projektet tillsammans med någon som varit delaktig i projekteringen för
att få en så god inblick som möjligt i projektet. Men respondent 1 och 2 tycker
också att det borde vara mer fokus på arbetsmiljöarbetet i utbildningarna på
högskolenivå, vad det innebär för arkitekt eller konstruktör i deras dagliga
arbete, hur projekterar man en byggnad där man tar hänsyn arbetsmiljön hela
tiden. Även om det är upp till BAS-P att se till att projektörerna beaktar det så
skulle det spara tid för omarbetning och vid de tillfällen där BAS-P bara är på
pappret eller har en låg ambitionsnivå så skulle inte arbetsmiljöarbetet bli fullt
så lidande som det blir idag.
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Vidare är det också flera som nämner införandet av mallar vid t.ex.
bostadsprojekt. Vilka moment som det minst ska finnas arbetsberedningar på
och sedan också ha tydliga och enkla mallar för upprättandet av
arbetsberedningarna i fråga.
”Ju enklare det blir för oss i produktion med mallar och åtkomlighet via nätet,
att det finns ett bibliotek som vi kan använda, i desto större utsträckning
kommer vi se riktigt bra arbetsberedningar. Jag tror ofta det är där det brister”
[Respondent 6]
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5. ANALYS
Det har kapitlet återger en analys av studien och intervjuerna. Analysen följer
samma struktur som tidigare delar av rapporten.

5.1 Intervjustudie
Valet att ha en intervjustudie som huvudsaklig metod anses fortfarande vara
det bäst lämpade. Genom att hålla den kvalitativ och semistrukturerad gavs
respondenterna möjlighet att beskriva arbetet med egna ord. Det gav dessutom
utrymme till följdfrågor och diskussion kring de områden som respondenten
kändes mest kunnig i. Detta ledde till en stor spridning intervjuerna emellan
och således till en god bild över hela BAS-arbetet.
Det hade varit väldigt bra om intervjuerna hade innefattat fler personer och
dessutom hade det varit intressant att se hur de externa BAS-P har sett på
samarbetet från deras sida. Genom att intervjua fler personer hade det kunnat
ge en bättre bild över samordningen och även möjliggjort fler förbättringsförslag.
Det som kan vara negativt med semistrukturerade intervjuer är att det kan vara
svårt att sätta svaren i förhållande till varandra samt att de kan ta lång tid att
genomföra.

5.2 Byggarbetsmiljö-samordning
5.2.1

Allmänt
Arbetsmiljöarbetet hos Erlandsson bygg i Stockholm har till synes en god
struktur där det finns goda förutsättningar för återkoppling och ett gott
samarbete mellan BAS-P och BAS-U, det gäller då framförallt vid
totalentreprenader. De är tydliga med att BAS-U ska, och är, delaktig i
stora delar av projekteringen. Det har också framkommit i intervjuerna att
man anser det vara viktigt att inte bara utbilda platscheferna utan även
arbetsledare till BAS-U, även om de inte har ansvaret ska de vara väl
medvetna om vad det innebär för att på bästa sätt kunna hjälpa platschefen
i arbetet.
Trots att det finns mallar och instruktioner för hur dokument ska upprättas
finns det en önskan att se över dessa mallar. Detta då ett par respondenter
i intervjuerna utryckte sig i att de skulle bli mer tillgängliga, hållas enkla
och tydliga.

5.2.2 Entreprenadform
Det stod tidigt klart att totalentreprenad är det föredragna arbetssättet hos
de flesta som ingick i intervjustudien. Många ser svårigheter i samarbetet
med en utomstående BAS-P, det blir alltför ofta inget samarbete alls utan
hela ansvaret hamnar hos entreprenören. Det blir längre beslutstider och
det är inte samma rumsliga, kontinuerliga kommunikation som finns när
BAS-P och BAS-U jobbar sida vid sida. Det problemet skulle kunna
minskas genom införandet av ett ordentligt överlämnande, där de kan
träffas och diskutera igenom projektet vid ett eller flera tillfällen. Allt för
att ge BAS-U en grundlig insyn i projektet och ge möjligheten för
densamma att enkelt lägga fram förslag på förbättringar eller förenklingar
tidigare än i byggstadiet.
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Tyvärr gavs inte möjligheten att få höra vad externa BAS-P tyckte om
samarbetet och hur de såg på deras ansvar och ambitionsnivå.
5.2.3 Utmaningar
Det visade sig att de största utmaningarna ligger i att nå ut till alla som är
sysselsatta på byggarbetsplatser. Detta är tänkt att underlättas genom
arbetsberedningar, men om det på något vis är svårt eller krångligt att göra
arbetsberedningar brister den tanken. Det vore därför lämpligt att se över
vilka möjligheter det finns att ytterligare förenkla för de i produktionen,
upprätta tydligare mallar och styrmedel för de dokument som ska
upprättas. Utmaningen i det ligger att hålla det på en nivå som ger mer
tillbaka än vad det kostar. Det finns ingen mening i att upprätta en mall för
arbetsberedningar som hanterar risker ner på mikronivå. Det är en
byggarbetsplats, det kommer att hända saker, det handlar om att se till att
de saker som händer inte är allvarliga. Det är inte små skärsår från skruvar
och spikar som ska elimineras, då ligger fokus på helt fel ställe.
Det finns inte någon tydlig struktur för hur ett överlämnande ska se ut vid
en utförandeentreprenad. Även om ansvaret inte ligger hos entreprenören
vore det kanske på sin plats att entreprenören ställer krav på beställaren om
vad som ska finnas med samt ett regelrätt överlämnande där syftet är att
tillsammans gå igenom alla handlingar för att reda ut eventuella oklarheter.
5.2.4 Förbättringsförslag
Det har framkommit av intervjuerna att det på vissa håll anses behövas mer
kunskap om arbetsmiljö hos projektörer. Det kan dels vara en fråga för
utbildningarna i sig, att det från universitet och högskolor fokuseras mer
på arbetsmiljö än vad det har gjort hittills. En annan väg att gå skulle kunna
vara att fler nyutexaminerad får chansen att vara med ute i produktionen
under en tidsperiod, det skulle ge en bättre förståelse för vilka följder
felprojektering ger.
När det gäller själva överlämnandet är det flera som gärna skulle vilja sätta
sig och titta igenom projektet tillsammans med BAS-P, mer än vad som
görs nu. Men det handlar inte om att BAS-P behöver vara mer specifik i
lösningsförslagen, lösningarna bör helst arbetas fram i samförstånd mellan
BAS-P och BAS-U, det är det som är hela grundtanken. Att utnyttja så
mycket kunskap som möjligt så tidigt som möjligt. Det är såklart en
svårighet att lyckas med detta vid en utförandeentreprenad men det är
därför ännu viktigare att ha väl fungerande överlämnandemöten.
Erfarenhetsåterkopplingen är också en sak som skulle kunna förbättras
med avseende på arbetsmiljön. Det finns, så vitt respondenterna berättat,
ingen direkt återkoppling på arbetsberedningar. Där finns en möjlighet att
förbättra genom att inrätta BAS-U möten där man kan jobba fram tydliga
mallar och ge förslag på lösningar, det kommer säkerligen fram nya, bättre
lösningar med jämna mellanrum som det finns vinning i att sprida till de
övriga BAS-U.
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6. AVSLUTNING
I avslutningen redovisas författarens egna tankar och synpunkter på den
genomförda studien. Här presenteras författarens egna diskussioner samt
slutsatser som anses vara relevanta. Frågeställningarna kommer också att
besvaras kortfattat.

6.1 Diskussion
Utifrån resultaten och analysen kan en slutsats dras att byggarbetsmiljöarbetet
på Erlandsson bygg i Stockholm till stor del fungerar bra. Exempelvis är
utbildningen viktig, även för de som kanske inte kommer bära ansvaret.
Fortsättningsvis har de dessutom genomfört en övning där platschefen och
hantverkare ställs på prov vid en rasolycka. Övningen gjordes för att gå
igenom rutiner för olyckor och se vad som kan förbättras. Detta är ett tydligt
tecken på att man verkligen försöker förbättra organisationen i fall det skulle
hända något. För att utvidga detta perspektiv, skulle en handling av
Erlandsson som entreprenör, där det sätts mer press på beställaren vid
utförandeentreprenader, att beställaren upprättar alla handlingar korrekt, ge
en ökad förståelse och inblick i byggarbetsmiljöarbetet. Denna handling
skulle också innebära att de säkerställer informationsflödet vid
överlämnandet.
Det vore också på sin plats att man genom att inrätta t.ex. BAS-möten, där
alla aktiva BAS-P och BAS-U träffas, med jämna mellanrum går igenom nya
uppdateringar i lagar och föreskrifter samt jobbar igenom mallar och
styrdokument i försök att ständigt förbättra dem. Allt för att göra det så enkelt
och tydligt som möjligt att uppehålla en god byggarbetsmiljö.
Det är till min vetskap störst utmaning i att få alla hantverkare att förstå värdet
i arbetsmiljöarbetet. Varför det är så viktigt att följa alla säkerhetsregler och
rapportera även det minsta av tillbuden. Det är alltid upp till individen att
jobba för en säkrare arbetsmiljö, men det kanske borde satsas mer på att
utbilda och öka medvetenheten hos hantverkare.

6.2 Slutsatser
Att det vid utförandeentreprenader finns ett behov av att strukturera upp
överlämningen är tydligt. Genom att från Erlandssons håll upprätta en
kravbild på hur de vill att överlämnandet ska se ut kan de sätta press på sina
beställare och därigenom öka medvetenheten även hos beställaren.
Kravbilden kan också användas som stöd vid totalentreprenader även om det
är en process, det finns då ett tydligt dokument på vad som ska upprättas och
vilka som ska ta del av det.
Vidare är det viktigt att försöka förenkla informationsflödet ut i produktion
och de hantverkare som är verksamma. Det går givetvis inte att få folk att ta
till sig något om de inte vill, men att tydligt ta fram en plan för hur
arbetsmiljöarbetet ska ses som ett mervärde för alla, ingen ska se det som
betungande eller en börda. Allt från att uppmuntra hantverkare att rapportera
tillbud till att inrätta BAS-U möten där de går igenom mallar för
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arbetsberedningar, till att man upprättar en tydlig handlingsplan för att få detta
att fungera.

6.3 Svar på frågeställningar
Hur fungerar kommunikationen mellan BAS-P och BAS-U under
projekteringsfasen? Hur ofta ses dem? I vilka skeden?
Vid en totalentreprenad är det en kontinuerlig process genom hela
projekteringen där man utnyttjar kompetensen inom företaget genom
att i ett tidigt stadie integrera BAS-U i projekteringen.
Vid en utförandeentreprenad däremot verkar det sällan vara mycket till
kommunikation, det beror till stor del till vilken inställning beställaren
har. Här finns utrymme för utveckling i den mening att inrätta
överlämnandemöten för att säkerställa ett gott informationsflöde.
Finns det någon skillnad mellan olika entreprenadformer med avseende
på arbetsmiljöarbetet och vad kan göras för att minska skillnaderna?
Det har stått tydligt att det finns stora skillnader och det är ingen
överraskning i och med att upphandlingen sköts vid olika tillfällen i
projektprocessen. Det som kan göras för att minska skillnaderna är
framför allt att öka ambitionen och medvetenheten hos beställare. Det är
inte en fråga för Erlandsson bygg i sig utan snarare en branschfråga som
måste lösas. Hur ska alla beställare inse vikten i att upprätta en ordentlig
arbetsmiljöplan och ordna ett ordentligt överlämnande till entreprenören
och BAS-U?

6.4 Förslag på fortsatta studier
Då byggarbetsmiljösamordning fortfarande är ett relativt nytt begrepp finns
det goda möjligheter till att studera vidare inom ämnet. Som en fortsättning på
denna studie skulle en liknande undersökning av andra verksamma bolag i
branschen genomföras;
Ett arbete med större fokus på BAS-P och hur densammas arbete kan
tydliggöras och kanske framförallt säkerställas;
Ett arbete i samarbete med t.ex. SBUF för att undersöka hur en
branschstandard för ett överlämnande vid utförandeentreprenad skulle se ut;
Slutligen skulle en undersökning av huruvida möjligheten att skapa en
övningspark för räddningsövningar finns, och vilka scenarier som i så fall
skulle önskas från branschen.
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