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Förord 
Detta examensarbete har genomförts vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
Skolan för Teknik och Hälsa (STH) inom ämnesområdet Ergonomi och 
motsvarar 15 högskolepoäng. Det är den avslutande delen på utbildningen i 
Magisterutbildningen i Ergonomi - Människa, Teknik och Organisation. Studien 
behandlar skyddsrondsarbetet inom byggindustrin med fokus på 
framgångsfaktorer och utmaningar för att skapa god kvalitet på 
skyddsrondsarbetet. Delar av examensarbetet har använts till en 
utvärderingsrapport av BuildSafe – ett digitalt system för säkerhetsarbete i 
byggbranschen.  
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Abstract 

 

Abstract 

Background: The construction industry is a complex workplace, constant 
changes take place, and conditions can change quickly. The construction workers 
are at higher risk than many other businesses that suffer an accident or illness at 
work because of an increased risk for e.g. the use of machines or fall from height. 
In every workplace there should be conducted a prevention against risks through a 
systematic program of safety inspection. Companies in the construction sector 
have identified a need to streamline the systematic work which now Build Safe AB 
while addressing and created a digital tool Build Safe to streamline security. The 
study is part of a research project at KTH, where the aim was to evaluate the 
digital tool Build Safe in the construction industry. 

Aim: The purpose of the study is to investigate and describe the work on safety 
inspection in the construction industry and identifying success factors and 
challenges to achieve the quality and efficiency of the safety inspection work. 

Limitations: The author deals with safety inspection work in the construction 
industry confined to Sweden, the study does not address safety inspection work in 
other countries  

Method: The study was conducted with a qualitative design with inductive 
approach. It conducted a participant observation, group interviews and four 
telephone interviews. A semi-structured interview guide was used in all interviews. 
All participation was voluntary, and all the collected data was anonymised. 

Results: The results showed that the identified key success factors that created 
the prerequisite for a well-functioning safety inspection work in the construction 
industry was the involvement and commitment of the company on safety 
inspection work. By using a digital tool better opportunities for a successful safety 
inspection work was also created, and with good planning and good 
communication before and after the safety inspection tour created the conditions 
for a good work environment. 
 

Keywords: Safety inspection, risk assessment, risk management, participation, 
involvement, motivation, communication, digital tools, knowledge. 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Byggindustrins arbetsplats är komplex, ständiga förändringar sker och 
förutsättningar kan ändras snabbt. Byggnadsarbetarna löper högre risk än många 
andra verksamheter att drabbas av olycka eller ohälsa i arbetet på grund av en 
ökad risk vid t.ex. användningen av maskiner eller fall från höjd. På varje 
arbetsplats ska det bedrivas ett förebyggande arbete mot risker genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete med skyddsrond. Företag inom byggsektorn har 
identifierat ett behov av att effektivisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket 
företaget BuildSafe AB tag sig an och skapat det digitala verktyget BuildSafe som 
ska effektivisera säkerhetsarbetet. Studien ingår i ett forskningsprojekt vid KTH 
där syftet var att utvärdera det digitala verktyget BuildSafe i byggindustrin. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva arbetet med skyddsronder 
inom byggindustrin och identifiera framgångsfaktorer och utmaningar för att 
uppnå god kvalitet och effektivitet i skyddsrondsarbetet. 

Avgränsningar: Författaren behandlar skyddsrondsarbete inom byggindustrin 
avgränsat till Sverige, studiens undersökning avser inte skyddsrondsarbete i andra 
länder. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design med induktiv ansats. Det 
genomfördes en deltagande observation, en gruppintervju samt fyra 
telefonintervjuer. En semistrukturerad intervjuguide användes vid samtliga 
intervjuer. Allt deltagande var frivilligt och all insamlad data avidentifierades. 

Resultat: Resultatet visade att de identifierade huvudsakliga framgångsfaktorerna 
som skapade förutsättning för ett väl fungerande skyddsrondsarbete inom 
byggindustrin var delaktighet och engagemang i företaget kring 
skyddsrondsarbetet. Genom att använda ett digitalt verktyg skapades också bättre 
möjligheter till ett lyckat skyddsrondsarbete och med en god planering och bra 
kommunikation före och efter skyddsronden skapades förutsättningar för en god 
arbetsmiljö. 

 

 

Nyckelord 

Skyddsrond, riskbedömning, riskhantering, delaktighet, engagemang, motivation, 
kommunikation, digitalt verktyg, kunskap. 
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1 Inledning 

Byggindustrin är liksom all annan verksamhet i Sverige skyldig att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är en viktig del i strävan att skapa en säker och god arbetsmiljö. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det förebyggande arbetet, som innebär att 

identifiera risker och hantera dem genom åtgärder innan de leder till skador även 

en betydande faktor för att skapa en säker och god arbetsmiljö. Den centrala delen 

i detta arbete är skyddsronder, vilka innebär att undersöka, mäta, bedöma, 

kontrollera och kommunicera de risker som föreligger för vidare åtgärd 

(Arbetsmiljöverket, 2016). I jämförelse med övriga branscher ligger Byggindustrin 

i Sverige högt i arbetsskadestatistiken (AFA Försäkring, 2016)och det har 

upptäckts brister i det förebyggande arbetet när det handlar om att identifiera, 

hantera och åtgärda risker innan de leder till olyckor och skador.  

För att kommunicera och kontrollera samt mäta risker på byggarbetsplatsen ska 

det genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomföras skyddsronder. 

Organisatoriskt har det visat sig att arbetsmiljöarbetets sårbarhet har koppling till 

systematiken och genomförandet av skyddsronder och dess uppföljning. Sveriges 

Byggindustrier och deras medlemsorganisationer har ett identifierat behov av en 

metod som kan öka effektiviteten av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Nyman, 

Eklund, Larsson, & Rose, 2016). Genom det identifierade behovet har det 

nystartade företaget BuildSafe AB Sweden tagit till sig och utifrån beskrivna skapat 

ett digitalt system för säkerhetsarbete i byggbranschen.  

 

1.1 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studiens uppkomst och 

forskningsprojektet BuildSafe på KTH som studien tillhör. Inledningsvis görs en 

beskrivning av skyddsronder och arbetsmiljörisker i byggindustrin. Dessa delar 

återkommer i den teoretiska bakgrunden. Därefter görs en kortfattad 

presentations av det forskningsprojekt studien ingick i, BuildSafe – ett digitalt 

system för säkerhetsarbete i byggbranschen.  
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1.1.1 Skyddsronder i byggindustrin 

På varje byggarbetsplats ska det finnas ett förebyggande arbete mot risker. Detta 

ska bedrivas genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och genom en 

säkerhetsplanering i arbetsmiljöplanen som nästan alltid ska finnas på en 

byggarbetsplats. På byggarbetsplatsen är det byggherren eller en uppdragstagare 

som ansvarar för upprättande av planen, och tanken är att denna sen ska användas 

under hela byggskedet. Ansvarig för att den finns tillgänglig på byggarbetsplatsen 

så snart den etablerats, samt för genomförande av de anpassningar i planen som 

behövs, är byggarbetsmiljösamordnaren.  

Byggarbetet ska planeras så att de kan utföras i en god och säker miljö och det är 

därför viktigt att grunda planeringen på en riskbedömning. Det regelbundna 

säkerhetsarbetet på byggarbetsplatsen är särskilt viktigt när det kommer till 

skyddsronder. På byggarbetsplatserna ses ofta snabba förändringar som kan 

förknippas med många risker. Det ses därför lämpligt att gå skyddsrond en gång i 

veckan när byggandet pågår i sin mest aktiva fas. I lugnare perioder på bygget är 

det lämpligt att gå skyddsrond med två eller tre veckors mellanrum. Dock står det 

inte i lagen hur ofta en skyddsrond ska genomföras, utan bara att det ska ske 

regelbundet (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Under en skyddsrond görs en inspektion och bedömning av arbetsplatsens 

eventuella risker som sedan ska åtgärdas och kontrolleras. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska ses som en naturlig del i verksamheten och arbetsgivaren 

skall ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att delta i arbetet. I dagligt tal vid 

samtal om skyddsronder är det den fysiska arbetsmiljön som det syftas till, t.ex. 

om det finns risk för fall eller om det saknas skyddsanordningar. Dock ingår det 

även i en skyddsrond att se till den psykosociala arbetsmiljön som undersöker 

medarbetarnas tillvaro, mående och upplevelse av sitt arbete. Det kan t.ex. handla 

om stress eller kränkning på arbetsplatsen. (Arbetsmiljöupplysningen, 2016) 

Vid skyddsronden är organisationen skyldig att dokumentera riskbedömningen. 

Detta sker vanligtvis med en checklista och handlingsplan för eventuella risker 

som efter bedömning ska åtgärdas och följas upp (Arbetsmiljöupplysningen, 

2016).   
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1.1.2 Arbetsmiljö i byggindustrin 

I Sverige placeras byggindustrin bland topp 10 av de yrkesområden som har ett 

högt antal olycksfall i landet. Pousette & Törner (2009) återger i sin artikel en 

intervjustudie av Holmes, Lingard, Yesilyurt & De Munk (1999) gjord på den 

australiensiska byggbranschen där det visat sig att risker kunde hänföras till 

arbetets karaktär, dåliga individuella arbetsmetoder, okunnighet och arbetspress på 

grund av budget- och tidsbrist. Vidare beskrev de också att ett framgångsrikt sätt 

att närma sig dessa riskkällor är att förstå, inte bara underliggande strukturella och 

organisatoriska förutsättningar, men också psykologiska och sociala faktorer 

(Pousette & Törner, 2009).  

Vidare visade resultat i Pousette & Törners (2009) studie att arbetarna tolkar det 

som att det är organisationens uppgift att skapa en säker arbetsmiljö och att det 

idag efterfrågas av kunden att man i organisationen uppfyller en hög 

säkerhetsstandard vid utförandet av arbetsuppgifter i byggprojekt. I denna studie 

sades det också att säkerhetsledningen i företaget hade återkommande 

säkerhetsinspektioner med olika kategorier av personal som såg problemen och 

arbetsplatsen ur olika perspektiv. Arbetsmiljöarbetet kring risker och säkerhet sågs 

som en naturlig del i dagligarbetet genom förståelse av hur viktigt det är (Pousette 

& Törner, 2009). Ur ett historiskt perspektiv ses byggbranschen som den bransch 

som har en mindre bra hantering gällande risker och riskarbete. Samtidigt ses 

branschen ha bland de farligaste arbetena (Edwards & Holt, 2008). 

Boschman, van der Molen, Sluiter, & Frings-Dresen (2013) beskriver att stress i 

byggindustrin har ökat de senaste åren och därför bör även psykosociala 

riskfaktorer beaktas i arbetsmiljöarbetet. Stressorer som rapporterats i författarnas 

studie var bland annat kommunikation, att ha ansvar för säkerheten för andra på 

arbetsplatsen samt engagemang i farliga arbeten.  

Byggindustrin ställs också inför en hel del oklarheter och problem, och eftersom 

branschen präglas av risker menar KarimiAzari, Mousavi, Mousavi, & Hosseini 

(2011) att riskhantering är en viktig del i beslutsprocesser i arbetsmiljöns 

riskarbete.  
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1.1.3 BuildSafe – ett digitalt system för säkerhet i byggbranschen 

Flera företag och aktörer inom byggsektorn har identifierat behovet av att 

effektivisera säkerhetsarbetet och underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

byggbranschen. Därför togs ett initiativ till att utveckla ett digitalt system för att 

svara mot behovet. Detta system benämns BuildSafe, och har utvecklats i ett 

nystartat företag, BuildSafe Sweden AB.  Syftet med BuildSafe är effektivisera 

skyddsrondsarbetet genom att minska ledtider, uppdatera om faror i realtid och 

förbättra kommunikationen mellan aktörerna på byggarbetsplatsen. Företagets 

vision är att genom digitalisering av processerna för dokumentering, rapportering 

och uppföljning i samband med skyddsrondsarbetet ge byggföretagen möjligheter 

att bli mer datadrivna i sitt säkerhetsarbete och därmed också få ökade insikter om 

vad som föranleder olyckor. För att utvärdera hur detta system påverkar 

arbetsmiljöarbetet och vilka effekter som systemet kan få, söktes medel från 

SBUF, vilka också beviljades. Denna finansiering möjliggjorde för KTH att kunna 

genomföra den utvärderingsstudie som ligger till grund för denna rapport. En 

första version av BuildSafe pilottestades under andra kvartalet 2015 och som ett 

led i det fortsatta utvecklingsarbetet har det digitala systemet utvärderats i två 

pilotprojekt under fjärde kvartalet 2015 och första och andra kvartalet 2016 

(Nyman, Eklund, Larsson, & Rose, 2016). 

Författaren till denna studie har deltagit i forskningsprojektet och delar av den 

aktuella studien har använts till en utvärderingsrapport av BuildSafe- ett digitalt 

system för säkerhetsarbete i byggbranschen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar:   

Syftet med studien är att undersöka och beskriva arbetet med skyddsronder inom 

byggindustrin och identifiera framgångsfaktorer för att uppnå god kvalitet och 

effektivitet i skyddsrondsarbetet. 

Frågeställningar:  

1. Vilka framgångsfaktorer skapar förutsättningar för ett väl fungerande 

skyddsrondsarbete i byggindustrin?   

2. Vad beskrivs som utmaningar i skyddsrondsarbetet?  

3. I vilken utsträckning används digitala verktyg och vad anses de tillföra 

skyddsrondsarbetet?   

 

1.3 Avgränsningar 

Föreliggande magisteruppsats behandlar skyddsrondsarbete inom byggindustrin 

avgränsat till Sverige och studiens undersökning avser därmed inte 

skyddsrondsarbetet i andra länder. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras teori som är grunden för undersökningen av 

skyddsronder i byggindustrin i denna studie. De områden som presenteras är 

arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsronder, byggindustrins 

arbetsmiljö, påverkande riskfaktorer, kunskap och kompetens om 

arbetsmiljörisker i byggindustrin, MTO-perspektivet, förebyggande arbete mot 

risker och digitala verktyg i riskförebyggande arbete och användbarhet, BuildSafe 

– det digitala systemet. 

 

2.1 Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är en ramlag som antogs av riksdagen år 1977och 

består av regler och skyldigheter och ger ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

som är idag ett åttiotal, samlade i Arbetsmiljöverkets författningssamling.  I 

föreskrifterna anges mer i detalj krav och skyldigheter gällande arbetsmiljön och 

de används för att lättare kunna tillämpa arbetsmiljölagen till specifika 

arbetsmoment och arbetsförhållanden. Syftet med arbetsmiljölagen är att 

förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en god och tillfredsställande 

arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen riktar sig och gäller alla verksamheter med 

arbetsgivare och arbetstagare arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren bär det yttersta 

ansvaret för att arbetsmiljölagen och dess föreskrifter följs. I arbetsmiljöarbetet 

skall arbetsgivaren ta fysiska, psykiska såväl som sociala faktorer i beaktande (AFS 

2001:1).  

I Arbetsmiljöverkets författningssamling finns c:a 40 olika föreskrifter som 

används för byggindustrin där huvudföreskriften är AFS 1999:3 ”Byggnads- och 

anläggningsarbete” (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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2.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete  

En av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

2001:1). Föreskriften beskriver arbetsgivarens krav att arbeta med att undersöka, 

genomföra, och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall på 

arbetsplatsen förebyggs samt att arbetsmiljön är tillfredsställande. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska ses som en naturlig del i verksamheten och arbetsgivaren 

skall ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att delta i arbetet. För att 

förebygga ohälsa och olycksfall ska det på varje arbetsplats finnas en 

arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att uppnå en 

god arbetsmiljö. På arbetsplatsen skall det finnas rutiner som redogör för hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Dessa rutiner och arbetsmiljöpolicyn 

skall dokumenteras skriftligt om organisationen har minst tio arbetstagare (AFS, 

2001:1) 

I verksamheten ska uppgifterna fördelas så att chefer, arbetsledare eller 

arbetstagare är delaktiga i arbetet med att förebygga risker så att man uppnår 

tillfredsställande arbetsmiljö. Enligt AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” 

är arbetsgivaren skyldig att se till att de chefer, arbetstagare och arbetsledare som 

fått dessa uppgifter till sitt ansvar får de befogenheter och de resurser som behövs 

samt är tillräckligt många till antalet. Dessa personer ska ha tillräcklig kunskap och 

kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. De 

ska inneha kunskaper om: 

- de regler som är av betydelse för arbetsmiljön, 

- vilka fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som kan ses som 

risk för ohälsa och olycksfall, 

- vilka åtgärder som finns för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

- vilka arbetsförhållanden som bidrar till en tillfredställande arbetsmiljö. 

Om det är minst tio arbetstagare i organisationen skall uppgiftsfördelningen, i 

likhet med arbetsmiljöpolicyn, dokumenteras skriftligt. 

Det är även arbetsgivarens skyldighet att årligen följa upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska om minst tio arbetstagare dokumenteras 

(AFS 2001:1). 

När organisationen inte besitter tillräcklig kompetens med avseende på det 

systematiska arbetsmiljöarbetet skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller 

extern sakkunnig hjälp.  
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2.1.2 Skyddsronder 

För att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö ska arbetsgivaren regelbundet 

undersöka och bedöma arbetsförhållanden och risker som kan komma att leda till 

ohälsa eller olycksfall i arbetet. Detta ska göras systematiskt genom antingen 

dagliga undersökningar eller genom regelbundet återkommande s.k. skyddsronder.  

Även när organisationen genomför ändringar skall arbetsgivaren genomföra 

riskbedömningar för att kontrollera om ändringarna medför risk för ohälsa eller 

olycksfall som behöver åtgärdas. En riskbedömning dokumenteras alltid skriftligt 

och anger vilka risker som finns samt allvarlighetsgraden (AFS 2001:1). 

Vid tillbud (en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycka 

(Arbetsmiljöverket, Rapportera tillbuden - förebygg ohälsa och olyckor i arbetet, 

2015)), ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen ska arbetsgivaren utreda orsaken till 

det inträffade för att förebygga att händelsen inte sker igen. Om åtgärder krävs, 

ska arbetsgivaren omedelbart eller snarast möjligt genomföra de åtgärder som 

krävs för att förebygga en upprepning av det inträffade.  De åtgärder som inte 

genomförs omedelbart ska arbetsgivaren föra in i en handlingsplan, som skriftligt 

dokumenteras. Handlingsplanen ska innehålla när åtgärderna ska vara genomförda 

samt vem som är ansvarig för att de genomförs. De genomförda åtgärderna ska 

sedan kontrolleras (AFS 2001:1).  

Ett sätt att undersöka och riskbedöma arbetsplatsen är genom skyddsrond, där går 

arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud och/eller skyddsansvariga igenom 

hela verksamheten för att upptäcka vilka eventuella risker som finns i arbetet. 

Inom byggindustrin ser det praktiskt ut så att skyddsronderna brukar 

dokumenteras med papper och penna under ronden baserad på en färdig 

checklista. Det är även vanligt förekommande att använda sig av med 

mobiltelefonens kamerafunktion för att dokumentera avvikelser (en negativ 

händelse där det inte skett enligt rutin (Vårdhandboken, 2016)) i bildformat. Efter 

genomförd rond är det brukligt att den ansvarige arbetsmiljösamordnaren 

sammanställer resultatet i ett protokoll i digitalt format för spridning till berörda 

parter via mail, samt anslag av en fysisk kopia på arbetsplatsens informationstavla. 

Avvikelserna i protokollet följs sedan upp för åtgärd med ansvarig part och dessa 

dokumenteras med tiden för när de åtgärdats. Vanligtvis kontrolleras att alla 

avvikelser är åtgärdade vid efterföljande rond. 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Olycksfall/
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Tidsåtgången för skyddsrondsmomentet kan variera vitt beroende på storleken av 

projektet och de risker som det innehåller. Intervallet för dessa ronder är 

vanligtvis var 14:e dag men det varierar med projektets komplexitet och 

förutsättningar, vilket kan påverka arbetsmängden stort. Under perioder då 

projektet av naturliga skäl är mer riskabelt och riskernas utfall i sin natur är 

allvarligare, kan behovet av kontinuerlig uppföljning och kommunikation vara 

mycket stort och kravet på snabba åtgärder likaså. Säkerheten på en sådan 

arbetsplats är då direkt avhängig av hur effektivt resultaten från skyddsronderna 

kan kommuniceras och avvikelserna följas upp. 

Larsson, Pousette, Rosenlund & Törner (2006) studerade riskhantering i stora 

byggprojekt med komplex organisation. I studien framkom det att det var vid 

skyddsronderna som det skapades värdefulla diskussioner gällande arbetsplatsens 

säkerhet. Skyddsronden var det som uppmanade till reflektion och som sedan 

genererade nya lösningar. I studien beskrivs också skyddsronden som en upplevd 

arena med högt värde för säkerhetsdiskussioner då olika områden går in i varnadra 

och där olika yrkesgruppers problematik lyfts och ger en ökad insikt för övriga 

grupper. Detta i sin tur beskrivs leda till ökad delaktighet och förstålese av andras 

agerande, något som slutligen kan resultera i en säkrare arbetsplats.  

 

2.2 Byggindustrins arbetsmiljö 

Byggindustrins arbetsplats är komplex och levande, där ständiga förändringar sker 

och förutsättningar kan ändras snabbt.  Olyckor och sjukdomar på grund av 

arbetet är dubbelt så vanliga hos byggnadsarbetarna jämfört med andra 

arbetstagare (Arbetsmiljöverket, 2015). Orsaken till detta är bland annat ökad risk 

för fall från höjd, belastningsskador eller olycka pga. hantering och användning av 

maskiner. Utifrån de förutsättningarna krävs det därför god planering där alla 

aktörer i byggprocessen är delaktiga, dessa vill säga byggherrar, arkitekter, 

projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och arbetsgivare. Alla aktörer ska ta sitt 

ansvar för att arbetsmiljön alltid beaktas i processens alla delar, dvs. i såväl 

planering som i uppförandet av en byggnad eller anläggning. (Arbetsmiljöverket, 

2015).  

I byggindustrin är det liksom i övriga verksamheter arbetsgivaren som har 

huvudansvaret för arbetsmiljön, och detta ansvar gäller både anställd personal och 

inhyrd personal (underentreprenörer). På en bygg- och anläggningsarbetsplats är 

det vanligtvis arbetsledare eller platschef som ansvara för arbetsmiljöuppgifterna. 

Samma person är också utsedd att sköta byggarbetsmiljösamordningen för 

utförandet och benämns i fackspråk som BAS-U.  
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Vid byggnads- och anläggningsarbete skall en arbetsmiljöplan skapas om arbeten 

med ”särskild risk” enligt AFS 1999:3 §12a ska utföras. Arbetsmiljöplanen är ett 

styrdokument på arbetsplatsen och ska vara ett hjälpmedel för en säker och trygg 

arbetsmiljö. Arbetsmiljöplanen ska vara upprättad samt finnas tillgänglig innan 

byggarbetsplatsen etableras och arbeten påbörjas. Huvudsyftet med 

arbetsmiljöplanen är att alla ska känna till gällande ordnings- och skyddsregler, 

organiseringen kring arbetsplatsens skyddsarbete, vilka särskilda risker som 

identifierats samt skyddsåtgärder för identifierade risker och till sist hur 

samordningen sker på ett fast drifts-ställe som ses som en gemensam arbetsplats 

(AFS 1999:3 §12a).  

Trots decenniers arbete med att minska riskerna att skadas i arbetet för 

byggnadsarbetare utgör arbetsskador (arbetsolyckor och arbetssjukdomar) 

fortfarande ett stort problem för byggindustrin. Branschen har högst risk av alla 

branscher för allvarliga olycksfall och ligger också högt i statistiken för antalet 

anmälda dödsolyckor  (AFA Försäkring, 2016). Fram till mitten av december 2014 

dog 14 byggnadsarbetare i sitt arbete det året. Ett exempel är den allvarliga 

olyckan i Hjorthagen i november 2014 där flera byggnadsarbetare skadades 

allvarligt varav två dog. Branschen har endast cirka 7 procent av arbetskraften, 

men stod år 2012 för 48 % av alla förelägganden från Arbetsmiljöverket (Nandorf, 

2014). 

Brister i arbetsmiljön leder till negativa konsekvenser både för olycksdrabbade och 

dess arbetsgivare. Olyckor kan medföra smärta, sjukfrånvaro, social isolering och 

inkomstförluster. Arbetsgivare kan i sin tur drabbas av exempelvis kvalitetsbrister 

och minskad produktivitet som påverkar goodwill och konkurrenskraft. Bristande 

arbetsmiljö får också konsekvenser för samhället i stort, t ex genom ökade 

vårdkostnader och minskade skatteintäkter när människor som skadats inte 

arbetar (AFA Försäkring, 2016).  

Enligt Arbetsmiljöverket har svenska småföretag, som blivit allt vanligare på stora 

byggen, dålig koll på Arbetsmiljölagen. Brister i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, där även det förebyggande arbetet med att identifiera risker 

och hantera dem genom att åtgärda dem innan de leder till skador, är en 

huvudorsak till branschens höga risknivåer.  
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Skyddsronder är en central del i detta arbete för att mäta, kontrollera och 

kommunicera de risker som föreligger för vidare. Genomförandet av byggprojekt 

präglas av tillfälligt sammansatta projektgrupper som utför arbeten med en hög 

grad av komplexitet, ofta med många aktörer från olika företag i samverkan, under 

tydligt formulerade tidsramar. Detta ställer i sin tur höga krav på att 

kommunikationen mellan de olika aktörerna såsom byggherre, 

byggarbetsmiljösamordnare samt arbetsmiljöansvariga och skyddsombud inom 

varje del-/underentreprenad är strukturerad, tydlig och effektiv för att 

arbetsmiljöarbetet ska fungera väl. Inom flera organisationer har man insett 

arbetsmiljöarbetets sårbarhet kopplat till systematiken och genomförandet av 

skyddsronder samt deras uppföljning.  

Enligt uppgift från Byggnads orsakas många av de största problemen av långa 

kedjor av underentreprenörer (Nandorf, 2014). Sveriges Byggindustrier och flera 

av dess medlemsorganisationer (t.ex. EIO och Målarmästarna) har identifierat ett 

behov av en systematisk metodik för att effektivisera det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM). 

 

2.3 Påverkande riskfaktorer 

Risker i arbetet har setts vara beroende av arbetets natur, dåliga yrkeskunskaper, 

ignorans och ekonomi- och tidsbegränsningar (Pousette & Törner, 2009). 

Övergripande resultat från studie utförd av Pousette & Törner (2009) visar att 

faktorer som påverkar arbetsmiljöns risk- och säkerhetsutgång är ledningens 

attityder, formella villkor, kollektiva värderingar och individuella attityder som i 

interaktion påverkar varandra i säkerhetsarbetet. Resultat från studie gjord av 

Edwards & Holt (2008) visade att en påverkande riskfaktor är nivån av kunskap 

gällande hälsa och säkerhet (H&S) samt arbetarens personliga egenskaper 

gentemot H&S.  

Kim & Park (2013) skriver i sin studie att det setts en hög nivå av dödlighet i 

byggbranschen och att det är högre än i någon annan industri i de flesta länder. 

Orsaksfaktorer till dessa höga tal menar forskarna bero på den dynamiska 

arbetsmiljön som finns på i byggindustrin där det består av arbetare, material, 

utrustning och arbetsplats som kan vara tillfälligt organiserade, och då skapa en 

farlig plats (Kim & Park, 2013). 
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För att förhindra olyckor samt förbättra arbetsmiljösäkerheten beskriver Chi & 

Han (2013) att det är viktigt att förstå bakgrunden till varför dessa olyckor händer. 

De använder sig av forskaren Heinrich (1936) dominoteori, återgivet i Chi & Han 

(2013), där det enligt Heinrich finns fem påverkande dominobrickor som påverkar 

och skapar olyckan: 1. Social omgivning och anor, 2. Fel hos individen, 3. Riskfyllt 

agerande och mekanisk eller fysisk skada, 4. Olycka och 5. Skada. Dessa fem 

överlappar varandra och skapar en kedja av händelser som leder till en olycka. Chi 

& Han (2013) lägger sin grund i Heinrich dominoteori, som bedöms vara en 

betrodd teori då den var en av de första metoderna i utredning av olyckor. Chi & 

Han (2013) använde sig av metoden för att kartlägga inbördes förhållanden av 

risker i kedjan av olycksorsaker i byggbranschen.  

I byggindustrin kan dominoteorin användas vid t.ex. olycksutredningar, 

riskanalyser eller riskbedömningar. Dominoteorin kan också liknas med MTO-

begreppet. Genom att betrakta ett arbetsmoment ur ett MTO-perspektiv ses 

samspelet mellan människa, teknik och organisation. I byggindustrin kan det 

innebära att leta efter riskkällor i byggarbetarens kunskap om arbetsmomentet 

(människan), att se till verktygen som användes i arbetsmomentet (tekniken) samt 

att se hur instruktioner, regler, rutiner fungerade i arbetsorganisationen (Bron & 

Östergren, 2010). De tre M-T-O faktorerna omfattar delarna i Heinrich 

dominoteori, dominoteorins fem brickor överlappar varandra likt de tre MTO 

faktorerna, och det är vid samspelet av faktorerna som riskerna kan komma att 

uppstå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Exempel på M-T-O faktorer och riskkällor (Bron & Östergren, 2010, s.32). 
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2.4 Kunskap och kompetens om arbetsmiljörisker i 

byggindustrin 

Genom en intervjustudie av Pousette & Törner (2009) framkom det ur 

byggarbetarnas perspektiv att de anser sig ha tillräcklig kunskap och information 

om risker och säkerhet på arbetsplatsen. I denna studie sade sig alla vara 

informerade om tänkbara specifika situationer som kan tänkas uppkomma och 

därefter vet hur de ska agera i varje specifik situation. Byggarbetarna ansåg också 

att kommunikationen kring faror vid arbetsuppgifter fungerade väl. Edwards & 

Holt (2008) presenterade i en artikel att otillräcklig utbildning och träning var 

orsaken till 70 % av studerade olycksfall i byggbranschen, detta bekräftades även 

då begreppet ”vet inte” sågs som en signifikant anledning till ett riskbeteende i 

arbetet på byggarbetsplatsen.  

 

2.5 Förebyggande arbete mot risker 

Det har lagts ner mycket arbete för att minska antalet olycksfall i byggindustrin, 

och detta främst genom tekniska lösningar, regler och förordningar. Pousette & 

Törner (2009) menar att för att framgångsrikt närma sig bakgrundskällan i 

riskfaktorer så som t.ex. bristfälliga yrkeskunskaper, ignorans och ekonomi- och 

tidsbegränsningar krävs en förståelse av underliggande strukturer och villkor i 

organisationen samt en förståelse för psykologiska och sociala faktorer. 

För att arbeta förebyggande mot risker och olyckor beskrevs i Pousette & Törners 

(2009) artikel en rutin kring farligt arbete; att arbeta ensam med farliga uppgifter 

aldrig är tillåtet, vilket kan ses som en barriär och ett förebyggande arbete. 

Ytterligare framkomna resultat i samma studie visade att man arbetade 

förebyggande genom att alltid se till att ha tillgång till säkerhets- och 

personskyddsutrustning och att man vid användning av utrustning arbetade under 

uppsyn. I studien framkom det också att man använde sig av säkerhetskampanjer i 

förebyggande syfte, dessa sågs som värdefulla då de lyfte information om aktuell 

säkerhetsstatistik som de menade visade på vad viktigt det var med ett 

välorganiserat arbete kring arbetsmiljöns säkerhet (Pousette & Törner, 2009) För 

att öka kunskapen kring säkerhet i arbetsmiljön gavs information och kurser kring 

säkerhet i arbetet, dessa hade också som mål att skapa ett forum för diskussion av 

säkerhetsproblem på arbetsplatsen.  
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Byggindustrin ställs inför en hel del osäkerheter och problem, och eftersom 

branschen präglas av risker menar KarimiAzari, Mousavi, Mousavi, & Hosseini 

(2011) att riskhantering är en viktig del av beslutsprocesser i arbetsmiljöns 

riskarbete. Byggindustrin plågas av risker mer än andra branscher, och inget 

byggprojekt är att anse som riskfritt. KarimiAzari, Mousavi, Mousavi, & Hosseini 

(2011) menar därför att det är viktigt att byggföretagen tar kontroll över risker och 

osäkerhetsfaktorer genom att bedöma effekten av riskkällorna och  för att avgöra 

vilket av projekten som är mer riskabelt, för att planera förebyggande för de 

potentiella riskkällorna i varje projekt och för att hantera varje riskkälla under 

byggtiden. 

Planering och förebyggande arbete mot risker är viktiga delar och Pinto, Nunes, & 

Ribeiro (2011) beskriver att för planering och definiering av detaljerade procedurer 

i arbetet ska kunna implementeras på ett effektivt sätt på arbetsplatsen krävs det 

att professionella inom Safety, Health and Ergonomics (SH&E) involveras i 

byggprojektens upphandlings- och projekteringsfaser. 

 

2.6 Risk- och säkerhetskommunikation 

Riskkommunikation är en betydande faktor i säkerhetsarbetets utgång och i många 

fall hänförs olycksorsaken till individen som drabbats i olyckan. I 

olycksutredningar ses ofta den mänskliga faktorn som en felande länk och myten 

om individuell styrning leder till ett sökande efter någon att skylla på istället för att 

söka orsaken till olyckan. För att främja en hållbar förändring är det istället 

intressant att se till vad som påverkade handlingen som ledde till olyckan och vilka 

faktorer som stöttade eller hindrade ett säkert beteende. Hur risk och säkerhet 

kommuniceras i organisationen påverkar attityden till att arbeta säkert.  

Kommunikationen påverkar också individers kognitioner och beteenden för att 

uppmuntra och öka kring säkerhetens aktivitet i organisationen (Stave, Pousette, 

& Törner, 2008).  

Känslan av delaktighet har också visat sig ha betydelse när det kommer till 

riskhantering. I en analys framkom det att genom delaktighet implementeras 

säkerhetssystem. Görs individerna delaktiga i organisationen känner de motivation 

och erhåller ett brett säkerhetstänkande och därmed får de också en kunskap om 

företagets intentioner kring arbetsmiljö och säkerhet. Att känna delaktighet visade 

sig skapa ett engagemang för arbetsplatsen och arbetsgruppens säkerhet (Larsson, 

Pousette, Rosenlund, & Törner, 2006). 

 

2.7 Digitala verktyg i riskförebyggande arbete 

I byggbranschen ses som tidigare påtalat en komplex dynamisk arbetsplats med en 

högre dödlighet än i de flesta industrier och branscher i de flesta länder. Ett 
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riskförebyggande verktyg man testat är ett digitalt verktyg, ett ”smarta telefoner” 

(översättning smartphones) baserat verktyg med realtids spårningssystem. 

Verktygets syfte var att på ett automatiskt sätt spåra lokala risker i byggprojekt. 

Studier har visat och kommit fram till att det behövs effektiva spårningssystem 

kopplade till ”smarta telefoner”. I detta fall var också syftet med 

spårningssystemet inom byggbranschen att samla in platsinformation om resurser 

och ge information som anger vad/när det krävs åtgärder från ledningen (Kim & 

Park, 2013). Författarna redogör också i sin studie om ett automatiskt fallrisk 

varningssystem som är kopplat till ”smart telefon”. Vid risk om en fallolycka delar 

säkerhetschefen riskplatsen på en karta över byggarbetsplatsen och indikerar vilka 

områden som är riskabla utifrån kartan. När en karta har skapats med beräknad 

riktning och avståndsdata, skickas det från ”smart telefonen” och visar en röd 

prick på kartan. Beroende på läget av röda prickar skickar systemet ut ett alarm till 

arbetarnas ”smart telefon och till säkerhetschefen (Kim & Park, 2013).  

En artikel i Byggindustrin, Sveriges ledande branschtidning för 

samhällsbyggnadssektorn, visade resultat av forskning utförd på KTH kring 

digitalt verktyg i byggbranschen. Där beskrevs de digitala systemen bidra till att 

skapa en systematik kring arbetsmiljöarbetet. Studiens syfte var att utvärdera ett 

digitalt verktyg som skulle underlätta vid skyddsrondsarbetet. Resultatet visade att 

det digitala verktyget skapade struktur samt en plattform som underlättade 

kommunikationen. Man hade upplevt en ökad systematik vid genomförandet av 

skyddsronderna samt i hantering av avvikelser och uppföljning (Melin-Lungren, 

2016). 

Berggren (2015) presenterar i sin studie att om man började rapportera in tillbud, 

olyckor och observationer digitalt skulle det hela gå snabbare och effektivare och 

de inrapporterade händelserna skulle lättare kunna sammanställas. Detta menar 

hon hade kunnat leda till ett enklare sätt att få en tydlig bild över var och vad det 

kan finnas för risker på arbetsplatsen. 

Användbarheten i det digitala verktyget är en viktig del i om det kommer att 

användas och uppnå sitt syfte. Osvalder & Ulfvengren (2011) belyser att om 

människa-tekniksystemet ska uppfylla sitt syfte, att utföra den specifika uppgiften 

det är skapat för, krävs det att verktyget är användbart. Begreppet användbarhet 

delas upp i två delar:  

1. Funktionalitet: nytta som innebär att systemet innehåller rätt och 

fungerande funktionalitet 

2. Användarvänlighet: tekniken ska vara enkel och säker att hantera för den 

målgrupp den är avsedd för. 
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I ett människa-tekniksystem är målet att utforma system som har till följd en 

fungerande interaktion mellan människa och teknik. I detta vill man utnyttja 

människans förmåga att hantera system och motverka effekterna av människans 

begränsningar (Osvalder & Ulfvengren, 2011).  

2.7.1 Användbarhet 

Begreppet användbarhet kan ses som en typ av kvalitetsbegrepp som kan kopplas 

till vilka system, produkter och tjänster som helst. Begreppet har givits flertalet 

definitioner och innehållandefaktorer, men gemensamt för majoriteten av 

författarna är att begreppet användbarhet inkluderar: nytta, effektivitet, lärbarhet 

och attityd – tillfredsställelse (Berns, 2004). Idag finns dock en accepterad 

definition på begreppet då det 1998 skapades en ISO standard, vilket betyder att 

den internationellt accepterade definitionen av användbarhet ges i SS-EN ISO 

19241 – 11: 1998 och är enligt följande: 

 

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att 

uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett 

givet sammanhang.”( Berns, 2004 s. 12)  

 

Ovan angivna definition används i Sverige.  

 

2.8 BuildSafe – det digitala systemet 

För att förbättra förutsättningarna för ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete 

utvecklar företaget BuildSafe Sweden AB en digital tjänst kallad BuildSafe. 

BuildSafe är en digital tjänst som möjliggör ett effektivare säkerhetsarbete genom 

att minska ledtider, uppdatera risker i realtid och förbättra kommunikationen 

mellan aktörerna på byggarbetsplatsen. Genom att digitalisera processerna för 

dokumentering, rapportering och uppföljning är tanken att BuildSafe ska bidra till 

att ge säkerhetsansvariga mer tid till att vara på plats och påverka. Byggföretagen 

ges möjligheten att bli mer datoriserade i sitt säkerhetsarbete och därmed få ökade 

insikter om vad som föranleder olyckor. Verktygets första version pilottestades 

under det andra kvartalet 2015.  

BuildSafes digitala tjänst består av två delar:  

1. Webbaserad plattform för projekt- samt säkerhetsansvariga. 

2. Mobilapplikation för skyddsronder och riksinventeringar.  
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Den webbaserade plattformen är kärnan i BuildSafes digitala tjänst. Genom den 

kan projektansvarig sätta upp projekt med kontakter till de olika aktörerna, skapa 

checklistor för skyddsronderna samt följa upp avvikelse- och åtgärdshantering. 

Plattformen tillåter även en översikt över byggbolagens samtliga projekt med 

statistik kring vad som har och vad som behöver åtgärdas. För att underlätta 

möjligheterna till förbättringsarbete används statistik för att föreslå punkter på 

checklistorna samt visar bolagen de avvikelser som är vanligast för dem.  

Mobilapplikationen är till för användare som ska utföra de olika kontrollerna. 

Kontrollerna allokeras till specifika personer som informeras om när de behöver 

utföra kontrollerna samt vad som ska kontrolleras. Användarvänlighet är centralt 

för att förenkla rapporteringsprocessen. Användaren checkar av aktiviteter och 

dokumenterar avvikelser genom text och bilder. En ansvarig för åtgärd utses, och 

en deadline läggs till för när det ska vara åtgärdat. En rapport skickas sedan ut 

automatiskt när samtliga punkter på checklistan har betats av. Därmed minskar 

risken för att sektioner glöms bort, samtidigt som processen att sätta samman en 

rapport automatiseras. Ansvarig blir då informerad på den webbaserade 

plattformen att ronden är avklarad och kan då följa upp på de olika avvikelserna 

som noterats.  

Rapporterna skickas ut till de olika aktörerna samt separata email till de som 

behöver åtgärda avvikelser. I dessa email finns en länk för att notera när avvikelse 

är åtgärdad, samt möjlighet att ansluta sig till tjänsten för att få information och 

statistik den vägen. Därmed förbättras kommunikationen ju fler användare som 

ansluter till tjänsten, och statistiken kring avvikelser förbättras. 

Påminnelser skickas ut tills det att åtgärden har färdigställts och rapporterats 

tillbaka. Under denna process har byggarbetsmiljösamordnaren tydlig översikt av 

hur fullföljandet av avvikelseåtgärderna fortlöper och kan med hjälp av olika 

nyckeltal utvärdera arbetets resultat och jämföra projekt och entreprenörer mot 

varandra. Även andra intressenter som t.ex. byggherren kan få insyn i arbetet på 

ett tydligt och transparent sätt med hjälp av BuildSafe.  

Flera användargrupper för BuildSafe har identifierats: Arbetsmiljösamordnarna är 

den grupp som håller i samordningsarbetet och utgör en nyckelgrupp för 

BuildSafe-användningen. Även underentreprenörerna med ansvar för sina 

respektive företags medverkan i byggprojekten är användare av verktyget, liksom 

de som identifieras som ansvariga för att åtgärda avvikelser. Även 

arbetsmiljöcheferna liksom andra beslutsfattare inom byggföretagen är möjliga 

användare av detta digitala stödsystem och de resultat som på ett systematiskt sätt 

dokumenteras med hjälp av det. Andra grupper som ses som möjliga användare av 

BuildSafe eller dess resultat innefattar Byggherrar och beställare. Byggnadsarbetare 

ses som målgrupp för de förbättringar av arbetsmiljön och minskade 

personskaderisker som användning av metoden kan medföra. 
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2.9 MTO-perspektivet 

Begreppet MTO myntades inom kärnkraftsindustrin, som ett sätt att arbeta med 

säkerhetsfrågor. Utgångspunkten är ett systemsynsätt, där interaktionen mellan de 

tre elementen Människa, Teknik och Organisation betonas. Idag har MTO 

begreppet vidgats till att omfatta inte bara säkerhetsfrågor utan också frågor om 

arbetsmiljö, hälsa, välbefinnande samt effektivitet hos organisationen (Eklund, 

2003). MTO-begreppet definieras som följande: 

”Övergripande kan MTO-området preliminärt definieras som ett perspektiv på 

säkerhet vars syfte är att studera hur människans fysiska, psykologiska och sociala 

förutsättningar samspelar med olika teknologier och organisationsformer samt 

utifrån denna kunskap verka för ökad säkerhet” (Rollenhagen, 1997,S.10). 

Olyckor, tillbud och kvalitetsproblem uppstår ofta i situationer där det brister i 

samspelet mellan människan, tekniken och organisationen. Att granska 

arbetsuppgifterna utifrån perspektivet hur människan samspelar med tekniken och 

organisationen kan vara ett effektivt sätt att identifiera risker i arbetet. Speciellt 

viktigt blir det att identifiera orsaker till strul, omarbeten, och oplanerade 

händelser, eftersom dessa situationer ökar risken för olyckor och negativ 

hälsopåverkan. 

Studien innehåller en analysdiskussion ur ett MTO-perspektiv. Analysen utgår från 

Eklunds (2003) utvecklade MTO-modell. Denna syftar till att identifiera 

systemgränser med ett aktivitetsfokus innehållande huvudkomponenterna 

Människa, Teknik, Organisation och Miljö/omgivning. MTO-modellen bygger på 

ett aktivitetsperspektiv med mänskliga arbetsprocesser som i samspel med 

teknologin, organisationen och miljön/omgivningen bidar till organisatoriska 

processer. I modellen samspelar också organisationen med kontexten den befinner 

sig i. Vid genomomförandet av en analys enligt Eklunds modell visualiseras 

samspelet och även förbättringspotential för systemets prestanda samt för 

individens säkerhet samt att modellen verkar för ergonomins syften genom 

faktorerna: säkerhet, hälsa, välbefinnande och systemeffektivitet (Eklund J. , 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den utvecklade MTO-modellen (Eklund, J., 2003 s.50)
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3 Metod och genomförande 

Denna studie har genomförts med kvalitativ design och är en fallstudie med syfte 

att undersöka ett specifikt arbetsmoment inom byggindustrin: skyddsronder.  

Studien är en del i ett forskningsprojekt vid KTH/STH Stockholm. 

Forskningsprojektets huvudsyfte är att utvärdera IT-verktyget BuildSafe, ett 

mobilt verktyg inom byggindustrin vid skyddsronder. 

I följande avsnitt presenteras och motiveras den metod som valdes för studiens 

utförande.    

 

3.1 Metodval 

Studien startade med en litteraturgenomgång med sökning i relevanta databaser 

för att finna material till den teoretiska bakgrunden. I studien användes en 

kvalitativ ansats för att ta del av deltagarnas synsätt på skyddsrondsarbetet i 

byggindustrin. Innehållet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med stöd av 

Graneheim & Lundmans (2004) anvisningar, där de beskriver hur man kan gå 

tillväga vid analys av intervjutexter. Innehållsanalys är en användbar metod vid 

kvalitativ forskning som baseras på data från berättelser och observationer. Vid 

denna analysmetod krävs förståelse och samarbete mellan forskaren och 

deltagarna, så att texter baserade på intervjuer och observationer är ömsesidiga, 

kontextuella och värde bundna. 

Tillvägagångssättet präglas av en induktiv metod, där analysen av textmaterialet 

sker förutsättningslöst och innebär att författaren inte använt sig av någon teori, 

utan på en manifest nivå undersökt verkligheten och skildrat vad texten säger. På 

latent nivå sker en tolkning av den underliggande innebörden i texten, detta har 

inte utförts i denna studie. Innehållsanalys är bra att använda vid analys av till 

exempel texter som grundats på individers berättelser om upplevelser kring ett 

specifikt moment (Graneheim & Lundmans, 2004) 

I studien används ett strategiskt urval, vilket innebär att man genomför sin studie 

på personer med specifika erfarenheter, med ett strategiskt utvalt element. 

Urvalsgruppen var heterogen vilket ger en bredare insikt i det fenomen som 

studeras (Alvehus, 2013). Studiens respondenter arbetade alla inom byggindustrin 

med någon typ av ansvar för arbetsmiljö och/eller skyddsronder. Respondenterna 

har olika titlar men arbetade inom samma område med samma fenomen, vilket 

svarar för ett strategiskt urval.  
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Tabell 1. Respondenter som deltagit i studien. 

 

Vid datainsamling användes intervju och observation. Intervjuer beskrivs som den 

kvalitativa metodens flaggskepp. Metoden framställs som oundgänglig vid 

sökandet att ta reda på hur människor tänker och handlar i vissa situationer och 

har därför också beskrivits som ett effektiv redskap för den kvalitativa forskaren. 

Genom interaktionen med respondenterna kan forskaren t.ex. få reda på hur olika 

individer ser på ett visst fenomen som framställs genom berättande. Ett bra 

argument för att använda intervju som metod i sin forskning är att det är ett bra 

sätt att ta reda på hur individer tänker och känner inför ett specifikt ämne. Samt 

att forskaren kommer åt individens åsikter och erfarenheter kring ett specifikt 

fenomen. Observation var den andra datainsamlingsmetoden som användes i 

studien. Vid observationer studerar forskaren naturligt förekommande situationer. 

En observation kan göras öppen eller dold. I den aktuella studien gjordes en 

öppen observation dvs. att forskaren som observatör gör sig känd för dem som 

observeras. Observation som metod har diskuterats då man kan se problem som 

observatörseffekten. Den består av att observatören på något sätt påverkar det 

som sker som resulterar i att observationen blir mindre representativ. Det är sedan 

länge känt att vi blir påverkad i andras närvaro, vilket inte går att ignorera när 

forskaren vill observera en ”naturlig” situation (Alvehus, 2013). 

I den aktuella studien användes semistrukturerad intervju med ett på förhand 

skapat frågeformulär kring ett bredare tema som var öppet för följdfrågor och 

förklaringar. Vid datainsamlingen genomfördes en semistrukturerad gruppintervju 

med två respondenter och fyra enskilda semistrukturerade telefonintervjuer. Vid 

ett tillfälle genomfördes en deltagande öppen observation. 

Namn Kön Arbetsområde Roll i företaget Företag Intervjumetod Intervjudatum 

Respondent 
1 

Man Byggindustrin Kvalitetschef, 
arbetsmiljö, miljö och 

säkerhet 

Företag Z Telefonintervju 2016-08-16 

Respondent 
2 

Man Byggindustrin Projektledare 
arbetsmiljö och 

säkerhet 

Företag X Telefonintervju 2016-08-23 

Respondent 
3 

Man Byggindustrin Huvudskyddsombud 
och byggnadsarbetare 

Företag W Telefonintervju 2016-09-02 

Respondent 
4 

Man Glas- och metall 
industrin 

Kvalitets, miljö och 
arbetsmiljöchef 

Företag Y Telefonintervju 2016-09-12 

Respondent 
5 

Man Byggindustrin Bas-U Företag V Gruppintervju 
och deltagande 

observation 

2016-03-31 

Respondent 
6 

Man Byggindustrin Produktionsledare Företag V Gruppintervju 
och deltagande 

observation 

2016-03-31 
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Genom forskningsprojektet BuildSafe på KTH fanns ett etablerat kontaktnät, där 

ett pilotföretag som testade det digitala systemet BuildSafe kontaktades via mail 

med förfrågan gällande observation av en skyddsrond samt en intervju.  

Studiens datainsamling startade genom en deltagande observation på ett större 

byggföretag där en skyddsrond observerades. Observationen pågick i cirka 30 

minuter. Vissa delar av observationens samtal, som kunde tänkas ha betydelse för 

studien, spelades in med diktafon och foto togs på t.ex. informationstavla. Under 

skyddsronden ställdes spontana frågor utefter vad som skedde under 

skyddsrondens gång. 

Den första semistrukturerade intervjun genomfördes i grupp med två 

respondenter som hade betydande befattningar kring arbetsmiljöarbetet och de 

båda arbetade med skyddsronder på det tidigare observerade företaget. Denna 

intervju spelades in med hjälp av en diktafon. Under intervjun användes 

semistrukturerade frågor, se bilaga 1, för att inte styra samtalet med allt för låsta 

frågeställningar samt för att låta respondenterna själva styra diskussionen till de 

områden de ansåg som viktiga i ämnet (Wibeck, 2010; Yin, 2013). 

Intervjuunderlaget arbetades fram i samarbete med en deltagare från 

projektgruppen i BuildSafe-utvärderingen. Under intervjun diskuterades ämnena 

skyddsrond, kommunikation, avvikelsehantering samt IT-verktyget BuildSafe. När 

intervjun var genomförd transkriberades den som ett första steg i analysprocessen. 

Därefter lästes den igenom flera gånger för att sedan ta ut teman kring området 

för skyddsronder. Dessa blev sedan huvudområden i intervjuunderlaget för de 

enskilda intervjuerna. Gruppintervjun varade i cirka 1 timme. 

Senare i datainsamlingsprocessen användes observationen och den 

semistrukturerade intervjun som grund vid skapandet av den intervjuguide som 

användes vid de enskilda telefonintervjuerna. Intervjuguiden skapades av 

rapportförfattaren enligt Ryen (2004) som ger en beskrivning av den naturalistiska 

intervjun. Intervjuguiden, bilaga 2, som användes vid telefonintervjuerna 

fokuserade mer på det övergripande skyddsrondsarbetet och utgick från 3 teman 

som var riktade mot studiens syfte: 

1. Allmänna frågor kring skyddsrondsarbetet 

2. Utmaningar, mål och samverkan i skyddsrondsarbetet 

3. Framgångsfaktorer i skyddsrondsarbetet. 



Metod och genomförande 

22 

 

Att använda en mall vid intervju är som en grundsten för att kunna genomföra en 

bra intervju. Med mallen så inleds varje samtal på samma sätt. Intervjun bör ha en 

formell start med frågor kring den respondenten, t.ex. kring yrke eller utbildning. 

Efter de formella biografiska frågorna bör man fortsätta med ”rundtursfrågorna”, 

här syftar man till inledningsfrågor. Frågor bör formuleras generellt utan att peka i 

någon riktning och en strävan är att frågan inte ska ge orden till det svar man 

söker. I intervjun använder sig forskaren av kategorifrågor som är planerade frågor 

som frambringar formella drag kring det aktuella forskningstemat (Ryen, 2004). 

Ryen (2004) menar också att det är bra att ändamålsenligt sortera frågorna i 

huvudområden. Avslutningsvis ges rådet i den naturalistiska intervjun att man ska 

ta det lugnt och igen vara okontroversiell. På detta sätt blir intervjun som ett 

samtal. Intervjun bör avslutas på ett positivt sätt och det är bra att fråga 

respondenten om något mer ska framhävas vidare och om denne önskar tillägga 

något (Ryen, 2004) 

Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsapplikationen ACR i 

mobiltelefonen. Varje respondent tillfrågades om godkännande av inspelning 

innan intervjun startade.  

Datainsamling nummer två skedde mellan augusti och september månad och varje 

intervju var mellan 30 till 40 minuter lång. Efter att data samlats in och 

intervjuerna genomförts analyserades materialet med stöd av kvalitativ 

innehållsanalys med hjälp av anvisningar från Graneheim & Lundman (2004). I 

första steget skedde en avlyssning av alla intervjuer för att sedan skriva ut dem i 

textform. I steg två lästes hela materialet igenom flera gånger, och tolkningar växte 

fram allteftersom läsningen genomfördes. I detta steg utfördes också om-

lyssningar av det inspelade materialet för att skapa en helhetsbild och reflektera 

över hur respondenterna formulerat vid sina svar. Dessa delar tillsammans, om-

lyssningen och genomläsningen, gav en helhetsbild av materialet. I den 

transkriberade eftersöktes sedan uttalanden som svarade mot studiens 

frågeställningar. Dessa markerades i texten med färg och fördes sedan över i ett 

annat dokument. De markerade delarna skapade den första identifieringen av 

meningsbärande enheter i analysen. 
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I steg tre fortsatte arbetet att tolka och hitta de små sammanhängande 

meningsbärande enheterna. Meningsenheter beskriver Graneheim & Lundman 

(2004) som en konstellation av ord eller meningar som är relaterade till varandra 

genom deras mening eller kontext. I analysen var fanns en strävan att inte få 

meningsenheterna för stora eller för små. En för stor eller för liten 

meningsenheten kan leda till att innehållet förloras under analysprocessen och att 

det centrala innehållet förloras (Graneheim & Lundman, 2004). I steg fyra 

kondenserades och abstraherades meningsenheterna. Att kondensera 

meningsenheten syftar till en process där texten reduceras för att bli mer 

lättarbetad utan att det huvudsakliga innehållet förloras. När kondenseringen är 

gjord abstraheras texten, vilket betyder att textinnehållet benämns med koder. Att 

koda texten kan förklaras som att märka meningsenheterna (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Det femte steget innebar att koderna jämfördes genom att urskilja likheter och 

olikheter. Därefter sorterades de till subkategorier. I det sjätte steget fogades de 

sedan samman till kategorier, och det var dessa som utgjorde det manifesta 

innehållet och som representerade analysen och textens innehåll. I det sjunde och 

sista steget förde rapportens författare en diskussion kring de preliminära 

kategorierna med handledaren i studien. När diskussionen ägt rum formulerades 

sedan ett generellt tema. En sista kontroll för att se att alla steg i analysprocessen 

överensstämde genomfördes sedan för att säkra analysens slutresultat. 
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Tabell 2. Översikt på hur meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori togs fram i analysprocessen enligt 

Graneheim & Lundmans (2004) metod. 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

Ja vi har en checklist. Alla de som har mobiltelefon och de 
är ett hjälpmedel. För när du gått själva skyddsronden är 
den nedtecknad på ett papper som du tar ett foto på och 
det blir då själva dokumentet som vi kan föra in i vårt 
produktionssystem och också maila den till mig. 

Använder en checklista på papper 
och de med mobiltelefon tar foto 
på skyddsrondsprotokollet och 
mailar för införande i 
produktionssystemet. 

Papperschecklista och 
mobiltelefon för foto  

Manuellt papper och 
penna vid skyddsrond 

  

Vi gör det via papper. Det som jag har sagt det är att när 
skyddsombuden går en rond är det de som följer upp att 
avvikelserna blir stängda. Det kan vara genom tex. Ett 
telefonsamtal om de är på olika platser. Dvs. man måste 
sätta att avvikelsen ska åtgärdas inom en rimlig tid, inte för 
lång tid men inte heller för kort tid så de inte hinner och 
det kommer man ju överens om på plats. Sen är det 
skyddsombuden som ser till att den blir stängd.  

Rapportering av avvikelser sker 
via papper. Det är sagt att 
skyddsombuden följer upp 
åtgärder efter skyddsronden, är de 
ej på plats sker det via telefon. 
Skyddsombuden ansvarar för att 
åtgärden stängs. 

Avvikelserapportering via 
papper. Ansvarig för 
kontroll av åtgärd är 
skyddsombuden 

Avvikelserapportering 
via papper 

Verktyg vid skyddsrond 

Ja, i företag X har vi haft en egen app sedan drygt 3 år 
tillbaka. Vi i Företag X utvecklade ett eget verktyg som har 
utvecklats vidare. Så jag skulle säga att på väldigt många av 
Företags X arbetsplatser idag så använder man sig av denna 
app. Det var därför BuildSafe kom i kontakt med oss 
också. Och vi har utbytt lite erfarenheter, vad som är bra 
och vad som är dåligt. 

Använder egenskapad mobil app 
sedan 3 år vid skyddsronder. 
Många av Företag X arbetsplatser 
använder appen. 

Mobil-app vid 
skyddsronder 

Mobilt verktyg vid 
skyddsronder 

  

Vi har en arbetsmiljö grupp där skyddsombuden ingår, jag 
och våra platschefer. Där tar vi många andra frågor också 
men det är därifrån som våran skyddsrond styrs. 

Skyddsronden styrs från 
arbetsmiljögruppen med 
skyddsombud, kvalitetschef och 
platschef. 

Skyddsrond styrs av 
arbetsmiljögrupp 

Styrning av 
skyddsrondsarbete 

Samordning 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Först ses en översikt av de 

subkategorier, kategorier och temat (tabell 2) som innehållsanalysen resulterade i. 

Temat i analysen är: Respondenternas  upplevelse av arbetet kring skyddsronder inom 

byggindustrin. Temat länkar samman de åtta kategorierna: verktyg vid skyddsrond, 

kommunikation av skyddsrond, utmaningar i skyddsrondsarbetet, framgångsfaktorer i 

skyddsrondsarbetet, samordning, kunskap och kompetens, kvalitet i skyddsrondsarbetet och 

varför genomförs skyddsronder. Därefter presenteras resultatet från intervjuerna utifrån 

studiens frågeställningar och resultat baserat på innehållsanalysens kategorier och 

subkategorier. Detta illustreras med förtydligande av citat. I avsnittet finns en 

beskrivning av den aktuella frågeställningen som besvaras. 
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Tabell 3. Översikt av underkategorier, kategorier och temat. 

Kategori Subkategori Temat 

Verktyg vid skyddsrond - Manuellt papper och penna vid skyddsrond 

- Mobilt-verktyg vid skyddsrond 

- Avvikelserapportering via papper 

- Erfarenheter genom digitala verktyg 

- Avvikelsehantering och skyddsrond i app 

- Bättre egenkontroll 

- Inget digitalt verktyg i skyddsronden 

- Ej digitaliserat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation av skyddsrond - Info av skyddsronden och företagets fokus 

- Anslagstavla, möte, kommunikation och app 

- Eget ansvar att kolla papper eller mail 

- Information 

- Kommunikation 

Respondenternas upplevelse av arbetet 
kring skyddsronder inom byggindustrin 

Utmaningar i skyddsrondsarbetet - Får ej skyddsrond genomförd 

- Motivera byggarbetaren att jobba säkert 

- Dåligt fungerande samverkan med UE vid skyddsrond 

- Vad tittar man på under skyddsronden, svårare vid stor arbetsplats 

- Måste ske naturligt med delaktighet och engagemang 

- Ska vara lätt och smidigt 
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- Ordning och reda 

- Info om ståndpunkt 

- Dålig kommunikation mellan HE och UE 

Framgångsfaktorer i skyddsrondsarbetet - Gemensamhetskänsla 

- Bra planering och delaktighet 

- Alla ska vara delaktiga 

- Engagemang och snabb kommunikation 

- Kommunikation och systematik 

- Effektivitet med app 

- Engagemang 

- Ståndpunkt   

 

Samordning - Styrning av skyddsrondsarbetet 

- Arbetsmiljökommitté 

 

Kunskap och kompetens - Viktigt med erfarenhet, sen utbildning 

- Erfarenhet och kunskap genom skyddsronden och utbildningar 

- Utbildningar 

- Rätt kompetens 

 

Kvalitet i skyddsrondsarbetet - Skapa egenkontroll  

Varför genoförs skyddsronder - Påverkande faktorer för genomförande av skyddsrond 

- Lagkrav och avvikelsehantering 
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4.1 Verktyg vid skyddsrond 

Studien ämnade undersöka i vilken utsträckning digitala verktyg användes och vad 

de ansågs tillföra i skyddsrondsarbetet. Under denna rubrik besvaras 

frågeställningen genom resultat och citat från informanter.  

4.1.1 I vilken utsträckning används digitala verktyg 

Det visade sig att deltagarna använde sig av olika verktyg och hjälpmedel under 

skyddsronden, och det var inte en självklarhet att företagen använde sig av digitala 

verktyg vid skyddsronden. Det var en högre andel som manuellt genomförde 

skyddsronden med papper och penna än de som genomförde skyddsronden med 

ett digitalt verktyg. Av fyra företag var det endast ett företag som enbart använde 

sig av ett digitalt verktyg, en egenskapad app i en smart-telefon. De andra tre 

företagen använde sig av penna och papper i form av en checklista.  

”… vi har en checklista. Alla de som har mobiltelefon använder den och de är ett hjälpmedel. 
För när du gått själva skyddsronden är den nedtecknad på ett papper som du tar ett foto på och 
det blir då själva dokumentet som vi kan föra in i vårt produktionssystem och också maila den 
till mig.” 
 
”Ja, i företag X har vi haft en egen app sedan drygt 3 år tillbaka.” 
 
”Ja vi har checklista via Prevent som vi anpassat så den ska passa vår verksamhet. Vi har inga 
tekniska hjälpmedel, jag brukar ta kort om det är något anmärkningsvärt. Då brukar jag ta 
kort på det och bifoga i rapporten.” 

4.1.2 Vad tillför de digitala verktygen i skyddsrondsarbetet 

Det visade sig att de tre företagen som använde sig av checklistor i vissa fall även 

använde mobiltelefon eller surfplatta för att fotografera en eventuell avvikelse. Ett 

företag använde sig av mobiltelefon för att fotografera dokumentet och på så sätt 

föra in det i deras system. Det företag som använde sig av egenutvecklad app i 

mobiltelefonen hade även spridit sin app till alla byggarbetsplatser där de är 

verksamma som entreprenörer.  Att på något sätt använda sig av digitala verktyg 

vid skyddsrondsarbete ställde sig alla fyra företagen positivt till. Resultatet visade 

att man upplevde det som ett effektivare och snabbare tillvägagångssätt. Det 

företag som använde sig av appen ansåg även att det digitala verktyget 

underlättade informationsflödet då det blev enklare att utbyta erfarenheter efter 

skyddsronden. Upplevelsen av att kunna se statistik kring avvikelser och kunna 

jämföra det med övriga orter sågs som en klar fördel mot tidigare. 

”Men innan det fanns några digitala hjälpmedel var det väldigt svårt att utbyta erfarenheter från 
skyddsronden. Så det blir mycket enklare nu.” 



Resultat och analys 

29 

 

”… sammanställs det och det är mycket enklare nu när man har de här apparna i branschen. 
Och att man då sammanställer vad för typ av avvikelse som kommer och då kan man jämföra 
det med nästa nivå som heter region så gör vi samma saker, och till slut så hamnar det på 
Företag X Sverige nivå.” 

Genom att använda digitala verktyg upplevde man att det var lättare att 

kommunicera kring skyddsronden samt att företaget fick en bättre överblick kring 

ledtider för de avvikelser som identifierats under skyddsronden. 

”…apparna ger möjligheten att mäta t.ex. hur lång tid tar det innan avvikelsen släcks och är 
åtgärdad. Vi kan få fram ledtider. Hur många och hur stor andel åtgärdas inom given tid…. 
Det är lättare att kommunicera om man sköter sig bra eller dåligt.” 

Det företag som använder en app vid skyddsronden upplever en klar förbättring 

gällande effektivitet och menar att skyddsrondsarbetet tidigare tog längre tid och 

var mer komplicerat. Att använda sig av fotoapplikationen i sin app eller 

mobiltelefon ställde sig alla företagen positiva till och menade att det var mycket 

användbart och lättare att visa ett foto än att beskriv med ord. 

”…på den tiden då man hade penna och papper. Det var trubbigt, tråkigt och långsamt och 
man förstod 2 veckor senare vad som var avvikelsen. Det som var otroligt häftigt strax innan 
BuildSafe kom in i bilden när vi gjorde våran egen app att man kunde ta ett foto på 
avvikelsen”. 

”När ronden är färdig, då är jobbet färdig. Sparade tid och var lyckat.” 

 ”…det var det bästa av alltihopa för då behöver man inte skriva så mycket utan fotot sa 90% 
och texten 10 % inget svårt att förklara och protokollet skrev man ut med fotot”.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att ett av fyraföretag använder sig endast av 

elektroniskt verktyg i form av mobil-applikation vid skyddsrond. Tre företag 

använder olika typer av checklistor som verktyg i form av papper och penna i 

kombination med mobiltelefon eller surfplatta för att fota avvikelser eller 

protokoll. 

Sammanvägt resultat visar att upplevelsen av digitalt verktyg som hjälpmedel 

under skyddsronden var att anse som positiv. Det digitala verktyget i 

skyddsronden upplevdes tillföra effektivitet, kvalitet och enklare 

kommunikationsväg inom organisationen. 

 

4.2 Kommunikation av skyddsrond 

Vilken metod som används för att kommunicera ut skyddsrondens resultat 

upplevs vara en betydande faktor för arbetsmiljöns fokus. Genom att 

kommunicera ut skyddsrondens resultat skapas en känsla av delaktighet som 

senare visat sig vara en framgångsfaktor för ett väl fungerande skyddsrondsarbete. 

En ett annat resultat av att kommunicera ut skyddsronden var att arbetarna gavs 

möjlighet att se hur arbetsplatsens arbetsmiljö fungerande. 
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”…det anger var vi ska fokusera någonstans, var har vi lägst tyngd. Tex. Säkerhet som 

innefattar fallskydd och sånt där och det kommuniceras ut till alla i företaget som resultat av hur 

våra arbetsplatser ser ut. Det görs vid stormöte… presenterar arbetsmiljö och resultat samt vad 

vi ska fokusera på”.  

Det förekom olika tillvägagångssätt kring hur företagen kommunicerade 

skyddsronden. På två företag sättes protokollet upp på anslagstavlor. 

”Enligt avtal så ska det anslås på anslagstavlorna så det gör vi.” 

Flera av företagen uppgav att information kring skyddsronden och resultat 

gällande arbetsmiljö kommunicerades ut vid olika möten/stormöten i 

kombination med anslag. Ett företag kommunicerade skyddsrondens avvikelser 

via ett månadsbrev ”Företag Y nytt”. Det företag som använde sig av digitalt 

verktyg angav att alla som hade tillgång till appen hade eget ansvar att själva gå in 

och titta på resultat.  

”En fördel är ju nu när man börjat göra det digitalt att alla som har access inne i 

skyddsrondsappen kan ju faktiskt själv gå in och titta.” 

Det var ett företag som utöver anslag i pappersformat även hänvisade till 

projektrummen för att få aktuell information istället för allmänna utskick. Resultat 

visade också att det kunde vara svårare att nå ut till underentreprenörer via anslag 

och de fick även fick mailutskick för att säkra att informationen nått dem. 

”…och till underentreprenör så är det genom mail så de får genom två vägar…”. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att det ansågs som viktigt med bra 

kommunikationsvägar för att nå ut med skyddsrondsprotokollet. Alla företag 

angav att de presenterade företagets resultat via anslag och/eller under möte. 

 

4.3 Utmaningar i skyddsrondsarbetet 

En av studiens frågeställningar bestod i att besvara vad som beskrevs som 

utmaningar i skyddsrondsarbetet. I detta stycke ämnar studiens resultat ge svar på 

frågeställningen utifrån respondenternas upplevelser.  

Resultatet visad att respondenternas upplevelse av vad som var utmanande i 

skyddsrondsarbetet var varierande och flertalet till antal. Nedan beskrivs 

sammanlänkade subkategorier som sågs vid analysen. 
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4.3.1 Svårt att få skyddsronden genomförd 

Det upplevdes vara svårt att få ronden genomförd, framförallt när det gällde 

processen kring att kalla till skyddsronden och att genomföra den. Samma 

respondent menade också att det var svårt att genomföra egenkontroll. På 

företaget genomfördes idag inga egenkontroller kring skyddsrondsarbetet. Dock 

menade man att det hade varit önskvärt att få någon oberoende som gjorde 

ronden för att få bättre kvalitet på skyddsrondsarbetet.  

”… vi har problemet idag att kalla och genomföra ronden. Att inte göra egenkontroll och helst 

få någon oberoende att göra ronden. Någon mer opartisk då får du en bättre kvalitet och att 

man kalibrerar sig, vi kalibrerar genom skyddsombuden men man skulle ju kalibrera med 

tjänstemännen också, mer.” 

”det är kallningsprocessen som är bristfällig.” 

4.3.2 Motivera till att arbeta säkert 

En annan utmaning som upplevdes var att få byggarbetarna att arbeta säkert. En 

av respondenterna menade att det är en svårighet att få byggarbetarna att arbeta på 

ett säkert sätt men genom att alltid berätta syftet till varför man t.ex. ska använda 

säkerhetslina så fungerar det oftast och byggarbetaren följer regler och rutiner. 

Dock påpekades ändå att om byggarbetaren inte följde säkerhetsregler, vilket 

hände ibland så använde sig chefen av hot, dvs. att förklara att det är ett regelbrott 

och vilka konsekvenser det kunde medföra för byggarbetaren.   

”…att berätta vad syftet är, varför vi gör det, varför vill vi att dom ska ha hjälm på sig jämt 
när det är 35 grader på en väg… Det är en motivering som vi försöker börja med. När vi börjar 
så säger vi ju alltid syfte varför man gör saker.” 

”Om inte det funkar så kan man ju börja med hot. … Är det så att någon ideligen inte tar på 
sig hjälmen så följer de inte order, inte policy, dom följer inte avtalet som vi har skrivit när de 
anställdes och det är ett avtalsbrott då, som faktiskt kan leda till avsked.” 

Resultat visade också att genom att uppleva delaktighet i arbetsmiljöarbetet 
motiverar du till att arbeta på ett säkert sätt.  

Ett av företagen utbildade alla anställda i att arbeta säkert. Upplevelsen av att 
arbetarna gavs ett eget och att det sågs som ett kollektivt ansvar att arbeta säkert 
gav motivation. 
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4.3.3 Samverkan och kommunikation mellan huvud- och 
underentreprenörer 

När det kommer till ämnet samverkan visade resultat att det fanns brister i 

kommunikationen kring skyddsronden mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör. Som huvudentreprenör fick man sällan in det underlag som 

man krävde kring underentreprenörens specifika risker som de kunde utsättas för. 

Den information och riskanalysen som användes som bakgrund inför 

skyddsronden blev ofullständig då delar från underentreprenören saknades. 

Huvudentreprenören upplevde att det krävs en högre delaktighet från 

underentreprenören i skyddsrondsarbetet. 

”… det är sällan som man får in underlag som man ber om när det gäller t.ex. vilka specifika 

risker som dom kan utsättas för som man själv inte har kunskap om. Oftast tar du in en 

underentreprenör för arbetsuppgifter som du själv inte kan…de ska arbeta efter vår 

arbetsmiljöplan och genom den har vi riskanalysen som vi tittar på när vi gör en skyddsrond, 

som ett underlag.” 

Liknande problem upplevdes i motsatt riktning. Ett företag som verkade som 

underentreprenör i byggindustrin upplevde att de saknade återkoppling efter 

genomförd skyddsrond. Företagets kvalitetschef upplevde avsaknad av 

information gällande tidpunkten för skyddsrondens genomförande samt vilka 

avvikelser som identifierats där de är inblandade. Gällande detta har man 

identifierat ett behov av att ha en mer övergripande kontroll för att kunna hantera 

avvikelserna. 

 

”Det svåra för mig som kvalitetschef det är ju kanske i och med att det sker skyddsronder vi är 

ute på 30 projekt samtidigt i olika storlekar och den här återkopplingen uppåt saknas… jag får 

ju sällan reda på när det är skyddsronder och vad resultatet blir om det inte är något allvarligt. 

 

”Det hade varit mer önskvärt med mer övergripande koll…i idealfallet för att hantera 

avvikelserna.”   

 

En upplevd utmaning var också att få underentreprenörerna att åtgärda sina 

avvikelser och sen meddela huvudentreprenören att det är åtgärdat. Det upplevdes 

problematiskt att få underentreprenören att åtgärda avvikelsen då de inte alltid 

hade den fysiska verkligheten framför sig samt att sedan på ett lätt sätt meddela 

åtgärden till huvudentreprenören. Utmaningen som huvudentreprenören 

identifierat handlar om kommunikation, att hitta ett bra och fungerande sätt vid 

kommunikation av åtgärder. 
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4.3.4 Skapa engagemang och delaktighet genom en naturlig del i 
arbetet 

Att få skyddsrondsarbetet att bli en naturlig del arbetet och att arbeta med det på 

ett naturligt sätt har upplevts som en utmaning. Genom att göra 

skyddsrondsarbetet till något naturligt i arbetet gör att alla känner till det. Vidare 

uppgav man att utmaningen i att göra det naturligt i arbetet handlade om 

kommunikation, engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Att skapa 

engagemang upplevdes som en stor utmaning 

”… det är en kommunikationsfråga och att skapa engagemanget. Det måste vi göra något åt 

tillsammans. Det är en utmaning. Att ronder görs – ja. Och de görs bättre idag än förr och blir 

enklare och snabbare med appar. Det blir enklare och effektivare. Men det får inte bli såhär att 

om du har ett bygge med 100 personer får det inte bara vara 60 stycken som bryr sig och är 

medvetna om skyddsronden utan det ska vara alla 100 alla ska vara delaktiga. Alla ska ha 

kunskap i alla fall.” 

 Resultatet visade att det upplevdes som en utmaning att göra skyddsronden till en 

naturlig del i arbetet. Utmaningen var också att visa det enkelt och inte göra det 

som en betungande eller belastande del utöver det vanliga arbetet.  

”Det är att de inte får bli förtyngande och det får inte bli en belastning att gå skyddsronden. Det 

ska vara lättsamt enkelt och smidigt.” 

4.3.5 Att skapa god kvalitet 

En utmaning i skyddsrondsarbetet som identifierats var att skapa god kvalitet. Det 
upplevdes svårt att skapa ordning och reda vilket man såg betydelsefullt för 
kvaliteten. Upplevelsen av att det krävdes upprepade tillsägningar för att skapa en 
säker arbetsmiljö som resulterade i god kvalitet gjorde att det inte längre upplevdes 
ge verkan längre hos byggarbetaren. Man upplevde då att utmaningen låg i att 
arbeta med ordning och reda kring säkerheten. 

”… mycket har lite med ordning och reda att göra som faller tillbaks på ledning och personal 
såklart. Men det blir att om man tjatar om samma punkter hela tiden så blir det inte så 
verkningsfullt som man önskar, så det är en utmaning som vi jobbar med. Vi måste hålla 
ordning och reda … det är ju ståndigt återkommande punkter tyvärr.”  

 

4.4 Framgångsfaktorer i skyddsrondsarbete 

Resultatet visade att respondenterna upplevde flertalet framgångsfaktorer som 
skapade förutsättningar för ett väl fungerande skyddsrondsarbete. Nedan beskrivs 
de mest förekommande utifrån några av analysens subkategorier. 
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4.4.1 Delaktighet, gemenskap och engagemang 

En framgångsfaktor som samtliga upplevde var att skapa delaktighet hos 

byggarbetarna. Genom att förmedla känslan av att man blev hörd skapades 

engagemang. Det framkom även att engagemang i sin tur skapades genom att man 

berättade syftet för byggarbetarna till varför skyddsronder genomförs och 

därigenom väcktes ett intresse för organisationens säkerhet. En annan 

framgångsfaktor som beskrevs var att presentera och synliggöra resultat vilket 

skapade en motivation till att prestera och engagera sig i arbetet då man inte ville 

framstå som dålig.  

”Delaktighet hos medarbetarna så de verkligen förstå syftet.” 

”Att presentera resultat, då vill de inte visa att de är kassa”.  

Att anordna pristävlingar kring t.ex. tillbudsrapportering var ytterligare en 

framgångsfaktor som kom att skapa delaktighet som sedan främjade 

skyddsrondsarbetet i företaget.  

”Sen kan man ha pristävlingar,… t.ex. tillbudsrapportering.” 

En annan framgångsfaktor som beskrevs av respondenterna var att ha engagerade 

arbetare som utförde skyddsronden. Mycket menade man handla om 

personligheter och eldsjälar. Ett stort engagemang och intresse sågs som 

betydande för ett fungerande skyddsrondsarbete. 

”Jättemycket är personavhängigt. Ska man få ett arbete att lyckas behöver man en eldsjäl och det 

spelar nästan ingen roll i vilken nivå man är i företaget. Om en människa inte brinner för 

frågan är det nästan ingen ide att arbeta med frågan.” 

4.4.2 Digitalt verktyg vid skyddsrond 

Företaget som enbart använde sig utav digitalt verktyg vid sin skyddsrond 

upplevde att den var en stor framgångsfaktor. Den gjorde arbetet både effektiva 

och lättare samt såg som mycket tidssparande.   

4.4.3 Kommunikation och planering 

Att planera sitt skyddsrondsarbete bra är att anse som lyckat. Man upplevde att 

om du gjort en bra planering av arbetsmiljöns riskhantering och sedan 

genomförde skyddsronden blev skyddsronden mer som en bekräftelse av att du 

gjort ett bra proaktivt arbete.  

”Ja, lyckat är när du har planerat bra. Och skyddsronden bara egentligen bekräftar att du 

tänkt rätt och gjort rätt.” 



Resultat och analys 

35 

 

Fortlöpande information mellan skyddsronderna var en annan framgångsfaktor 

som beskrevs. Genom att fortlöpande ha uppföljningar om vad som händer och 

genom ett proaktivt arbete skapas framgång i skyddsrondsarbetet. 

Hur du kommunicerar skyddsronden sågs också vara en betydande 

framgångsfaktor. Att ge arbetet en hög status leder till att alla i organisationen ser 

det som viktigt arbete. Kring kommunikation i organisationen visade det sig vara 

av vikt att ledningen visar att det är viktigt och även visar sitt stöd. 

”Det ska ha en rätt hög status i organisationen att alla tycker det är viktigt, eller framförallt att 

ledningen tycker det är viktigt. De måste visa sitt stöd.” 

 ”Sen ska man göra det seriöst och vara förberedd ”  

En annan framgångsfaktor som skapade trovärdighet var att företaget åtgärdade 

sina avvikelser.  

”…all avvikelsehantering tror jag det är viktigt att det åtgärda. Annars tappar man 

trovärdighet.”   

 

4.5 Samordning kring skyddsronden 

Alla deltagande företag hade någon typ av arbetsmiljögrupp-, möte-, eller 

kommitté. Resultat visade att det var ett viktigt och betydande forum där frågor 

kring arbetsmiljö som t.ex. olyckor och tillbud samt skyddsrondens punkter 

behandlades.  

”…direkt efter skyddsronden har vi ett arbetsmiljökommitté möte där vi behandlar dels 

resultatet från skyddsronden och övriga frågor, om det varit några olyckor eller tillbud och allt 

som rör arbetsmiljö.” 

 

4.6 Kunskap och kompetens 

Vid genomgång av resultatet ses en skillnad över hur respondenterna diskuterar 
kring kunskap och kompetens vid skyddsrondsarbetet. I två företag behandlar 
man inte ämnet kring att införskaffa kunskap genom erfarenhet av genomförda 
skyddsronder utan det poängteras att det är viktigt med utbildning. Företagen gav 
de som var aktiva i skyddsronden utbildning i ”Bättre Arbetsmiljö” (BAM) eller 
inom ramen för skyddsombudsutbildningar. 

”Alla ska ha BAM som jobbar Byggarbetsmiljö. Den utbildningen har ju platschefer och 
skyddsombud i Företag X och jag tror det är ett krav i branschen men jag är lite osäker där.” 

”De som oftast går skyddsronden har utbildningen ”Bättre arbetsmiljö”.” 
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Kunskap och erfarenhet som skapats genom att arbeta med arbetsmiljö och 
skyddsronder upplevdes av övriga företag som minst lika viktigt att ha rätt 
utbildning. En upplevelse var att det vid skyddsronden var mer viktigt med 
erfarenhet än utbildning. En annan reflektion som gavs var att kunskap 
införskaffats lika mycket av erfarenhet efter genomförda skyddsronder som av 
utbildningar.  

”Jag skulle säga som så att det är minst lika mycket erfarenhet och kunskap man skaffat sig 
när man går skyddsrond som med utbildning.” 

”Det är nog mer erfarenhet än utbildning man har om man går skyddsronder för det är ju oftast 
platschef och skyddsombud.”.  

Vidare visade resultatet att alla utom ett företag ändå förespråkade något typ av 
kompetenskrav då de ansåg att alla som jobbade med byggarbetsmiljö skulle ha 
relevant utbildning, och i de flesta fallen förespråkades BAM.  

”Vi har inga skrivna kompetenskrav för att gå skyddsrond” 

”De som oftast går skyddsronden dom har utbildningen ”Bättre arbetsmiljö”. 

 

4.7 Kvalitet i skyddsrondsarbetet 

Att kvalitetsgranska sina skyddsronder visade sig vara något tre utav företagen 

gjorde. Dock sågs det inte som någon självklarhet. Ett av företagen svarade att de 

inte kvalitetsgranskar överhuvudtaget skyddsronden. Tillvägagångssätten för 

kvalitetsgranskning och vad man undersökte visade sig inneha en stor spridning. 

Företag Z läste igenom protokollen och kollade efter anmärkningar och emellanåt 

gjorde stickprover ute på arbetsplatsen för att se att protokollet stämde överens 

med verkligheten. Företag X genomförde olika typer av internrevisioner där man 

undersökte skyddsronderna emellanåt, dock utan någon typ av systematik i 

granskningen. Företag W genomförde ibland kvalitetsgranskning utifrån 

påstötningar från Arbetsmiljöverket och deras nya föreskrifter. Vid 

kvalitetsgranskningen gick de igenom skyddsrondsprotokollen för att se att det 

innehöll alla delar som skulle undersökas. Företag Y svarade att de inte 

kvalitetsgranskar sina skyddsronder. 

”Ja, det gör vi ibland med lite pushning från AVs nya AFS:ar så går man genom 

skyddsrondsprotokollen och kollar om vi har med allt.” 

”Nej, det kan jag inte säga att vi gör” 

”Ja det finns olika typer av intern revisioner där man tittar ibland på hur man sköter 

skyddsronderna” 
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4.8 Varför görs skyddsronder? 

Resultatet från analysen visade att alla var överens om att skyddsronden gjordes 

för att det var ett lagkrav från arbetsmiljöverket. Vidare beskrev också några av 

företagen att de genomfördes för att det var ett användbart verktyg för att få 

bättre koll på företagets arbetsmiljö och ett bra sätt att upptäcka avvikelser på.  

”För det första är det ett krav från Arbetsmiljöverket, ett lagkrav.” 

”…ett av de sätten man upptäcker avvikelser på så man kan vidta åtgärder innan det blir en 

allvarlig olycka. Ett väldigt bra arbetssätt. Och det har man gjort länge, i alla fall så länge jag 

har jobbat i byggbranschen.” 

”Att upprätthålla en god arbetsmiljö” 

”Att upptäcka avvikelser från förutsatt arbetssätt” 
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5 Diskussion och slutsatser  

I detta avsnitt diskuteras först studiens analyserade resultat från intervjuerna med 

utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar samt ur ett MTO-perspektiv. 

Därefter följer en metoddiskussion kring val av metod och genomförande. 

Slutligen i avsnittet presenteras författarens egna slutsatser kring skyddsronder 

inom byggindustrin samt rekommendationer kring fortsatta studier inom området. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva arbetet kring skyddsronder 

inom byggindustrin och identifiera framgångsfaktorer för att uppnå god kvalitet 

och effektivitet i skyddsrondsarbetet. För att besvara studiens syfte användes tre 

frågeställningar som utgör diskussionens rubriker. 

5.1.1 Vilka framgångsfaktorer skapar förutsättningar för ett väl 
fungerande skyddsrondsarbete i byggindustrin? 

Delaktighet, gemenskap och engagemang 

Studiens resultat visade att en framgångsfaktor som samtliga företag upplevde var 

att skapa delaktighet hos byggarbetarna. Genom att förmedla känslan av att man 

blev hörd skapades också engagemang. Den ovan beskrivna framgångsfaktorn 

styrker vad som sägs i föreskriften ”Systematiskt Arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1), 

att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ses som en naturlig del samt att 

skyddsombud och personal skall ges möjlighet att delta i arbetet. AFS 2001:1 

beskriver att genom delaktighet i arbetet med att förebygga risker uppnås en 

tillfredsställande arbetsmiljö. 

Genom skyddsronders genomförande skapades engagemang och delaktighet som 

resulterade i att det väcktes ett intresse för organisationens säkerhet. Larsson, 

Pousette, Rosenlund & Törner (2006) såg liknande resultat i sin studie där 

delaktighet sågs vara en betydande faktor i riskhanteringsprocessen som är en del 

av skyddsrondsarbetet. De såg också att delaktighet skapade engagemang för 

arbetsplatsen och gruppens säkerhets samt en motivation till ett ökat 

säkerhetstänk. En annan framgångsfaktor som beskrevs var att presentera och 

synliggöra resultat vilket skapade en motivation till att prestera och engagera sig i 

arbetet då man inte ville framstå som dålig. Pousette & Törner (2009) styrker 

påståendet med sitt resultat som visade att det var värdefullt att lyfta information 

om aktuell säkerhetsstatistik genom t.ex. säkerhetskampanjer. Detta sågs öka 

kunskapen samtidigt som det resulterade i ett diskussionsforum kring 

arbetsplatsens säkerhetsproblem.  
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Att ha engagerade arbetare som utförde skyddsronden sågs också som en 

framgångsfaktor. Ett stort engagemang och intresse var betydelsefullt, likaså 

personligheter och eldsjälar sågs som betydande för ett fungerande 

skyddsrondsarbete. Studiens resultat kan liknas med tidigare resultat från Edwards 

& Holts (2008) som menade att individuella attityder och personliga egenskaper 

gentemot hälsa och säkerhet ansågs påverka säkerhetsarbetets framgång. 

Ovan diskuterade resultat som bekräftats med litteratur borde ses som ganska 

självklara. En organisation som söker lyckade resultat, vad det än handlar om, når 

dem bäst genom att alla är engagerade och har känslan av delaktighet. Tanken på 

en organisation som utelämnar delaktighet ger också en bild av avsaknad 

engagemang och det blir istället en utmaning att t.ex. skapa goda 

arbetsförhållanden. I den aktuella studien som befinner sig i byggindustrin kan 

tänkas att det nästan än mer borde vara en självklarhet att skapa delaktighet då 

branschen ses som tidigare beskrivits olycksdrabbad med höga risker för 

personskador, och därför också borde ha högre krav på att arbeta med ett 

säkerhetsperspektiv vilket lättare kan skapas med en känsla av delaktighet och 

engagemang. 

 

Digitalt verktyg vid skyddsrond 

Att använda sig av digitala verktyg vid skyddsronden visade sig vara en klar 

framgångsfaktor. Det visade sig att det gjorde arbetet effektivare och lättare samt 

att det sparade dem tid i skyddsrondsarbetet. 

Studier som utförts, innan den aktuella studien, har funnit jämförbara resultat. 

Kim och Park (2013) hade gjort en förstudie som påvisade behovet av någon typ 

av verktyg anpassat för byggindustrin vid säkerhetsarbete. I tidskriften Byggnads 

bekräftas den aktuella studiens resultat. En intervju med deltagare ur 

forskningsprojekt på KTH beskriver hur de i sin forskning sett att digitala verktyg 

kan innebära stora förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

byggbranschen. De beskriver också att effekterna av det digitala verktyget för 

skyddsrondsarbetet var tydliga då det bidrog till bättre struktur och ökad 

delaktighet, mer samarbete och att man sparade tid (Melin-Lungren, 2016). Även 

Berggren (2015) presenterade resultat i samma riktning där författaren menade att 

rapportering av tillbud, olyckor och observationer i arbetsmiljöarbetet borde ske 

digitalt vilket skulle resultera i en snabbare och effektivare hantering. Vidare 

menade Berggren (2015) att det digitala systemet underlättade genom en tydligare 

bild över arbetsplatsens risker. 
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Resultaten går i samma riktning, dock ses inte i tidigare utförda studier någon 

diskussion kring individens ansvar. Trots ett bra digitalt verktyg som b.la. 

förkortar ledtider och ger bättre kommunikationsvägar, kan man inte glömma 

individen bakom det digitala verktyget, användaren. Ett digitalt verktyg blir vad 

varje användare gör det till. Likt den aktuella studiens deltagare och tidigare studier 

delas upplevelsen om att det ger stora fördelar i skyddsrondsarbetet, men man får 

inte tänka att ett digitalt system löser hela arbetsmiljöproblematiken utan det krävs 

fortfarande som tidigare diskuterats engagerad och kompetenta personer som 

systematiskt arbetar med arbetsmiljön. Detta poängterar även Larsson, Pousette & 

Törner (2008) då de menar att det är viktigt att använda sig av och ha goda 

säkerhetssystem, men trots bra verktyg kan inte alla situationer förutses. vidare 

menar de att vi ständigt är beroende av mänskliga bedömningar, utifrån en 

individs kunskap. 

 

Kommunikation och planering 

Bra planering av skyddsrondsarbetet samt god kommunikation och information 

upplevdes som framgångsfaktorer för ett lyckat skyddsrondsarbete. Genom ett bra 

proaktivt arbete med planering liknades skyddsronden med en bekräftelse av att 

du gjort det du ska. Fortlöpande information och bra kommunikation upplevdes 

också vara viktigt, även hur ledningen kommunicerade runt skyddsrondens status 

och värde i organisationen var betydande.  

Larsson, Pousette, Rosenlund & Törner (2006) beskrev skyddsronden som en 

arena med högt värde för diskussioner och reflektioner kring säkerhet. Även 

Stave, Pousette & Törner (2008) visade resultat i samma riktning där de menade 

att kommunikationen kring säkerhetsarbetet är betydande för dess framgång. 

Vidare beskrev de också att kommunikationssättet i organisationen påverkar 

individens attityd till att arbeta säkert. 

Den aktuella studien visade även att det låg vikt i att ledningen visar och 

kommunicerar ut att skyddsrondsarbetet är viktigt vilket Stave, Pousette & Törner 

(2008) bekräftar med sin studie som visade att hur risk och säkerhet 

kommuniceras påverkar attityden till säkerhetsarbetet. 
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Genom kommunikation når organisationen sina anställda, och därför är det viktigt 

för organisationen att tänka på vad de kommunicerar och vilka signaler de sänder 

ut till organisationen. Att kommunikationssättet påverkar attityden till 

informationen känns högst trovärdigt. Egen slutsats gör organisationen till högst 

bidragande och ansvarig när man ser beträffande t.ex. missade avvikelser eller 

otillräcklig säkerhetsanordning i en farlig situation. Kommunicerar inte 

organisationen ut vikten av skyddsrondsarbetet och dess resultat, t.ex. avvikelser 

kring risker skapas heller inte ett säkert förhållningssätt mot riskerna utan de 

ignoreras och nonchaleras pga. att man inte fått budskapet om att det är viktigt. 

  

Samordning kring skyddsronden 

Alla deltagande företag hade någon typ av arbetsmiljögrupp-, möte-, eller 

kommitté. Resultat visade att det var ett viktigt och betydande forum där frågor 

kring arbetsmiljö som t.ex. olyckor och tillbud samt skyddsrondens punkter 

behandlades.  

Att ha ett forum för den här typen av frågor känns som att det är av yttersta vikt 

att det finns för att kunna skapa bra förutsättningar till ett väl fungerande 

skyddsrondsarbete. Varje område kan tänkas behöva sitt forum där det diskuteras 

viktiga delar, som inom arbetsmiljöområdet kan man tycka att det är ett måste för 

att få möjlighet till diskussion och se lösningar till t.ex. avvikelser eller tillbud. 

 

Kunskap och kompetens 

Om kunskap var bättre än kompetens införskaffad av erfarenhet eller tvärtom 

visade man ha skilda uppfattningar om. Alla respondenter i studien betonar vikten 

av att ha utbildning inom ramen för skyddsombud eller arbetsmiljö, medan två 

även anser att man införskaffar kunskap genom erfarenhet efter utförda 

skyddsronder.  
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Edwards & Holts (2008) belyser att en aspekt av kompetens ses genom praktiska 

och reflekterande kunskaper och erfarenheter, där de menar att kunskap skapas 

genom lärande i organisationen. Tydliga kompetenskrav för skyddsrondsarbete såg 

inte i den aktuella studien. Dock är det är av största vikt att de som genomför 

skyddsronder innehar rätt kunskap och kompetens, det gäller även att 

byggarbetaren har kunskap om risker i arbetet vilket ska förmedlas via 

skyddsronden. Pousette & Törner (2009) såg att risker var beroende av bl.a. dåliga 

yrkeskunskaper, vilket kan tolkas att det krävs att byggarbetaren vet hur arbetet 

ska utföras, enligt rutiner och regler för att inte olyckan skall uppstå. Edwards & 

Holt (2008) påpekade likartat då de menade att nivån av kunskap gällande säkerhet 

och hälsa var att anse som en riskfaktor i arbetet då 70 % av studerade olycksfall i 

byggbranschen orsakades av otillräcklig utbildning.  Ovanstående kan även ses 

genom Heinrich (1936) dominoteori där en av de fem dominobrickorna som 

påverkande och skapade olyckan var ”riskfyllt agerande”.  

En reflektion är att ett riskfyllt agerande kommer oftast ur okunskap. För att knyta 

an till den beskrivna framgångsfaktorn, att ha rätt kunskap för att genomföra 

skyddsronder eller för att arbeta säkert, så bör det ses som en organisatorisk fråga. 

Ett kompetenskrav är att anse som betydande för det proaktiva arbetet att minska 

antalet olyckor. Vidare kan det tyckas att organisationen ska se frågan om 

kompetens och utbildning som viktig. Larsson, Pousette & Törner (2008) styrker 

påståendet då de menar att behovet av kurser, utbildning och information bör 

tillgodoses för att öka arbetarnas kunskapsnivå kring säkerhet. Vidare menade de 

också att arbetsgivaren minimum bör skapa forum för att ta upp säkerhetsfrågor. 

För att genomföra en bra skyddsrond och systematiskt arbeta med ev. avvikelser 

krävs det praktiskt och teoretisk kunskap kring arbetsmiljöområdet. I studiens 

resultat sågs inte utbildning förordas eller betyda mer eller mindre än erfarenhet 

införskaffad genom år av arbete, utan det huvudsakliga borde ses att ha rätt man i 

rätt position.  

När det kommer till byggarbetarens okunskap bör det också ses som en 

organisatorisk fråga, då det som tidigare diskuterats handlar om kommunikation 

av budskap, samt att se till att byggarbetaren har kännedom om risker och hur 

man arbetar på ett säkert sätt. Larsson, Pousette & Törner (2008) konstaterade att 

kunnighet och erfarenhet när det gällde delar som var betydande för säkerhet var 

något som värderade högt. Vidare menar de att sannolikt ses med en ökad 

erfarenhet också en ökad insikt kring riskerna i arbetet.  
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Kvalitet i skyddsrondsarbetet 

Kvalitetsgranskning av skyddsrondsarbetet sågs inte vara någon självklarhet att 

bedriva, och än mindre med systematik. Dock kan tänkas att det borde ligga i 

företagets intresse att kvalitetsgranska sina skyddsronder.  Hofman och Stetzer 

(1998) som menar att det är viktigt att företagsledningen ser till att säkerställa en 

bra säkerhetskommunikation där det sänds en stark signal om värdet i säkerheten i 

organisationen.  

Genom kvalitetsgranskning kan företaget söka svar på om det tittas på rätt saker, 

om det görs systematiskt samt få statistik och jämföra protokoll med varandra 

kring avvikelser och ledtider. Information kan sedan användas i förbättringsarbete 

och för att öka kvaliteten. Gällande denna framgångsfaktor så ses ett digitalt 

verktyg som ett bra hjälpmedel. Säg att företaget använder ett digitalt verktyg vid 

varje skyddsrond finns sen statistik som lättillgänglig. Men, som sagts i tidigare 

avsnitt så krävs det mer än ett digitalt verktyg för att skapa kvalitet, det krävs att 

man har ett intresse och är engagerad för att använda det som verktyget kan ge 

företaget. 

5.1.2 Vad beskrivs som utmaningar i skyddsrondsarbete 

En utav studiens frågeställningar bestod i att besvara vad som beskrevs som 

utmaningar i skyddsrondsarbetet. Det sammanfattande resultatet visade att 

respondenternas upplevelse av vad som var utmanande i skyddsrondsarbetet var 

varierande och flertalet till antal. Nedan diskuteras några av de mest framträdande 

utmaningarna som sammanlänkade subkategorier från analysen  

 

Svårt att få skyddsronden genomförd 

I resultatet framkom att det upplevdes som en utmaning att få ronden genomförd, 

och framförallt processen kring att kalla till skyddsrond. Nandorf (2014) beskriver 

hur det i flera organisationer insetts att arbetsmiljöarbetets sårbarhet är kopplat till 

systematiken och genomförandet av skyddsronder samt deras uppföljning. Detta 

visar att en av skyddsrondens utmaningar och sårbarheten kan kopplas samman. 

Det upplevs svårt att få till kallningsprocessen och genomförandet samtidigt som 

tidigare studier framhäver att sårbarheten är kopplad till just genomförandet och 

systematiken. En reflektion kring det är att genom att systematisera 

arbetsmiljöarbetet skapas rutin för när, hur ofta och hur skyddsronden ska 

genomföras. Har företagen en tydlig struktur och systematik bör inte kallnings- 

och genomförandeprocessen ses som en utmaning, utan istället ha en planering 

för när det ska kallas till skyddsrond och ha ett bra verktyg till hjälp. 
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Motivera till att arbeta säkert 

Att uppmana till säkert arbete beskrevs också som en utmaning i 

skyddsrondsarbetet. Resultatet visade att det upplevdes svårigheter i att få 

byggarbetaren att arbeta på ett säkert sätt. Dock upplevdes det att genom en bra 

kommunikation och genom att berätta syftet till varför man skulle arbeta på ett 

visst sätt så öka chansen för ett lyckat arbete med säkerhet i fokus. Stave, Pousette 

& Törner (2008) visade resultat som menade på hur risk och säkerhet 

kommuniceras påverkar attityden till att arbeta säkert. 

Än en gång kan man se hur viktigt det är med kommunikation i 

skyddsrondsarbetet och i arbetsmiljöarbetet överlag. Stave, Pousette & Törner 

(2008) menade också att kommunikationen påverkade arbetarens beteende för att 

uppmuntra och öka säkerhetens aktivitet i organisationen. Som tidigare diskuterats 

så kan parallellen dras mellan att uppleva delaktighet i arbetsmiljöarbetet och 

motivation till säkert arbete.  

 

Samverkan och kommunikation mellan huvud- och underentreprenörer 

Samverkan är något som många gånger är svårt att få fungerande, speciellt kan 

tänkas när det handlar om olika aktörer inom samma bransch. Studien fann brister 

i kommunikationen gällande skyddsronden mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör.  Huvudentreprenören upplevde att de inte fick in den 

information de bett om t.ex. underentreprenörens riskbedömning. Som 

huvudentreprenör krävdes en högre grad av delaktighet i skyddsrondsarbetet från 

underentreprenören än vad som sågs idag. Vidare sågs underentreprenören 

uppleva en avsaknad av återkoppling efter genomförd skyddsrond i 

huvudentreprenörens ansvar. Det saknades även kommunikation avseende 

skyddsrondens tidpunkt för eventuellt deltagande samt vilka avvikelser som 

underentreprenören är inblandad i.  

Det som diskuteras och som kan ses som en eventuell orsak är att byggindustrin 

ofta deltar i projekt med många aktörer från olika företag i samverkan, vilket 

resulterar i ett det skapas en oerhörd komplex arbetssituation som ställer höga 

krav på kommunikationen mellan aktörerna (Larsson, Pousette, Rosenlund, & 

Törner, 2006). Många problem kan vara orsakade av långa kedjor av 

underentreprenören, vilket efter reflektion kan tänkas påverka varför 

underentreprenören upplever en avsaknad av information inför och efter 

skyddsronden. 

Det sågs även i resultatet en svårighet i att få underentreprenörerna att åtgärda 

sina avvikelser och sen meddela huvudentreprenören att de var åtgärdade. Även 

här sågs utmaningen ligga i kommunikationen mellan huvud- och 

underentreprenör. För att söka lösning till problematiken krävs en bra och 
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fungerande systematik kring kommunikationen. Ett digitalt verktyg, liknande 

BuildSafe hade kunnat ses som en eventuell lösning om alla parter hade tillgång i 

verktyg och på så sätt fått information om när skyddsrond ska genomföras samt få 

meddelande om de avvikelser som företaget är inblandade i eller ansvarig för. 

 

Att skapa engagemang och delaktighet  

Studien visade som tidigare diskuterats att engagemang och delaktighet sågs som 

en framgångsfaktor. Dock visade studien också att det likaväl upplevdes som en 

utmaning, att få skyddsrondsarbetet att bli en naturlig del arbetet och att arbeta 

med det på ett naturligt sågs som utmaningen. Vidare ansågs utmaningen återigen 

handla om att kommunikation samt att skapa engagemang och delaktighet i 

arbetsgruppen. Att skapa engagemang upplevdes som en stor utmaning.  

Larsson, Pousette & Törner (2008) fann i sin studie att det är genom delaktighet 

som säkerhetssystem implementeras. Individer känner motivation genom att göras 

delaktiga. Vidare beskriver de också att de genom motivationen erhåller ett brett 

säkerhetstänk men också viktig kunskap om arbetsplatsens intentioner avseende 

arbetsmiljö och säkerhet. 

Genom delaktigheten skapas engagemang för arbetsplatsen och för 

arbetsgruppens säkerhet (Larsson, Pousette & Törner, 2008). Ett engagemang och 

delaktighet skapas som tidigare nämnts genom att kommunicera ut ett budskap 

som visar företagets ståndpunkt kring arbetsmiljöarbetet. Ett organisatoriskt 

engagemang kan också skapas genom att känna sig hörd, och därigenom känna en 

känsla av delaktighet. 

Studien visade även att det upplevdes som en utmaning att göra skyddsronden till 

en naturlig del i arbetet. Utmaningen var också att visa det enkelt och inte göra det 

som en betungande eller belastande del utöver det vanliga arbetet. Det kan vara 

svårt att sätta in det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsronden som en del 

i det naturliga arbetet om det saknas praktiska kunskaper och erfarenhet av 

området. Dock finns en tanke som säger att finns rätt kunskaper och att det 

arbetas med det på ett systematiskt sätt enligt rutin så bör det inte ses som 

betungande eller onaturligt, utan bör då ses som en naturlig del i arbetet, precis 

som övriga arbetsuppgifter. Dock kan tänkas att om individen känner en 

osäkerhet kring visa delar eller har avsaknad av rätt kunskap så kan det säkerligen 

istället kännas som betungande eller belastande.  
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Att skapa god kvalitet 

En upplevelse av att det är svårt att skapa ordning och reda, vilket sågs som 

betydelsefullt för kvaliteten, sågs som en utmaning som hade kunnat föras in i 

diskussionen ovan. En reflektion kring det gör att tanken med systematik och bra, 

klara och tydliga rutiner hade kunnat vara en framgång i utmaningen. På 

byggarbetsplatsen krävdes det upprepade tillsägningar om att arbeta på ett visst 

sätt eller använda säkerhetsutrustning för att skapa en säker arbetsmiljö, dock hade 

de nu erfarit att det inte längre gav någon verkan hos byggarbetaren.  

Byggbranschen är att anse som mansdominerad, vilket kan tala för att en 

machokultur infinner sig och kan delvis vara förklaringen till varför arbetsledare 

ska behöva upprepa regler och policys kring arbetarens egna säkerhet för att de 

ska följas.  

5.1.3 I vilken utsträckning används digitala verktyg och vad anses de 
tillföra skyddsrondsarbetet? 

Studien visade att i dagsläget använde deltagarna sig av olika verktyg och 

hjälpmedel under skyddsronden. Resultatet visade att det var en högre andel som 

manuellt genomförde skyddsronden med papper och penna än de som 

genomförde skyddsronden med ett digitalt verktyg. Alla företag såg det inte som 

en självklarhet att använda sig av digitala verktyg vid skyddsronden. Ett av fyra 

företag använde enbart ett digitalt verktyg, en egenskapad mobilapplikation, 

medan de andra företagen använde sig av penna och papper i form av en 

checklista, men i kombination av någon form av mobiltelefon eller surfplatta för 

att ta kort på en avvikelse eller hela rapporten. Det företag som använde sig av 

egenutvecklad mobilapplikation hade även spridit sin mobilapplikation till alla 

byggarbetsplatser där de är verksamma som entreprenörer.   

Sammanfattningsvis så är det endast en liten andel som i full grad använder sig av 

ett digitalt verktyg liknande det BuildSafe AB skapat. Dock ställde sig övriga 

positiva till användande att ett digitalt verktyg, även om de idag endast använde sig 

av kamerafunktionen. Med tiden som digitala verktyg utvecklas och blir fler på 

marknaden kommer det inte dröja länge innan majoriteten av de större företagen i 

byggindustrin använder sig av dem.  

 

Vad tillför de digitala verktygen i skyddsrondsarbetet 

Företagen upplevde att de digitala verktygen, vilket de använde sig av mobil 

applikation eller endast kameran, bidrog till ett effektivare arbetssätt kring 

skyddsronder samt ett snabbar tillvägagångsätt. Genom att använda sig av ett 

digitalt verktyg upplevdes informationsflödet som enklare. Det var inte längre en 
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svårighet att rapportera avvikelser till t.ex. underentreprenörer och genom det 

digitala verktyget ansåg det lättare att utbyta erfarenhet kring skyddsrondens olika 

delar.  

 

Genom att använda ett digitalt verktyg såg företaget också att det var enklare att 

plocka ut användbar statistik i förbättringsarbete, vilket utan det digitala verktyget 

såg som krångligt och tidskrävande arbetet. I statistiken sågs det användbart kring 

avvikelsehanteringens ledtider samt att de fick en tydligare helhetsbild över 

skyddsrondsarbetet. Vidare sågs också en tydlig ökning gällande effektivitet i 

jämförelse med den tidsaspekt det tog innan man använde sig av det digitala 

verktyget som skyddsrondsprotokoll. 

Kamerafunktionen sågs även den vara en tidssparande finess. Genom att ta ett 

foto sparades den tid det hade tagit om avvikelsen skulle beskrivas med ord. Sett 

till vad respondenterna anser, att det digitala verktyget inte tillfört annat än 

positiva delar, är ledorden för vad de beskrivit: effektivitet, tidssparande, kvalitet 

och enklare kommunikationsväg inom och utanför organisationen.  

Framfarten av digitala verktyg är snabbt accelererande, men vad som inte får 

glömmas är att allt blir inte bättre för att det går snabbare och är effektivare. En 

stor potential ses i att digitalisera allt skyddsrondsarbete men som tidigare sagts 

spelar det ingen roll hur bra systemet är om ingen tar hand om informationen det 

levererar. Ett hjälpmedel eller ett verktyg underlättar, men användaren behöver 

fortfarande ha en grund att stå på, en kunskap och ett brinnande intresse för 

arbetsmiljöområdet. Påståendet kan ses ur ett annat perspektiv men med samma 

innebörd. Ett företag som får sin pärm för att bedriva systematiskt 

arbetsmiljöarbete blir inte bättre eller skapar en bättre arbetsmiljö av att ha en fin 

pärm i bokhyllan, utan det krävs ett aktivt arbete med verktygen som finns i 

pärmen.  

 

5.2 MTO-perspektivet 

Analysens resultat diskuteras här ur ett MTO-perspektiv. Eklunds (2003) 

aktivitetsbaserade MTO-modell har använts vid analysdiskussionen. I denna 

modell riktas fokus på individ- och systemperspektiv. Modellens syfte är att skapa 

förståelse samt att etablera ett sätt för analysera processer, aktiviteter och 

interaktioner som finns i systemet. Organisationen, teknologin och miljön 

samspelar med individens arbetsaktivitet, vidare samspelar även organisationen 

med kontexten som den befinner sig i. Genom att utföra en analys utifrån 

Eklunds (2003) modell kan samspelet mellan systemkomponenterna samt 

individen och systemets prestanda, välbefinnande och säkerhets 

förbättringspotential förtydligas. 
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Figur 3. Exempel på hur en riskkälla behöver gå igenom mänskliga-, tekniska- och 

organisatoriska skyddsbarriärer för att skapa ohälsa eller olycka. 

(Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd., 2016) 

5.2.1 Människa-Teknik 

Människan identifierades som användaren av det digitala verktyget. Denne kunde 

vara arbetsmiljö-, säkerhets och/eller kvalitetschef, samordnare, 

huvudskyddsombud eller skyddsombud. Tekniken identifierades som det verktyg 

som användes under skyddsronden, vilket kunde ha olika utföranden. Verktyg 

som användes var checklista i form av papper eller ett digitalt verktyg i form av en 

mobilapplikation. 

Människan och tekniken integrerade med varandra under skyddsrondsarbetet. Vad 

som sågs var att det krävdes ett system som svarade mot användarens krav. 

Tekniken sågs som ett hjälpmedel för att effektivisera och underlätta 

skyddsrondsarbetet. I interaktionen mellan människan och tekniken som sågs 

beskrevs av respondenterna inga hinder som kunde komma att skapa olyckor. Det 

som kunde utläsas var att individens arbetsaktivitet i högsta grad samspelade med 

teknologin. Resultat visade ingen beskrivning av en förbättring gällande det 

digitala verktyget, dock kan en förbättringspotential alltid analyseras. 

Förbättringspotentialen i detta fall beskrivs genom ett ökat behov av att individen 

mer och mer behöver integrera tekniken i aktiviteten.  
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5.2.2 Människa-Organisation 

Resultatet visade att man sökte tydligare rutiner och förhållningssätt vid kallelse till 

och genomförande av skyddsronden. I interaktionen mellan människan och 

organisationen såg man behovet av förbättringsåtgärder. I aktiviteten, 

skyddsronden, ses i hög grad en interaktion mellan människan, identifierad som 

den som utför skyddsronden, och organisationen, identifierat som de procedurer, 

rutiner och policys som styr organisationens skyddsrond. Människan sågs påverka 

processen genom individuella attityder gentemot skyddsrondens status. Det som 

även kunde ses var att man såg en utmaning i att motivera till säkert arbete genom 

skyddsronden. Organisatoriska delar, sett ur ett MTO-perspektiv, som visade sig 

som en utmaning var kommunikationen kring att arbeta enligt de rutiner och 

regler som fanns. I interaktionen mellan människan och organisationen 

identifierades följande faktorer som ansågs som riskkällor: bristande rutiner (O) 

för att genomföra och kalla till skyddsrond, man upplevde en utmaning i att 

samverka och kommunicera (O) mellan olika aktörer (M), att skapa engagemang 

och delaktighet (M) för skyddsrondsarbetet (O). Resultat visade också att 

företagen såg olika på kompetensen (M) för att utföra skyddsronden (O), vikten 

av utbildning (O) belystes av flera företag. Dessa faktorer samverkar med varandra 

i Människa-organisationsinteraktionen och kan ge utfall för att en risk uppstår. 

5.2.3 Teknik-Organisation 

I studien visade resultat att organisationer, i detta fall företagen, som använde sig 

av teknik, här identifierade som digitalt verktyg eller checklista, sågs inneha en 

positiv ställning till tekniken. Hur organisationen samverkade med tekniken i 

aktiviteten skyddsrond visade sig genom att tekniken sågs som ett hjälpmedel som 

underlättade arbetet. Tekniken var olika utvecklad i olika organisationer, då ett 

företag hade digitalt verktyg medan övriga hade manuellt arbetet med papper i 

kombination med kamerafunktion. Kommunikation som en organisatoriskfaktor 

sågs integrera med tekniken då de upplevde att det främjade arbetet med bra 

teknik. Arbetet sparade tid och blev enklare. Vidare visade resultaten att tekniken i 

form av digitalt verktyg ökade kommunikationen mellan aktörerna då man ansåg 

det lättare att kommunicera. Ur ett tekniskt – och organisatoriskt perspektiv 

identifierades följande riskkällor: kommunikation (O) kring personlig 

skyddsutrustning (T), ordning och reda (O) kring rutiner och procedurer (O), 

skapa kvalitet (O) genom att använda verktygen på rätt sätt (T). 
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5.2.4 Kontexten och omgivningen 

Miljön belystes som en betydande faktor för skyddsrondsarbetet. Respondenterna 

upplevde en komplex omgivning då de i rollen som huvudentreprenör kände av 

nätverket av underentreprenörer. Det beskrevs att aktiva underentreprenörer kom 

att ändras flera gånger under ett projekt. Här sågs ett tydligt samspel mellan 

organisationen och den föränderliga strukturen av omgivningen. Upplevelsen av 

att det sågs som en utmaning i att vara flera aktörer kan med systemperspektivet 

förtydliga samspelet.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Valet av metod föll på kvalitativ design vilket ansågs som ett ändamålsenligt val. 

Likaså valdes den kvalitativa innehållsanalysen då den sågs som en användbar 

metod. På grund av studiens frågeställningar anades att respondenternas svar och 

erfarenheter kunde se olika ut, vilket talade för att välja den kvalitativa ansatsen. 

Metoden kan användas när man ponerar att finna variationer i materialet men med 

målet mot att finna likheter och skillnader i texten. 

5.3.1 Intervju och Intervjuguide  

Den första intervjun var en semistrukturerad gruppintervju, den genomfördes av 

studiens författare och handledare senare samma dag som observationen 

genomförts. Senare genomfördes också fyra telefonintervjuer.  

Vid gruppintervjun intervjuades två deltagare utav två intervjuare. Dock kan inte 

gruppintervjun liknas med en fokusgruppintervju som har till syfte att tillfråga 

deltagarna samtidigt om en viss frågeställning eller tema (Trost, 2012). I den 

aktuella gruppintervjun var frågorna i vissa fall riktad mot en av personerna 

beroende på deras befattning. Dock flikande de ibland in och kommenterade eller 

kompletterade varandras svar men i huvudsak bedrevs intervjun mot enskild 

person.  

Vid gruppintervju bör man vara observant över de etiska problemen som kan 

komma att uppstå då deltagarna hamnar i en social situation där de påverkas av 

varandras svar och kan ha svårt för att säga sådant de inte vill att någon annan ska 

känna till (Trost, 2012). Detta ses dock inte som förekommande i den aktuella 

studien då ämnet inte var riktat mot personliga ämnen utan var en utvärdering av 

företagets verktyg. 
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Vid de enskilda intervjuerna genomförds telefonintervju pga. stort geografiskt 

avstånd. Trost (2012) menar att en telefonintervju kan uppvisa olika grad av 

strukturering. Oftast är de standardiserade och inte öppna för djupgående svar. I 

studiens telefonintervjuer användes en inspelningsapplikation (ACR) i 

mobiltelefonen för att författaren skulle kunna tillgodogöra sig materialet efteråt 

och på så sätt vara mer delaktig i själva intervjun, därav togs inga större 

anteckningar under intervjun utan ibland några få stödord. 

Nackdelen som kan tänkas när man genomför telefonintervju är att du inte har 

respondenten framför dig, vilket ger en avsaknad av ansiktsuttryck. Nackdelen blir 

även sen vid transkriberingen att man missar känslan för uttrycket. Det är svårt att 

säga om det påverkat studiens resultat, men med eftertanke vid analysen anses det 

inte ha påverkat analysens svar då frågorna var sakliga och inte handla om 

personliga saker. 

Under intervjuerna användes semistrukturerade intervjuguider. Wibeck (2010) 

menar att respondenterna ses som mindre låsta med sina svar vid användande av 

semistrukturerad intervjugudie, vilket i studien ansågs som en styrka. Svagheten 

med en semistrukturerad intervjugudie infann sig i variationen av svar och 

öppenhet. Några av respondenterna gav fylliga svar som de på egen hand ibland 

utvecklande medans andra gav kortare svar som inte gav lika mycket information.  

Den första intervjuguiden skapades i syfte att utvärdera det digitala verktyget 

BuildSafe. Intervjuguiden användes bara en gång då studien av olika anledningar 

ändrade riktning. Intervjugudie nummer två skapades med underlag från datan i 

gruppintervjun. Intervjuguiden syftade att undersöka skyddsrondsarbetet i 

byggindustrin. Eftersom att den grundades på vad som setts under observation 

och att några av frågorna var pilottestade i gruppintervjun, samt att den var skapad 

utefter den naturalistiska intervjun (Ryen, 2004) bedömes den semistrukturerade 

intervjuguiden som användbar.Intervjuguiden reviderades inte under studiens 

gång då den upplevdes av informanterna var bred inom området och därmed 

fångade upp de viktiga delarna runt skyddsronden. 
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5.3.2 Observation 

En observation genomfördes för att skapa en uppfattning om hur en skyddsrond i 

byggindustrin genomförs. Deltagande vid observationen var studiens författare 

och handledare som är en del av forskningsprojektet BuildSafe vid KTH. Under 

observationen ställde vi båda kompletterande frågor kring det vid 

uppmärksammade eftersom att man ser och tänker kring olika saker när man 

observerar. De som gick skyddsronden hade meddelats cirka två veckor innan och 

visste därmed om att de skulle bli skuggade. Observationens konversation 

spelades in. Att de vid tillfället visste att de skulle bli observerade kan ses som en 

nackdel när man talar om observatörseffekten. Dock följde de sitt protokoll på 

surfplattan och hade sin systematik, vilket talar för att observatörseffekten inte 

borde påverka arbetssättet som observerades. Att observationen endast 

genomfördes en gång och utifrån det generaliserats på båda företagen kan ses som 

en nackdel då deltagande företag i studien använde sig av olika hjälpmedel och kan 

därmed arbeta på olika sätt.  

5.3.3 Analys av data 

Analysen av data från intervjuerna genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys 

med en induktiv ansats för att ta del av respondenternas attityder, reflektioner och 

erfarenheter. Analysen gjordes utefter Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 

metoden. En svaghet i analysen var att författaren var ensam vid utförandet av 

analysen, men det kompenseras delvis av att det vid några tillfällen förts 

diskussion mellan författaren och handlerdaren. En annan del som eventuellt kan 

ses som en svaghet med analysens utförande var att det inte gjordes någon 

tolkning på latent nivå, utan enbart på en manifest nivå. Det berodde på att sista 

intervjun hölls i mitten av september och tidsramen var alltför kort för att 

genomföra en analys på latent nivå. 

5.3.4 Tillförlitlighet, Giltighet och Överförbarhet 

En studiens trovärdighet diskuteras genom begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. I kvalitativ forskning talar man istället om tillförlitlighet, 

giltighet och överförbarhet (Granskär & Höglund - Nielsen, 2012). För att se om 

studien är tillförlitlig bör man se till valda undersökningsmetoder och 

mätinstrument. Alvehus (2013) menar att om man oberoende av varandra 

använder samma metod skapas tillförlitlighet om studierna kommer fram till 

samma resultat. Genom att författaren arbetat i omgångar med intervjuguiden 

skapas en inre validitet genom att studien mäter det som författaren önskar mäta.  
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Giltligheten däremot skulle betrakts som stark då undersökningsinstrumentet är 

grundat på observation och en gruppintervju. Skulle det finnas en svaghet i 

giltligheten kan den eventuellt ses i den första intervjuguiden då den inte testades 

innan använding. Dock gav den relevant information till vad som 

söktes.Trovärdigheten och giltligheten i studien stärks också genom att författaren 

vid flera tillfällen arbetat tillsammans med sin handledare. Studien innehåller en 

metodtriangulering vilket talar för en inre validitet. Forskare från tidigare studier 

används och återkommer upprepade gånger i diskussionen vilket även styrker 

trovärdigheten av studiens slutsatser och ger en inre validitet. Studiens transparens 

är också att anse som styrka.  

Beträffande överförbarhet att studiens resultat diskuteras urvalet. Studiens urval 

innehöll stora och små företag inom byggindustrin med olika förutsättningar vilket 

resulterar i en bred kunskapsöversikt. Studien hade inte så många deltagare och 

kan därmed diskuteras huruvida överförbart resultatet är, dock med spridiningen 

av företag kan den tänkas vara överförbar till andra grupper. 

5.3.5 Etik 

Samtliga deltagare fick ge sitt godkännande till att intervjun spelades in innan den 

startade. Deltagarna informerades också om att de och deras företag är 

avidentifierade i rapporten.   

5.3.6 Utmaningar 

En utmaning som även varit tidskrävande var att finna respondenter. Tack vare 

referensgruppen för BuildSafe fanns ett etablerat kontaktnät. Men det var långa 

tidsspann mellan det att förfrågan via mail skickades dess att svaret anlänt. Vid 

tillfällen där svar uteblev trots två mailutskick genomfördes telefonsamtal för 

förfrågan. Av de sju som tillfrågades svarade fyra att de hade möjlighet. En bad 

mig återkomma längre fram, dock var det inte inom den tidsram studien krävde. 
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5.4 Slutsatser och rekommendationer 

I detta avsnitt redovisas de slutsatser som framkommit i studien gentemot syftet 
och dess frågeställningar. Slutligen ges rekommendationer för fortsatta studier 
inom området. 

5.4.1 Slutsatser 

Framgångsfaktorer som skapade förutsättningar för ett väl fungerande 
skyddsrondsarbete inom byggindustrin var: 

 Delaktighet, gemenskap och engagemang i företaget kring 
skyddsrondsarbetet. 

 Genom att använda ett digitalt verktyg skapades bättre möjligheter till ett 
lyckat skyddsrondsarbete. 

 God planering och bra kommunikation före och efter skyddsronden. 

 Att ha bra forum för diskussionen gällande arbetsmiljöområdet. 

 Att ha rätt kunskap och kompetens om för hur skyddsronder ska bedrivas, 
samt att lång erfarenhet kan ge lika mycket kunskap som en utbildning. 

 

Vad som beskrevs som utmaningar i skyddsrondsarbetet var: 

 Svårigheter i att kalla till och få skyddsronden genomförd. 

 Att motivera byggarbetarna till att arbeta säkert. 

 Samverkan och kommunikation mellan huvudentreprenörer och 
underentreprenörer. 

 Att se skyddsrondsarbetet som en naturlig del i arbetet. 

 Skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna kring företagets 
arbetsmiljöarbete. 

 Att skapa god kvalitet på skyddsrondsarbetet. 

 

I vilken utsträckning digitala verktyg användes och vad de ansågs tillföra i 
skyddsrondsarbetet: 

 Majoriteten använde sig av skyddsrondsprotokoll i form av papper och 
penna i kombination av något digitalt verktyg, medan det var en minoritet 
som enbart använde sig av digitala verktyg. 

 Effektivare och snabbare tillvägagångssätt i skyddsrondsarbetet. 

 Tidssparande. 

 Ett bättre informationsflöde och lättare kommunikationsvägar 
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 Lättare vägar till att byta erfarenheter 

 Bra statistikunderlag kring avvikelsehantering 

5.4.2 Rekommendationer 

Arbetet kring studien hade kunnat utvecklas ytterligare genom att studera 
användaren bakom ett digitalt verktyg. En intressant del kring det som hade 
kunnat vidareutvecklas är hur användarens kunskaper kring arbetsmiljö är viktig i 
relation till användandet av ett digitalt verktyg vid säkerhetsarbete. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide vid gruppintervju 

Bilaga 2 Intervjuguide vid telefonintervju 
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Bilaga 1 

Intervjuguide vid gruppintervju 

 

- Hur går en skyddsrond till? 

 

- Vad inspekterar ni? 

o Materiellt endast eller även mänskliga faktorer? 

 

- Hur ser det ut vid inspektionen? 

o Antal deltagare och deltagarens befattning 

o Tidpunkt på arbetsdagen 

o Val av tidpunkt? Kan tidpunkten vara betydande för utfallet? 

 

- Hur tänker ni vid skyddsronden? 

o Vad är viktigt att lägga fokus på? 

o Vad är mindre viktigt att lägga fokus på? 

 

- Vilka skillnader i arbetsmiljöarbetet har ni märkt av att använda BuildSafe? 

o Svårigheter? 

o Förbättringar? 

 

- BuildSafes syfte var att förenkla och effektivisera, hur tänker ni kring det? 

 

- Kontrolleras det något kring byggarbetarnas personliga utrustning (skydd, 

hjälm, varselkläder och skyddsskor)? Om det använder det eller inte. 

o I det gamla protokollet var det en stående punkt, hur tänker ni kring 

det i det nya protokollet?  

 

- Vet era anställda och byggarbetarna om att ni använder BuildSafe? 

 

- Hur insatta är byggarbetarna i arbetsmiljöarbetet och skyddsronden? 

 

- Vilka är användarna av Build Safe? 

 

- Hur rapporterar era anställa risker? 

 

- Hur inspekterar ni säkert arbetssätt? 

 

- Hur använder ni er av webbplattformen, första sidan i Build Safe? Visa 

eller berätta. Hur tittar ni på varje punkt? Hur undersöker ni de olika 

delarna? Vad tittar ni på? 

 

- Hur kommuniceras ronden ut till byggarna? 
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- Hur fungerar avvikelsehantering? 

 

- Hur väljer ni vilken nivå risken ska ha? Väljer huvudinspektören det eller 

förs det en diskussion? 

 

- Hur sker diskussion och rapportering till underentreprenörer? 

 

- Har ni fått feedback från underentreprenörerna? 

 

- Hur ser det ut kring tillbud? Rapporteras de? 

 
Frågor utifrån arbetsmiljöplanen: 
 
Rond inleds med säkerhetsmöte -> vilka deltar? Hur går de till? Vad tas upp? 
Fuktrond i samband med skyddsrond – hur går denna till? 
 
Under vilka punkter i skyddsronden kontrolleras punkterna från 
arbetsmiljöplanen? 

- Personlig skyddsutrustning – (Finns ej med i skyddsrondsprotokollet i 

Build Safe.) 

- Skyddsanordningar 

- Brandfara och brandberedskap 

- Besiktningskrav för maskiner 

- Bullrande verksamhet 

- Elsäkerhet 
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Bilaga 2 

Intervjuguide vid telefonintervju 

 

God kvalitet på skyddsrondsarbetet på byggarbetsplatsen inom 
byggindustrin- framgångsfaktorer och utmaningar ur ett MTO-perspektiv 
 
Datum:  
Intervjuad:  
Yrke:  
 
Intervjun kommer att spelas in och användas materialet kommer att 
användas i mitt examensarbete, är det ok?   JA NEJ 
 
Ge information om att all data avidentifieras. 
 
Område 1: 
Varför går ni skyddsronder? 
 
Vad är syftet med skyddsronden? 
 
Kan du förklara för mig varför ni ha skyddsronder inom byggindustrin? 
 
Vad har den som går skyddsronden för utbildning och kompetens inom området? 
(M) 
 
Använder ni hjälpmedel vid skyddsronden? I så fall vilka? (T) 
 
Vilka tekniska hjälpmedel använder ni er av i skyddsrondsarbetet? (T) 
 
Hur ser rollfördelning och ansvarsfördelning ut? (M-O) 
 
Hur kommuniceras skyddsronden till övriga organisationen (O) 
 
Hur ser ni på skyddsrondens plats i det övergripande arbetsmiljöarbetet? (O) 
 
Hur är BAS-P och BAS-U är aktiva i skyddsronden och arbetsmiljöarbetet? (O) 
 
Område 2:  
Vad ser du för utmaningar med skyddsrondsarbetet för att det ska hålla god 
kvalitet och uppfylla målen? 
 
Vad har ni för mål med era skyddsronder? 
 
Kvalitetsgranskar ni era skyddsronder? (O) 
 
Tittar ni redan i projekteringsfasen på vilka risker som kommer uppstå under 
byggperioden? (T-O) 
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Hur motiverar ni byggarbetaren till att arbeta på ett säkert sätt? (M – O) 
 
Hur samverkar ni med skyddsombud/fack? 
 
Hur fungerar samverkan med underentreprenörer kring skyddsronder? 
 
Område 3: 
Skulle du kunna beskriva några framgångsfaktorer för ett lyckat 
skyddsrondsarbete? 
 
Kan du beskriva något lyckat exempel vid ett skyddsrondsarbete från något 
projekt du arbetet med? 
 


