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SAMMANFATTNING 

I rapporten sammanställs en kartläggning om hur olika yrkesgrupper arbetar med och vad de 
anser om arbetsmiljöarbetet på ett antal av IN3PRENÖRs byggarbetsplatser. Det visar på att 
svårigheterna inom arbetsmiljöarbetet är att kommunicera mål och vägen mot dessa mål. 
Svårigheterna ligger även i att kommunicera brister mellan de olika yrkesgrupperna. Efter en 
enkätundersökning och genomförda intervjuerna kan även slutsatsen dras att generellt trivs 
alla väldigt bra på sina arbetsplatser och företaget.  
 
Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige och därför är 
arbetsmiljöarbetet extra viktigt för att minimera riskerna för arbetsplatsolyckor. Branschen är 
reglerad av arbetsmiljölagen och är den enda yrkesgren som nämns specifikt i lagen. Utöver 
arbetsmiljölagen regleras den även av olika föreskrifter. Det finns ett åttiotal föreskrifter varav 
ett tjugo-trettiotal påverkar byggbranschen.  
 
Processen till att nå resultatet har bestått av platsbesök på sju av IN3PRENÖRs 
byggarbetsplatser. Projekten är varierande med allt från om- och tillbyggnader av skolor till 
flytt av rökkanaler och hyresgästanpassningar till myndigheter med specifika EU-krav. Dessa 
platsbesök innefattade intervjuer, enkäter och observationer av byggarbetsplatsen. Arbetet 
har sedan sammanställts och analyserats för att kunna ta reda på bristerna och hur de kan 
förbättras.  
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ABSTRACT 

The report compiles a survey of how different occupational groups at the building site are working 
with workplace environment at various IN3PRENÖR building sites. It shows that the difficulties in the 
workplace environment work are to communicate the goals and the way towards these goals. The 
difficulties are also in communicating shortcomings between the different occupational groups. The 
conclusion from the interviews and survey results is that the employees thrive in their workplace, 
disregarding weather it’s in the projects or the overall company.  

 
The construction industry is one of the most accidentally affected industries, and therefore is the 
workplace environment work extra important to minimize the risks of one of the workers being 
injured. The industry is regulated by the Work Environment Act and is the only profession mentioned 
specifically in the Act. In addition to the Work Environment Act, it is also regulated by different 
regulations. There are eighties, of which some twenty-thirty affect construction. 

 
The process of the result has consisted of site visits of seven of IN3PRENÖR's construction sites. The 
projects are varied, ranging from refurbishments and additions to schools to relocation of smoke 
ducts and tenant servants to government with EU standards instead of Swedish standards. These site 
visits included interviews, surveys and observations of the construction site. The work has then been 
compiled and analyzed to find out the shortcomings and how they can be improved. 
 

KEYWORDS 

Working environment 

Wellbeing 

Safety 

Communication  

  



 

 

FÖRKLARING AV ORD  

AFS - Arbetsmiljöverkets författarsamling, består av ett åttiotal föreskrifter som beskriver vilka 
regler som gäller inom olika områden. 

AL - Arbetsledare. 

APD-plan - Arbetsplatsdispositionsplan. 

Bas-U - Byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet. 

Bas-P - Byggarbetsmiljösamordnare för projektering- och planeringsskedet. 

BF9K - Certifieringssystem inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. 

BI - Sveriges Byggindustrier. 

Företagsnivå – Det är omfattande nivån där alla olika projekt och anställda ingår. 

ISO - Internationella Standardiseringsorganisationen. 

KMA - Kvalité-, miljö- och arbetsmiljöarbete. 

OSA - Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete. 

PC - Platschef. 

Projektnivå – I företaget finns de enskilda projekt och består av en mindre nivå grupp som 
arbetar gemensamt med att applicera företagets riktlinjer.  

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

UE - Underentreprenör. 

YA - Yrkesarbetare.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Byggnadsbranschen är ett olycksdrabbat verksamhetsområde jämförelsevis med andra 
branscher. “Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som 
hos andra arbetstagare.”, enligt Arbetsmiljöverket. Deltagarna i examensarbetet anser att det 
är oacceptabelt för en specifik bransch att ha så dåliga siffror. Ingen arbetsplats ska behöva 
vara ohälsosam. Därför är arbetsmiljöarbetet extra viktigt för de branscher, som exempelvis 
byggnadsbranschen, där det finns många säkerhetsrisker. 

I januari 2001 kom en föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (Byggledarskap.se, 2014). 
Enligt en av Sveriges Byggindustriers arbetsmiljöexperter (Ann-Christin Rand, BI medlemsträff) 
jobbar arbetsmiljöverket i dagsläget mycket med att kontrollera att byggbranschen i denna 
fråga. De kontrollerar hur detta implementeras på ett mer rutinmässigt sätt i det dagliga 
arbetet både på arbetsgivarnivå, men även ute i projekten. I mars 2015 kom ett komplement 
till SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, i form av AFS 2015:4 OSA, organisatorisk och social 
arbetsmiljö, som gör att arbetsgivare och medarbetare även måste arbeta med detta på en 
psykosocial nivå, också utöver att säkerhetsställa att arbetsplatsen är säker. 

1.2 Syfte & mål 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur arbetsmiljöarbetet fungerar på 
IN3PRENÖRs byggarbetsplatser. Hur arbetet uppfattas av alla de olika yrkesgrupperna och vad 
de anser angående arbetsmiljöarbetet.  

Målet med projektet är att ta reda på vilka IN3PRENÖRs verktyg och metoder är idag för att 
utvärdera hur de fungerar i praktiken och om de kan förbättras. Framför allt vid inskrivning 
och förmedling av arbetsmiljö till kollegor och underentreprenörer. Förhoppningen är även 
att kunna belysa problematik och ge konkreta exempel på hur dessa kan lösas.  

1.3 Frågeställningar  

 Hur upplever de olika yrkesgrupperna arbetsmiljön på de befintliga 
byggarbetsplatserna idag? 

 Vad anses vara problematiken kring arbetsmiljöarbetet på denna arbetsplats?  

 Hur löses problematiken? 

 Vad är bra arbetsmiljö och hur uppnås bra arbetsmiljö?  

 Hur förmedlas arbetsmiljörutiner till underentreprenörer?  

 Hur löses kommunikationssvårigheter vid förmedling av arbetsmiljörutiner?  

 Hur motiveras omotiverade parter att anamma arbetsmiljöarbetet? 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet genomfördes med fokus på arbetsmiljön ur entreprenörens perspektiv och hur denne 
arbetar med och främjar arbetsmiljön hos sina anställda och underentreprenörer. 
Avgränsningen tillämpades för att få en bättre kvalité på arbetet och för att undvika att 
arbetsområdet blev för ospecificerat. Rapporten inkluderar underentreprenörer och samtliga 
som arbetar på byggarbetsplatsen, men med ett fokus på hur entreprenören skall kunna 
förmedla sina arbetsmiljömässiga rutiner och policys för en bra arbetsmiljö. 

En ytterligare avgränsning är att det enbart var arbetsmiljön på byggarbetsplatserna som 
utvärderades. Studien fokuserar på hur de som arbetar på plats i produktionen arbetar och då 
inte tar hänsyn till arbetsmiljöarbetet på huvudkontoret. Det var för att kunna hålla arbetet 
till en specifik miljö som kan appliceras på de flesta byggen, oavsett företag. Huvudkontorets 
arbetsmiljö skulle vara svårt att jämföra med byggarbetsplatserna då det inte är samma 
uppsättning och arbetssätt. 

Ett problem som har belysts av personal på IN3PRENÖR är att kunna engagera yrkesarbetarna 
och därför är det extra viktigt att denna yrkesgrupp deltar för att kunna utreda hur de ser på 
arbetsmiljö och arbetet. De olika yrkesgrupperna som finns är arbetschef, platschef, 
entreprenadingenjör, installationssamordnare, projekteringsledare, arbetsledare samt 
yrkesarbetare. Då avgränsningen är sådan som arbetsmiljö ur entreprenörens perspektiv på 
byggarbetsplatsen kommer endast personer från kategorierna platschef, arbetsledare och 
yrkesarbetare att intervjuas. Det är dessa grupper som konsekvent är på byggarbetsplatserna 
och arbetar mest med arbetsmiljö. De övriga grupperna rör sig mera mellan olika projekt och 
kan därför inte arbeta med arbetsmiljö på samma naturliga sätt som de som ständigt är på 
samma projekt när det är igång.  
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2. Nulägesbeskrivning  

2.1 IN3PRENÖR AB 

IN3PRENÖR startades 1984 och hade från början verksamhet inom golvläggning, inredning 
och tillval till lägenheter i nyproduktion. 1990 etablerades byggavdelningen som utförde 
hyresgästanpassningar och cirka tio år senare vidareutvecklades företaget genom att etablera 
en mässverksamhet som utförde alla arbeten på Stockholms Mässan. Några år senare bytte 
IN3PRENÖR ägare och 2007 avgick den dåvarande Vd:n och nuvarande Vd:n Mats Kimby tog 
hans plats. Ytterligare några år senare bolagiserades golvavdelningen till Metodgolv AB. I 
samband med det togs en ny affärsplan fram som hade den inriktningen som den har idag, 
kommersiellt byggande. 2012 lades inredningsavdelningen ner, mässverksamheten överläts 
till Stockholms Mässan och Metodgolv AB såldes. Året därefter tog Mats Kimby och Anders 
Bysell över företaget tillsammans.  

IN3PRENÖR är byggentreprenör för den offentliga sektorn och 
fastighetsbolag. I samverkan med kunden levererar IN3PRENÖR 
totallösningar av entreprenader och tjänster inom kommersiellt 
byggande. Företaget har verksamhet i Stockholm och Uppsala och har 
cirka 100 st anställda.  (Kimby, 2017) 

IN3PRENÖR omsatte år 2016 ca 1 miljard kronor och har många olika typer av projekt. Det 
som skiljer IN3PRENÖR från de flesta andra medelstora/stora byggföretagen är att de inriktar 
sig endast mot kommersiella byggnader. Exempel på projekt som IN3PRENÖR har haft under 
den senaste perioden, samt pågående projekt under år 2017, är Silja Lines nya terminal i 
Värtahamnen, Nya studenternas arena i Uppsala, skolor som Måsöskolan i Haninge och 
Engelska skolan i Södertälje, Sporthall på Ekerö och det nya parkeringshuset i Danderyd C. 
Inget projekt är likt det andra vilket är en utmaning då det är svårt att standardisera processer 
och öka effektiviteten. Det gör att personerna som arbetar i projekten alltid måste vara 
kreativa och nytänkande. 

2.2 Arbetsmiljöarbete på IN3PRENÖR 

IN3PRENÖR arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att upprätta en 
arbetsmiljöpolicy som beskriver hur de vill att medarbetarna ska undvika att utsättas för 
olycksfall och ohälsa. Det beskriver även hur det ska ges möjlighet till påverkan av den egna 
arbetssituationen. De nämner också att de strävar efter ständig arbetsmiljöförbättring. Under 
slutet av 2016 bildades skyddskommittén inom företaget som arbetar aktivt med olika frågor 
inom arbetsmiljö. (IN3PRENÖR, 2017) 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kompletteras med en handlingsplan som tas fram varje 
år. Denna distribueras till organisationen och gäller för de projekt som börjat under samma 
år. Som uppföljning på handlingsplanen hålls två ledningsmöten per år. Under april sker en 
”temperaturmätning” för att kontrollera om det behöver vidtas några specifika åtgärder för 
att nå målen. I november hålls det andra mötet för att göra en slutgiltig avstämning som 
kontrollerar hur det har gått.  Om målen inte uppnåtts görs en orsaksanalys. (Lönnegren, 
2017) 
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IN3PRENÖR är certifierat enligt BF9K, en certifiering som kontrollerar KMA arbetet hos 
företaget. KMA står för kvalité-, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar som en ISO-certifiering 
dock är denna certifiering anpassad till företag i byggbranschen. Systemet togs fram av 
Stockholms Byggmästareförening, då de tog hjälp av föreningens medlemsföretag och 
sakkunniga. Systemet bygger en del på att det finns kontroller i projektet som 
överensstämmer med samhällskrav. Dokumentationen är för beställare och beskriver hur 
företaget uppfyller krav gällande kvalité, miljö och arbetsmiljö. (BF9K) 
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3. Teoretisk referensram  

Nedan följer en lista på kurser som legat till grund för den teoretiska förkunskapen inför detta 
examensarbete och som varit till stor hjälp under genomförandet av detsamma. 

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg - Kursen berör exempelvis projektmetodik och 
presentationsteknik, vilket bidragit till kunskap vi kunnat tillämpa i både planeringen och 
utförandet av detta examensarbete. 

HF1004 Matematik 2 med matematisk statistik - Då rapporten innehåller en 
sammanställning av insamlad data, och faktainsamling också bestod av granskning av statistik, 
bidrog delar av kursen till hjälpsam kunskap. 

AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap - Då huvudämnet för rapporten är arbetsmiljö har denna 
kurs spelat en central roll i bidragandet av förkunskaper rörande ämnesområdet. I kursen 
bekantades eleverna med både arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Samtidigt gavs en grundläggande kunskap i hur ansvaret är fördelat mellan de olika parterna 
under en byggprocess. Utöver föregående punkter tar kursen även upp och förklarar 
exempelvis specifika gränsvärden och regler gällande den fysiska arbetsmiljön 

AF1722 Byggprocessen - Kursen ger en generell förståelse för de olika delarna i 
byggprocessen och hur de fungerar. Föreläsningar i ämnet ledarskap har också givit en insikt i 
hur en ledande roll kan förmedla information och budskap på olika sätt. 

HS1015 Byggstyrning - Kursen ger förståelse för hur planeringen kan ge upphov till 
varierande arbetsbelastning och tidspress. 
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4. Faktainsamling 

4.1 Litteraturstudie 

Informationen som har införskaffats genom litteraturstudier kommer till stor del från 
Arbetsmiljöverkets hemsida (Arbetsmiljöverket). Hemsidan har olika informationssidor som 
behandlar olika scenarion som är aktuella inom byggnads- och anläggningsarbete. Utöver 
information i skrift har det även tagits fram en visuell utbildning som lyfter fram vilka riskfyllda 
situationer som personalen kan utsättas för inom branschen. Från Arbetsmiljöverkets 
hemsida har arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS) om byggnads- och anläggningsarbete 
tagits del av. AFS 1999:3 är fundamental till rapportens innehåll, då den tydligt reglerar hur 
branschen skall arbeta. Utöver AFS 1999:3 finns det ett åttiotal till föreskrifter, varav ett 
trettiotal berör byggbranschen på ett eller annat sätt. Exempel på föreskrifter är ergonomisk 
arbetsmiljö, kvartsdamm, vibrationer och stegar.  

Ytterliggare information är hämtad från Sveriges Byggindustriers hemsida (Sveriges 
Byggindustrier). De arbetar mycket med att förena de olika erfarenheter som stora företag 
inom branschen har och förmedla vidare information. Bland annat har BI (Sveriges 
Byggindustrier) publicerat en bok tillsammans med NCC som heter “Tysta boken”. Det är ett 
verktyg som kan användas för att förmedla regler och normer till icke svensktalande 
arbetskraft.  

För att få inspiration och skapa ett bättre djup i denna rapport har tidigare examensarbeten 
studerats. Exempel på dessa hittas i referenslistan. Dessa ger olika perspektiv och tar upp 
ämnen som angränsar till vårt ämnesområde och hjälper till att skapa en bredare bild än vad 
som annars hade hunnits med under dessa tio veckor. 

4.2 Statistik 

Statistik har inhämtats från både Sveriges Byggindustrier och Arbetsmiljöverket för att styrka 
olika påståenden gällande att arbetsmiljö är kopplat till diverse olyckor och arbetssjukdomar. 

4.3 Enkäter  

Enkäter användes för att få kvantitativ data som kompletterades med intervjuer, som gav en 
mer kvalitativ insamling (Höst, Regnell, & Runesson, 2011). Enkäten strukturerades baserat på 
insamlad kunskap från gällande lagar och förordningar samt företagets egen policy. Frågorna i 
enkäten genomarbetades först av projektdeltagarna, därefter av handledarna och slutligen 
testades frågorna på ett testprojekt (Höst, Regnell, & Runesson, 2011). Utifrån detta 
utvärderades enkäten för att frågorna skulle vara relevanta och kunna besvara 
examensarbetets frågeställningar. Enkäternas utformning finns i bilaga 1.  

Utformningen av enkäten inspirerades av Likerts femgradiga skala. Enligt Likerts teori tar 
svarspersonen ställning till ett påstående där det finns en skala mellan “instämmer helt” och 
“instämmer inte alls” (Höst, Regnell, & Runesson, 2011). Modifieringen som gjordes är att 
istället för påståenden är det frågor med ett svarsintervall mellan oviktigt och mycket viktigt. 
Frågor som krävde skriftligt svar användes även i enkäten för att få ett mer kvalitativt resultat 
från en kvantitativ undersökning. Frågor med svarsalternativ ja eller nej förekom också i 
enkäten.  
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Alla enkäter var anonyma för att skapa en miljö där respondenterna kände att de kunde vara 
så sanningsenliga som möjligt. Möjligheten finns att personer känner att de kanske inte kan 
säga precis vad de tycker på arbetsplatsen, speciellt om de kritiserar en överordnad. Detta är 
anledningen till att enkäterna samt intervjuerna var anonyma. (COPSOQ) 

Testprojektet var Måsöskolan, där ett urval av de anställda på IN3PRENÖR deltog för att ge 
kritik på formuleringar och utformning av enkäten. Syftet var att utveckla och göra frågorna 
tydliga för att minska missförstånd för de kommande deltagarna. (Höst, Regnell, & Runesson, 
2011) 

Enkäten gick ut till ett slumpmässigt urval som bestämdes genom att olika projekt tilldelades 
examensarbetet baserat på storlek och olika tidsskeden. Det gjorde att personerna som 
befann sig på projekten vid tidpunkten för platsbesöket blev de som deltog i enkäterna. Detta 
skapade stor variation av deltagare och antal på varje projekt. (Höst, Regnell, & Runesson, 
2011) 

4.4 Interjuver  

Utöver enkäten, genomfördes intervjuer för att få en djupare förståelse för hur 
arbetsmiljöarbetet utfördes på plats. Utformningen av intervjuerna skedde på samma sätt 
som enkäterna: först utformade av projektdeltagarna, därefter reviderade av handledarna 
och slutligen testade på testprojektet. Intervjufrågorna hittas i bilaga 2. 

Strukturen på intervjuerna var semistrukturerade (Höst, Regnell, & Runesson, 2011). Det 
innebar att frågorna var blandade mellan öppna och stängda frågor. Frågorna handlade delvis 
om hur personen som intervjuades kände och tyckte, dock fanns även frågor som var precisa 
och kunde besvaras med korta exakta svar.  

Varje arbetsplats omfattas av ett flertal olika yrkesgrupper som bidrar till det generella 
arbetsmiljöarbetet på olika sätt. I och med det är det viktigt att intervjua personer från 
samtliga yrkesgrupper, då alla yrkesgrupper borde vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Detta 
skapar en bredare bild av arbetsmiljöarbetet på alla nivåer och skapar möjlighet att kunna 
utvärdera om företaget arbetar mot samma arbetsmiljömål eller om det skiljer sig på någon 
nivå.  

Under intervjuerna förde personen som intervjuade anteckningar samt, om tillåtelse gavs, 
även spelade in intervjun. Detta gjordes för att enklare kunna gå tillbaka och analysera vad 
som sagts och kunna citera korrekt. Alla personer som deltog fick möjligheten att vara 
anonyma för att få så sanningsenliga svar som möjligt. I rapporten refereras de till som ex. 
AL1, då AL står för arbetsledare och 1 är för att skilja dem åt utan inbördes ordning. 
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4.5 Observationer 

Vid platsbesöket bestod en del av att besökarna gick med delar av platsledningen på 
arbetsplatsen för att själva kunna observera olika brister eller styrkor. Den varianten på 
observatör som valts till detta projekt är den deltagande observatören. Observatören deltar 
synligt i besöket samt att de kan ställa frågor direkt utifrån vad de ser. (Höst, Regnell, & 
Runesson, 2011) Person som blir observerad kan därmed besvara frågor på plats och vet om 
att platsen blir observerad.  

Syftet är att kunna ta med i beaktning hur det faktiskt ser ut kontra hur olika personer 
framställer situationen. Vid observationen ställs frågor angående: inskrivning, arbetsmiljöplan, 
skyddsronder, APD plan, arbetsmiljöronder, arbetsberedningar, logistik, ordning och reda, 
kommunikation och riskhantering. För att få en överblick av hur det ser ut på arbetsplatsen 
innan intervjuerna görs. Upplägget för dagen kan hittas i bilaga 3.  

4.6 Validering  

Teorin om validitet avser att kontrollera frågans förmåga att kunna mäta det den är avsedd 
att mäta. Hög validitet innebär att en fråga har inget eller litet systematiskt fel. Enkäterna i 
detta projekt anses ha hög validitet då frågorna är baserade på teorier inom ämnet samt att 
de är testade av en testgrupp. Ett exempel på att enkäterna har blivit genomarbetade är att 
ålder föreslogs vara med i beaktan, baserat på tidigare examensarbeten som analyserat om 
det är vissa generationer som tänker likadant kring olika arbetsmiljöfrågor. (Björklund & 
Silfverhjelm, 2015) Svar hade kunnat ges på huruvida resurser borde koncentreras på olika 
områden för att arbeta med dessa frågor. Ålder togs bort som ett resultat av att testgruppen 
ansåg att det kunde hindra anonymiteten, då de inte ansåg att det fanns tillräckligt många i 
varje yrkesgrupp och åldersgrupp för att det inte skulle bli tydligt vem som svarat. 
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5. Lagar och regler som reglerar branschen 

5.1 Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen är den lag som reglerar de regler som gäller på en arbetsplats för att det ska 
vara bra kultur och ett säkert arbete som inte orsakar att arbetstagare sliter ut sig på ett 
ohälsosamt sätt.  

Lagen består av nio kapitel som beskriver följande: lagens ändamål och tillämpningsområden, 
arbetsmiljöns beskaffenhet, allmänna skyldigheter, bemyndiganden, minderåriga, samverkan 
mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m., tillsyn, påföljder och överklaganden.  

Arbetsmiljölagen inleds med en paragraf om lagens syfte (1 §). Den tar 
upp de grundtankar som bär upp lagen. Dessa är att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Lagen tar således inte bara sikte på att förebygga olycksfall och ohälsa 
i arbetet utan också på arbetets innehåll. Strävan är att arbetsmiljön 
ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, 
arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. 
(Arbetsmiljölagen, 2016) 

Citatet ovan är taget ur Arbetsmiljölagen som innehåller en sektion där arbetsmiljöverket 
skriver kommentarer till de olika kapitel i lagen och där kan denna förklaring av syftet finnas. 
Citatet beskriver med en tydlighet vad arbetsmiljölagen verkar för. 

5.2 Byggnads- och anläggningsarbete 1999:3 

Denna AFS kom 1999 och sedan dess har det kommit ytterligare fem uppdateringar.  

Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och 
anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler 
om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och 
skyddsnät. (Arbetsmiljöverket) 

Arbetsmiljöverkets egen sammanfattning av AFS 1999:3 beskriver tydligt vad dessa 
föreskrifter reglerar och verkar för. Som ovan nämner gäller AFS 1999:3 för planering och 
utförande av olika byggnads- och anläggningsarbeten. Dessa olika arbeten definieras i kapitel 
1. Den går även in på vem som har ansvar för vad, vad som ska tas i beaktning vid planering, 
hur arbetet ska utföras genom val av metod och utrustning, skydd och nämner även hur 
sanktioner fungerar och vad som ger vilka sanktionsavgifter. 
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5.3 Systematiskarbetsmiljöarbete AFS 2001:1 

Arbetsmiljöarbetet är inte en uråldrig företeelse, 
först 2001 kom en AFS om hur det skall arbetas 
inom området. Det har under åren kommit tre 
förändringar och den senaste kom 2008. I den 
senaste ändringen tydliggörs det att “Tillbud är 
ofta en följd av brister i arbetsmiljöarbetet” 
(Arbetsmiljöverket, 2008) och beskriver hur 
sjukfrånvaro kan bero på ohälsa på arbetsplatsen 
och att det därför är viktigt att utreda varför någon 
inte är närvarande. Det lyfts även fram hur riskerna 
kan variera mellan kvinnor och män.  

Ovan beskrivs tydligt hur området regleras genom 
en process som både är på arbetsgivar- samt 
byggherrenivå. Arbetsmiljöarbetet som sker för 
hela företaget ska länka samman med arbetet som 
sker i de olika projekten. Processen som beskrivs i 
SAM är att det skall finnas en policy, mål som skall 
följa lagar och förordningar, som bildar grund till en handlingsplan. Utifrån handlingsplanen 
ska en ansvars- och uppgiftsfördelning göras som tar fram och genomför instruktioner och 
rutiner för arbetet. Det som är viktigt, och något som Ann-Christin Rand trycker på under BIs 
medlemsträff, är uppföljning. Det är under den fasen som det kontrolleras att arbetet faktiskt 
har varit lyckat. I SAM anges även i paragraf 4 hur arbetsgivaren skall ge de anställda en 
naturlig roll och delaktighet i arbetet. När denna process följs tydliggörs att arbetet inte kan 
utföras av en person. (AFS 2001:1, 2001) 

  

Figur 1.1 
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6. Genomförandet  

6.1 Platsbesök  

Sju platsbesök genomfördes på varierande arbetsplatser. Vid varje platsbesök, förutom det 
sista, genomfördes ett antal enkäter, intervjuer och observationer. Projektdeltagarna hade 
med sig fikabröd för att skapa en mer positiv inställning till att delta i enkäterna och 
intervjuerna. Varje projekt presenteras nedan samt en del av observationerna som gjordes på 
plats.  

Det sista projektet som besöktes, Engelska skolan i Södertälje, var ett extra besök som gjordes 
för att komma i kontakt med flera yrkesarbetare. Dessa yrkesarbetare ombads att göra 
enkäten endast för att kunna ha ungefär likvärdigt antal med deltagare i varje yrkesgrupp.  

6.2 Projekten som besöktes  

6.2.1 KV Hilton  

Projektet består av en byggnad som skall 
hyresgästs anpassas till en myndighet, den 
europeiska hälsomyndigheten ECDC, och är 
beläget i Frösunda, Solna. Denna myndighet 
följer EU regler specifika för sin verksamhet 
vilket skapar vissa utmaningar som inte är 
vanliga enligt svenska byggnormer. Ett 
exempel på detta är att varje rum ska EU 
klassas var för sig och inte bara hela 
byggnaden. Detta skapar utmaningar och 
kräver extra kunskap utöver de vanliga för både  
projekteringsgruppen samt platsledning. Projektet var vid besöket fortfarande i 
projekteringsskedet. Invändigt hade rivning påbörjats samt demontering uppe på taket. 

Observationerna som gjordes på plats var att inskrivningsprocessen kändes seriös och 
organiserad. Det fanns enkel tillgång till materialet som användes och det var enkelt att tillgå 
även efter inskrivning. Något som var utmärkande för detta projekt var att, utöver 
arbetsmiljöplanen, även AFS om ställning och bockar samt AFS om kvartsdamm fanns tydligt 
att tillhandahållas.  

Arbetsmiljöproblematiken på detta bygge rörde till stor del tredje man och utrymmesbrist. 
Utrymmet på utsidan var mycket begränsad och kräver ordentlig planering för att det skulle få 
plats med avfallsfraktioner och svårt för leveranser att få ordentligt på plats. 

På KV Hilton är det endast en yrkesarbetare på plats. En observation som gjordes i samband 
med det och ifrågasattes på plats var huruvida han kände sig inkluderad i platsledningen med 
tanke på att han byter om och äter med underentreprenörerna. Frågan ställdes hur de 
arbetar med denna fråga för att minska känslan av “vi och dem” inom företaget och svaret på 
detta var otydligt. De uppfattade det som att han kände sig som en av dem och om han kände 
för det kunde han äta lunch med dem, vilket han också hade gjort under projektets gång. 

  

Foto: IN3PRENÖR 
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6.2.2 Måsöskolan 

Projektet Måsöskolan är en om- och tillbyggnad av en 
skola som är belägen i Vega, Haninge. Det hade 
projektstart under våren 2016 och planeras att vara 
klart i tredje kvartalet av 2017. Det har byggts till en 
del på den redan befintliga skolan som har varit en 
provisorisk skola som ska göras om till en permanent 
skola. När platsbesöket gjordes var de i skedet att de 
har gått in i de befintliga delarna för att förbättra och 
uppdatera installationerna. Under sommaren 
kommer köket att renoveras för att sedan lämna över  
sista etappen till beställaren. På bygget fanns det två hantverkare, varav en av dem var 
utbildat skyddsombud. 

På denna byggarbetsplats finns det en del arbetsmiljöproblem som det arbetas med 
regelbundet. Tunga lyft är något som sker ofta då det har byggts ett nytt tak ovanför det 
befintliga. Annat problem som har varit krävande för byggandet är att det är en skola som det 
går cirka 500 elever i och som ska hållas utanför byggets stängsel. Det har även uppkommit 
risker som inte förutsatts från början. Exempel på detta är då det skulle renoveras i köket och 
där påträffat fukt och mögelbildning som skapat en arbetsmiljörisk.  

Vid platsbesöket var vår uppfattning att det förekom en viss problematik med 
kommunikationen till icke svensktalande underentreprenörer. En annan observation som 
gjordes vid platsbesöket var att det fanns mycket oorganiserat material/skräp mellan 
containrar och avfallskärlen. Utöver detta utsattes hantverkarna för en risk då projektet 
angränsar till en trafikerad väg och parkering. Skadedjur i form av råttor var något som också 
noterades på plats. 

6.2.3 NKV Solna  

Detta projekt var precis i uppstarten vid tillfället då projektet besöktes och arbetet hade 
endast börjat med att täcka in golvet för att förbereda rivning och demontering i Gamla 
Thorax huset vid Nya Karolinska i Solna. De hade därför endast elektriker samt grovarbetare 
på plats. Projektet började under första kvartalet 2017 och det beräknas att IN3PRENÖR har 
jobb där under de tre nästkommande åren. 

En utmaning med att jobba i sjukhuslokaler är de specifika krav som ställs på byggnaden. 
Utöver det hade beställaren väldigt höga krav på brandsäkerhet som ständigt måste tas i 
beaktande. Det fanns dåligt med utrymme för materialupplag samt för leveranser samt att 
komma in där containrar och avfallskärl var placerade. Ytterligare komplikationer är att vägen 
som går utanför är en ambulansväg och får inte blockeras. Vid transporter gäller det därför att 
tänka till så att den aldrig blockeras. På detta bygge fanns det inte några egna yrkesarbetare 
på plats när platsbesöket ägde rum.  

Det var svårt att göra direkta observationer då projektet var i ett sådant skede där det inte 
riktigt kommit igång än. 

 

Foto: IN3PRENÖR 
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6.2.4 Parkeringshus Danderyd C 

I detta projekt ska de bygga ett tio våningar högt 
parkeringshus intill Mörby C, vars namn skall bytas till 
Danderyd C, som kan kopplas ihop med de nya 
lokalerna som centrumet ska få. Projektet hade pågått i 
cirka ett år och planerades att pågå fram till december 
2017. Under processen har det tillkommit ändringar 
från beställaren vilket gjort att det tagit längre tid än 
vad som beräknats från första början. På detta bygge 
finns inga egna yrkesarbetare.  

Projektet har problematiken med att det angränsar till tredje man som måste tas hänsyn till. 
Det har även lyft av väldigt tunga HDF bjälklag och dylikt som gör att det måste ske bra 
kommunikation med de som jobbar under dessa.  

Egna observationer som gjordes på plats var att det var en gedigen avstängning mot tredje 
man och vi upplystes att de hade haft problem med personer utifrån som tagit sig in på 
området. Arbetsplatsen hade som många andra dåligt med utrymme däremot hade de väldigt 
väl ordning i parkeringshusen och relativt god ordning och reda på övriga utrymmen. 

6.2.5 Flytt av rökkanal Liljeholmstorget  

Projektet består av en rökkanal som ska flyttas och förnyas i 
Liljeholmstorgets parkeringshus. Där det ska flyttas en rökkanal 
som idag blåser upp röken om det skulle börja brinna till ett 
område som det ska byggas bostäder på. Det gör att dessa två 
kanaler inklusive utblåset måste flyttas. Projektet startades 
under första kvartalet 2017 och planeras att fortgå till tredje 
kvartalet 2017.  

Den största arbetsmiljöproblematiken som noterades vid detta 
projekt var att möjligheten till avstängning mot tredje man var 
begränsad på grund av att parkeringshuset fortfarande var i 
bruk. Detta medförde en risk för påkörning och samtidigt 
begränsat utrymme. På detta projekt fanns inga egna 
yrkesarbetare. 

6.2.6 Gränbys friidrottsarena  

Gränbys sportfält är beläget norr om Uppsala 
och är platsen för ett projekt som IN3PRENÖR 
har i samverkan med Uppsala kommun Sport- 
och rekreationsfastigheter AB. Det som skall 
byggas är en helt ny friidrottsarena. Dock 
bygger IN3PRENÖR enbart läktaren och PEAB 
har entreprenaden på själva löparbanan. På 
arbetsområdet var det IN3PRENÖR som hade  
Bas-u ansvaret, även över PEAB.  

Foto: IN3PRENÖR 

Foto: IN3PRENÖR 

Foto: IN3PRENÖR 
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En observation som gjordes vid intervjun var att det kan medföra svårigheter för IN3PRENÖR 
att ha arbetsmiljöansvaret på platsen när två helt olika företag, som vanligtvis konkurrerar 
med varandra, och ska samarbeta.  

Under platsbesöket kunde även observationen göras att projektet var väldigt tidspressat och 
som resultat till det var att projekteringen fortgick under själva byggnationstiden. Det i sin tur 
har en negativ påverkan på arbetsmiljöarbetet för Bas-P som ansvarar för arbetsmiljön under 
projekteringen. 

På detta bygge var det endast platschefen som var stationerad från IN3PRENÖR vilket betyder 
mycket ensamtid och kan vara en risk för platschefens arbetsmiljö. 

6.2.7 Engelska skolan i Södertälje  

Brunnsängsskolan i Södertälje är även den en om- och 
tillbyggnad och ska bli en skola i koncernen Engelska 
skolan. Vid besöket var projektet i slutskedet och höll på 
att avslutas.  

Platsbesöket skiljde sig från de andra eftersom det endast 
besöktes för att få in flera enkäter och därför gjordes inget 
besök på själva bygget mer än i etableringen. 

6.3 Visuell säkerhetsintroduktion 

Efter att resultatet har sammanställt och att rekommendationen av att vidareutveckla 
arbetsmiljöplanen till en mer visuell introduktion började arbetet med att ta fram denna.  

Inspiration i visualisering kommer från NCCs Tysta boken och fakta som ska finnas i denna är 
hämtad från IN3PRENÖRs arbetsmiljöplan. För att ta fram bilder till denna gjordes ytterligare 
besök på KV Hilton, Parkeringshuset i Danderyd C och Måsöskolan. Där olika delar av 
yrkeskåren hjälptes åt att ta fram bilder till säkerhetsintroduktionen.  

Där efter sammanställdes materialet i ett förslag som gavs till de näringslivshandledarna för 
återföring på resultatet och sedan reviderades det till de förslag som finns i bilaga 4.  

  

Foto: Engelska skolan 
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7. Resultat  

7.1 Enkätresultat  

Enkätresultatet är uppdelat i olika kategorier för att först kunna se hur helheten ser ut bland 
populationen i ett mer generellt resultat och därefter de olika yrkesgrupperna, var för sig. 34 
enkäter besvarades och separata resultat presenteras uppdelat i följande kategorier: 
arbetsledare, platschef, underentreprenörer och yrkesarbetare. Yrkesgrupper som exempelvis 
entreprenadingenjörer och installationssamordnare, som var väldigt få till antalet, valdes att 
inte presenteras separat. 

På IN3PRENÖR finns det strax under 100 anställda och i enkätundersökningen har 27 
IN3PRENÖR-anställda deltagit, vilket betyder att ungefär en tredjedel av hela populationen 
har deltagit. Det gör att resultatet är borde överensstämma med verkligheten till en väldigt 
hög nivå. 

7.1.1 Generellt resultat  

Resultatet av enkäten redovisas i diagram i den följd som frågorna i enkäten hade, se bilaga 1. 
Resultatet under representerar alla deltagande i enkäten, vilket var 34 stycken. De frågor som 
krävde skriftliga svar har sammanfattats för att få en överblick av vad det flesta svarade.  

 
Diagram 1.1      Diagram 1.2 

  
Diagram 1.3      Diagram 1.4 
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Diagram 1.5 

Om nej, hur skulle du vilja påverka arbetsmiljön på detta bygge? 
Svar: YA: "Bättre verktyg t.ex. proppmaskin med dammsugare. Dammet är inte roligt att andas 
in." 

Hur arbetar du med arbetsmiljö i din yrkesroll? 
Svar: Generellt: Genom planering, arbetsberedning och skyddsronder.  

 
Diagram 1.6      Diagram 1.7 

Om ja, ge exempel: 
Svar: Generellt: Bättre städning, bättre arbetsberedningar och korrekta stegar/bockar.  

 

 
Diagram 1.8      Diagram 1.9  
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Diagram 1.10      Diagram 1.11 

 
Diagram 1.12      Diagram 1.13 

Övriga synpunkter du vill förmedla: 
Svar: Generellt: Arbetsmiljö är det viktigaste i ett projekt, bättre tillbud- och 
olycksrapportering, kan alltid förbättra arbetsmiljön och bättre uppföljning. 
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7.1.2 Arbetsledare resultat  

Resultatet av enkäten redovisas i diagram i den följd som frågorna i enkäten hade, se bilaga 1.  
Resultatet under representerar alla arbetsledare som deltog i enkäten, vilket var 8 stycken. De 
svaren som krävde skriftliga svar har kopierats in ordagrant.  

 
Diagram 2.1      Diagram 2.2 

 

Diagram 2.3      Diagram 2.4 

 
Diagram 2.5 

Om nej, hur skulle du vilja påverka arbetsmiljön på detta bygge? 
Svar:  
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Hur arbetar du med arbetsmiljö i din yrkesroll? 
Svar:  

 ”Genom skyddsronder, KMA-möten, UE-möten, dagligen när man är ute på bygget.” 

 ”Dagligen.” 

 ”Med arbetsberedningar.” 

 ”Skydds och miljöronder.” 

 ”Okulära syner dagligen, arbetsberedningar, skyddsronder.” 

 ”Påläst – planering.” 

 ”Väldigt aktivt. Både administrativt och faktiska åtgärder på plats.” 

 ”Går skyddsronder, påtalar brister löpande.” 

 

 

Diagram 2.6      Diagram 2.7 

Om ja, ge exempel: 
Svar: ”Personlig utrustning. Bristfällig komunikation.” 

 

 

Diagram 2.8      Diagram 2.9 
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Diagram 2.10      Diagram 2.11 

 
Diagram 2.12      Diagram 2.13 

Övriga synpunkter du vill förmedla: 
Svar: ”Bättre uppföljning av arbetsmiljö och större tydlighet gällande avsättning tid och 
pengar för arbetsmiljö.” 
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7.1.3 Platschef resultat  

Resultatet av enkäten redovisas i diagram i den följd som frågorna i enkäten hade, se bilaga 1. 
Resultatet under representerar alla platschefer som deltog i enkäten, vilket var 7 stycken. De 
svaren som krävde skriftliga svar har kopierats in ordagrant. 

 

Diagram 3.1      Diagram 3.2 

 

Diagram 3.3      Diagram 3.4 

 
Diagram 3.5 

Om nej, hur skulle du vilja påverka arbetsmiljön på detta bygge? 
Svar:  
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Hur arbetar du med arbetsmiljö i din yrkesroll? 
Svar:  

 ”Ständigt och strukturerat.” 

 ”Jag ser till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom att visa att det är 
en viktig fråga. Ser till att skapa en strukturerad arbetsplats som är välplanerad.” 

 ”Planerar och kontrollerar. Stöttande.” 

 ”Bas P – Styr projekteringen utifrån AV:s ”Checklista för projekterin”. Projektchef – 
Påpekar där vi har förbättringspotential/måste åtgärda punkter utifrån arbetsmiljö.” 

 ”Ansvarar för samordning, riskanalyser och delegering.” 

 ”Identifierar risker i tidigt skede. Bas P projektering. Identifierar dagligen risker i 
produktionen och tjatar.” 

 ”Aktivt vardagligen, rutiner, avstämning, förberedelser. Använder mallar som IN3 har 
samt aktivt stämma av och informer. Förberedelsen är A och O. Tänka igenom 
arbetsmoment planera och arbetsbereda.” 

 

 

Diagram 3.6      Diagram 3.7 

Om ja, ge exempel: 
Svar:  

 ”Hantverkarnas vilja till daglig städning.” 

 ”UE använder fel arbetsbockar trotts uppmaning att byta.” 

 ”Vi är fortfarande i ”startskedet” vad gäller att täta till arbetsområdet. Platsetablering 
mitt i bygget är aldrig bra men det var styrt av byggherren.” 

 ”Vi kan städa bättre. Vi kan göra bättre riskanalyser i arbetsberedningarna. Vi går ofta 
förbi. Vi behöver ibland tjata om personlig skyddsutrustning. Vi behöver jobba på 
attityder i säkerhetsarbetet/tänket.” 
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Diagram 3.8      Diagram 3.9 

 
Diagram 3.10      Diagram 3.11 

 
Diagram 3.12      Diagram 3.13 

Övriga synpunkter du vill förmedla: 
Svar:  

 ”Arbetsmiljön är det viktigaste i ett projekt. Har vi god arbetsmiljö tjänar vi även 
pengar.” 

 ”Tror vi kan bli bättre på att rapportera/dokumentera tillbud (ej bara olyckor) för att 
kunna sammanställa erfarenhete/statistik och utifrån det förbättra företagets rutiner.” 

 ”Jag tycker att vi ska införa lite morgongympa/morgon yoga. Jag tycker det är jätte kul 
att gå till jobbet.” 
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7.1.4 Underentreprenör resultat  

Resultatet av enkäten redovisas i diagram i den följd som frågorna i enkäten hade, se bilaga 1. 
Resultatet under representerar alla underentreprenörer som deltog i enkäten, vilket var 7 
stycken. De svaren som krävde skriftliga svar har kopierats in ordagrant. 

 

Diagram 4.1      Diagram 4.2 

 
Diagram 4.3      Diagram 4.4 

 
Diagram 4.5 

Om nej, hur skulle du vilja påverka arbetsmiljön på detta bygge? 
Svar:  
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Hur arbetar du med arbetsmiljö i din yrkesroll? 
Svar:  

 ”Genom att vara en så bra förebild som jag kan.” 

 ”Jag delegerar till min arbetsledare men övervakar.” 

 ”Skyddsutrustning. Städa runt min arbetsplats. Påtala brister inte utsätta mig för 
risker.” 

 ”Försöker hålla rent runt arbetsplatsen.” 

 

Diagram 4.6      Diagram 4.7 

Om ja, ge exempel: 

 

Diagram 4.8      Diagram 4.9 

 
Diagram 4.10      Diagram 4.11 
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Diagram 4.12      Diagram 4.13 

Övriga synpunkter du vill förmedla: 
Svar:  

 ”Jag tycker IN3PRENÖR ligger en bit över snittet i arbetsmiljöarbetet, jämfört med sina 
konkurrenter.” 

 ”En ren å städad arbetsplats är en bra arbetsplats!!!” 
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7.1.5 Yrkesarbetare resultat  

Resultatet av enkäten redovisas i diagram i den följd som frågorna i enkäten hade, se bilaga 1. 
Resultatet under representerar alla yrkesarbetare som deltog i enkäten, vilket var 6 stycken. 
De svaren som krävde skriftliga svar har kopierats in ordagrant. 

 

Diagram 5.1      Diagram 5.2 

 
Diagram 5.3      Diagram 5.4 

 
Diagram 5.5 

Om nej, hur skulle du vilja påverka arbetsmiljön på detta bygge? 
Svar:  

 ”Bättre verktyg t.ex. proppmaskin med dammsugare. Dammet är inte roligt att andas 
in.” 
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Hur arbetar du med arbetsmiljö i din yrkesroll? 
Svar: 

 ”Med arbetsledningen och skyddsombudet.” 

 ”Ser till att städa efter sig.” 

 ”Försöker alltid hålla rent. Se till att jobba säkert.” 

 ”Hålla ordning och reda samt vara uppmärksam för risker.” 

 ”Jag själv gör nog inte så mycket men det finns folk som borde se till att den blir 
bättre.” 

 

 

Diagram 5.6      Diagram 5.7 

Om ja, ge exempel: 

 

Diagram 5.8      Diagram 5.9 
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Diagram 5.10      Diagram 5.11 

 
Diagram 5.12      Diagram 5.13 

Övriga synpunkter du vill förmedla: 

7.1.6 Procentuträkningar  

Här kommer uträkningar som används i diskussionsdelen för att påvisa hur stora andelar som 
har svarat på ett visst vis.  

Diagram 1.13 
8/33 = 0,24 = 24% 

Diagram 2.13  
2/8 = 0,25 = 25% 

Diagram 5.13 
2/6 = 0,33 = 33% 

Diagram 4.12 
5/7 = 0,71 

Diagram 1.12 
(12-5)/(21+12-5) = 0,25 = 25% 

Diagram 5.6 
4/6 = 0,67 = 67% 

Diagram 1.9 
6/(28+6) = 0,176 = 18% 

Diagram 2.9 
2/8 = 0,25 = 25% 

Diagram 5.9 
2/6 = 0,33 = 33% 
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7.2 Intervjuresultat  

7.2.1 Generellt resultat 

Totalt genomfördes 14 stycken intervjuer under platsbesöken och frågorna som 
respondenterna besvarade kan ses i bilaga 2. Resultatet presenteras med ett urval av citat 
som har valts ut ifrån intervjuerna baserat på vad de flesta sa och de som utryckte åsikterna 
på tydligast sätt valdes att presenteras. I diskussionsdelen finns citat där referensen är till 
exempelvis PC3, där PC hänvisar till yrkesrollen och siffran är endast för att kunna särskilja 
dem åt. 

 Vad är arbetsmiljö för dig? 

”Att man har bra arbetsklimat där folk kan både trivas och må bra men också kan arbeta 
säkert så man vet att man kan komma hem hela och rena” AL1 

”Arbetsmiljö är säkerhet och trivsel” PC1 

”En säker arbetsplats, utan olyckor på en arbetsplats och så man kan arbeta säkert” YA2 

”De är en skydd av mina medmänniskor på bygget” AL4 

 Vad är det viktigaste, enligt dig, när det kommer till arbetsmiljö? 

”Folk känner sig säkra på arbetsplatsen, känner att dom får gehör för sina synpunkter”PC1 

”Se till att ingen blir skadad, så alla kommer hem från jobbet” YA2 

”Att alla ska i grund och botten komma hem hela och rena”AL4 

”Personskada, eller att människor kommer till skada, både psykiskt och fysiskt är väl de 
viktigtaste. Människan måste ju gå före produkten”AL3 

”att alla har rätt inställning” PC3 

 Har det skett några olyckor/tillbud? Vad för sorts? 

”Nej vi har inte haft de än, men de kommer säkerligen komma” PC1 

”Och sen att man rapporterar liksom olyckor även om man skär sig i fingret så att det inte 
krävs sjukfrånvaro så ska man se till att man lägger upp tillbud och olyckor så att man har 
något att stämma av emot, vilka olyckor är de vi får och då kan man sätta in reducerande 
åtgärder” PC1 

”Ja de har de” YA2 

”Varje liten grej ska ju skrivas upp, men de var väl lite sisådär i början, men vi har blivit lite 
hårdare på de” YA2 

”Vi har haft två olyckor, en är jag självvållande till. Snubblade på bygget […] snubblade på en 
armeringsbunt” AL4 
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 Upplever du att det finns brister i kommunikationen på din arbetsplats? 

Om JA, vad beror det på? Hur kan man bli bättre? 

”Nej inte just här, tycker att de går till väldigt bra” YA2 

”Nej det tycker jag att vi har rätt så bra än så länge” AL4 

 Hur kommunicerar du arbetsmiljö till icke svensktalande? 

”Man vet inte om de förstår engelska så bra som de säger” AL1 

“Svårt att veta om alla har förstått och även om de förstår att de faktiskt utför de som vi vill. 
De är något vi borde arbeta mer med.” AL1 

”Går till deras chef som pratar svenska, så får han översätta de till sin anställda” YA2 

”De är absolut ett problem, men man brukar kunna lösa de” AL3 

 Hur tycker du att säkerhetsintroduktionen/inskrivningen fungerar idag? Brister? 

“Man skulle nog behöva läsa den en gång till” YA2 

”Jag tycker den fungerar bra för vi har en förenklad presentation av bygget där vi faktiskt tar 
upp de som är relevant för bygget” AL4 

”Från vår sida fungerar de bra, vi ger ju alltid möjligheten att ta del av informationen. Sen 
finns de människor som väljer att inte ta del av de”AL3 

 Tror du att en visuell säkerhetsintroduktion skulle kunna bidra till en förbättrad 
arbetsmiljö? 

“Jag har nog varit med om alla olika varianter där, men har inte upplevt att de gör någon 
större skillnad. Men chansen är nog större att personen tar till sig informationen” AL3 

”Sen är de andra praktiska problem, de tar ju ofta väldigt lång tid”AL3 

“Jag vet” säger UE1 

”Ja det tror jag nog de skulle, speciellt för de som pratar svenska” YA2 

”Lite segt att sitta och läsa igenom de, men man måste ju” YA2 

”Nej, det tror jag inte. De har säkert sina fördelar [..] även om man ser en film så slö tittar man 
och håller på med annat”AL4 

 Vad anser du om dagens arbetsmiljöarbete på denna arbetsplats? (detta bygge) 

”Jo det har varit bra, [...] finns inte så mycket att säga om de” YA2 

”Ja de finns ju alltid utrymme för förbättringar, men överlag har vi en bra dialog”AL4 



 

40 

 

 Har ni tydliga mål för arbetsmiljö i projektet? 

“Otydlighet när det kommer till specifika projektmål”. YA2 

”Kommer aldrig nås” YA2 

”Det är tydliga mål men det är kanske inte alltid de tydligaste vägarna till målet liksom“ AL1 

”Det vet jag faktiskt inte, tror de är företagsmålen” Al4 

 Vad är målen? 

”Noll tillbud” AL1 

”Noll tolerans för olyckor, typ eller vet inte hur man ska säga det” YA2 

”Vad är de då, inga allvarliga olyckor på arbetsplatsen, jag kommer inte ihåg exakt vilka de är” 
Al4 

 Om det fanns tid och resurser, hur skulle du då vilja förändra arbetsmiljön? Vad kan bli 
bättre? 

“De har så pass gott arbete nu att de inte finns några brister”. AL4 

”Om varje arbetsgrupp skulle städa efter sig och inte lämna skräp efter sig” YA2 

”Det vet jag faktiskt inte, det har jag inte tänkt på direkt. Jag känner inte att vi har något jätte 
problem nu”AL4 

 Hur ofta går ni skyddsronder/miljöronder/arbetsmiljöronder? Vad anser du om dessa 
ronder? Ger de någon effekt? Går de att förbättra? Hur? 

“Det är de verktyg som vi har”. PC1 

”På en skyddsrond tar man ju med sig basarna från respektive disciplin [...] Någon från varje 
kategori deltar” PC1 

“Skyddsrond [...] inkluderar platskontoret” PC1 

”En gång i veckan, vilket är bra enligt mig” YA2 

”Att en från varje arbetsgrupp skulle kunna vara med på skyddsronden, så de kan se vad dom 
lämnar efter sig” YA2 

”Dom fyller ett bra syfte, sen kanske de inte alltid … vad ska jag säga.. nu kanske vi har kommit 
till den punkten där vi inte behöver ha de varje vecka.” AL4  
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8. Diskussion  

8.1 Trivsel och säkerhet 

Under intervjuerna är det ett flertal som svarat att arbetsmiljö innebär säkerhet på frågan Vad 
är arbetsmiljö för dig? Att alla ska komma hem med hälsan i behåll är något som många tog 
upp under intervjuerna, exempelvis “Men också arbeta säkert så att man vet att man kommer 
hem hela och rena.” enligt AL1, och verkar vara viktigt för respondenterna och genomsyrar de 
flestas svar på frågan Vad är viktigast inom området arbetsmiljö? Utöver det praktiska, att alla 
ska vara säkra på sin arbetsplats, tar flera upp att trivseln är viktigt “Att man har ett bra 
arbetsklimat där folk både kan trivas och må bra.” säger AL1 och att det är roligt att gå till 
jobbet. Intrycket som ges från respondenterna är att de trivs överlag på sina arbeten. 

Utifrån resultatet från de fem första frågorna i enkäten kan slutsatsen dras att alla trivs bra 
överlag på företaget samt på deras respektive byggarbetsplatser, oberoende vilken yrkesroll 
den tillfrågade tillhör. Efter en analys av resultatet kan slutsatsen dras att trivseln är högre när 
den ifrågasätts på företagsnivå kontra projektnivå. Medeltalet för trivseln på projekten är 4 
och för trivseln på IN3PRENÖR är 4,2 på den 5-gradiga skalan. Yrkesgrupperna platschefer och 
underentreprenörer tycker att det är likvärdigt mellan projekt och företag. Däremot tycker 
yrkesarbetare och arbetsledare att det skiljer sig mellan projekten och företaget. Att 
underentreprenörerna känner att det är likvärdigt kan bero på att de endast haft kontakt med 
IN3PRENÖR genom detta projekt.  

I enkäten ställdes frågan Har du tillgång till de stöd/rutiner/verktyg du behöver för att kunna 
arbeta med arbetsmiljön?. Där svarade 25% av dem tillfrågade arbetsledarna att de delvis har 
det stödet de vill ha för att kunna arbeta med arbetsmiljön. Generellt över yrkesgrupperna 
arbetsledare, underentreprenör och yrkesarbetare så anser en person att den inte alls har det 
stödet och 24% känner att de har delvis med stöd. Då är det viktigt att uppmärksamma dessa 
människor och kunna ge dem det stödet de vill ha.  

8.2 Kommunikation  

Något som uttryckts under intervjuerna av respondenterna är att kommunikation är ett 
dilemma. Det finns olika former av kommunikation och olika saker som ska kommuniceras. En 
fråga i enkäten är Finns det några uppenbara brister i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats? 
På denna fråga var det endast platschefer som svarade ja och en av åtta arbetsledare som 
svarade ja. Ingen annan ansåg att det fanns några uppenbara brister i arbetsmiljöarbetet på 
deras arbetsplats. I denna fråga bör arbetsledare och platschefer framförallt svara likvärdigt 
och om kommunikationen fungerar som den bör borde även yrkesarbetarna svara någorlunda 
likvärdigt som platsledningen på bygget. En förlängning av detta är att sammankoppla 
resultatet på frågan Hur upplever du säkerheten på din arbetsplats med detta då 
yrkesarbetarna upplever att säkerheten är lägre på arbetsplatsen kontra hur arbetsledarna 
och platscheferna upplever säkerheten.  
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Här säger resultaten emot varandra lite då yrkesarbetarna inte ser några uppenbara brister, 
ändå finner dem inte att säkerheten är optimal på byggarbetsplatsen. Anledning till detta kan 
vara att de inte ser bristerna och kan inte sätta ord på detta. Möjligtvis har de en känsla som 
ändå talar emot att arbetet känns säkert. Då är det viktigt med en tydlig kommunikation 
mellan platsledningen och yrkesarbetarna. Att tillsammans sätta ord på detta och utvärdera 
riskerna och ta i beaktning om det är något som platsledningen missat som yrkesarbetarna 
märker då de är ute på bygget i större utsträckning än platsledningen.  

I enkätfrågan Vill du arbeta mer med arbetsmiljö? svarar mer än hälften av alla 
underentreprenörer att de inte vill arbeta mera med arbetsmiljö och hela 25% av 
IN3PRENÖRS egna anställda svarar nej på denna fråga. Dessa 25% är utspridda mellan alla 
yrkesgrupperna och kan hänga ihop med problematiken som presenteras ovan då 
kommunikationen från platschefen som verkar vara den som ser bristerna och inte förmedlar 
det till övriga på de sättet som gör att alla är införstådda. AL4 uttrycker “Det vet jag faktiskt 
inte, det har jag inte tänkt på direkt. Jag känner inte att vi har något jätte problem nu” på 
frågan Om det fanns tid och resurser, hur skulle du då vilja förändra arbetsmiljön? Vad kan bli 
bättre? Då personen tydligt säger att denne inte har tänkt på vad som kan förbättras tyder 
det på arbetsmiljötänket inte är integrerat på en daglig nivå då de alltid bör finns punkter som 
kan utvecklas. Här behövs de bättre kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna och även 
möjligtvis utbildning i att se arbetsmiljöbrister för att kunna vidareutveckla arbetsmiljöarbetet 
som är idag och som en entreprenadingenjör skriver i sin enkät “Vi kan alltid förbättra. Få alla 
på plats”.  

I ett av enkätsvaren som givits på Hur arbetar du med arbetsmiljö i din yrkesroll? skriver en 
yrkesarbetare “Jag själv gör nog inte så mycket men det finns folk som borde se till att den blir 
bättre”. Det svaret belyser att det finns en viss problematik med attityder och det nämner 
även AL3 i intervjun att jobba på attityd och förändra inställningen hos individen är viktigt och 
att det finns fortfarande en problematik där. Vilket blir tydligt när någon ger ett sådant svar 
och som PC3 säger är det viktigaste inom arbetsmiljö “att alla har rätt inställning”. AL3 lyfter 
även att denne anser att det finns negativ attityd vid inskrivning då entreprenörer och 
hantverkare delges skydds- och ordningsregler. Denne säger “[…] och även om de förstår att 
de faktiskt utför de som vi vill. De är något vi borde arbeta mer med.” då syftas de på 
förståelse av säkerhetsintroduktionen.  

Ett sätt att få upp arbetsmiljöbrister kan vara att inkludera in flera i skyddsronderna då 67% av 
alla yrkesarbetarna som deltog i enkäten svarade att de inte visste hur ofta det genomförs 
skyddsronder på deras byggarbetsplats. Här finns det en möjlighet för platsledningen att 
kunna få upp yrkesarbetarnas ögon för arbetsmiljöbrister genom att inkludera dessa på 
skyddsronder då och då. Även 29% av deltagande underentreprenörer känner inte till hur ofta 
skyddsronderna genomförs och där lyfte PC1 att de hade skyddsombud från varje 
underentreprenör som deltog i skyddsronderna, “ På en skyddsrond tar man ju med sig 
basarna från respektive disciplin [...] Någon från varje kategori deltar”. Det enklaste sättet att 
få icke engagerade enligt projektdeltagarna, med observationer, enkätresultatet och 
intervjuerna som grund, är att ge dem ansvar och delaktiga i arbetet. PC1 nämner även att 
denne tycker det är viktigt att det finns som rutin att “skyddsrond [..] inkluderar 
platskontoret” just för att alla ska vara inkluderade, vare sig personer arbetar ute på 
arbetsplatsen eller i etableringen.  
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En fråga som togs i beaktning under intervjuerna var hur det kommunicerades arbetsmiljö 
med icke svensktalande arbetskraft. Där märktes det att det var en problematisk punkt 
eftersom vid de flesta fall behövde kommunicera via en svensk eller engelskspråkig 
arbetsledare som fick agera tolk. Vid inskrivningar fanns en osäkerhet gällande om 
informationen i fråga nådde fram eller inte. Då det är mycket information att ta in vid en 
inskrivning och den för det mesta är på svenska är ett alternativ att översätta informationen 
till flera språk föreslår YA2. På så vis kan det undvikas situationer där en extra person måste 
vara närvarande som tolk. 

Ett annat alternativ, till att enbart översätta text, är att göra inskrivningen mer visuell. 
Alternativ kan vara att använda mer bilder för att tydligt visa exempelvis regler och riskfyllda 
moment. “En bild säger mer än tusen ord” (ordspråk). Det skulle kunna göras genom antingen 
en form av presentation, en video eller ett visuellt och lättläst häfte. Ett bra exempel på 
visuell vägledning är Tysta boken, som tagits fram av NCC. Från intervjuerna har de getts 
blandade reaktioner på hur de tror att en visuell säkerhetsintroduktion skulle kunna vara ett 
bra hjälpmedel. “Jag vet” säger UE1 som svar på intervjufrågan Tror du att en visuell 
säkerhetsintroduktion skulle kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö? Vilket styrker 
anledningen att ta fram en mer visuell säkerhetsintroduktion då underentreprenörer 
uppskattar de arbetet. Farhågan som finns hos AL3 “ Sen är de andra praktiska problem, de 
tar ju ofta väldigt lång tid” är en aspekt som är viktigt att ta med i vidareutveckligen är att 
göra det enkelt för platsledningen att använda i det vardagliga arbetet.   

Att införa visuella säkerhetsintroduktioner skulle kunna bidra till att språkbarriären blir 
mindre då det minskar mängden text som individuellt måste läsas igenom och istället visar 
mer med bilder på hur arbetet ska utföras och vad det finns för regler på arbetsplatsen. Det 
finns olika sätt att ta in information: auditiv, visuell eller kinesestetisk. Alla tar in information 
på olika sätt beroende på vad för person denne är. Därför kan det vara bra att anpassa sin 
kommunikation och göra att den passar för de flesta för att kunna nå ut till så många som 
möjligt. För auditiva personer är ord viktiga, för visuella personer är det viktigt med bilder och 
för kinesestetiska personen är de viktigt med kroppspråk (Svenskt Näringsliv). Därför kan det 
vara bra att i säkerhetsintroduktionen att använda bilder som ett komplement till texten. Det 
skulle inte bara underlätta informationsförmedlingen till icke svensktalande, utan också till 
svensktalande arbetskraft. 

YA2 lyfter att med tanke på att det är mycket utländsk arbetskraft så finns “Intro bara på 
svenska” och tycker att den borde kunna finnas på flera språk för att göra de enklare att 
förmedla skydds- och ordningsregler. På de sättet kan de säkerhetsställa att de har tagit åt sig 
informationen då AL1 nämner just att de är “Svårt att veta om alla har förstått och även om 
de förstår att de faktiskt utför de som vi vill. De är något vi borde arbeta mer med.”. Generellt 
under alla intervjuerna tycker alla på arbetsplatserna att det är svårt att lösa språk 
problematiken som finns och då är det viktigt att lyfta dessa frågor och komma med verktyg 
som gör det enklare. Varav visuell säkerhetsintroduktion kan vara ett sådant verktyg. 
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8.3 SAM 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet går ut på att ha en process som innefattar att ha en 
policy, mål, handlingsplan och återföring. För att detta arbete skall ha en möjlighet att vara 
produktivt kräver det att alla som är delaktiga känner till policyn, målen och hur de ska arbeta 
för att uppnå dessa.  Utifrån det totala deltagandet i enkäten är 18% som inte känner till den 
och 25% av alla arbetsledare samt en tredjedel av alla yrkesarbetare känner inte till policyn. 
Här borde de vara en vision om att alla som arbetar på IN3PRENÖR känner till 
arbetsmiljöpolicyn enligt projektdeltagarna för att det ska vara möjligt att arbeta med SAM.  

BF9K som är en certifiering för KMA-arbete och styr hur IN3PRENÖR arbetar och de inkluderar 
inte bara de som är anställda hos IN3PRENÖR utan kraven ställs även på underentreprenörer 
att följa dessa riktlinjer. När enkäten då visar att mer än hälften av deltagande 
underentreprenörer inte känner till eller vet vad BF9K innebär ifrågasätts från 
projektdeltagarnars håll hur det är möjligt att kunna följa certifieringen om inte 
underentreprenörer är införstådda i vad BF9K innebär. Anställda av IN3PRENÖR verkar känna 
till BF9K fast en del har skrivit kommentarer bredvid att de känner till certifieringen men vet 
inte vad den innebär.  

Frågan vill du jobba mer med arbetsmiljö? och som det nämns i paragrafen ovan är det 36% 
som inte vill arbeta mer med arbetsmiljö och det kan kopplas ihop med att det uppfattades 
vid intervjuerna att målen för arbetsmiljö inte var speciellt tydliga. De flesta kände till det 
övergripande målet “noll arbetsmiljöolyckor” dock kunde även detta vara otydligt under vissa 
intervjuer. Specifika arbetsmiljömål för projektet verkade vara ändå mer okänt för de 
arbetade och YA2 sade “ Otydlighet när det kommer till specifika projektmål”. Slutsatsen som 
projektdeltagarna drog är att om målsättningen inte är tydlig är de svårt att vilja arbeta mera 
med arbetsmiljö. Det lyfts även i en intervju av AL1 att “Det är tydliga mål men det är kanske 
inte alltid de tydligaste vägarna till målet liksom.” vilket kan skapa svårigheter att motivera 
personalen att arbeta mer med arbetsmiljön.  

Under intervjuerna lyfts även att målet ”noll arbetsmiljöolyckor” känns orealistiskt. YA2 säger 
uttryckligen ”kommer aldrig nås” vilket uppenbart inte är ett så kallat SMART mål, då det inte 
är realistiskt och accepterat. (Bretan, 2016) SMARTA mål definieras genom att vara specifikt, 
mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet.  

Eftersom på frågan Hur viktigt tycker du arbetsmiljöarbetet är? i enkäten svarade majoriteten 
4 eller 5 på skalan, där 5 står för “mycket viktigt”. Det visar på att alla tycker och förstår att 
arbetsmiljöarbetet är viktigt och därmed borde det inte vara alltför svårt att få flera att vilja 
arbeta mer med det då attityden gentemot arbetet verkar vara positiv.   
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8.4 Tillbud- och olycksrapportering  

I paragraf 8 i SAM står det att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma 
riskerna för om någon skulle kunna drabbas av ohälsa eller olycka. Det sättet som 
byggbranschen arbetar med sådant är genom tillbuds- och olycksrapportering. Det är genom 
detta arbete som det finns möjlighet att utvecklas och bli bättre i säkerhetsarbetet. Den 
slutsats som kan dras utifrån intervjuerna är att det inte är många projekt som har många 
tillbuds- och olycksrapporter. Statistiken som finns från 2016 är inte speciellt lovande då de är 
1,23 tillbud/olyckor per projekt. (Lönnegren, 2017) Vilket inte känns realistiskt med tanke på 
projektens storlek. 

Kan ett mål om noll arbetsplatsolyckor hämma inrapporteringen av tillbud och olyckor? Om 
tydligheten är oklar gällande målen skulle det kunna uppfattas som att målet är både noll 
inrapporterade olyckor och noll inrapporterade tillbud. Målet skulle då kunna uppnås genom 
att inte rapportera allvarliga brister på sin arbetsplats. Det i sin tur kan leda till att olyckor, 
som hade kunnat undvikas, inträffar. Rapportering av tillbud måste ses som något positivt och 
något som bidrar till en säkrare arbetsplats, inte något negativt. 
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9. Rekommendation om hur kommunikation, delaktig och spridning av 
information förbättras 

Nedan kommer det presenteras ett antal rekommendationer till IN3PRENÖR för hur 
projektdeltagarna tycker att vissa delar av problematiken i arbetsmiljöarbetet kan lösas. Dessa 
förslag är baserade på information som har fåtts under intervjuer och enkäter, även från 
informationsutbyte från skyddskommitténs ordförande och med näringslivshandlaren.  

9.1 Delaktighet och kommunikation mellan arbetsgrupperna 

Under rubriken Trivsel och säkerhet lyfts problemet att en del av arbetsstyrkan känner att de 
inte får det stöd och verktyg som de tycker att de behöver i sitt arbetsmiljöarbete. Där 
rekommenderas det att lyfta frågan i projekten. Ställa frågan i olika forum där personerna 
känner sig trygga att uttrycka sig. Sedan är de viktigt att göra människor delaktiga och ge dem 
ansvar för att öka dialogen i dessa frågor.    

I paragrafen 8.2 om Kommunikation kom det upp många olika problemområden med 
någorlunda samma åtgärd och det är att kommunicera bättre mellan olika yrkesgrupper. Att 
skapa forum där personer känner sig trygga och att förmedla olika syner på arbetsmiljö. Att 
platsledningen fångar upp yrkesarbetares och underentreprenörers syn på säkerheten på 
byggena då de oftast är de som spenderar åtta timmar varje dag där ute. Även att 
platsledningen förmedlar sin syn på arbetsmiljö, dess risker och befintliga brister till 
yrkesarbetarna. Det är enda sättet för dessa att kunna göra ett aktivt val att främja 
arbetsmiljön. Där är det viktigt att förklara varför de är en brist och faktiskt ta sig tiden att få 
personen att förstå varför de är viktigt att göra på ett speciellt sätt.  

9.2 Visuell säkerhetsintroduktion 

I den paragrafen beskrivs även problematiken med kommunikation till icke svensktalande 
samt yrkesarbetare. De beskrivs att de finns olika sätt att ta in information: auditiv, visuell 
eller kinesestetisk. Därför föreslås det att vidareutveckla inskrivningsprocessen genom att 
inkludera bilder och kortare kompletterande text till skydds- och ordningsreglerna bland 
annat i arbetsmiljöplanen. Se bilaga 4. Detta kommer skapa en större förståelse när icke 
svensktalande ska ta del av dessa och blir lättare att kunna säkerhetsställa att de faktiskt 
förstått och fått informationen. Det når även ut bättre till svensktalande som ska skrivas in då 
de som sagt tilltalar flera olika sorters personligheter genom att vara auditiv och visuell. För 
att då nå ut till de sista personerna som har enklare för att till sig information kinesestetiskt är 
det viktigt att tänka på kroppsspråket vid inskrivning. Att faktiskt ta sig tid och gå igenom 
informationen med personen.  

Utifrån resultatet angående arbetsmiljömål och att det fanns en otydlighet runt vilka mål som 
var projektspecifika och vägen dit. Har de valts att implementera detta i förslaget på 
vidareutveckling av arbetsmiljöplanen. Då blir målen presenterade direkt till alla som de berör 
och väldigt lätt tillgängliga för platsledningen.  

Som det nämns i paragrafen SAM är att målen är väldigt stora och som de nämns i en intervju 
känns det som att de aldrig kommer uppnås. Därför rekommenderas det att kanske bryta ner 
målen i mindre delar som faktiskt kan uppnås och göra vägen dit väldigt tydlig. Då kan de vara 
bra att inkludera yrkesarbetare och underentreprenörer i det arbetet och att faktiskt belysa 
när ett mål har uppnåtts.  



 

47 

 

9.3 BF9K Information 

Det frågades om hur många som kände till BF9K och det var många som kände till det 
däremot visste flera inte vad det innebär. Företaget har inte haft utbildning sen 2013 för 
nyanställda. Därför rekommenderas det att ha dessa lite tätare, både för nyinkomna i 
företaget och vidareutveckling av de som redan fått informationen.  

9.4 Tillbudsrapportering 

Tillbud och olycksrapporteringen borde uppmuntras mer på varje projekt. Skyddskommittén 
har tagit fram ett litet häfte som är anpassat till att enkelt kunna rapportera KMA brister. Den 
borde arbetas med och implementeras hos hela platsledningen samt hantverkare och 
underentreprenörer. Det kan även vara bra att ha diskussioner i vad ett tillbud är och 
informera om hur det ska arbetas med rapporteringen. Det är viktigt att det kommer tydliga 
riktlinjer från platsledningen och att de påminner om rapporteringen. Rapporteringen ska 
vara något positivt och uppmuntras.    
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

Psykosocial arbetsmiljö:  

 Vad är arbetsmiljö för dig? 

 Tycker du att arbetsmiljö är viktigt?  
Om nej, varför anser du att de inte är viktigt? 

 Vad är det viktigaste, enligt dig, när det kommer till arbetsmiljö? 

 Hur arbetar du med arbetsmiljö i din yrkesroll? 

 Har du någon utbildning inom arbetsmiljö?  

 Känner du att du kan du säga vad du tycker på din arbetsplats? 

 

Arbetsplatsrelaterat 

 Tycker du att du jobbar på en säker arbetsplats? 
Om NEJ, vad skulle du vilja förbättra? 

 Upplever du att din arbetsplats är en olycksdrabbad arbetsplats? (detta bygge) 

 Har det skett några olyckor/tillbud? Vad för sorts? 

 Upplever du att det finns brister i kommunikationen på din arbetsplats?  
Om JA, vad beror det på? Hur kan man bli bättre? 

 Hur kommunicerar du arbetsmiljö till icke svensktalande? 

 Hur tycker du att säkerhetsintroduktionen/inskrivningen fungerar idag? Brister? 

 Tror du att en visuell säkerhetsintroduktion skulle kunna bidra till en förbättrad 
arbetsmiljö? 

 Vad anser du om dagens arbetsmiljöarbete på denna arbetsplats? (detta bygge) 

 Har ni tydliga mål för arbetsmiljö i projektet? 

 Vad är målen? 

 Tycker du att du får tillräckligt med stöd i ditt arbetsmiljöarbete? Vilka verktyg/rutiner 
finns det att tillgå? 

 Om det fanns tid och resurser, hur skulle du då vilja förändra arbetsmiljön?  
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BILAGA 2 

 Vad kan bli bättre? 

 Hur är miljön på bygget, städat/ ordning och reda? 

 Har du funderat över hur ordning och reda hänger ihop med arbetsmiljö? 

 Hur ofta går ni skyddsronder/miljöronder/arbetsmiljöronder?  

 Vad anser du om dessa ronder?  

 Ger de någon effekt? Går de att förbättra? Hur? 

 Tycker du att de är viktiga?  
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BILAGA 3 

Platsbesök  

Börja dagen med att presentera oss och samla ihop alla som ska delta. (Bjuda på kakor/bullar) 
Kort presentation om vad vilka vi är och vad vi gör: KTH, utvärdera arbetsmiljö, enkät, intervju 
och besöka bygget:  

Enkäterna 

Enkäterna kommer vi ombe alla som är anställda av IN3PRENÖR att genomföra. Detta är för 
att få en bra överblick om tankar kring arbetsmiljö i företaget. Den är ANONYM och kommer 
användas som statistik i rapporten. Därför är det viktigt att man svarar så sanningsenligt som 
möjligt och inte diskuterar med sin granne. Denna tar max 10min.  

Intervjuerna  

Dessa kommer att göras med en av oss och med en representant från varje yrkesgrupp: 
arbetsledare, hantverkare och platschef. Det är för att få bättre kvalité och ett stöd till svaren 
som vi får i enkäterna. Även denna är ANONYM.  

Vi behöver en frivillig från varje kategori som stannar kvar efter enkäten. Denna tar ca 30min. 

Platsbesöket 

Vi kommer gärna att diskutera med alla lite allmänt om hur ni arbetar med arbetsmiljö på 
detta bygge och vad ni har för erfarenheter.  

Punketer att bocka av på varje bygge när det kommer till platsbesöket:  

 Inskrivning  

 Arbetsmiljöplan  

 Skyddsronder  

 APD plan  

 Arbetsmiljöronder  

 Arbetsberedningar  

 Logistik, ordning och reda. (minskar stress) 

 Kommunikation  

 Riskhanteringar  
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BILAGA 4 

VISUELL SÄKERHETSINTRODUKTION 
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BILAGA 4 
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