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SAMMANFATTNING 
Examensarbetet utfördes i samarbete med Erlandsson Bygg i Öst. Syftet med examensarbetet är att 
ta reda på hur skyddsutrustningen och logistiken kan öka arbetseffektiviteten och minska risken för 
eventuella olyckshändelser på en byggarbetsplats. 

Arbetet undersöker även vilka faktorer som påverkar effektiviteten och vilka aktiviteter som ökar 
risken för uppkomsten av olyckor. Studien behandlar endast skyddsutrustningen och logistiken som 
anses vara viktig för byggproduktion.  

Metoden för att utföra detta examensarbete har varit en kombination av litteraturstudier, intervjuer 
och enkätundersökning. Litteraturstudierna var i form av böcker och digitala hemsidor. Intervjuerna 
utfördes med 2 platschefer, en från varje projekt. Enkätundersökningen delades enbart ut till 
närvarande arbetare på byggarbetsplatsen i samband med platsbesöket.  

Efter arbetets gång har man kunnat dra slutsatser om vilka parametrar som ökar risken för 
uppkomsten av olyckor samt vilka faktorer som påverkar effektiviteten. Kommunikation, APD-plan, 
brister på användning av skyddsutrustning och problem i logistik är faktorer som påverkar 
effektiviteten och olyckshändelserna.  

Utbildning till arbetarna, uppdatering av APD-planen och förbättringar i kommunikationen genom 
digitalisering är rekommendationer som presenterats till företaget för att öka effektiviteten och 
minska risken för uppkomsten av olyckor. 
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ABSTRACT 
The bachelor thesis was performed in cooperation with Erlandsson Bygg Öst. The purpose of this 
thesis is to find out how the personal protective equipment (PPE) and logistics can increase work 
efficiency and reduce the risk of possible accidents at a construction site. 

The work also examines which factors affect the efficiency and which activities increase the risk of 
the occurrence of accidents. The study only deals with personal protective equipment and logistics 
which are considered important for construction production. 
 
In order to carry out the bachelor thesis there has been a combination of literature studies, 
questionnaires and interviews. The literature studies were in form of books and digital websites. And 
the interview performed with 2 managers. The questionnaires handed out to the workers that were 
at building site.  

When we provided results were we able to draw conclusion about which factors increase the risk of 
accidents and which factors affect the efficiency. Communication, APD-plan and the shortage of 
using of the PPE and problem in logistic is the factors that impact the efficiency and accidents. 

Training for the workers, updating the APD plan and improving communication through digitization 
are recommendations presented to the company in order to increase efficiency and reduce the risk 
of the occurrence of accidents. 
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Begreppsförklaring 

Bim:  

Byggnads Informations Modellering är en utvecklingsgång för att generera och bruka en intelligent 

3D-modell. Syftet med detta är att underlätta hur nya projekt planeras, projekteras, byggs, och 

förvaltas.  

Revit: 

Revit är ett program som hör till BIM-familj. Man kan med Revit omvandla sina idéer till färdigställda 

3D ritningar inom byggnadsdesign, ventilation, el och VVS. 

Bluebeam: 

Är ett dataprogram som underlättar byggprocessen och medför till ett papperslöst arbete. Bluebeam 

används på byggbranschen mest för att beräkna material mängd och tillgång, samt vid anbudsgivning 

och kalkylering.  

Schaktning: 

Schaktningen är ett viktigt skede av markarbeten och innebär att man ska gräva och förbereda 

marken för att gjuta grunden på en fast mark.   

Spontning:  

Spontning är den delen som förföljer schaktning, där man ska fästa spontningsplattorna på 

innerdelar av schaktningen med syfte att förstärka dem och förhindra dem att brytas ner. 

APD-plan: 

APD-planen är ett verktyg som bidrar till att man håller en strukturerad och organiserad 

byggarbetsplats. APD-plan ska visa var byggkranar, byggmaterial, verktyg, och tillfälliga vägar finns 

för tillfället.  

Bas-p: 

BAS-P är en ansvarig som ska se till tillsammans med byggherren att arbetsplatsmiljön i planerings 

och projekteringsskeden ska vara tillgänglig. BAS-P ansvarar också för att upprätta 

arbetsmiljöplanens första version.  

Bas-U: 

Bas-U är en ansvarig som ska se till tillsammans med byggherren att både byggarbetsplatsmiljö och 

arbetsmiljöplanen ska vara tillgängliga under utförandets skede. Bas-U ansvarar också att anpassa 

arbetsmiljöplanen över de olika situationer som inträffar under utförandet.  
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1. Inledning 
Den ständiga utvecklingen som sker i byggbranschen har resulterat i kortare byggtid, säkrare 
arbetsmiljö för byggarbetarna och bättre produktionsstandard men även lägre inkomster och högre 
utgifter. Utvecklingen har även medfört större konkurrens mellan de verksamma byggföretagen. 
Högre krav på byggföretag ställs från kunden och arbetsmiljöverket. Kunden strävar efter bra 
produktionsresultat som utförs på kort tid till rimlig totalkostnad. Dessa krav skapar en utmaning för 
verksamma företag i byggbranschen. Att utnyttja resurserna, arbetskraften, materialet och tiden på 
bättre sätt resulterar i högre lönsamhet för företagen samt bidrar till att företagen blir mer 
konkurrenskraftiga. (Linden, 2010) 
 
Ett byggprojekt påverkas mycket av flera faktorer som väder, maskiner, arbetare, geografiska läget, 
materialförsörjningen och den tillgängliga personliga utrustningen. Standardisering i ett företag kan 
minska påverkan från dessa faktorer och även bidra till bättre ekonomi och säkerhet. Att planera 
inför ett byggprojekt och ha god logistik kan bidra till bättre syn på utgifter, bättre kommunikation 
med leverantör och säkrare arbetsplats för byggarna. Genom det kan byggföretag möta kundens och 
arbetsmiljöverkets krav. (Sandberg, 2015) 
 

1.1 Bakgrund 
Logistiken och skyddsutrustningen brukar variera beroende på arbetsplatsens utformning och dess 
givande faktorer. Faktorer som kan påverka logistiken är framkomligheten till och från byggplatsen, 
byggarbetsplatsens yta och läge i förhållande till distributionen samt möjligheten för att kunna 
förvara byggmaterial på byggarbetsplatsen. Växlande tekniker för materialförsörjning ställer krav på 
både leverantören och beställaren. Ett exempel på en teknik för materialförsörjning är (Just In Time). 
Beställaren måste kunna ta emot material enligt planeringen och leverantören måste distribuera i 
tid. (Sandberg, 2015) 
 
Faktorer som berör valet av skyddsutrustning är utformningen av arbetsplatsen, vilket arbete som 
ska utföras, årstid och bekvämlighet. Valet av skyddsutrustning bestäms av arbetsgivaren efter en 
riskbedömning som utförs för ett projekt. Beroende på vilket projekt det är, görs olika kombinationer 
av olika skyddsutrustningar som på så sätt gynnar arbetstagarnas säkerhet och bekvämlighet. Dessa 
kombinationer kontrolleras för att på så sätt säkerställa att det är rätt skyddsutrustning på rätt 
projekt. ( Alfredsson, 2000) 
 
I samband med den revolutionerande byggprocessen ställs högre krav på byggföretag från kunder 
och arbetsmiljöverket. Intressenterna begär kortare byggtid till lägre totalkostnad, medan 
arbetsmiljöverket skärper reglerna vad gäller arbetsmiljön i en byggarbetsplats. 
Komplikationer i byggprocessen kräver en detaljerad planering och projektering vad gäller 
materialförsörjning och arbetsberedning. Därför blir logistiken och skyddsutrustningen en 
omfattande del i byggprocessen och kan definitivt vara en avgörande faktor för ett projekt med mål 
om låg totalkostnad, kort byggtid samt säker arbetsplats under projektets gång. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur skyddsutrustningen kan öka arbetseffektiviteten 
och eliminera risken för uppkomsten av eventuella olyckshändelser på en byggarbetsplats. Vi 
kommer även undersöka vilka samband det finns mellan logistik och de direkta/indirekta 
arbetsskadorna. I samband med projektet ska bland annat dessa frågor besvaras: 
 

 Går det att mäta/ påvisa att användning av korrekt skyddsutrustning i ett tidigt skede i 
produktion bidra till ökad effektivitet? 

 Kan förbättringar i logistiken kopplas till minskade olyckshändelser och effektivare arbete? 

 

1:3 Mål 
Delmål 1: Studera vilka faktorer som påverkar skyddsutrustningen och logistiken i ett byggprojekt. 
Att ha kännedom om dessa påverkande faktorer kommer att användas för att förbättra säkerheten 
och logistiken. 
 
Delmål 2: Använda dessa faktorer som startpunkt för att vidareutveckla logistiken och 
skyddsutrustningen.  
 
Målet är att undersöka vilka faktorer som kan minska arbetsskadorna och öka effektiviteten på en 
byggarbetsplats för att säkerställa en effektiv och säker arbetsplats som uppfyller arbetsmiljöverkets 
krav men samtidigt upprätthålla en konkurrenskraftig organisation. Vilka åtgärder som vidtas för att 
nå dessa mål kommer att redogöras i slutet av rapporten. 

  

1:4 Avgränsning 
Examensarbetet är avgränsat till en studie inom två projekt på Erlandsson Bygg. Undersökningar 
genomförs på två olika byggarbetsplatser för att inspektera hur skyddsutrustningen används och hur 
logistiken fungerar. Undersökningar ska endast göras under en viss tidsperiod av projektet men 
färdiga resultat från gamla projekt kommer att användas som underlag för att säkerställa bra 
resultat.  
Arbetet behandlar logistik och skyddsutrustning som är kopplad till byggproduktion. Företaget har 
föreslagit om att undersöka personlig skyddsutrustning som är gemensam för byggproduktions 
anläggningar. Hjälm, skyddsskor, hörselskydd, personlig fallskyddsutrustning, skyddshandskar och 
ögonskydd är de skyddsutrustningar som anses vara viktiga för alla byggprojekt. 
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2. Metoden 
Tillhandahållandet av information har delats till tre huvuddelar för att komma fram till ett resultat 
som är verklighetsbaserad. Dessa delar är: 
 

1- Litteraturstudie i form av faktainsamling. 
Den delen kommer att ägnas åt insamling av fakta från digitala källor, böcker och tidigare skrivna 
examensarbeten.   
 

2- Datainsamling i form av enkät och intervjuer med nyckelpersoner i företaget. 
Intervjuer med företagets egna projektledare, arbetsledare samt andra intressenter som har direkt 
koppling till projekten. Även två platsbesök kommer att genomföras för att få en klar bild på hur det 
verkligen fungerar och för att komma i kontakt med hantverkare. En enkätundersökning ska 
genomföras på de två byggarbetsplatserna som tillhör till företaget. Med hjälp av enkätundersökning 
som ska besvaras av arbetsledare, hantverkare och platschefer kommer slutsatser att dras om hur 
logistiken fungerar och hur skyddsutrustningen används. Även frågor gällande utvecklingen på 
arbetssättet ska finnas på enkät bladet.  
 

3- Analysering av resultat som erhölls av de två föregående delarna. 
 Vid sista skedet av metod som kommer att ägnas åt att dra slutsatser utifrån litteraturstudier, 
intervjuerna och enkätundersökningen. Dessa slutsatser baseras på resultaten som erhållits under 
examensarbetets gång. Dessa slutsatser kommer i efterhand att användas som material för att öka 
medvetenheten om hur logistiken och skyddsutrustningen kan påverka effektiviteten på 
byggarbetsplatsen och förhindra olyckshändelserna samt samspelet mellan logistik och 
skyddsutrustning. 
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3.0 Nulägesbeskrivning  
Erlandsson Bygg är Sveriges största privatägda byggföretag som grundades av byggaren Karl-Erik 
Erlandsson år 1950. Företaget ägs fortfarande av familjen Erlandsson där Tomas Erlandssons står 
som VD för företaget Erlandsson Holding AB. 
Erlandsson Bygg, Erlandsson Fastigheter och Svenska mark och anläggnings bolag SMA skapar 
Erlandsson Holding AB.  
 
Med en omsättning på ca 2,5 miljarder kronor och över 650 medarbetare täcker Erlandsson Bygg i 
dagsläget hela västkusten, Skåne, Mellansverige, Mälardalen, och Dalarna. På grund av den stora 
tillväxten har företaget bildat sex mindre dotterbolag där varje bolag ansvarar för respektive region. 
Examensarbetet utförs i samarbete med Erlandsson bygg i Öst. (Erlandssons bygg AB) 

3.1 Väppeby äng 
Ett av företagets projekt är Väppeby äng som ligger på Vallvägen 2 i Bålsta. (Se figur 3.1.1) 
Håbohus AB står som beställare för projektet som omfattar 85 lägenheter som placerats i fyra 
flerbostadshus, och 12 lägenheter för människor med nedsatt funktion som placerats i två hus. (Se 
figur 3.1.2) 
Projektets totalkostnad har kalkylerats till 129,5 miljoner kronor. 
Projektet startades december 2017 och kommer att vara klar till september 2019. (Erlandssons bygg 
AB) 

 
 
 

 

Figur 3.1.2 (Väppeby äng, Erlandsson bygg) 

Figur 3.1.1 Vallvägen 2, bilden tagen från Google maps (2019-04-01). 
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3.1.1 Projektet i dagsläget 
 
Ett platsbesök till Vallvägen 2 där projektet verkställs gjordes för att få en översiktlig bild över hur 
projektet ser ut i dagsläget. 
Icke uppdaterad produktionstidplan, hantverkare som inte bär personlig skyddsutrustning, dammig 
arbetsmiljö, byggmaterial som står i vägen för arbetarna och dålig luftomsättning är det som 
konstaterades under besökets gång. 
Albert Sjögren, Projektchef för projektet säger att i dagsläget går projektet nästan i takt med den 
planerade produktionstidplanen men dilemman gällande arbetsmiljö och logistik kvarstår. 
Hantverkare som inte följer instruktionerna, ovårdad arbetsplats inne i de nya byggnaderna och 
logistiska problem är några av de problemen som uppstått i detta projekt och finns vanligtvis på 
andra projekt i företaget. I dagsläget har inte företaget några strikta regler för att bära personlig 
skyddsutrustning eller för att uppdatera APD-plan och produktionstidsplanen. 

3.2 Kv. Rosen 

Projektets beställare är Genova Property Group. KV. Rosen projektet består av 3 huskroppar med 
totalt 48 lägenheter, lokal på gatuplanet, och ett gemensamt garage under husen. (Se figur 3.2.2) 
Projektet lokaliseras i Liljegatan 2 i Uppsala. (Se figur 3.2.1) 
Totalkostnaden för projektet har beräknats till cirka 87 miljoner kronor. Produktionsfasen för detta 
projekt har beräknats till ett år och nio månader med startdatum december 2018. (Erlandssons bygg 
AB) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figur3.2.1 Liljegatan 2, bilden tagen från Google maps (2019-04-11) 
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Figur 3.2.2 (KV Rosen, Erlandssons bygg) 

3.2.1 Projektet i dagsläget 
Ett platsbesök utförs i utbildningssyfte för att komma närmare byggarbetsplatsen och få en 
helhetsbild på hur det verkligen ser ut på den arbetsplatsen. Schaktningen och spontningen är klara. 
Två tredjedelar av plattan är gjuten. På färdiga delen av plattan har man börjat gjuta 
källytterväggarna. Personalbodar ligger tre kvarter bort från byggarbetsplatsen på grund av bristen 
på utrymmen runt omkring framtida husen. 
 
Anmärkningar i samband med platsbesöket 

 Produktionstidsplanen uppdateras veckovis, för att kunna förfölja alla ändringar som kan inträffa 
under arbetsgång. 

 Hantverkare som var på platsen använde sina personligaskyddsutrustningar. 
 byggmaterial placerades på ett bra sätt på byggarbetsplatsen, två sopcontainers fanns på platsen 

för att källsortera soporna. 
 
Rickard Fernström, projektchef för projektet säger att projektet går i takt med planerade tidsplanen 
med några små problem angående logistiken och leveransen på grund av brist på plats runt omkring 
byggplatsen. Byggarbetsplatsens långa sida hör till kommunen medan korta sidan är privatägd, vilket 
ledde till att företaget hyrde området av ägaren.  
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4.0 Teoretisk referensram 

4.1 Logistik 
Logistik omfattar förflyttning av bland annat varor, produkter, material och information. Dessutom 
innehåller logistiken flera aktiviteter såsom planering, genomföring samt styrning för att 
tillfredsställa kundens behov och åstadkomma en kostnadseffektiv produktion. Logistik bidrar inte 
med värde till slutprodukter men är dock nödvändigt för produktionen. 
 
Logistikens betydelse har ökat under de senaste 60 åren. Förr i tiden handlade logistiken om mindre 
aktiviter som hade mindre koppling till varandra. Då handlade logistiken främst om aktiviter såsom 
paketering, lagring och materialförflyttning. Man satsade mindre på inflödet av material och varor 
under produktionens gång på grund av att man inte kunde komma på ett sätt för att styra tiden och 
behovet av material under en viss tid i produktionen. Under den tiden försökte man alltid utveckla 
logistiken och komma fram med bättre lösningar och matematiska beräkningsbara modeller. 
 
Logistik utvecklingen resulterade till lägre utgifter för företag och bättre kvalitet på produkter vilket 
bidrog till större intresse från olika verksamheter. Även tillväxten inom informationsteknologi 
området påverkade intresset för logistiken på grund av att ny teknologi erbjöd nya 
logistikmöjligheter. 
Kundens krav ökar i samband med logistik utvecklingen. Sakta men säkert började man utveckla nya 
metoder för att tillfredsställa kundens behov. Varje företag började utveckla ett sätt som gynnar 
deras behov för att i slutändan styra företaget på bättre sätt och göra kunderna nöjda. 
Logistik betydelse för alla företag ökade och i samband med den utvecklingen började termen 
”Supply Chain Management”, SCM att träda fram. Begreppet Myntades av logistikkonsulten Keith 
Oliver som syftade på att verksamheter har en stor utmaning i att koordinera sina komplexa 
försörjningskedjor. Budskapet i SCM betyder att en verksamhet som räknas med i försörjningskedjan 
ska satsa på låga kostnader och bra service för kunderna.( Sandberg, 2015) 

 
I boken Logistics Strategy definieras logistik med hjälp av sju enkla punkter. (Se figur 4.1) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
               
 
           
 

 
 
 

 
 
 

Figur 4.1 (Prolog AB, Föreläsning 2 i kursen AF1723 i KTH, 
Stockholm, 2017) 
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Logistik definieras som en sluten cirkel med aktiviter som är beroende av varandra för att erhålla ett 
resultat som innehåller rätt produkt med rätt antal och rätt kvalitet. Det ska även vara utförd på rätt 
sätt i rätt tid och levereas till rätt kund till lägsta möjliga kostnad.( Fredholm, 2006) 

4.1.2 Tredjepartslogistik 
Tillväxt i den globala marknaden, digitaliseringen och transportsystemet utveckling är tre faktorer 
som orsakade att företag sökte en mellanhand för att kunna leverera sina produkter/ tjänster till 
slutkunden. Mellanhanden kallas inom den sektorn för tredjepartlogistik och det började växa fram 
under 1980 talet då behovet av att styra avancerade försörjningskedjor blev stort 
Tredjepartlogistik är företag som erbjuder flera tjänst än att ”bara” transportera varor mellan två 
punkter. Företagets kunder brukar oftast vara varuägare som har svårt att styra allt jobb 
självständigt. Ett logistikföretag erbjuder flera tjänster än lagring och transportering och varje enskild 
kund har sina egna behov av logistikföretget. Ordermottagning, godskontroll, lagring, montering, 
förpackning och fakturering är några exempel på tjänster inom tredjepartlogistik. (Företagskällan, 
2016) 
  
Att skapa ett fungerande system inom ett logistikföretag är ganska komplicerat på grund av att det 
inte finns en standard produkt/tjänst som leverars till kunder. Man skräddarsyr ett system för varje 
enskild kund för att kunna erbjuda bra tjänster till alla kunder. 
Med hjälp av It och transportsystem har man kunnat utveckla logistik systemet. (Tredjepartlogistik, 
2015) 

 

4.1.3 Lean 
Lean är en produktionsfilosofi som härstammar från det japanska företaget Toyota.  Denna 
produktionsfilosofi innebär en minimering av slöserier samt eliminering av de processer som inte 
skapar värde för slutprodukten. På grund av konkurrensen mellan de stora företagen har denna 
filosofi utvecklats för att företagen ska kunna fortsätta växa o konkurrera med andra företag. 
(Sandberg, 2015) 

 

Alla konkurrerande företag anstränger sig för att kunna hitta bättre sätt att arbeta på för att 
förbättra ergonomin, minska slöserier, utveckla logistiken och begränsa utgifterna. Att kunna ändra 
på dessa områden kan vara svårt och ibland medför en negativ respons. Ju större företag desto 
svårare blir det för att ändra i dessa områden. Detta resulterar att företag vänder sig till olika 
genomtänka produktionsfilosifier såsom Lean. 

 

Grundläggande uppfattningen inom Lean är att flödet ska styras av efterfrågan, det betyder att man 
producerar i takt med kundefterfrågan. Målet med Lean är att effektivisera produktionen och att 
minska ledtiderna samtidigt som att inte påverka slutproduktens värde på ett negativt sätt. När man 
pratar om Lean och förklarar denna filosofi så brukar man även nämna tre begrepp som beskriver 
källorna till slöserier och förluster. Mura, Muri och Mura är tre begrepp som används jämt i samband 
med Lean. 
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Muda är de processer som inte tillför värde för slutprodukten. Dessa processer kan grupperas till sju 
former av slöserier: (Se figur 4.1.3A) 

1. Överproduktion 
2. Transport 
3. Lager 
4. Rörelse 
5. Överarbete            
6. Väntan  

7. Defekter  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Andra begreppet är Mura. Det förklarar hur en viss station på produktionen fungerar. Syftet med 
Mura är att påvisa vilka stationer inom en produktionsanläggning som överbelastas mer eller mindre.  
 

Sista begreppet inom de ”3M” är Muri. Det betyder enbart överbelastning. Skillnaden mellan Mura 
och Muri är att Muri handlar om överbelastning på maskiner och arbetare. (Obied, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.3A (Överblick av slöseriets olika delar2015) 
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5S inom Lean 
Inom Lean pratar man även om att det finns 5 delmoment för att skapa ordning på en arbetsplats. 
Dessa delmoment uppfanns av bilföretaget Toyota. Dessa 5S är följande:  
(Se figur 4.1.3B) 

 

1. Sortering, att sortera på arbetsplatsen och föra bort onödiga objekt från arbetsplatsen. 
2. Strukturera, att planera hur arbetsplatsen ska se ut. 
3. Skapa vana, att rutinera sig. 
4. Standarisera, att skapa ett fungerande sätt för att arbeta 
5. Städa, att hålla renlighetsstandarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”En risk med Lean-konceptet är att det är känsligt för variationer i efterfrågan                  
eftersom alla buffertar i form av lager och andra resurser minimerats. Denna flödesorienterade typ 
av verksamhet ställer också högre krav på såväl metoder och arbetssätt inom inköp och logistik som 
på verktyg som informationssystem och elektronisk affärskommunikation.”(Fredholm, 2006) 

Figur 4.1.3B, 5S inom Lean 
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4.1.4 Just in time 
Just in time, JIT är ett begrepp som används när man pratar om logistik. JIT är en planeringsfilosofi 
som utvecklades i samband med logistiken. Syftet med Just-In-Time är att varor ska levereras just då 
de ska användas i produktionen. Det betyder även att man inte behöver planera för ett lager vid 
produktionen. Inom Lean- production används metoden, snarare filosofin JIT som ett verktyg för att 
sänka kostnaderna för att lagra produkter och även hålla ledtiderna. ( Lumsden, 2012) 

JIT medför att företag blir kundorderstyrda, alltså att inga produkter tillverkas förrän kunden lagt sin 
order. Metoden fungerar bäst när det producerande företaget använder sig av flera komponenter för 
att tillverka en produkt. Att använda sig av denna metod innebär då att man inte behöver tänka på 
att lagra produkterna på plats nära produktion platsen och det är i sin tur en fördel för kunden. Men 
Just-in-time metoden har även flera nackdelar. Försenade leveranser, väderförhållanden och trafiken 
kan direkt påverka produktionsprocessen på grund av att planeringen av varuleveransen vid 
användning av JIT metoden inte har planerade tidsmarginaler. Alltså att man inte kan vänta för länge 
på att produkter ska anlända till produktionsplatsen. Att en leverans anländer för tidigt kan också 
medföra problem för kunden eftersom man inte har planerat att lagra material. ( Fredholm, 2006) 

Att använda sig av Just-In-Time metoden medför ändring i leveranstyperna. Stora leveranser delas 
upp till flera mindre leveranser som levereras när de väl behövs. Leveranstiderna blir kortare då på 
grund av distributionen men tidsprecisionen blir högre. Man får också högre leveranssäkerhet. 
(Lumsden, 2012) 

Att använda Just-In-Time metoden betyder inte att man slipper betala för lagring av material. 
Lagringskostnaderna omvandlas till kostnader som kunden betalar för leverantören för den tjänsten 
som leverantören erbjuder. Självklart sänks utgifterna och man betalar mindre för leverantören än 
vad man skulle fått betalar för lagringskostnaderna. Lagringskostnader resulterar en ökning i 
materialets pris med hela 43 procent. (Se figur 4.1.4) 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verksamheter som erbjuder tjänster inom logistik och Just-In-Time brukar oftast ha ett lager som är 
nära till flera produktionsanläggningar. Detta på grund av att stora leveranser och stora lager kostar 
mindre. På det sättet kan man minska lagringskostnaderna betydligt mycket med hjälp av ett logistik 
företag. ( Lumsden, 2012) 

Figur 4.1.4 (Prolog AB, Föreläsning 2 i kursen AF1723 i KTH, 
Stockholm, 2017) 
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4.1.5Digitalisering 
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att 
tänka.” (Albert Einstein) 
 
Att ändra ett företags system kan vara komplicerat. Ju större företag desto svårare blir det att ändra 
på dess arbetssätt. Ändringsmetoden varierar beroende på vilken del av företaget som ska utvecklas/ 
ändras. Att införa nyteknik i ett företag är i sig en förändringsmotor. Många företag väljer att 
utveckla logistiken och förbättra kommunikationen samt att använda avancerade program för att 
kunna få en tydlig bild på hur ett projekt kommer att se ut i verkligheten. Dessa förbättringar är 
möjliga att implementera med avancerat IT-stöd. 
Kraftfulla datorer och programvaror har gjort det möjligt att förbättra kommunikationen, 
överföringshastigheter samt förenkla en verksamhet och begränsa dess uppgifter. 
( Fredholm, 2012) 

 
Här är ett exempel på hur en arbetsdag för en rörmokare ser ut.  
en rapport visar att cirka 81 % av arbetsiden för hantverkare på byggarbetsplatsen spenderas på fel 
saker. Dålig planering och översikt leder till långa väntetider. Även dålig koll på utrustningen och 
okvalificerade arbetsuppgifter medför tid förlust. ( Se figur 4.1.5)  
Digitaliseringen i ett företag innebär ändring i arbetssättet som gör att arbetet utförs snabbare och 
effektivare. 
(Hellström, Abax Sverige, 2018) 

                                                    

 

 
 

 

 

Figur 4.1.5 Vinnova, Bygg 4.0 – Så kan digitaliseringen sänka kostnaderna 
och öka kvalitetenbyggbranschen. 
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4.2 Personlig skyddsutrustning 
Att vistas på arbetsplats kan medföra en risk för att en olycka inträffar. Arbetskadans omfattning 
beror på vilken typ av arbetsplats man arbetar i och hur utformningen på arbetsplatsen ser ut och 
vilka förebyggande åtgärder man har tagit för att förebygga dessa skador och eliminera risken för att 
en olycka inträffar. På en byggarbetsplats är risken stor för att en skada inträffar, detta på grund av 
att arbetsplatserna är tillfälliga och förhållandena förändras snabbt. Detta medför att 
arbetsmiljöarbetet blir svårare att genomföra och det resulterar att risken för skador blir svårare att 
sänka. Olycksfrekvensen och omfattning beror på flera faktorer till exempel vilka arbetsuppgifter 
man har i produktionen, åldern och erfarenhet. ( Sveriges byggindustrier, 2016) 
”Personlig skyddsutrustning är utrustning som används av en enskild person och som man har på sig 
eller håller som skydd.” ( Arbetsmiljöverket, 2018) 
 

4.2.1 Historia: 
Arbetsmiljöverket i Sverige grundades året 1890. Under tiden fattade arbetsmiljöverket flera beslut 
som berörde arbetsgivare, arbetstagare, och även arbetsplatserna.  
Arbetsmiljöverket är myndigheten som ska efter riksdagens och regeringens begäran undersöker om 
att alla företag och organisationer följer lagen och förskrifterna och anpassar sig till det svenska 
systemet.  
 

Arbetsmiljöverkets första lag var Lagen om yrkesfara som trädde fram år 1890 eftersom 
industrialismen medförde ökning i olycksfall och sjukdomar. Lagen var grunden för dagens 
arbetarskyddslagar. Målet med denna lag var att öka säkerheten på byggarbetsplatserna genom att 
ställa högre krav på arbetsgivaren genom att begära arbetsgivaren att skapa en hälsosäker 
byggarbetsmiljö. ( Arbetsmiljöverket, 2019) 
 

Lag om obligatorisk olycksfallsförsäkring var ett beslut som arbetsmiljöverket fattade år 1918 för att 
ersätta en arbetare som råkar ut för ett olycksfall på sin arbetsplats. Beslutet fick positiva recensioner 
även från SAF (Svenska Arbetsgivareförening). 
För att en skadad arbetare ska få en ersättning ska arbetaren anmäla skadan, antal anmälningar var 
ett hjälpmedel för att få fram en statistik över hur skadorna fördelar sig och hur säkerheten på de 
svenska arbetsplatserna ser ut. 
 
Arbetsgivaren på byggarbetsplatsen är skyldig att minska eller eliminera risken för att en olycka 
inträffar och även sträva efter en god ergonomi för arbetstagarna. 
Å andra sidan ska arbetstagarna sammarbeta med arbetsgivaren och arbeta som ett lag för att 
åstadkomma en god arbetsplats med så låg risk för arbetsolyckor. Arbetstagarna ska även arbeta 
utifrån de stadgar och regler som företaget/ organisationen fastställt. 
( Arbetsmiljöverket, 2019) 

4.2.2 Arbetsmiljölagen (AML): 
Sveriges Riksdag fattade arbetsmiljölagen år 1977 för att organisera arbetsmiljön. AML innehåller 
både bestämmelser och krav som påverkar allt som berör arbetsmiljön på arbetsplatserna. AML 
innehåller också föreskrifter som reglerar skyddsombuds arbeten.  
Målet med AML är att kunna skapa hälsosäkra- och olycksfria arbetsplatser så mycket som möjligt. 
Arbetsgivaren är enligt AML ansvarigt för att skapa en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen, och att 
arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna med syfte att uppnå den hälsosäkra- och olycksfria 
arbetsplatsen.  
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Arbetsmiljölagen ställer krav på samtliga arbetstyper att arbetsplatsen ska innehålla goda 
arbetsmiljöer både i fysiska och psykiska form.  
Att anpassa arbetet till människan villkor medför att risken för skador förebyggs samt att 
produktiviteten ökar. En arbetsplats som är bra belyst, väl ventilerad och ger en möjlighet till 
variation och utveckling är ett exempel på vad en bra arbetsplats är. Det finns flera faktorer som 
medför förbättringar i arbetsmiljön såsom att riskbedöma och undersöka ohälsan på arbetsplatserna, 
med avsikt att åtgärda dem. ( Arbetsmiljölagen, 2011) 
 

För att förebygga skador och uppnå god arbetsmiljö på en arbetsplats måste arbetsgivare och 
arbetstagare samspela och hjälpas åt.  
Dock kan inte alla arbetstagare samlas varje dag och sitta i möten med arbetsgivaren för att förbättra 
arbetsplatsen. Därför har man infört ett skyddsombud vars uppgift är bland annat att kontrollera, 
uppmärksamma och analysera arbetsplatsen. Fackliga organisationer brukar utse skyddsombud. Om 
arbetsgivaren inte har något kollektivavtal med någon facklig organisation då utser arbetarna själva 
en representant. Det representativa skyddsombudet ska arbeta för en bra arbetsmiljö, övervaka 
arbetsplatsen och se till att det alltid finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet och även att 
arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Att ha skyddsombud är ett krav när antalet 
anställda överstiger fem arbetastagare. 
 
Skyddsombud har rätt enligt arbetsmiljölagen att: 

 få utbildning 
 ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön 
 delta vid planering av nya lokaler 
 begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö 
 avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa 

 

Skyddsombuds samordning:  
Vid vissa fall ska det finnas flera skyddsombud på en och samma byggarbetsplats, vilket innebär att 
ett utav alla skyddsombud ska vara ett huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet har för uppgift att 
reglera och samordna samtliga skyddsombud. (Arbetsmiljöverket, 2018) 

 

4.2.3 Skyddsutrustning 
Personlig skyddsutrustning tillkommer i flera former, anpassade för olika arbeten. Exempel på 
skyddsutrustning är hörselskydd, ögon och ansiktsskydd, skyddsskor, personlig fallskyddsutrustning, 
huvudskydd, skyddskläder, skyddshandskar, andningsskydd och flytvästar.  
Uniformer och kläder som ger skydd mot klimatförhållanden räknas inte som personlig 
skyddsutrustning. Utrustning som används för självförsvar och detektorer som upptäcker risker och 
varnar för dem räknas inte heller som personlig skyddsutrustning. 
 
Arbetsgivaren skyldighet är att informera arbetstagaren om den aktuella skyddsutrustningen som ska 
användas på arbetsplatsen och även se till att skyddsutrustningen underhålls och kontrolleras så att 
dess effekt och hygienska standard behålls. Instruktioner och övningar samt utbildningar i säkerhet 
skall även ordnas. Skriftlig information för varje skyddsutrustning skall finnas tillgänglig i företaget 
och arbetstagaren har en skyldighet på att följa givna instruktioner vid förbrukning av den personliga 
skyddsutrustningen.  
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En studie visar att endast 32 procent av arbetarna i byggsekton testar sina skyddsutrustningar 
dagligen. ( Se figur4.2.3) 
29 procent testar skyddsutrustningen veckovis och 22 procent testar utrustningen en gång per 
månad.  
17 procent testar utrustningen en gång om året eller inte alls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

4.2.4Brist på användningen av skyddsutrustning: 
Brist på kunskap om hur man ska använda en viss typ av skyddsutrustning och vilka risker det finns på 
en arbetsplats samt vilka konsekvenserna är som kommer i följd av en arbetsskada resulterar att man 
slarvar med skyddsutrustningen. En del arbetare anser dessutom att skyddsutrustningen inte är viktig 
eftersom det inte föreligger någon risk med arbetet eller att risken finns men skyddsutrustningen 
kommer inte ge någon effekt om en olycka inträffar. Många sneglar på sina arbetskamrater och ser 
att de inte använder skyddsutrustningen och då vågar de inte heller att använda utrustningen. Även 
slarv och lathet på arbetsplatsen resulterar att man inte använder skyddsutrustning.  
 
En studie visar att fyrtiosju procent av byggarbetarna inte använder sin skyddsutrustning fullt ut. 
(Se figur 4.2.4)  
De som slarvar i att använda skyddsutrustning jobbar ofta i mindre företag och har sällan gått på 
någon utbildning om säkerhet och skyddsutrustning. ( Skydda i Sverige AB, 2019) 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2.3 Säker arbetsplats, 2018, skydda i Sverige 
AB 
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4.2.5 Olycksfall i byggbranschen: 
Ett olycksfall är en hastig, oförutsedd incident som orsakas av en yttre faktor och leder till 
funktionsnedsättning och sjukdom som gör att man inte kan utföra arbetsuppgifterna. Till 
arbetsolyckor räknas alla skador som inträffar under arbetstiden, på väg till arbetsplatsen, eller 
sjukdom som orsakats av arbetet.  
Om en arbetsskada inträffar på en byggarbetsplats är arbetsgivaren skyldig att anmäla skadan till 
arbetsmiljöverket. Antal skadeanmälningar ger en översiktlig bild över hur säker vår byggbransch är 
samt på vilka avdelningar det uppkommer flest skador, detta för att kunna specificera orsakerna och 
åtgärda problemet. (Se figur4.2.5) 
Skador på arbetstagare efter en olycka delas i två kategorier, direkta arbetsskador och indirekta 
arbetsskador. ( Arbetsmiljöupplysningen) 
 

Denna tabell visar antal anmälda arbetsskador året 2015. 
 
     
 
 
 
 
 

        

Figur 4.2.4 Säker arbetsplats, 2018, skydda i Sverige AB 

Figur 4.2.5 Arbetsmiljöverket, Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen2017. 
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4.2.6 Direkta arbetsskador: 
Man kan skada sig på byggarbetsplatsen lättare än man tro. Nästan 25 procent av arbetsolyckor är 
fallolyckor. Fallolyckor är ett exempel på en direkt arbetsskada vars effekt verkar direkt när olyckan 
inträffar. 
Fallolyckorna i sin tur delas in i två fall typer, typ A är fall på samma plan medan typ B är fall till nedre 
plan.  
En personlig anledning till att man skadar sig på byggarbetsplatsen är att man tappar kontrollen över 
maskinen man använder, ca 18 procent av arbetsolyckor handlar om maskin kontrollförlust. (Se figur 
4.2.6) 
Figuren nedan visar fördelningen på skadeorsakerna på byggarbetsplatsen.

 
Figur 4.2.6 Arbetsmiljöverket, Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen 2017. 

Risken att skadas på en arbetsplats kan variera beroende på flera orsaker. Ålder är en faktor som 
påverkar olycksfrekvensen. (Se figur 4.2.6A) 
 Hur alvarlig en skada är beror dels på vilken olyckan man råkar ut för och även åldern på arbetaren. 
Hos unga arbetare är frekvensen för att råka ut för en olycka högre, dock är skadeomfattningen 
mindre alvarlig. Däremot är frekvensen lägre och skadeomfattningen högre hos äldre arbetare.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.6A Arbetsolyckor och sjukförsäkring i byggbranschen 2017, AFA försäkringar. 
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Figur4.2.6B Arbetsolyckor och sjukförsäkring i byggbranschen 2017, AFA försäkringar. 

Figuren ovan visar att alvarliga skador på äldre arbetare är vanligare än på yngre arbetare. Ju äldre 
man blir desto mindre kroppen orkar fysiskt. Muskelstyrkan, balansförmågan, reaktionsförmågan, 
gångförmågan och syreupptagningsförmågan är exempel på funktioner som kan försämras på äldre 
dagar. 
I många fall är skyddsutrustningen den avgörande utrustningen för att eliminera skadorna på 
hantverkare. Se figur (4.2.6) 
Olycksfall där skyddsutrustningen kunde eliminera skadorna: 

 

Figur4.2.6C Arbetsolyckor och sjukförsäkring i byggbranschen 2017, AFA försäkringar. 
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4.2.7 Indirekta arbetsskador:  
Arbetsrelaterad överansträngning leder till fysiska och psykosociala belastningsfaktorer. En 
högfrekvent fysisk belastningsfaktor orsakas av tungt arbete, statisk och oergonomisk arbetsställning. 
Att arbeta i kontor eller på platser där man oftast är stillasittande leder också till fysiska problem. 
Dessa fysiska faktorer påverkar cirkulationssystemet och rörelseorganen.  
Fysiska belastningar har ett samband till arbetsskador. Det tar en längre för att skadan börjar verka 
och oftast går inte skadan att bota med medicinisk vård.   
Arbetsmiljön, mängden arbete, tidspressen och organiseringen på arbetsplatsen är faktorer som 
leder till psykosociala belastningar. ( Arbetarskyddscentralen 2008) 
 
Att arbeta med maskiner och tunga verktyg leder till vibrationer i kroppen och ledbesvär. 
Exponeringen till vibrationen är antingen att hela kroppen påverkas av ett vibrerande 
verktyg(Helkroppsvibration), eller att bara handen eller armen som påverkas av vibrationen (Hand- 
och armvibrationer).  
Enligt arbetsmiljöverket anmälde under 2008 året nästan 382 anmälningar angående exponering till 
vibrationen. 64 % av anmälningarna är skador i musklerna eller skeletten, 21 % är skador i nerverna, 
15 % är skador i blodcirkulationen.  
 
 
Figur (4.2.7) visar antal anmälningar år 2008 med illustrationen för vilka arbeten inom byggsekton 
som orsakar flest indirekta skador. Arbetsuppgifter varierar från station till station därför varierar 
antalet skador på arbetarna.   
Flest anmälningar kommer från montörer, detta på grund av att montörer arbetar med att bära 
tunga material/ produkter samt använder sig av flera verktyg som orsakar höga belastningar, 
nervskador och cirkulationsskador. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.2.7 Arbetsmiljöverket, Vibrationer 2009. 
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4.2.8 Ergonomi 

Ergonomi är läran om hur arbetsverktyg och arbetsmiljön påverkar arbetare och vilka är behoven för 
att arbetstagaren ska må bra. 
En typskada som orsakas av dålig ergonomi är belastningsbesvär som uppkommer när en arbetare 
lyfter tunga vikter, repetition i arbetet och tidspressade arbetsuppgifter. Både kvinnor och män 
drabbas av belastningsbesvär men på olika nivåer.  
Män drabbas mer än kvinnor av belastningsbesvär i byggbranschen. (Arbetsmiljöverket, Ergonomi, 
2018)  

 

 

4.2.9 Eliminera arbetsskador:  

Arbetsmiljöplan 
Arbetsmiljöplan ska upprättas vid alla bygg- eller anläggningsprojekt där risker eller faror i arbeten 
finns, och om en förhandsanmälan behövs så ska en arbetsmiljöplan upprättas oavsett farorna eller 
riskerna i arbetsgången. 
”Definitionen av arbeten med risk enligt arbetsmiljöverket   

 arbete med risk för fall (alla arbeten från 2 meter och uppåt) 
 schaktningsarbete med risk för ras 
 arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen (även t.ex. damm) 
 arbete i närheten av högspänningsledningar 
 arbete som medför risk för drunkning 
 arbete i brunnar och tunnlar 
 arbete vid vilket sprängämnen används 
 arbete med montering av tunga byggelement 
 arbete på plats eller område med 
 passerande fordonstrafik (t.ex. vid väg och spår) 
 Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.” 

(Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöplan, 2015) 
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5. Genomförande 

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur man har gått tillväga för att utföra arbetet och 
redogöra vilka steg man har tagit för att erhålla ett resultat.  
Informationsinsamlingen varierar beroende på vilken typ av information man söker. När det söks 
teoretiska information ska man vända sig till fysiskt tryckta och digitala källor.  Om informationen 
som söks har en direktanslutning till praktiken på arbetsplatserna ska informationsinsamlingen 
vara i form av både i kvalitativa eller kvantitativa analysmetoder genom en eller fler platsbesök. 
 

 

5.1 Problembeskrivning 
Arbetet påbörjades med att undersöka ett omfattande problem som har en stor påverkan på alla 
byggföretag. Erlandssons Bygg har arbetat under en längre period med att förbättra arbetsmiljön 
och logistiken. Man har valt att undersöka hur man kan effektivisera arbetet och skapa bättre 
arbetsmiljö samt bättre logistikflöde. Man kunnat komma fram till ett resultat Genom 
faktainsamling, enkäter och intervjuer med platschefer och arbetsledare från de tidigare nämnda 
projekten.  

5.2 Faktainsamling 
Teoretisk informationsinsamling för att bygga upp litteraturstudiens har gjorts av både tryckta 
och digitala källor. Digitala källor som använts för att genomföra examensarbetet är ganska 
många och bland annat var det arbetsmiljöverkets hemsida. Sidan var ett bra hjälpmedel för data 
och informationsinsamling angående arbetsmiljön eller arbetsmiljöreglar. 

       De tryckta källorna som används för att forska och analysera angående logistiken och         
       dess funktioner, svårigheter, och utveckling var både böcker och broschyrer. 

   

5.3 Platsbesök & intervju 

Två platsbesök har gjorts med anslutningen till detta examensarbete till två olika 
byggarbetsplatser. 

Det första platsbesöket utfördes i byggprojekt Väppeby äng som lokaliseras i Bålsta centrum nära 
tågstationen, där två av sex nybyggda flerfamiljhus var färdiga och dem andra fyra var 
fortfarande underbyggnationen. 
Det andra platsbesöket var till ett företagets andra projekt i Uppsala centrum. Projektet har 
namnet KV rosen och är i dagsläget i ett tidigt skede i produktionsfasen. I KV Rosen projektet 
planeras att tre flerfamiljshus ska byggas med ett gemensam undermarks garage. 
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 5.3.1 Kvalitativa metoder: 
Kvalitativa metoder är de metoderna som fokuserar på kvaliteten av svaren utan att ge stor 
betydelse till antal svar som insamlas. Svaren för en kvalitativundersökning ska vara mer fördjupade 
genom att inträffa och ställa frågor till nyckelpersoner på företaget. 
 Kvalitativa undersökningar som används för att detta examensarbete blir genomförd var i form av 
två intervjuer med två projektchefer (Albert Sjögren i projektet Väppeby äng och Rickard Fänström i 
projektet KV Rosen). 

  
För att kunna genomföra detta examensarbete fokuserade intervjuerna på viktiga ämnen som berör 
samtliga byggarbetsplatser bland annat: 

 Logistiken och dess svårigheter, förseningar i leveransen, samt fel på själva leveransen. 
 Användningen av skyddsutrustningar, vilka skyddsutrustningar som inte används särskilt 

mycket och dess anledningar. 

 Vilka metoder används på byggarbetsplatserna med syfte att jobbet ska gå så smidigt som 
möjligt. 

 

 5.3.2 Kvantitativa metoder: 
Kvantitativa metoder är de metoder som kräver att få resultat av många människor utan att lägga 
krav på kvaliteten av svaren vilket innebär att alla har rätt att delta på undersökningen. Detta gör 
antal svar större men kvaliteten är sämre jämfört med kvalitativa metoder. 
I detta examensarbete används en kvantitativundersökning i form av en enkätundersökning som 
består av 11 kryssfrågor, tolvte frågan var inte en kryssfråga utan det var en åsiktinsamling för att 
kunna upptäcka vad hantverkare och tjänstemän på byggarbetsplatsen tänker angående 
utvecklingen av arbetet på byggarbetsplatsen. 
 

5.4 Resultat och analys 
Resultatet redovisas efter att svaren från intervjuerna och enkäten sammanställs. Enkätresultatet 
redovisas i form av cirkeldiagramm för varje enskild fråga. Dock redovisas sista enkätfrågan i 
textform. 
Analysering av resultatet utförs efter platsbesöket, intervjuerna och resultat sammanställningen. 

5.5 Slutsats 
Presentation av vilka lösningar man har kommit fram till som kan effektivisera arbetet och minska 
risken för olyckshändelser med hjälp av skyddsutrustning och logistiken 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under enkätundersökningen och 
intervjuerna. Intervjuer hölls med platschefer från bägge projekten och arbetsledare från Väppeby 
projektet. Enkätundersökningen besvarades av personal som närvarande på arbetsplatsen under 
besökets gång. Sammanlagt erhölls 37 anonyma svarsblanketter.   

6.1 Intervjuresultat 
Svar från intervjun med Albert Sjögren, projektchef för Väppeby Äng projektet 

1. Hur upplever du säkerheten på arbetsplatsen? Är skyddsutrustningen tillräcklig för att 
säkerställa en säker arbetsplats? 
Säkerheten är god tycker jag, bra planering i projekteringsfasen vad gäller 
skyddsutrustningen. 
Självklart går det att förbättra säkerheten genom att minska risken för att utsättas för 
kvartsdamm, sätta rutiner för oftare städning, påminna flera gånger och repetera för att 
vänja arbetarna. 
Att bära skyddsutrustning är inget krav hos företaget. Såklart är det en fördel för att man ska 
kunna arbeta fritt utan att känna sig tvingad till att bära skydd. Men man riskerar att skadas. 
När man utför vissa arbeten, som listarbeten så känns det onödigt att man ska behöva bära 
skyddsutrustning för det arbetet. Alla följer inte reglerna. 
En olycka har anmälts i detta projekt. En kille sköt sig i knät med spikpistol. Tydligt 
klantarbete. 
 

2. Hur ofta uppdateras APD planen? 
Uppdateras inte ofta i dagsläget. Skall uppdateras oftare i framtiden. Har haft lite för kort tid 
för att syssla med att uppdatera APD-planen 
 

3. Hur ofta hålls informationsmöten med hantverkare? 
I början av projektet samlades projektledare, arbetsledare och hantverkare varje morgon för 
att gå igenom schemat och visa vilka aktiviteter som planerats. Man gick även igenom 
säkerhetsrutinerna.  
Just nu har vi slutat med informationsmöten då det var ganska tråkigt för att nästan samma 
information upprepas dagligen. Arbetare orkade inte lyssna och ledningen upplevde inga 
resultat. Vissa arbetare har problem med språket så vi var även tvungna att prata på 
engleska och svenska. Dock hålls samordningsmöten varje måndag med arbetsledare och 
därefter presenterar till hantverkarna. Personligen tycker jag att lösningen för detta problem 
är att hålla 1-2 möten per vecka. 
 

4. Vad tycker hantverkare när sådana möten hålls? Följs instruktionerna och informationen 
som ges ut under mötets gång? 
70-80% följer reglerna och tar vara på informationen som ges ut. Självklart är det en fördel 
att hålla sådana möten men vi vet fortfarande inte hur vi ska göra för att höja intresset hos 
arbetarna för att engagera sig under mötet. Jag tror att det finns flera fördelar med 
informationsmöten men det gäller att veta hur man ska utföra de. 
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5. Kan du kommunicera med alla på byggplatsen utan språkhinder? 
Alla kan inte svenska. Vi har arbetare med olika bakgrunder och nationaliteter. Vi försöker att 
kommunicera med de på engelska och polska genom en arbetsledare som behärskar det 
polska språket. Det är inte så mycket kontakt mellan arbetarna då vi har polska snickare. De 
klarar sig oftast att kommunicera på engelska. 

 

6. Informeras arbetarna om när leveranser anländer och vad det ska användas till? 
Större leveranser som betong informeras, annars brukar arbetsledare ha koll på det. 
 

7. Vilket företag levererar till byggplatsen?  
Flera företag levererar och varje arbetsledare håller koll på sin leverans. 
Det är flera entreprenörer som arbetar i projektet därför har vi inget specifikt företag som 
styr logistiken och materialflödet till arbetsplatsen. 
Det har hänt att arbetsledare brukar handla material från varuhus på grund av sen leverans 
eller otillräcklig mängd. 
 

8. Hur ofta ankommer leveransen vid fel tidpunkt? Leveransens fel eller att ni inte har 
planerat det? 
Det har hänt några gånger. Produktionstidplanen uppdateras inte ofta. Uppdaterades sist när 
betong arbetet slutfördes, alltså för ca 1 år och 3 månader sedan. 

 

9. Finns det någon ansvaring som tar emot leveranser och se till att det Levereras till rätt 
plats? 
Arbetsledare ansvarar för sina leveranser. 80-90% av leveranser är kompletta och levereras 
till rätt plats.  
 
 
 

10. Hur tycker du att man ska göra för att öka effektiviteten på arbetsplatsen och minska 
olyckshändelserna? 

 3D projektera för att kunna se arbetsplatsen på bättre sätt 

 Noggrannare tidplaner för att det påverkar leveransen. 

 Bättre koll på de små leveranserna. Beställ inte kvällen innan. 

 Bättre med entreprenörer än att hyra endast arbetare. 

 Styra upp med egen personal 

 Förbättra säkerhet och städning rutiner 

 Föra bort allt material som inte behövs, istället för att spara allt till slutet. 
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Svar från intervjun med Rickard Fänström, projektchef för KV. Rosen projektet. 

1. Hur upplever du säkerheten på arbetsplatsen? Är skyddsutrustningen tillräcklig för att 
säkerställa en säker arbetsplats? 
Säkerheten under produktionsfasen på de flesta projekten som jag har varit inblandad i har 
varit väldigt beroende av projektering och planeringsfasen. Ledningen strävar alltid efter en 
god säkerhet för alla som är inblandade i produktionsfasen. Hantverkare, leverantörer, 
ledningen och omgivningen står i fokus när jag hör ordet säkerhet. Vi har säkerhetsrutiner 
och regler på att man ska bära skyddsutrustning. Det förekommer ibland att vi får höra ” jag 
skulle bara” svar när vi observerar på arbetsplatsen och ser att någon inte bär skydd. 
 

2. Hur ofta uppdateras APD planen? 
Det är ett nytt projekt och vi befinner oss fortfarande i början av produktionsfasen. Vi ska 
självklart försöka att uppdatera APD Uppdateras inte ofta i dagsläget. Skall uppdateras oftare 
i framtiden. Har haft lite för kort tid för att syssla med att uppdatera APD-planen. 
 

3. Hur ofta hålls informationsmöten med hantverkare? 
Under planeringsfasen för detta projekt bestämdes att informationsmöten ska hållas varje 
morgon. Målet med morgonsmöten är att informera arbetarna om vilka aktiviteter som 
planeras ske under dagen samt om att bära skyddsutrustning och hålla arbetsplatsen ren. 
Ledningen vill gärna skapa en rutin för att se till att alla på arbetsplatsen tänker först och 
främst på säkerheten. Än så länge, ca fem månader efter startdatum har vi känt att 
arbetarna är mycket väl medvetna om allt som sker på bygget och ser projektet som en 
process som måste utföras på rätt sätt. 
 

4. Vad tycker hantverkare när sådana möten hålls? Följs instruktionerna och informationen 
som ges ut under mötets gång? 
De tycker att det är ganska givande möte eftersom de får all information utan att behöva 
söka efter eller kolla på tidplanen. Alla håller koll på skyddsutrustningen då vi är i början av 
projektet. Ju man närmare målet vi kommer desto mindre skyddsutrustning används. Jag 
menar att vid armering har alla på sig skyddsutrustning men vid listarbeten och målning 
börjar man slarva då man anser att det finns mindre risker. 
 

5. Kan du kommunicera med alla på byggplatsen utan språkhinder? 
Än så länge har jag och ledningen inte haft problem med kommunikation på grund av 
språkhinder. Dock tror vi att det kommer med tiden när flera entreprenörer börjar arbeta i 
projektet. 
 

6. Informeras arbetarna om när leveranser anländer och vad det ska användas till? 
Ja, varje morgon informeras byggarna om vilka aktiviteter som väntas under dagen. 
 

7. Vilket företag levererar till byggplatsen?  
Flera företag levererar och varje arbetsledare håller koll på sin leverans. 
Det är flera entreprenörer som arbetar i projektet därför har vi inget specifikt företag som 
styr logistiken och materialflödet till arbetsplatsen. 
 

8. Hur ofta ankommer leveransen vid fel tidpunkt? Leveransens fel eller att ni inte har 
planerat det? 
Än så länge har vi inte haft så stora problem med leveransen. Dock hade vi problem med 
plats för leverans bilar och kranbilar. Vi har löst det genom att få använda en tomt i 
anslutning till byggplatsen. Ersättning i form av markarbete och återställning av trädgård är 
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kostnaden för att få använda den privata tomten. Vi försöker att uppdatera tidplanen varje i 
början och i slutet av varje vecka. 
 

9. Finns det någon ansvaring som tar emot leveranser och se till att det Levereras till rätt 
plats? 
Arbetsledare ansvarar för sina leveranser.  
 

10. Hur tycker du att man ska göra för att öka effektiviteten på arbetsplatsen och minska 
olyckshändelserna? 

 Ta större hänsyn till produktionen i projekteringsfasen. 

 Vi är bäst på att dubbeljobba, bättre planering och tydligare målsättningar. Ibland utför vi 
vissa aktiviteter som vi tvingas göra om någon månad efter bara på grund av slarv. 

 Dela arbetet på bättre sätt, rensa och återställa efter varje avslutad moment. 

 Kommunikation 

 Bättre bas-p. Ibland kopierar de texter och rutiner från andra projekt utan att undersöka 
aktuella förutsättningar 
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6.2 Enkätundersökning 
Här presenteras resultatet från enkätundersökningen: 

Enkätundersökning  
Skyddsutrustning och logistik  

1. Hur upplever du säkerheten på din arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv? 
Bra  Mindre bra  Bristande   Dålig 
31  6 

2. Använder du skyddsutrustningen varje gång du vistas på arbetsplatsen? 
Ja  ofta  Sällan                           Nej 
28  9 

3. Brukar du läsa APD planen? 
Ja  Ofta  Sällan                           Nej 
3  15  15  4 

4. Får du vara med och bestämma under planeringsmötena? 
Ja  Ofta  Sällan                           Nej  
3  16  12  6 

5. Får du tillräckligt med information för att kunna utföra ett arbete? 
Ja  Ofta  Sällan                           Nej 
24  13   

6. Har du haft problem med att hitta rätt material/verktyg? 
Ja  Ofta  Sällan                           Nej 
7  7  18  5 

7. Har du haft problem i produktionen som orsakats av leveransen och logistiken? 
Ja  Ofta  Sällan                           Nej 
3  13  17  4 

8. Alla Leveranser ankommer i rätt tid? 
Ja  Ofta  Sällan                           Nej 
6  24  6  1 

9. Alla leveranser innehåller rätt produkter, antal, kvalitet? 
Ja  Ofta  Sällan                           Nej 
13  23  1  

10. Alla leveranser lastas av på rätt plats? 
Ja  Ofta  Sällan                           Nej 
13  20  4 

11. Förbättringar i leveransen och skyddsutrustningen kan påverka mina insatser på bygget? 
Ja  Kanske                           Nej 
22  12  3 
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12. Hur tycker du att man ska göra för att öka effektiviteten på arbetsplatsen och minska 
olyckshändelserna?  

 Mer givande möten och bättre kommunikation mellan yrkesgrupperna. 

 Hålla rent på gården så det inte ligger massa onödigt material i vägen. 

 Städning utomhus och inomhus. 

 Förberedelser inför byggstart. 

 Bättre projektering. 

 Säg till att alla använder rätt verktyg och skyddsutrustning. 

 Ha täta avstämningsmöten med personal på arbetsplatsen, informera vad som 
händer och vad som är på gång. 

 Förbättringar i logistik, informera och dubbelkolla att allt stämmer. 

 Ögonkontakt med maskinförarna och inte springa på arbetsplatsen. 
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7.0 Analys 
I det här kapitlet redovisas resultat från enkätintervjun som besvarades av de flesta arbetare som 
närvarade på arbetsplatsen i samband med platsbesöket. Syftet var att undersöka vad arbetarna 
tyckte om arbetsplatsen och om hur ledningen fungerar och arbetar. Enkäten innehöll elva 
kryssfrågor och en förklaring fråga. Totalt svarade 37 arbetare på enkät frågorna som berörde logistik 
och skyddsutrustning.  
I detta kapitel redovisas även en sammanknytning av de två intervjuer som gjorts med platscheferna 
från båda projekten.  
för att kunna minska risken för arbetsskador och olyckor då behövs ett samarbete mellan alla aktörer 
på den svenska byggmarknaden som befinner sig på byggarbetsplatsen såsom platschefer, 
arbetsledare, och hantverkare.    
En arbetsgivare är skyldig att bedöma all risker som möjligen kan orsaka en fara eller en olycka på 
arbetsplatsen, denna bedömning ska ske med hjälp av arbetstagare som finner sig på arbetsplatsen.  
Arbetsgivaren ska bedöma de riskerna varje gång hantverkarna håller på att göra en ny uppgift eller 
håller på att jobba på en ny arbetsmiljö. Bas-U ska informeras av arbetsgivaren angående alla möjliga 
risker på byggarbetsplatsen som kan orsaka eventuella skador.  

7.1 Intervjuer 
Båda respondenterna tycker att säkerheten är tillräckligt bra på projekten men det kan förbättras. 
Anledningen till att projektcheferna säger att det går att förbättra är för att de ser vart problem 
uppstår och vilka åtgärderna är. Sjögren (projektchef) säger att ledningen vet hur man ska förbättra 
säkerheten och det ska gå till genom att ”tvinga” arbetarna till att utföra ett antal aktiviteter 
dagligen. Dessa aktiviter är direkt kopplade till effektivitet och säkerhet. Sätta rutiner för att städa 
och använda skyddsutrustning samt att föra bort material som inte kommer till användning är tre av 
flera aktiviteter som ökar säkerheten och effektiviteteten. Dessa aktiviteter kan kopplas till de ”5 S” 
inom Lean, se kapitel 4.1.3. 

APD-planen är ett verktyg som bidrar till att man håller en strukturerad och organiserad arbetsplats. 
Detta verktyg utnyttjas inte fullt ut på arbetsplatsen. Man lägger mycket tid i projekteringsskedet för 
att upprätta en APD plan. Därefter lägger man APD planen i kontoret på byggplatsen och man tar 
nästan ingen hänsyn till den, detta gäller speciellt hantverkare. Ledningen lägger inte ens tid på att 
uppdatera APD planen. Detta bidrar till att värdet av APD planen minskar. 
Sjögren (platschef) säger att i Väppeby äng projektet har APD planen uppdaterats endast 1 gång i 
december 2018 då man var färdig med att gjuta plattan. 

Fänström(projektchef) berättar att KV. Rosen projektet ligger i en tidig fas i produktionen. Självklart 
ska vi försöka att uppdatera den så gott vi kan men vet att man har tagit mindre hänsyn till APD 
planen i tidigare projekt. 

Att ha informationsmöten med de involverade i projektet kan vara bra, så länge det inte blir som ett 
”tråkigt” möte är svar som tillhandhölls i samband med intervjun med bägge projektledare. 
Informationsmöte kan öka medvetenheten för arbetarna vad gäller regler och säkerhet samt att den 
kan ersätta APD planen på sätt och vis.  
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7.2 Enkätundersökningen  
Enkätundersökningen som utfördes i samband med platsbesöket till båda två 
byggarbetsplatser kunde ge en tydlig bild på hur den verkliga situationen ser ut i dagsläget 
på byggarbetsplatser. Troligtvis har flera arbetsplatser likadana brister som påverkar 
effektiviteten och säkerheten. I ett tidigt skede i projekteringen har man konstaterat att 
projekteringsgruppen arbetat för att motverka och eliminera dessa problem som sker under 
produktionen då det är ett ofta förekommande problem.   

Förklaring till frågor 1 och 2. 
Frågorna 1 & 2 ställs för att ta få en blick på vad arbetare tycker om arbetsplatsens säkerhet ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. I samband med det frågas även hur ofta arbetarna använder sina personliga 
skyddsutrustningar. 
Vad arbetarna tycker om arbetsplatsen och hur ofta de använder skyddsutrustning är intressant för 
att kunna dra slutsatser om hur säker arbetsplatsen är och hur arbetarna sköter sig vad gäller 
personligt skydd.  
 

1- Hur upplever du säkerheten på din arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv? 

 
 

2- Använder du skyddsutrustningen varje gång du vistas på arbetsplatsen? 

 
 
Kommentar: 
Majoriteten av de deltagande i enkätundersökningen svarade att arbetsplatsen är säker (84 %) och 
att de använder skyddsutrustning varje gång de vistas på arbetsplatsen(76 %).  
Detta resultat tyder på att de flesta arbetarna på båda arbetsplatserna är nöjda med den säkerheten 
som finns på arbetsplatsen och använder den skyddsutrustning som krävs. 
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Förklaring till fråga 3: 
Den tredje frågan är avsedd för APD-planen. Syftet är att undersöka om arbetare på byggplatsen tar 
hänsyn till informationen som finns i APD planen då den anses som ett hjälpmedel som skapar en 
effektiv och fungerande byggarbetsplats. 
 

3- Brukar du läsa APD-plan? 

 
 
Kommentar: 
Det visade sig att 19 av 37 arbetare läser APD planen sällan eller inte alls. Detta resultat var förväntat 
då APD-planen finns endast i arbetsplatsens kontor. De flesta hantverkare går direkt till byggplatsen 
när de kommer in till arbetsplatsen. Även ledningen tar inte hänsyn till APD planen och ser inte det 
som ett hjälpmedel för att effektivisera arbetet  
 
Förklaring till fråga 4: 
Syftet med denna fråga är att undersöka om arbetare får säga sitt och ge förslag under 
produktionens gång. I många fall har hantverkarna bättre koll på arbetsplatsens utformning då de 
vistas där mer. Det kan förekomma att vissa leveranser eller aktiviteter utförs vid fel tillfälle och det 
kan minskas om alla på byggarbetsplatsen får delta i planeringen  
 
 

4- Får du vara med och bestämma under planeringsmötena? 

 
 
Kommentar: 
Nästan hälften av arbetarna får inte delta i planeringsmöten. Majoriteten av arbetarna är anställda 
av underentreprenörer. Det betyder att de kommer till arbetsplatsen, gör sitt jobb och går därifrån. 
Det är upp till arbetsledarna att informera och kommunicera för att slippa dubbelarbete. 
Att inte kunna delta i planeringsmöten kan medföra förseningar både internt i byggarbetsplatsen och 
externt vad gäller leveranser. Exempelvis kan betongarbetare ligga efter i planeringen och 
betongleverans ankommer.   
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Förklaring till fråga 5: 
Frågan syftar till att undersöka hur kommunikationen mellan ledningen och arbetarana fungerar. Om 
värdefull information överlämnas för att upplysa arbetarna om viktig information som underlättar 
och effektiviserar arbetet och eliminerar dubbelarbete som slösar både tid och resurser i form av 
material. 
  

5- Får du tillräckligt med information för att kunna utföra ett arbete? 

  
Det visade sig att majoriteten får tillräckligt med information för att utföra ett arbete. Detta resultat 
beror på att kommunikationen mellan arbetarna från varje entreprenadföretag fungerar bra. Flera 
underentreprenörer betyder att det förekommer flera arbetsgrupper som ansvarar för ett visst 
arbete. Dessa grupper får information från en arbetsledare som finns på ett aktuellt projekt eller får 
det direkt från företaget de kommer ifrån. Underentreprenörer behöver inte hålla koll på hela 
projektet då de utför endast ett fåtal uppgifter och lämnar arbetsplatsen. 
 
Förklaring till fråga 6: 
Frågan syftar till att få yrkersarbetarnas syn på om de hittar rätt material/ verktyg på rätt plats. 
Denna fråga kopplas till APD planen och till kommunikationen. Har man en uppdaterad tidplan och 
god kommunikation med alla på byggarbetsplatsen så utsätts man inte för likanada problem. 

6- Har du haft problem med att hitta rätt material/verktyg? 

 
Kommentar: 
5 av 37 deltagare svarade nej till denna fråga. Det betyder att de 32 resterande arbetare har haft 
problem med att hitta material/ verktyg i produktionen. Majoriteten har haft problem någon gång 
med att hitta material/ verktyg. Dessa problem påverkar produktionen, även om det inte 
förekommer ofta men det har en stor verkan på effektiviteten och säkerheten. Risken med att inte 
hitta rätt verktyg kan resultera att yrkesarbetaren väljer att utföra arbetet på ett annat sätt som kan 
vara riskfylld. I Väppeby äng projektet skadade en snickare sig själv och sjukskrevs i mer än en månad 
då han valde att använda sitt ben som stöd för att ställa en regel rakt. En spikpistol användes för att 
spika fast regeln och då inträffade olyckan. Yrkesarbetaren sköt sig själv i benet med spikpistolen och 
skadade sig alvarligt. Att behöva leta efter material medför att man slösar tid och att man kan råka ut 
för belastningsskada om materialet ska bäras till rätt plats.  
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Förklaring till frågorna 7: 
Dessa frågor är ställda i syfte att kunna få en överblick på vad arbetarna tycker om hur logistiken 
fungerar och om det följer tidplanen och APD planen. Problem i logistiken kan orsaka stora problem 
för företag då alla aktiviteter i produktionen är beroende av varandra. En säkerhetsrisk är att 
arbetarna tvingas åka och köpa material själva bara för att inte stoppa produktionen. Effektiviteten 
på arbetsplatsen styrs till stor del av tillgången till material och till rätt verktyg samt god arbetsmiljö.  
 
 

7- Har du haft problem i produktionen som orsakats av leveransen och logistiken? 

 
Kommentar: 
Endast 4 deltagare svarade ”Nej” till frågan denna fråga. Detta resultat kommer till följd av man inte 
utför de aktiviteter som förebygger åtkomsten för likadant problem. Tidplan och planering samt 
uppföljning krävs för att minska risken för uppkomsten av dessa problem. 33 av de 37 deltagarna har 
svarat att de har haft problem i produktionen som orsakats av leveransen och logistiken men 
frekvensen varierar från arbetare till arbetare. För vissa förekommer likadana problem väldigt ofta 
och för andra brukar problemet förekomma då och då. 
 
Förklaring till frågorna 8: 
Den åttonde frågan är en följd frågan till den sjunde frågan. Att inte uppdatera tidplanen kan 
medföra att man inte håller koll på vart man är i produktionsfasen. Konsekvenserna av att inte 
uppdatera tidplanen är att man missar att beställa material i rätt tid. För tidig leverans kan innebära 
att produkten som ankommer går till spill. Exempel på en vara som måste användas direkt är betong. 
 

8- Alla Leveranser ankommer i rätt tid? 

 
 
Kommentar: 
Majoriteten av deltagarna har svarat att det inte har inträffat förseningar i leveransen. Att alla 
produkter finns på plats när de ska komma till användning kan bero på att man faktiskt har koll på 
vart man ligger i produktionstidplanen. Det kan förekomma att arbetsledare åker själv och köper 
material från varuhus som ligger i närheten av byggplatsen. Effektiviteten minskar samt risken för 
olyckor höjs då man är utanför produktionsområdet. 
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Förklaring till frågorna 9 
Denna fråga ställs med syfte att undersöka hur leveranser som helhet uppfattas av arbetarna. Att 
leveranserna håller en god kvalitet bidrar till att effektiviteten ökar samt att man slipper lämna 
arbetsplatsen för att köpa material. Resultatet kommer även att ge en fördjupad blick på hur 
logistiken fungerar som helhet ute i produktionen.  
 

9- Alla leveranser innehåller rätt produkter, antal, kvalitet? 
 

 
Kommentar: 
Positiva svar från deltagarana vad gäller leverans kvaliteten. Detta beror på ett gott samarbete 
mellan arbetsledarna och leverantören. Arbetsledare ansvarar för att beställa varor som används i 
samband med produktionen. Att leveranser ankommer i rätt kvalitet betyder att leverantören utför 
ett bra jobb. Tolkningen av detta resultat är att logistikproblem i det här fallet beror på byggföretaget 
och inte leverantören.  
 
Förklaring till frågorna 10: 
Syftet med denna fråga är att undersöka om leveranserna lastas av på rätt plats. Resultatet är 
beroende av kommunikationen mellan arbetarna på arbetsplatsen, APD-planen och sist men inte 
minst tidplanen. APD planen visar vart material ska placeras, tidplanen visar om en aktivitet är 
slutförd och att man kan placera på just den platsen och kommunikationen bidrar till att man 
minskar risken för att placera på fel platser som är avsedda för annat.  
 

10- Alla leveranser lastas av på rätt plats? 
 

 
 
Kommentar:  
Majoriteten av deltagarna svarade att leveranser lastas oftast av på rätt plats. 13 av 37 svarade ”ja” 
till den frågan. Det betyder att de resterande 24 deltagaren har någon gång haft problem med att 
leveranser lastas av på fel plats. Följden till att produkter lämnas på fel plats är att arbetarna slösar 
tiden på att flytta material till rätt plats. Att flytta material på arbetsplatsen är en aktivitet som slösar 
tid och sätter arbetarna i risk för att skada sig. Att inte leverera på rätt plats kan kopplas till 
belastningsskador.  
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Förklaring till frågan 11:  
Denna fråga ställs för att undersöka om logistik och skyddsutrustning berör arbetarna och kan 
effektivisera deras insatser på bygget.  
 
Förbättringar i leveransen och skyddsutrustningen kan påverka mina insatser på bygget? 
 

 
Kommentar: 
Majoriteten, 22 av 37 arbetare svarade ”Ja” till den frågan. Det betyder att logistik och 
skyddsutrustning är en viktig del i produktionen som påverkar arbetarna på ett direkt sätt.  
Resultatet av denna fråga visar att arbetarna är villiga att arbeta både säkrare och effektivare med 
hjälp av bättre logistik och skyddsutrustning. 
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8.0 Slutsats 
Går det att mäta/ påvisa att användning av korrekt skyddsutrustning i ett tidigt skede i produktion 
bidra till ökad effektivitet och säkerhet? 
Att från början använda korrekt skyddsutrustning, god planering, och uppföljning bidrar till att man 
får ökad effektivitet. Detta kunde konstateras då resultat av frågor 1 & 2 i enkätundersökningen visar 
att arbetarna tycker att säkerheten på byggarbetsplatserna är relativt hög vilken beror på att 
trefjärde delar av hantverkare brukar använda skyddsutrustningar.  

Brister på användning av skyddsutrustning är ett känt problem på flera byggarbetsplatser. 
Majoriteten har svarat att de använder skyddsutrustning men detta stämmer inte i samband med 
platsbesöket och intervjun med platscheferna. Det är därför enkätundersökningen inte räknas som 
ett fullständigt resultat. Yrkesarbetare kan svara på detta sätt då de vill undvika att bli tvungna till att 
använda skyddsutrustningen. Anledningar som står bakom det är många, inte bara att vissa 
hantverkare inte tycker om att använda skyddsutrustningarna helt enkelt utan även vissa 
hantverkare tycker att hantverkare som använder skyddsutrustning saknar kunskap och erfarenhet. 
Med hjälp av morgonmöten, utbildning och uppföljning kommer arbetarna att använda 
skyddsutrustningen mer. 

Skyddsutrustningen bidrar till ökad effektivitet på ett indirekt sätt. Man arbetar inte snabbare direkt 
när man tar på sig skyddsutrustningen. Men när en olycka inträffar då skadas man mildare jämfört 
med när man inte bär skyddsutrustning. Man slipper även vara borta från jobbet under en längre 
period. Självklart finns det ersättningsarbetare som arbetar när den ordinarie hantverkaren är borta 
men det tar tid för att ersättningsarbetaren etablerar sig på arbetsplatsen. Man fortsätter med en 
aktivitet som någon annan har påbörjat. 

 
Kan förbättringar i logistiken kopplas till minskade olyckshändelser och effektivare arbete? 
Logistik inom byggproduktion betraktas som en viktig del av projektet. Detta för att logistik har direkt 
koppling till säkerheten och arbetseffektiviteten. Ett fel i logistiken leder till förseningar i företagets 
tidsplaner och kan även bidra till ökning i antal olyckor. Det är möjligt att minska antal 
olyckshändelser och öka effektiviteten på byggarbetsplatserna genom att förbättra logistiken. 
Resultatet från enkätundersökningens visar att det finns brister i logistiken. leveranser som inte 
innehåller de ”7 Rätten” förekommer i dessa projekt. 

Att leveranserna lastas på fel plats innebär att hantverkarna får extra jobb för att bära materialet till 
rätt plats. Oftast går det inte att flytta materialet med maskiner i arbetsplatsen. Exempelvis är 
gipsskivor som levereras framför dörren på bottenvåning. Dessa skivor måste bäras för hand in till 
huset. Det kan handla om att bära gipsskivorna några enstaka våningar. Risken för 
överbelastningsolyckor ökar och effektiviteten på byggplatsen minskar. Detta exempel visar en tydlig 
bild på att logistik har direkt koppling till effektiviteten och olyckorna.  

Logistik bidrar till ökad arbetseffektivitet då leveranser av byggmaterial kommer i rätt tid, innehåller 
rätt produkter, rätt mängd och kvalitet. Majoriteten av deltagarna svarade att oftast ankommer 
leveranser enligt planeringen. Dock har det förekommit problem i logistiken. Leveranser som 
kommer vid fel tidpunkt till fel plats på byggplatsen har inträffat. Arbetsledare har vid enstaka gånger 
missat att beställa leveranser. Detta medför förseningar i produktionen. Konsekvenserna av dålig 
logistik blir då förseningar i produktionen samt utmattning av personalen och slöserier i form av spill 
på grund av att material inte kan lagras på platsen under en längre period. Logistik kan bidra till ökad 
effektivitet och minskar risken för arbetsskador. Med hjälp av APD- plan, Tidplan, kommunikation 
och noggrant arbete kan logistiken utvecklas. 
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9.0 Rekommendationer  
 
I detta kapitel redovisas lämpliga lösningar som bidrar till förbättringar för effektivare och säkrare 
arbetsplats. Dessa lösningar har utvecklats i samband med projektet och syftar på att eliminera 
tidsförlusterna och riskerna på arbetsplatsen som förekommer på grund av dålig logistik och 
skyddsutrustning. 

9.1 Skyddsutrustning  

Bristen på användningen av skyddsutrustningarna kan bero på olika anledningar.  
Att öka medvetenheten om vilka risker förekommer i en byggarbetsplats genom att utbilda 
personalen kan medföra att arbetarna ändrar sina tankesätt och använder utrustningen oftare eller 
hela den tiden de vistas på arbetsplatsen. Man behöver inte utbilda personalen under en längre 
period. Det räcker med att hålla informationsmöten, varje morgon eller en gång vid början av varje 
ny aktivitet.  

Vi rekommenderar företaget att utföra ett morgonmöte med hantverkare på byggarbetsplatserna. 
20 minuter i början av varje vecka kan vara tillräckliga för att påminna arbetarna att använda sina 
personliga skyddsutrustningar samt berätta vilka risker det förekommer. Man ska även utnyttja tiden 
för att gå igenom veckoschemat, alltså vilka aktiviter som väntas ske den veckan.  Mötet ska anpassas 
till publiken. Har man utländsk arbetskraft så ska man anpassa mötet så att de förstår. Sträv alltid 
efter att informationen ska uppfattas av majoriteten av publiken. Använd kroppsspråk för att 
underlätta. 

Inför regler på att använda skyddsutrusning hela tiden. Det räcker med hjälm, väst och skyddsskor. 
Andra typer av skyddsutrustning som ögonskydd, hörselskydd etc. kan anpassas efter aktivitet 
Reglarna finns för att människor ska bryta, vilket betyder att oavsett hur hårt ett företag så kommer 
det finnas några arbetare som inte ska följa reglar. Detta är räknat till mänskliga faktorer när det 
gäller en olycka på byggarbetsplatserna. Det betyder att den lösningen inte kommer at eliminera 
skadorna helt men den kommer att minska risken för att en alvarlig skada inträffar  

9.2 APD-Plan och logistik: 
I dagsläget använder företaget en enkel APD-plan på byggarbetsplatserna i form av A4 papper som 
finns endast i kontoret. APD planen är ett verktyg som illustrerar arbetsplatsen. Detta verktyg 
uppdateras inte kontinuerligt och används inte på rätt sätt. Vi anser att en uppdatering av APD-
planen kan medföra till förbättring på logistiken. APD-planens utveckling ska utföras genom att 
företaget ger ansvar till någon i ledningen att bli APD-plan ansvarig. Uppgifterna är att uppdatera 
APD-planen och ser till att ADP-planen används och följs.  

9.3 Kommunikation och arbetsdigitalisering: 
Dålig kommunikation leder oftast till missförstånd och dubbelarbete. Leveranser hamnar på fel 
platser på bygget och leder till att man tvingas flytta materialet för hand eller att materialet förstörs 
då den inte kommer till användning direkt. För att lösa detta problem har vi konstaterat att 
digitalisering på arbetsplatsen löser problemet. Digitalisering i form av 3D APD planer, 
kommunikation vi mobil applikationer och beställningar via endast en applikation där arbetsledare 
kan se att beställningar har gjort. Arbetsdigitaliserings syfte är att underlätta kommunikationen 
mellan alla aktörer som samarbetar i produktionen med hjälp av en applikation. En sådan applikation 
kan användas för att underentreprenörerna ska rapportera vad de utförde under arbetsdagen och 
vad de kommer att utföra under nästkommande arbetsdag. Applikationen ska innehålla en checklista 
där arbetsledarna och platscheferna kan bocka av alla aktiviteter som är slutförda.  
APD- planen kan ritas i Bluebeam eller Revit och kompletteras med NavisWorks. Dessa program är 
bara ett exempel för vägledning. 
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https://www.cpapracticeadvisor.com/tax-compliance/article/12127784/improve-your-firms-tax-production-by-eliminating-muda
https://www.abaxsverige.se/Blogg/ABAX-Worker/Byggbranschen-och-digitaliseringen
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerarbetsplats_2019_low.pdf
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerarbetsplats_2019_low.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1257776/FULLTEXT01.pdf
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerarbetsplats_2019_low.pdf
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerarbetsplats_2019_low.pdf
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/fragor-och-svar-om-byggnads--och-anlaggningsarbete2/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/fragor-och-svar-om-byggnads--och-anlaggningsarbete2/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1184459/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:685284/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:956035/FULLTEXT01.pdf
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10.3 Bild källor 

Figur3.1 Vallvägen 2, bilden tagen från Google maps (2019-04-01) 
https://www.google.com/maps/place/Vallav%C3%A4gen+2,+746+51+B%C3%A5lsta/data=!4m2!3m1
!1s0x465fae32dd9cfb9d:0x70f00e5f5dff0890?sa=X&ved=2ahUKEwj-
2uXNzqLiAhVHpYsKHbQrDi0Q8gEwAHoECAoQAQ 
 

Figur3.2.1 Liljegatan 2, bilden tagen från Google maps (2019-04-11) 
https://www.google.com/maps/place/Liljegatan+2,+753+26+Uppsala/@59.859011,17.6547686,16.7
2z/data=!4m5!3m4!1s0x465fcbff0f36bf3d:0xc10eb8258eb8bdfa!8m2!3d59.8589904!4d17.6563127 
 

Figur 4.1.3A (Överblick av slöseriets olika delar2015) 
https://www.cpapracticeadvisor.com/tax-compliance/article/12127784/improve-your-firms-tax-
production-by-eliminating-muda (Hämtad 2019-04-17) 
 

Figur: Vinnova, Bygg 4.0 – Så kan digitaliseringen sänka kostnaderna och öka 
kvalitetenbyggbranschen. 
https://www.abaxsverige.se/Blogg/ABAX-Worker/Byggbranschen-och-digitaliseringen(Hämtad 2019-
04-17) 

 

Figur 4.2.3 Säker arbetsplats, 2018, skydda i Sverige AB 
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerar
betsplats_2019_low.pdf(Hämtad 2019-04-17) 
 

 
Figur 4.2.4 Säker arbetsplats, 2018, skydda i Sverige AB 
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerar
betsplats_2019_low.pdf(Hämtad 2019-04-18) 
 
 
 
 
Figur 4.2.5 Arbetsmiljöverket, Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen2017. 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-
och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-
5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A 
(Hämtad 2019-04-18) 

 
 
Figur 4.2.6 Arbetsmiljöverket, Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen 2017. 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-
och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-
5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-

jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A(Hämtad 2019-04-24) 
 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Vallav%C3%A4gen+2,+746+51+B%C3%A5lsta/data=!4m2!3m1!1s0x465fae32dd9cfb9d:0x70f00e5f5dff0890?sa=X&ved=2ahUKEwj-2uXNzqLiAhVHpYsKHbQrDi0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.google.com/maps/place/Vallav%C3%A4gen+2,+746+51+B%C3%A5lsta/data=!4m2!3m1!1s0x465fae32dd9cfb9d:0x70f00e5f5dff0890?sa=X&ved=2ahUKEwj-2uXNzqLiAhVHpYsKHbQrDi0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.google.com/maps/place/Vallav%C3%A4gen+2,+746+51+B%C3%A5lsta/data=!4m2!3m1!1s0x465fae32dd9cfb9d:0x70f00e5f5dff0890?sa=X&ved=2ahUKEwj-2uXNzqLiAhVHpYsKHbQrDi0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.google.com/maps/place/Liljegatan+2,+753+26+Uppsala/@59.859011,17.6547686,16.72z/data=!4m5!3m4!1s0x465fcbff0f36bf3d:0xc10eb8258eb8bdfa!8m2!3d59.8589904!4d17.6563127
https://www.google.com/maps/place/Liljegatan+2,+753+26+Uppsala/@59.859011,17.6547686,16.72z/data=!4m5!3m4!1s0x465fcbff0f36bf3d:0xc10eb8258eb8bdfa!8m2!3d59.8589904!4d17.6563127
https://www.cpapracticeadvisor.com/tax-compliance/article/12127784/improve-your-firms-tax-production-by-eliminating-muda
https://www.cpapracticeadvisor.com/tax-compliance/article/12127784/improve-your-firms-tax-production-by-eliminating-muda
https://www.abaxsverige.se/Blogg/ABAX-Worker/Byggbranschen-och-digitaliseringen
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerarbetsplats_2019_low.pdf
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerarbetsplats_2019_low.pdf
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerarbetsplats_2019_low.pdf
https://www.skydda.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/PDFs/SE/Skydda_sakerarbetsplats_2019_low.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/risker-och-sakerhetsarbete-i-byggbranschen-kunskapssammanstallningar-rap-2017-5.pdf?fbclid=IwAR1N3q_g6ljSE-jA5EbfwIRcR2Qis4CAj438lUwxQGbRgzKJIr6lDos8d7A
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Figur4.2.6A Arbetsolyckor och sjukförsäkring i byggbranschen 2017, AFA försäkringar. 

https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-

och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf(Hämtad 2019-04-24) 

Figur4.2.6B Arbetsolyckor och sjukförsäkring i byggbranschen 2017, AFA försäkringar. 

https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-

och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf(Hämtad 2019-04-24) 

Figur4.2.6C Arbetsolyckor och sjukförsäkring i byggbranschen 2017, AFA försäkringar. 

https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-

och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf(Hämtad 2019-04-24) 

Tabell 4.2.7 Arbetsmiljöverket, Vibrationer 2009. 
https://www.av.se/globalas sets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-vibrationer-faktablad-2009-

09.pdf(Hämtad 2019-04-24) 
 
Bilden på framsidan är tagen av Saad Betti i samband med platsbesöket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf
https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf
https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf
https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf
https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf
https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-arbetsolyckor-och-sjukskrivningar-i-byggbranschen.pdf
https://www.av.se/globalas%20sets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-vibrationer-faktablad-2009-09.pdf
https://www.av.se/globalas%20sets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-vibrationer-faktablad-2009-09.pdf
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