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SAMMANFATTNING 
Vid jämförelser mellan olycksrisker i olika branscher i Sverige är byggbranschen 
en av de mest utsatta. JM har satt upp en nollvision när det gäller skador på 
arbetsplatserna. Det jobbas också hela tiden aktivt för att minska dessa risker 
men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. 
Denna rapport är en granskning av JMs rutiner för att förhindra framtida olyckor. 
Den bygger på litteraturstudier, intervjuer, platsbesök och en enkätundersökning 
bland hantverkare på JM. 
 
När det gäller att förebygga olyckor är det viktigaste att få alla att ta säkerheten 
på allvar och att uppehålla ett intresse för det preventiva skadearbetet. 
Att vara vaksam mot riskerna är den det absolut bästa sättet att undvika olyckor, 
om en förståelse finns på arbetsplatserna blir det också betydligt lättare att få 
gensvar för att genomföra förändringar i utrustning, arbetsrutiner och metoder. 
Det är i slutändan alltid den enskilda personen som måste ta ansvar för sin egen 
säkerhet. 
 
De problem vad gäller det förebyggande säkerhetsarbetet under projekteringen 
som påtalats på arbetsplatserna återfinns i anvisningarna för projekteringen. Det 
tolkar jag som att problemen är välkända men kräver andra lösningar för att 
elimineras. 
Klagomål på graden av medbestämmande har framkommit under arbetet både 
från hantverkare och platschefer. Kommunikationen bör alltså förbättras mellan 
parterna. Ett sätt är att hålla fler arbetsberedningar än vad som görs idag. 
Med en större insikt i varandras arbete skulle många problem inte behöva uppstå. 
Det skulle underlätta om alla förstod tankebanorna som lett fram till olika 
lösningar och på så sätt skulle det antagligen kännas mer motiverande att 
utarbeta lösningar på uppkomna problem istället för att kritisera konstruktionen. 
 
När det gäller inköpen ser det ut på liknande sätt, det finns redan regler uppsatta 
för att undvika just de problem som ser ut att uppstå, men dessa regler ser alltså 
inte ut att räcka till. 
 
Erfarenhetsåterföring är en mycket viktig del av det förebyggande 
skadeskyddsarbetet. Utan tillvaratagande av erfarenheter kan aldrig arbetet 
utvecklas.  
Erfarenhetsåterföringen delas här upp i två olika områden där förbättringar kan 
göras på JM, tillbudsrapportering och tillvaratagande av förslag till förändringar.  
Tillbudsrapporteringen handlar om att dokumentera och undersöka orsakerna till 
tidigare inträffade olyckor eller incidenter. 
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Idag anmäls för få tillbud, därför förloras information om potentiella 
olycksrisker. Även små incidenter kan, vid stor upprepningsgrad, kräva en 
förändring. 
Åtgärderna kan göras i form av förändringar och strukturering av dagens rutiner 
samt en högre grad av positiv respons vid rapportering och spridning av 
konstruktiva idéer. 
 
Varselkläder, alltså arbetskläder med delar av fluorescerande material och med 
reflexer, ökar synbarheten betydligt, vilket gör att olycksriskerna minskar under 
kranarbeten och vid kontakt med fordonstrafik. 
Användningen av varselkläder borde bli betydligt större på JM än vad den är 
idag, dock har reflexer denna säsong satts på alla vinterkläder och hjälmar vilket 
är en mycket bra början. 
 
Bygghissarna har på ett par av arbetsplatsbesöken påtalats som ett riskobjekt, då 
främst säkerheten vid stannplanen som endast avgränsas av enkla bommar. 
Eftersom bygghissarna inte ägs av JM utan hyrs in till varje projekt kan endast 
önskemål till förändringar påtalas i ett försök att påverka. För att få igenom 
önskemålen krävs också att JM är beredda att betala ett något högre pris för en 
högre säkerhet. 
 
Enkätundersökningen som genomförts är uppdelad på områdena: Inledande 
frågor, allmänt om olyckor, säkerhetsutrustning, psykiska faktorer, skador och 
övrigt. 53 ifyllda exemplar samlades in från sju olika arbetsplatser. 
 
Intresset för arbetsmiljöfrågor upplevs allmänt som mycket stort på JM, vilket 
kommer att göra eventuella förändringar lättare att genomföra. Förhoppningsvis 
innebär att ämnet tas på allvar också att stora framsteg kommer göras även under 
de kommande åren. 
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ABSTRACT 
By comparisons between accident risks in different sectors in Sweden, the 
building sector is one of the most dangerous. JM has formulated a vision of zero 
harmed in their workplaces. The job of achieving this vision continues constantly 
but there is still a lot left to do. 
This report is a review of the procedures at JM to prevent future accidents. 
It is built on literature studies, interviews, visits at construction sites and a 
questionnaire survey among construction workers at JM. 
 
The most important thing when it comes to prevention of accidents is to get 
everybody to realize the importance of security and to detain the interest of 
preventive work against health risks. 
To be protective against risks is the best way to avoid accidents. If there exists an 
understanding at the workplaces it becomes a lot easier to get sympathies for 
implementation in equipment, work procedures and methods. 
In the end it is always the individual person who must take responsibility for his 
own safety. 
 
When it comes to the problems with the preventive security work during the 
planning, which has been called to attention at the construction sites, they are 
found in the instructions for the planning. I think it shows that the problems are 
well known but enquires other solutions to be eliminated. 
A complaint on the degree of influence has been brought to my attention from 
both construction workers and working managers during this work. The 
communication is therefore in need of improvement between all parties. One 
way to achieve this is to more frequently ask to work preparation meetings than 
what is done today. 
With larger understanding of each others work, many of the problems wouldn’t 
have to occur. It would make things a lot easier if everybody involved knew 
about the thoughts which have led to different solutions. If the thoughts were 
known, it would probably feel more motivated to work with solutions of quickly 
arisen problems instead of criticizing the whole construction.  
 
When it comes to purchasing, it appears to be similar. There are already rules 
made to avoid the problems which seems to occur. The rules which exist today, 
therefore, don’t seem to be enough.  
 
Re-transfer of experiences is a very important part of the preventive work against 
accidents. Without learning by experiences there will not be any development. 
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The work with re-transferring earlier experiences are here divided in two 
different areas, improvements that can be made at JM, reporting incidents and 
collecting propositions for development. 
The work with reported accidents acts about documentation and examination of 
the causes that led to earlier occurred accidents or incidents. 
 
Today, much too few incidents are reported, therefore information of potential 
accident risks are lost. Even small incidents can, if repeated, demand changes. 
Measures can be made in form of corrections and structuring of the procedures 
existing today and a higher degree of positive response to reports and 
information about constructive ideas. 
 
Work wear with parts of fluoresced material and reflectors, largely increases the 
visibility. This leads to decreased accident risks in contact with construction 
cranes and vehicles. The use of these clothes is proposed to be largely increased 
at JM. This season reflectors have been put on the winter wear and the helmets 
which is a really good start. 
  
The temporary elevators have on a few work places been called to attention as an 
object of risk. The risks occur at the floor flats which only has a single bar as 
blockade. Since the elevators are not owned by JM, they are rented for each 
project; the only possibility to make a change is to try to influence the elevator 
companies. In order to make the wishes come true it is required that JM is ready 
to pay a higher price for a higher security. 
 
The questionnaire survey which was implemented was divided into six areas, 
introductory questions, accidents, safety equipment, physical factors, body 
damages and other questions. 53 copies were collected from seven different 
workplaces. 
 
The interest for the work environment is generally experienced as very good at 
JM. It will make possible changes a lot easier to implement. 
The fact that the matter is being taken seriously will hopefully lead to large 
progress in the area during the following years. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
 
På JM, liksom på de flesta andra företag i byggbranschen har man problem med 
skador och olycksfall i arbetet. År 2005 var andelen långtidssjukskrivna bland 
tjänstemännen 2 procent och bland hantverkarna 4,8 procent. Bland hantverkare 
är det framförallt förslitnings- och fallskador som ger upphov till 
långtidssjukskrivning (62 procent)1 . 
JM Entreprenad vill, genom att utreda rutiner och orsakerna till olyckor, försöka 
minska antalet sjukskrivningar bland sina medarbetare. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Arbetet är tänkt att fungera som en källa till idéer inför det fortsatta 
arbetsmiljöarbetet på JM. Jag har arbetat fram förslag på områden där 
effektiviseringar kan göras och min förhoppning är att några av dessa ska utredas 
vidare och i förlängningen leda till korrigerande åtgärder och minskade 
olycksrisker. 
 
Målet med arbetet är att presentera några förslag till förändringar i 
arbetsmiljöarbetet som kan medverka till att minska olycksriskerna på JMs 
arbetsplatser. 
 
 

2.2 Omfattning 

 
Skaderisker i byggnadsarbete är ett brett problem och det skulle vara omöjligt 
att, under den begränsade tid som finns till förfogande för denna rapport 
behandla hela området. Därför hanteras endast olyckor, inte förslitningsskador.  
 
Tyngdpunkten är tänkt att ligga på processer och rutiner i stort, inte på enskilda 
utrustningsdetaljer.  

                                                 
1 JMs Årsredovisning 2005 
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Områden som studerats är: Förebyggande olycksskyddsarbete under 
projekteringsskedet, rutiner för tillbuds- och skaderapportering, tillvaratagande 
och spridande av nya idéer, inköpsrutiner, säkerhet vid bygghissar, användande 
av varselkläder och erfarenhetsåterföring. 
 
 

1.3 Metod 

 
Som inledande moment gjordes en faktaanalys inom området olycksrisker. Som 
utgångspunkt valdes att studera statistik över arbetsskador från JM och från hela 
byggbranschen för att med hjälp av den skaffa en uppfattning om vad som är de 
vanligaste orsakerna till skador.  
En litteraturstudie gjordes där lagar, författningssamlingar böcker och artiklar i 
ämnet ingick. Litteraturstudiens syfte var att kartlägga vilka krav som finns på 
såväl arbetsgivare som arbetstagare när det gäller arbetsmiljön samt att finna råd 
och uppslag från andra undersökningar. 
Den första tiden genomfördes också intervjuer, bland annat med flera på JMs 
personalavdelning om deras arbete med arbetsmiljöfrågor. Syftet med dessa 
intervjuer var att skaffa en grund för det fortsatta arbetet . 
Under några veckor besöktes sedan totalt sju arbetsplatser, både på JM och på 
JM Entreprenad. Under besöken genomfördes intervjuer av platschefer, 
kontroller av säkerhetsutrustning och rutiner, samt anmärkningar på 
skyddsrondsprotokollen. Besöken avslutades med en enkätundersökning bland 
hantverkarna angående deras uppfattning om säkerheten, riskerna och psykiska 
arbetsmiljöfaktorer.  
Två ”Ordning och reda”-kontroller genomfördes, tillsammans med Magnus 
Rehbinder, skyddschef JM, för att studera hur rutinerna vid dessa fungerar samt 
var problemen uppstår och var arbetsplatsernas brister finns. 
 
Allt samlades ihop till en kartläggning av främst det förebyggande 
olycksfallsarbetet på JM inom områdena: Allmänt om olyckor och risker, JMs 
arbetsmiljöarbete, förebyggande skadeskyddsarbete, planering av arbetsmiljön 
under projekteringen, arbetsmiljökrav vid inköp, erfarenhetsåterföring,  
rapportering av tillbud, information om utrustning och tillvaratagande av idéer, 
varselkläder och bygghissar. 
Utifrån jämförelser med andra områden, uppslag från litteraturstudien samt egna 
tankar och idéer arbetades sedan några förslag till förbättringar fram inför det 
fortsatta arbetsmiljöarbetet. Denna rapport är en sammanställning av studien med 
tillhörande råd och tankar. 

 
 

12 
 
 



 
 

     
 Allmänt om olyckor och risker 

  
                   

 

 

2. OLYCKSRISKER 

2.1 Allmänt om olyckor och risker  

2.1.1. Olyckor 
Olycka är ett svårdefinierat begrepp som inte är särskilt lätt att mäta i 
verkligheten eftersom det inte har några klara begränsningar. Många försök till 
vetenskapliga definitioner har gjorts varav de flesta innefattar tre kriterier: 

• Det ska röra sig om en plötslig händelse. 
• Den ska resultera i eller kunna resultera i något negativt. 
• Den ska vara oavsiktlig. 

En definition som innehåller dessa tre kan skrivas som Plötsligt inträffade, 
oavsiktliga händelser som har medfört eller kan beräknas medföra skada. Dit 
räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller på människors 
handlande eller underlåtenhet att handla1. 
De negativa konsekvenserna kan utgöras av skador på person, egendom, 
verksamhet och miljö.2 I denna rapport behandlas dock endast personskador. 
 
Definitionen av olycka räcker emellertid sällan hela vägen, nästa fråga som 
uppstår är hur stora de negativa konsekvenserna ska vara för att händelsen ska 
betecknas som olycka. Vad räknas som olycka och vad är endast ett tillbud? Ett 
tillbud brukar beskrivas som en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa 
eller olycksfall.3  
Ett tillbud är här alltså en typ av incident som skulle kunna utvecklas till en 
olycka med personskador som följd.4  
 

2.1.2 Risker 
Ordet risk kan ha olika betydelse i olika sammanhang. I vardagligt tal menas en 
skadlig händelse som kan komma att inträffa men inte säkert gör det. Forskare 
använder ofta ordet risk i mer precis mening till exempel kan risk vara 
sannolikheten för att en skadlig händelse ska inträffa.5 Om skadans verkningar är 
kända kan risk betyda produkten av sannolikheten och skadans storlek. Inom 
statistiken benämns denna produkt som förväntat värde. Ordet får olika 

                                                 
1 Lagen om skydd mot olyckor, Hermelin, Schnell och Dryselius, 2004 
2 Riskhantering och fysisk planering, Strömgren, 2006 
3 AFS 2001:1 
4 Rapport av olycksfall eller tillbud, Bilaga - KTH Handbok III– Larminstruktion vid olycka 
5 Riskhantering och fysisk planering, Strömgren, 2006. 
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betydelser beroende på vad vi väljer att lägga för mening i det ingen betydelse är 
mer rätt än någon annan. Det finns alltså ingen sann definition men genom att 
definiera begreppet risk som en kombination av en slumpmässig händelse med 
negativa konsekvenser för människors liv, hälsa eller miljö och sannolikheten för 
denna händelse är ingen av betydelserna helt felaktig.6

  
För att anpassas till denna rapport korrigeras definitionen till en kombination av 
en slumpmässig händelse med negativa konsekvenser för människors hälsa och 
sannolikheten för denna händelse. 

 

2.1.3 Riskuppfattning 
Vi skapar oss alla en egen bild av hur allvarliga olika risker är. Vi har också 
väldigt olika uppfattning om hur stora och vilken typ av risker vi är beredda att 
utsätta oss själva och människor omkring oss för. Vissa av oss söker risker 
genom att syssla med idrotter som till exempel bergsklättring eller 
fallskärmshoppning medan andra gör allt för att undvika de flesta typer av risker 
de utsätts för i sin vardag. Utifrån vår egen personliga riskuppfattning tar vi 
sedan ställning till om, eller hur, vi bör förbereda oss för att undvika riskerna. 5
 
Många olika faktorer påverkar vår uppfattning om hur allvarlig en risk är. Saker 
som påverkar vår riskbedömning är till exempel: 

• Grad av frivillighet 
• Naturlig eller konstgjord riskkälla 
• Konsekvensens natur och omfattning 
• Tidigare erfarenheter av risken i fråga 
• Upplevd förmåga att kontrollera risken 
• Grad av personliga fördelar av riskkällan 
• Sympati eller antipati mot riskkällan 
• Publicitet om risken 
• Förtroende för den som uppskattar risken7 
 

Människor i allmänhet tenderar att tro att de själva är mindre sårbara än andra. 
Fenomenet kallas riskförnekande och är väldokumenterat genom många 
forskningsresultat. Det bygger på en övertro på den egna förmågan att 
kontrollera riskerna. Tendenserna är starkare när det gäller aktiviteter med 
upplevd hög kontrollerbarhet som till exempel bilkörning men kan även 
upptäckas när det gäller risker som i princip inte alls kan kontrolleras. Till dessa 
hör till exempel risken att drabbas av en jordbävning eller en speciell sjukdom.  
 

                                                 
6 Risker i tekniska system, Grimvall, Jacobsson och Tedéen, 2003 
7 Lagen om skydd mot olyckor, Hermelin, Schnell och Dryselius, 2004 
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Det kan ses som självklart att individer som utsatts för en olycka skapat sig en 
mer realistisk syn på den egna sårbarheten men så är inte alltid fallet.  
En stor påverkan på vår riskbedömning utgörs av vår kunskap om riskkällan. 
Risker där riskkällan är okänd för oss bedöms generellt vara större än de med en 
välkänd källa.5  
 

2.1.4 Missvisande mediebild 
Svenskarnas uppfattning om dödsolyckornas utbredning avviker kraftigt från hur 
det förhåller sig i verkligheten. Uppfattningen kan dock direkt härledas till 
medias olycksrapporteringar. De typer av olyckor som får stort genomslag i 
media är ofta dramatiska och har ett överblickbart förlopp, de framstår därför 
som vanligare än vad de i själva verket är medan andra typer av olyckor 
ignoreras helt. 
Mediernas bild av olyckor snedvrider vår riskuppfattning och kan till och med 
påverka till att samhällets resurser för olycksförebyggande verksamhet satsas på 
fel områden.  
Bara två procent av svenskarna är medvetna om att fallolyckor är den olyckstyp 
som kräver flest dödsolyckor av alla. Hela 83 procent av svenskarna tror felaktigt 
att det är trafikolyckorna som kräver flest dödsoffer.8  
Fallolyckorna med dödlig utgång är mer än dubbelt så många som 
trafikolyckorna men de rapporteras ytterst sällan i media. 9

 

2.1.5 Arbetsmiljörisker underskattas 
Utifrån dessa faktorer kan vi konstatera att arbetsmiljörisker generellt bedöms 
som mindre än de i själv verket är. De finns i den egna närmiljön, vi vet alltså 
ofta mycket om riskkällan, vi kan i viss mån kontrollera dem och de är frivilliga. 
Detta gör sammantaget att individen som utsätts för dessa risker tenderar att 
underskatta sin sårbarhet kraftigt. Personen vet att olyckorna sker men ser risken 
för att själv drabbas som liten. Precis som vid bilkörningen överskattas alltså den 
egna förmågan att kontrollera riskerna. 
 
När en risk väl konstaterats så infinner sig problemet med värderingen av risken. 
Vad är acceptabelt och hur stora risker vi är villiga att utsätta oss själva och 
andra för? Vem avgör vilka risker vi får ta?10

På JM har det satts upp en nollvision, alltså är i princip ingen typ av risktagande 
acceptabelt om det går att undvika.11  
 
                                                 
8 Sifoundersökning på uppdrag av NCO, Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor  
9 Missvisande mediebild av olyckor snedvrider samhällets resurser, Gell och Schyllander, NCO, 

Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor 
10 Risker i tekniska system, Grimvall, Jacobsson och Tedéen, 2003 
11 JMs årsredovisning 2006 
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2.1.6 Förebyggande säkerhetsåtgärder 
Ett stort problem när det gäller arbetet att minska olyckorna är att det generellt 
sett är svårt att väcka människors intresse för förebyggande skadearbete. När väl 
olyckor inträffar väcker de ofta starka reaktioner och frågan om de gått att 
förhindra kommer upp. De flesta olyckor går dessutom att förhindra, eller 
åtminstone minska skadeverkningarna av genom att förbereda sig. Så varför 
förbereder vi oss inte bättre? Förklaringen beror ofta på många faktorer. 
Den första av dessa faktorer har tidigare diskuterats, vi gör en orealistisk 
riskbedömning och underskattar sannolikheten att själva drabbas.  
En andra anledning kan vara att det är svårt att hitta lämpliga åtgärder, vi vet inte 
hur vi ska gå till väga för att förbereda oss.  
En tredje faktor vilken forskarna ännu är osäkra på omfattningen av, är de sociala 
normer och förväntningar som vi utsätts för. Dessa normer varierar sannolikt 
mellan olika grupper i samhället men tros påverka starkt i vissa sammanhang.  
Tendenser till att säkerhetsfrågor hade lägre social status hos yngre, framförallt 
män, påvisades i en studie av Larsson & Enander, 1997. Försökspersonerna 
väntade sig negativa reaktioner från sin omgivning om de engagerade sig i 
säkerhetsfrågor. 
Fjärde och sista anledningen till att människor inte vidtar säkerhetsåtgärder är 
osäkerhet kring ansvarsfördelningen. Vissa forskare har påpekat att det finns en 
för stor tillit till myndigheter och offentliga funktioner, vilket även kan gälla 
arbetsgivaren eller ansvarig arbetsledning. Detta kan utgöra en stor fara när 
enskilda individer intar en uppgiven inställning till de egna möjligheterna att 
påverka säkerheten och istället förlitar sig till andra.12  
 
Det finns två helt olika sätt att minska olyckorna. Ett exempel på detta beskrivs 
av Kletz (2002). Det är inte helt ovanligt att fall i trappor får allvarliga 
konsekvenser. Ett sätt att motverka dessa olyckor är att förbjuda trappor utan 
ledstång eller kräva att alla trappor ska ha en sträv yta och att det inte får finnas 
några lösa föremål i trapporna. En annan, mer radikal metod är att avskaffa alla 
trappor och bara bygga enplansbyggnader.  
De två olika metoderna är alltså: 

• Att vidta isolerade förebyggande åtgärder inom ett existerande system, 
eller 

• att ersätta systemet med ett helt annat. 

                                                 
12 Risker i tekniska system, Grimvall, Jacobsson och Tedéen, 2003 
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2.1.7 Olyckor i byggbranschen 
Byggnadsarbetare i Europa löper två gånger så stor risk för att råka ut för en 
icke-dödlig olycka som arbetstagare inom andra yrken.  De största 
olycksriskerna är fall från höjder, till exempel byggnadsställningar och olyckor i 
samband med transporter och av- och pålastningar.13

 
 
 

Arbetsolyckor 2005   
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Figur 1. Rapporterade arbetsolyckor under 2005 uppdelade på orsak.12

 

 
Under de senaste åren har större fokus har satts på de arbetsrelaterade 
olycksriskerna och mycket arbete har lagts ner inom sektorn för att minska dessa. 
Som följd av detta har olyckstrenden under 2000-talet varit neråtgående och det 

                                                 
13 Bygg in säkerheten, Europeiska arbetsmiljöveckan, 2004, Informationspaket 
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ser ut att fortsätta så. 2004 låg frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) på 
13,3 och det är den i särklass lägsta siffran någonsin.  
Under 2004 skedde endast fyra dödsolyckor i Sverige.14

 
Studeras olycksstatistiken i hela byggbranschen över ett antal år ser det i princip 
helt likadant ut, frekvenserna är stabila. Vi kan alltså konstatera att ungefär 
hälften av alla rapporterade arbetsolyckor i byggbranschen uppstår på grund av 
att personen faller eller tappar kontrollen över hanterat verktyg eller föremål. (Se 
figur 1.)  
 
 

 

                                                 
14 Arbetsskador inom byggindustrin, 2005, Byggindustrins centrala miljöråd 
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2.2 JMs arbetsmiljöarbete 
 

2.2.1 Nollvision 
JM har en nollvision för arbetsskador, såväl förslitningsskador som olycksfall. 
Det läggs ner en hel del arbete på att göra verklighet av denna vision men även 
om det gjorts stora framsteg de senaste åren är det fortfarande långt kvar. 
I  JMs etiska riktlinjer står till exempel: 

• Vi accepterar inte att tid- och kostnadskraven går ut över arbetarskydd och 
god arbetsmiljö. 

• Vi respekterar varje enskild medarbetare. 1 
 
JM tillhör de företag som är miljögodkända för Robur miljöfond och Talenten 
miljöfond och i Roburs officiella motivering stod bland annat: 
”JM framstår tydligt som en av föregångarna när det gäller hållbar utveckling av 
fastigheter. Företaget har ett väl etablerat miljöarbete och ett proaktivt 
arbetsmiljöarbete, med tydligt satsning på delaktighet i hela företaget."2 

 
JM lägger stor vikt vid det förebyggande friskvårdsarbetet för att minska antalet 
olycksfall. Samtliga arbetsledare platschefer och skyddsombud på JM ska ha 
genomgått en utbildning i arbetsmiljö och de flesta hantverkare är utbildade i 
yrkesmannaansvar. 
Just nu pågår ett projekt på JM där samtliga på arbetsplatserna ska genomgå en 
utbildning i ställningsbyggnad upp till 9 meters höjd. 
 
En individuell arbetsmiljöplan tas fram för varje byggarbetsplats och omfattar 
samtliga personer, inklusive underentreprenörer. Kontinuerlig uppföljning av 
riktlinjer och rutiner sker i den centrala skyddskommittén och i regionala 
arbetsmiljögrupper.1  
 
Vid nyanställningar hålls en dags introduktion med diskussioner kring 
arbetsmiljöfrågor. Eftersom de nyanställda då ofta inte jobbat i byggbranschen 
tidigare och saknar verklighetsförankring kan de ha svårt att ta till sig 
informationen. Det är ändå viktigt att uppmärksamma ämnet och visa att det är 
en viktig fråga enligt Magnus Rehbinder, skyddschef JM. 
 
 
 

                                                 
1 JMs Årsredovisning 2005 
2 JMs Årsredovisning 2004 
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Idag skadas ungefär fem procent av hantverkarna på JM varje år så illa att skadan 
leder till sjukskrivning i minst en dag. Ungefär hälften av dessa skador utgörs av 
belastningsskador och hälften av olycksskador. 
JM entreprenad har procentuellt en något högre siffra. Magnus Rehbinder tror att 
detta beror på att det förekommer mer renoveringsarbeten och ombyggnationer 
där samt att det ofta byggs lite mer speciella byggnader, inte enbart bostäder. 
Eftersom JMs tekniska plattform inte alltid kan användas i byggandet uppstår 
nya och speciella situationer och problem som kan leda till högre säkerhetsrisker. 
 
På frågan om hur arbetsmiljön förändrats under de senaste åren svarar  
Magnus Rehbinder att den förbättrats avsevärt. Han hänvisar till sjukstatistiken 
som tydligt visar hur skadorna som lett till sjukfrånvaro minskat. 
Det är dock svårt att peka på några enskilda faktorer som varit avgörande. 
Resultaten av åtgärderna syns oftast först efter att det har gått en tid.  
 
Maria Segerberg som utrett möjligheterna för en större arbetsrotation för att 
minska belastningasskadorna påpekar att det finns ett stort mörkertal i 
skadestatistiken eftersom inte alla skador leder till sjukskrivning. 
Många arbetar med nedsatt effektivitet och undviker vissa arbetsmoment på 
grund av smärtor. 
 

2.2.2 Förebyggande friskvård 
Det förebyggande skadeskyddsarbetet är viktigt på JM. 
De anställda erbjuds, utöver vanlig företagshälsovård, tillgång till naprapat, 
sjukgymnastik, massage och informationsaktiviteter om hälsa. 
 
Det har startats ett friskvårdskoncept där bland annat daglig uppvärmning och 
stretching ingår. Morgonuppvärmningen, eller ”Byggympan” genomförs på 
majoriteten av JMs arbetsplatser. Den leds av någon av hantverkarna och 
genomförs till musik. 
 
Christin Nilsson är utbildad sjuksköterska och har arbetat som 
friskvårdssamordnare på JM sedan 1992. Hon har bland annat dragit igång 
projektet med morgonuppvärmingen. Christin är företagets kontaktperson med 
företagshälsan och numer lägger hon den största delen av sin tid på arbete med 
rehabiliteringsärenden. Tillsammans med Gunilla Stenback som är 
projektanställd på JM, driver hon ett projekt med att skapa ett organisatoriskt 
stödsystem som ska hjälpa platscheferna att ta tag i problemen i ett tidigt skede. 
I projektet ingår även en effektivisering av dokumentationssystemet som ska 
följa individen. 
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Studier har gjorts för att jämföra JMs hantverkare med hantverkare på 
arbetsplatser utan friskvårdsprogram. Dessa har visat på dels en minskning av 
arbetsskadorna och dels på att JMs medarbetare har en bättre allmänkondition.3

 
 
2.2.3 Skyddsombud 
På en arbetsplats med mer än fem anställda från samma företag ska det finnas ett 
skyddsombud.4 Skyddsombudets viktigaste uppgift är att bygga upp ett 
samarbete mellan arbetsledningen och de anställda. Samarbetet ska leda till att de 
anställda deltar i arbetsmiljöarbetet och att alla anställda förstår sin del av 
ansvaret. 
Skyddsombud skall: 5

• Hålla sig väl underrättade om arbetsmiljöförhållandena genom kontakter 
med arbetsledning och anställda. 

• Skaffa sig goda kunskaper om gällande föreskrifter. 
• Företräda de anställda i alla arbetsmiljöfrågor. 
• Diskutera förslag om arbetsmiljöåtgärder med arbetsledningen och följa 

upp resultatet. 
• Delta i planering av nya eller förändrade arbetslokaler, 

personalutrymmen, tekniska anordningar och arbetsmetoder. 
• Delta i regelbundna skyddsronder. 
• Bevaka att skyddsanordningar, skyddsutrustningar och tekniska 

hjälpmedel finns, att de hålls i gott skick och att de används. 
• Medverka i information till nyanställda. 
• Delta aktivt i allt förändringsarbete som berör det egna skyddsområdet. 
• Delta vid planering och genomförande av undersökningar, inspektioner 

och utredningar som rör arbetsmiljön. 
• Medverka i utredningar av olycksfall, tillbud och arbetsskador. 

 
Lars-Erik Svensson är Huvudskyddsombud på JM. Han är facklig förtroendeman 
och anställd av JM sedan två år tillbaka. Lars-Erik ansvarar för skyddsombudens 
utbildning och berättar om skyddsombudens arbete på JM. 
 
Minst ett skyddsombud finns på varje arbetsplats. Skyddsombudet utses av lokal 
facklig organisation på förslag av hantverkarna och har till uppgift att se till att 
skyddsarbetet fungerar på sin arbetsplats, de ska föra hantverkarnas talan. De är 
också en kommunikationsväg från platschefen till hantverkarna. 
 

                                                 
3 JMs Årsredovisning 2006 
4 AML, kap 6, 2 § 
5 JMs Skyddsombudsinstruktion 
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Ett valt skyddsombud måste påbörja sin utbildning inom sex månader från det att 
han har valts. Lars-Erik har nyss avslutat en kurs för nya skyddsombud och för 
gamla som behövt repetera sina kunskaper. 
Han upplever att de är engagerade och att de tar sin uppgift på allvar. Ibland kan 
han dock tycka att de jobbar lite i motvind och har svårt att få till förändringar. 
Ungefär hälften av hantverkarna på JMs arbetsplatser utgörs av 
underentreprenörer och dessa har oftast inte samma säkerhetsmedvetande som 
JMs anställda vilket kan ställa till problem då skyddsombuden inte har rätt att 
styra dem. 
 
Enligt Arbetsmiljölagens 6 kapitel 2§ har arbetsgivaren skyldighet att verka för 
att skyddsombud utses på arbetsplatsen. (se bilaga 1.) 
 
 

2.2.4 Skyddsronder 
Skyddsronder ska genomföras på alla arbetsplatser med maximalt 14 dagars 
mellanrum men helst varje vecka. På skyddsronderna deltar ofta skyddsombudet 
och någon av lagbasarna. Det är bra om det finns ett rullande schema så att alla 
någon gång deltar i ronderna och lär sig att se vilka brister i säkerheten som 
uppstår på arbetsplatsen. 
På varje rond skrivs ett protokoll som ska anslås så att alla kan ta del av det. 
Några av punkterna som kontrolleras vid skyddsronderna är: 

• Allmän ordning såsom hygien och städning, försthjälpenutrustning, 
dispositionsplan, belysning och brandrisker 

• Lyftanordningar. Här kontrolleras till exempel besiktningsprotokoll, 
kranjournaler, yrkesbevis, signalscheman, markens bärighet, vindmätare 
och att provlyft genomförts. 

• Tillfälliga elanläggningar såsom armeringsmaskiner, sågar, 
jordfelsbrytare, kablar, skarvdon, underspänningsskydd 
arbetsplatsbelysning. 

• Alla delar av ställningarna kontrolleras samt att det finns skyddstak på 
utsatta ställen. 

 
Under besöken på arbetsplatserna studerades bland annat 
skyddsrondsprotokollen för att skapa en uppfattning om vad de vanligaste 
anmärkningarna är (se bilaga 2.) Där visade det sig att det är samma brister som 
återkommer på i stort sett alla arbetsplatser. Den väsentligt vanligaste 
åtgärdspunkten är komplettering av skyddsräcken.6  
 
 

                                                 
6 Allmän instruktion för skyddsronder, JM 
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2.2.5 Ordning och reda 
2002 startades projektet ”Ordning och reda på bygget” på JM. Syftet är främst att 
minska antalet fallskador genom en välstädad och noggrant disponerad 
arbetsplats. Det bygger på ett antal årliga oanmälda inspektioner på alla JMs 
arbetsplatser som genomförs tillsammans med huvudskyddsombudet.  
Programmet fungerar bra och arbetsplatserna är angelägna om att få höga betyg 
på inspektionerna.7 (För bedömningskriterier se bilaga 3.) 
 
Magnus Rehbinder som genomför ungefär hälften av dessa kontroller påpekar att 
JM är unika när det gäller att följa upp arbetsmiljöarbetet på detta sätt. Vad han 
vet har ännu inget annat företag tagit efter dessa inspektioner. Vilket han tycker 
att de borde eftersom stora framsteg har gjorts på företaget sedan programmet 
startades. 
 
Lars-Erik Svensson har tillsammans med Gunilla Stenback gjort en jämförelse 
mellan de arbetsplatser som har flest yrkesarbetare i rehabiliteringsutredninar och 
betygen från ordning och reda kontrollerna. De har då funnit ett samband mellan 
låga betyg på kontrollerna och stor sjukfrånvaro på arbetsplatsen. 
Detta tror Lars-Erik tyder på att när stämningen på arbetsplatsen är bra så är det 
lättare att hålla snyggt runt omkring sig och att tänka på säkerheten för sig själv 
och sina medarbetare. Det leder sedan till att de som trivs med sitt arbete i 
mindre utsträckning blir sjuka eller skadade. 
 
 
2.2.6 Det framtida arbetsmiljöarbetet 
Att någonsin uppnå noll skadade på JMs arbetsplatser kan se ut som ett omöjligt 
mål att nå med de byggnadsmetoder som används idag. Däremot kan visionen 
tolkas som att inga arbetsskador ska accepteras på JM. Alla skador ska utredas 
och där det är möjligt ska förändringar göras för att hindra en upprepning. 
Ingen ska rycka på axlarna och tänka att sådant får man räkna med som aktiv i 
byggbranschen. Ingen ska behöva acceptera ett högt risktagande för att utföra sitt 
arbete. 
Den gemensamma uppfattningen på arbetsplatserna verkar vara att säkerheten 
har förbättrats betydligt under de senaste åren. Frågan har uppmärksammats och 
fler engagerar sig i arbetsmiljöfrågor.  
Även om JM inte kommer att uppnå nollvisionen inom en överskådlig framtid 
kan visionen tydas som att de ska använda alla tillgängliga medel för att komma 
så nära som möjligt.  

                                                 
7 JMs Årsredovisning 2005 
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Detta låter som en sund vision, det är viktigt att visa att medarbetarnas hälsa är 
en viktig fråga för företaget. Det räcker dock inte med en vision det krävs också 
att man arbetar hårt med att förverkliga den. Det är viktigt att visa att man menar 
allvar med orden.  
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2.3 Förebyggande skadeskyddsarbete  

 
2.3.1. Var uppmärksam på riskerna 
Förhållandevis få av olycksfallen uppstår på grund av fel på verktyg och 
utrustning, det är ofta ”den mänskliga faktorn” som är utlösande. Människor 
begår hela tiden felaktiga handlingar vilket ibland leder till olyckor. Graden av 
felhandlingar varierar starkt mellan olika individer. Vi kommer aldrig helt att 
kunna eliminera dessa handlingar men genom ökad medvetenhet om riskerna 
som de är förknippade med kan de minskas. 
Felbenägenheten varierar också för en och samma individ. Saker som påverkar 
arbetet negativt är trötthet, hunger, kyla, vana, stress och även humör. Dessa 
faktorer är relativt lätta att påverka och genom att ta hand om sig själv och 
genom att till exempel sova ordentligt och klä sig rätt kan man minimera de 
risker man utsätter sig för.1

 
Ovanstående kan tyckas självklart men vi är alla beredda att ibland frångå 
säkerheten.  
I varje situation vi ställs inför väger vi olika faktorer mot varandra och den som 
är starkast vinner. Det finns många faktorer som kan upplevas starkare än 
säkerheten, till exempel att arbetet ska gå snabbt. Vi måste alltså få alla att 
värdera säkerheten högre. Det får aldrig väga så tungt att följa en tidplan att 
arbetarna utsätter sig själva och andra för onödiga risker. 
Vid genomgång av skyddsrondsprotokoll från besökta arbetsplatser har det, föga 
förvånande, framgått att de vanligaste problemen är bortplockade skyddsräcken 
och dåligt hjälmanvändande. (Se bilaga 2.) 

 

Figur 2. Dåligt 
hjälmanvändande är ett 
problem på en del av 
arbetsplatserna. 

                                                 
1 Prevention och praktisk ergonomi, Leray, Stenlund och Öqvist, 2005 
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Efter diskussioner på arbetsplatserna har det framkommit att det prövats mängder 
av olika metoder för att få detta att fungera, ingen har dock hjälpt i längden. 
Arbetsledare och platschefer är trötta på att tjata efter som alla redan vet vad som 
gäller. 
 
Problematiken kan inte avhjälpas från central nivå med annat än krav men det är 
i slutändan ändå upp till varje enskild medarbetare att ta sin egen och andras 
säkerhet på allvar. 
 
Det finns många fördelar med att förbereda sig och tänka efter innan ett 
arbetsmoment ska utföras. På så sätt kan många skaderisker undvikas. 
Det räcker dock inte hela vägen, det finns många risker med byggnadsarbete och 
det är omöjligt att beskriva alla situationer som kan uppstå. Därför är det viktigt 
att alla som arbetar på ett bygge är uppmärksamma på de risker som skulle kunna 
uppkomma och tänker ett steg längre. Det räcker inte att enbart koncentrera sig 
på sitt eget arbetsmoment, om alla är uppmärksamma på det som händer 
runtomkring dem skulle många olyckor kunna undvikas.2  
 
Alla har rätt att avbryta ett arbete som upplevs som farligt och tillkalla 
arbetsledning. Arbetsledaren har sedan rätt att besluta om korrigerande åtgärd 
ska vidtas omgående eller om frågan ska behandlas vidare av högre instans.3  
 
 
2.3.2. Fallolyckor 
39 procent av alla olycksfall på byggarbetsplatserna uppstår i samband med 
arbete på stegar och bockar. Det är idag förbjudet att utföra arbete från stege, den 
ses endast som en ”tillfällig tillträdesled”. Ändå uppstår fortfarande skador på 
grund av glidande och vältande stegar.  
 
Det flesta allvarliga fallolyckor i byggbranschen inträffar från låg höjd vid 
snedramp eller snubbling. Många av dessa skulle kunna undvikas med bättre 
balansförmåga. Det kan därför vara en bra förebyggande skadeåtgärd att 
genomföra balanstränande övningar med byggnadsarbetare.  
 
En annan orsak till olyckor är felaktigt handhavande av maskiner och annan 
utrustning. Det gäller därför att tänka efter innan ett arbetsmoment skall utföras.2 

Frågorna som bör ställas är:  
• Är jag säker på att jag har rätt kompetens för att handha maskinen?  

och  
• Använder jag maskinen på ett säkert sätt? 

                                                 
2 Prevention och praktisk ergonomi, Leray, Stenlund och Öqvist, 2005 
3 Säker arbetsmiljö vid montering av betong- och stålelement, Betongvaruindustrin, 2005 
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Till sist gäller det att se till att skyddsutrustning såsom räcken finns på plats och 
är korrekt utformade, att hål täcks och att överflödigt material och verktyg städas 
undan från golv och mark.  
Även om hantverkaren själv känner till var han har lagt sin utrustning kan den 
ändå utgöra en fara för passerande medarbetare.4

 
Det viktigaste när det gäller att undvika skador är att vara medveten om riskerna. 
Genom att skapa en medvetenhet och en respekt för säkerheten kan riskerna 
upptäckas och minimeras. Ingen är immun mot skador, olyckor kan drabba alla. 
Det bästa sättet att skydda sig är att alltid vara uppmärksam. 
 
 

Figur 3. Fall är den vanligaste orsaken till olyckor i 
byggbranschen, ofta är stegar och bockar inblandade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.3. Galaxen 
Galaxen är byggsektorns företag för prevention och rehabilitering av 
arbetsskador. Det ägs i lika delar av Sveriges byggindustrier, Bravida, JM, NCC, 
Peab, Skanska och Målarmästarnas Riksförening. 
Galaxen finns över hela landet och bedriver sin verksamhet i sju olika regioner. 
Företaget grundades 1986 och har sitt säte i Stockholm.5  
 

                                                 
4 Prevention och praktisk ergonomi, Leray, Stenlund och Öqvist, 2005 
5 www.galaxenbygg.se
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Syftet med det preventiva arbetet är att utveckla och sprida kunskap om ny 
utrustning och arbetsmetoder i byggsektorn och på så sätt medverka till att 
minska skadorna, samt att göra arbetet effektivare genom bättre arbetsteknik. 
Det preventiva arbetet delas in i två nivåer. Den första riktas till yrkesarbetarna, 
de ska känna till vilka verktyg som finns och hur skador kan undvikas. Galaxen 
har givit ut boken ”Prevention och praktisk ergonomi” Den ger förslag på hur 
arbetarna själva kan ta ansvar för och förbättra sin arbetsmiljö. 
Den andra nivån är mer övergripande och består av ett antal projekt i samarbete 
med byggsektorns olika aktörer. De syftar till att göra de styrande i 
byggprocessen mer delaktiga i det preventiva skadeskyddsarbetet. Till exempel 
har ett projekt genomförts för att stärka samarbetet mellan entreprenören, 
arkitekten och byggherren.6  
 
När det gäller rehabiliteringsarbetet är Galaxens uppgift att ge personer från 
byggbranschen som har ett handikapp eller som är, eller riskerar att bli, 
arbetslösa möjlighet till ett nytt anpassat arbete. Detta sker genom att länsvisa 
anpassningsgrupper utreder de olika rehabiliteringsfallen. I de fall där gruppen 
finner det lämpligt får personen i fråga erbjudande om en tillsvidareanställning 
med lönebidrag från Galaxen. Under anställningen får den arbetshandikappade 
en individuell rehabiliteringsplan.  
Enligt erfarenheter måste åtgärder sättas in så tidigt som efter två till tre veckor 
för att inte öka risken för att personen hamnar i en långvarig sjukskrivning.  
En galaxenanställning varar i genomsnitt i 2,5 år. Om det anses nödvändigt kan 
även möjlighet ges till ett anpassat arbete i annan bransch. Målet med 
verksamheten är att minst 35 procent av dem som lämnar en sådan anställning 
ska göra det för en reguljär anställning, utbildning till annat arbete eller 
ålderspension.  
 
Galaxen har även anställda informatörer, Byggpiloterna, vars huvuduppgift är att 
sprida information om bra arbetshjälpmedel, arbetsmetoder och förebyggande 
skadeskyddsarbete. Byggpiloterna är tidigare byggnadsarbetare som fått byta 
uppgifter grund av arbetshandikapp. De gör regelbundna besök på 
byggarbetsplatser och skolor för att sprida sin information och skapa en 
konstruktiv dialog.  
Projektet med byggpiloterna startades efter att önskemål framkommit om en 
sammanställning av bra byggredskap och verktyg som är ergonomiskt riktiga och 
produktionsmässigt effektiva. Byggpiloterna skulle informera om hjälpmedlen 
direkt till användarna samtidigt som de skaffade sig ytterligare kännedom genom 
praktiska tester. 
Sammanställningen finns idag på Galaxens hemsida och tar bland annat upp 
stegar och arbetsbockar, arbetsbord, kärror och vagnar, skyddsutrustning, 
materiallyftar och handmaskiner.7  
                                                 
6 www.arbetsmiljoupplysningen.se
7 www.galaxenbygg.se
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2.3.4. Vad kan förbättras på JM? 
När det gäller det förebyggande skadeskyddsarbetet i stort är uppfattningen att 
JM har kommit långt. De allra flesta är medvetna om var riskerna finns och 
många tycker att säkerheten är en viktig fråga på arbetsplatserna. 
På ett par av arbetsplatserna som besökts borde dock säkerheten prioriteras 
betydligt högre. Det verkade som att när inte någon enkel lösning fanns så gav 
man upp, eller så var planeringen dålig och sedan tycktes det vara för sent att 
göra något åt saken. 
Ansvaret ligger i första hand på arbetsledningen, säkerheten borde planeras 
bättre, men även på hantverkare och då i första hand skyddsombuden att 
rapportera bristerna. Problemet där kan grunda sig i att man inte vill vara 
besvärlig, tillsammans med ett riskförnekande. Alltså en övertro på den egna 
förmågan att kontrollera riskerna. Detta riskförnekande leder till 
ouppmärksamhet inför farorna vilket är en mycket stor anledning till att olyckor 
uppstår. 
 
På dessa arbetsplatser behövs alltså en större medvetenhet och ett engagemang 
för säkerheten som först och främst måste stödjas av platsledningen. En större 
motivation måste finnas för att lösa problemen som uppstår. 
 
Rutinen med morgonuppvärmning är mycket bra och det är positivt att den börjar 
ses som en självklarhet ute på arbetsplatserna. Förhoppningsvis ska även 
underentreprenörerna upptäcka fördelarna och uppmuntra sina anställda att delta. 
Att alla på arbetsplatsen deltar i uppvärmningen skulle leda till en högre säkerhet 
även för JMs anställda samtidigt som det skulle stärka sammanhållningen. 
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2.4 Planering av arbetsmiljön under projekteringen 
 
2.4.1. Planering krävs 
För att arbetsmiljöarbetet ska fungera och olycksriskerna ska kunna förebyggas 
krävs en bra planering av arbetsmiljön redan under projekteringsskedet. 
Byggherrens ansvar innebär att arbetsmiljöhänsyn måste tas för både bygg- och 
bruksskedena. Planering för allt från städning, fönsterputs och lampbyten till 
arbetsutrymmen och säkerhetsutrustning för byggarbetarna måste genomföras. 
Byggherren har också ansvar för att se till att en arbetsmiljöplan för byggskedet 
upprättas. För att arbetsmiljöplanen ska fungera bra och kunna anpassas efter 
arbetsplatsernas specifika förutsättningar bör arbetet med planen påbörjas redan 
under projekteringen.1  
 
 

           
 

Figur 4. En bra planering av arbetsmiljön redan under projekteringen 
minskar skaderiskerna i byggskedet. 

 
 
 
 
Arbetsmiljölagen kap 3, 14 § säger att: 
”Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall vid 
projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter, avseende såväl byggskedet som 
det framtida brukandet, beaktas och att olika delar av projekteringen samordnas.  

                                                 
1 www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2004/383.aspx 
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Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar skall på 
samma sätt se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas vid projekteringen. 
Även arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid projekteringen, 
skall inom ramen för sina uppdrag se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas.” 
 
Syftet med dessa bestämmelser är att riskbedömningar görs redan vid 
projekteringen av dem som upprättar och samordnar bygghandlingarna. De ska 
även visa sådana lösningar som behövs för att säkerheten ska bli godtagbar i 
byggskedet.2 Fungerar detta utterlättas planerings och säkerhetsarbetet för den 
enskilde entreprenören. (Se även AFS 1999:3, Bilaga 1) 
 
Det är viktigt att samordningsaspekterna vad gäller arbetsmiljön redovisas i 
uppdragen till alla parter inblandade i projekteringen.  
 
 
2.4.2. Hur fungerar rutinerna på JM? 
Under besöken på arbetsplatserna så har en ständigt återkommande fråga varit 
arbetsmiljöarbetet under projekteringen. Platscheferna har uppfattningen att 
olycksriskerna skulle kunna förebyggas bättre redan under projekteringen och att 
projektörerna inte har en tillräcklig insyn i hur montaget av byggnaderna ska gå 
till rent praktiskt.  
De två största problemen anses vara infästning av skyddsräcken vid takfot och 
valv samt för stora och svårhanterliga komponenter som ofta utgörs av stora 
glaspartier. 
Andra problem som tagits upp är till exempel hållfastheten på valv vid lagring av 
tunga material och transporter, montage av utfackningselement, stora 
höjdskillnader i omkringliggande mark, onödig borrning i betong, pressade 
tidsplaner, dåliga infästningsmöjligheter för säkerhetslinor och problem att 
komma fram med lyfthjälpmedel när stora mängder material lastats in på trånga 
lagringsytor. 

 
Ovanstående problem är inte lika vanligt förekommande vid de arbetsplatser som 
bygger utifrån JMs tekniska plattform. Det innebär att man tillämpar industriellt 
byggande och använder sig av standardiserade lösningar och fasta ramverk. På så 
sätt uppstår få oförutsedda händelser.3  
Problemen uppstår i större utsträckning vid uppförandet av byggnader med 
speciella krav och andra byggnader än bostäder. Då fungerar inte alla rutiner som 
vanligt och bättre planering krävs under projekteringen för att få arbetet att flyta 
så bra som möjligt. 

                                                 
2 AFS 1999:3, §§ 4-9. 
3 Optimering av byggkomponenter, arbetsmetoder och redskap enligt JMs tekniska plattform, Törnqvist, 

Ragnerstam, 2004 
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Min uppfattning är att dessa problem därför är vanligare inom JM entreprenad än 
inom övriga JM men det är också där man i större utsträckning stöter på svårlösta 
problem och dilemman. Säkerhetsarbetet blir alltså en större utmaning. 
 
 
2.4.3. JMs Arbetsmiljöinstruktion 
JM har i ett försök att eliminera olycksriskerna så mycket som möjligt redan 
under projekteringen satt upp en handledning med instruktioner för 
projektörerna. Instruktionerna är framtagna i de olika delarna ARK, VS, VENT, 
MARK, K samt EL. Byggherren har sedan det formella ansvaret för hur 
arbetsmiljöarbetet bedrivs. Detta innebär att projektledaren eller av denne utsedd 
projekteringsledare såsom ombud för byggherren ansvarar för att 
arbetsmiljöfrågor rutinmässigt ingår i och samordnas under alla 
projekteringsmöten. 
 
Vid närmare studier av dessa arbetsmiljöinstruktioner uppdagas att de flesta 
punkter som påpekats som problem ute på arbetsplatserna finns med i 
anvisningarna. Författaren till instruktionerna har alltså varit medveten om 
problemen och försökt eliminera dem men tyvärr inte lyckats helt. 
I anvisningarna står till exempel att ”Det ska framgå på ritningen var och hur 
infästningar för skyddsräcken skall göras vid takfot och valvkanter.”  
Under rubriken Större byggdelar, prefabricerade väggar, bjälklagselement, 
takkassetter m.m står ”Hantering av dessa är alltid att betrakta som särskilt 
riskfyllda arbeten varför monteringsanvisning inkluderande skyddsåtgärder skall 
ingå som en del i ritningen.”  
Som exempel på skyddsåtgärder anges bland annat att elementets vikt tydligt 
skall anges, lyftpunkter och längd på lyftlänkar, ritning och dokumentation av 
infästning och typ av lyftöglor, hur elementet får lagras och när och hur 
skyddsräcken skall monteras.4  
 
 
2.4.4. Var ligger bristerna? 
Följs alla dessa instruktioner under projekteringsarbetet borde det inte finnas 
någon anledning till att problemen skall uppkomma på arbetsplatserna. Vi kan 
konstatera att det förekommer brister någonstans i arbetet eftersom detta ändå 
upplevs som ett problem på de flesta arbetsplatserna. 
 
En stor anledning till att felen uppstår kan vara att reglerna inte är konsekventa 
mellan olika aktörer i processen. Tittar man till exempel närmare på problemen 
som uppstår vid stora komponenter framgår av JMs arbetsmiljöinstruktion för 
projektering (K), som tidigare nämnts, bland annat att elementets vikt tydligt 

                                                 
4 JMs Arbetsmiljöinstruktion. Projektering 
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skall anges och även lyftpunkter och längd på lyftlänkar. Målet med 
anvisningarna nås däremot sällan eftersom komponenterna ritas av leverantören 
och i avtalet med denne finns inga krav på vikt- eller lyftpunktsangivelser. Inte 
heller i anvisningar för platsledning finns något liknande krav. 
Frågan blir då hur projektören ska få uppgifter om komponenternas vikter och 
kunna märka ut lyftpunkter? När dilemman som dessa uppstår är risken att 
anvisningarna som helhet tappar i trovärdighet. 
 
En annan möjlig anledning till att problem uppstår är att instruktionerna kan vara 
svåra att följa till fullo och att det är nästintill omöjligt att förutse alla problem 
som kan uppstå under monteringen.  
Det kan också vara så att vissa projektörer inte följer instruktionerna eller att de 
har bristande erfarenhet och kunskap i de praktiska delarna av byggandet och 
därför inte har möjlighet att följa alla instruktioner.  
En sista möjlig anledning är att det förekommer brister i kommunikationen 
mellan projektörer och arbetsledare. Förlag till lösningar och valmöjligheter har 
inte framgått tillräckligt tydligt. Projektören kan ha bedömt problemet som litet 
och att det bäst löses på plats med hjälp av kompetensen från platschefer och 
arbetsledare.  
 
 
2.4.5. Arbetsberedning 
Under byggskedet bör kontinuerliga arbetsberedningar hållas, där har alla 
inblandade i produktionen möjlighet att lägga fram sina synpunkter för hur 
arbetet bör gå till och hur eventuella problem ska lösas. Där ska även 
arbetsmiljön ingå som en egen punkt och möjligheter finns då för att i förväg 
planera skyddet och undvika olyckor.5  
 
I JMs projektverktyg finns anvisningar för hur arbetsberedningar ska 
genomföras. Där står: ”Arbetsberedning ska utföras för moment som är kvalitets- 
och/eller miljökritiska.” Exempel på kritiska moment anges också: 

• Dolda (inbyggda) arbeten. 
• Moment som ”brukar bli fel” enligt tidigare erfarenheter. 
• Moment som är kritiska avseende tid/kostnad/material. 
• Nya arbetsmetoder, nya arbetsmaterial 
• Moment som är planerade för dokumenterad egenkontroll. 
• Materialhantering. 
• Moment som är kritiska ur fuktsynpunkt. 
 

 

                                                 
5 Thomas Borchert, JM Entreprenad AB 
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2.4.6. Vad kan förbättras? 
Som första åtgärd föreslås att regler och anvisningar ses över. De luckor som 
finns idag bör täppas till genom att kraven på de olika parterna samordnas. 
Om det bedöms som rimligt kan krav om viktangivelser på stora komponenter 
sättas in i inköpsavtalet med leverantören. Nya problem uppstår sedan vid 
sammansatta element, leverantören vet då inte vilka delar som sätts ihop innan 
monteringen. Därför bör kanske kraven precisera vilka typer av komponenter 
som ska anges med vikt och lyftpunkter. 
Fler luckor av detta slag kan finnas och därför förordar jag en allmän 
samstämning av regler och anvisningar som rör projekteringsskedet. 
 
Klagomål på graden av medbestämmande i arbetsplaneringen och val av metoder 
har framkommit från flera håll, regelbundna arbetsberedningar borde vara ett 
utmärkt sätt att råda bot på detta. Ansvarig för att arbetsberedningar genomförs 
är möjligen främst platschefen men alla som ingår i processen kan påpeka när 
behov finns. Klagomål på medbestämmandegraden kan tyckas vara obefogade 
om inte de forum som finns idag används. 
Protokollen från dessa arbetsberedningar kan tillsammans med en efterföljande 
kort utvärdering av arbetet vara en utmärkt källa till erfarenhetsåterföring (se 
nästkommande kapitel). 
 
Det har konstaterats att brister förekommer någonstans i planeringen av 
arbetsmiljön. Att avgöra exakt var bristerna ligger eller att finna en ansvarig för 
problemen skulle vara omöjligt under den begränsade tid som finns till 
förfogande för detta arbete. Det har dock tidigare i avsnittet redogjorts för 
möjliga brister. Anledningarna varierar också sannolikt från fall till fall eller 
utgörs av en kombination av olika faktorer.  
 
Det som generellt skulle kunna minska de flesta problem av det här slaget, inte 
bara när det gäller arbetsmiljön, är en bättre kommunikation mellan projektörer 
och medarbetarna ute på arbetsplatserna. Hur detta ska lösas har diskuterats 
många gånger tidigare i olika sammanhang men är fortfarande en aktuell fråga. 
En större insikt i arbetet som lett fram till olika lösningar och bättre uppfattning 
om varandras tankebanor skulle skapa en större förståelse. Det skulle i bästa fall 
även leda till en minskad vilja att skjuta över ansvaret på andra och en högre 
motivation till problemlösning på alla nivåer. 
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2.5 Arbetsmiljökrav vid inköp 

 
Arbetsmiljösynpunkter bör noga beaktas vid val av byggprodukter. Särskilt 
viktigt att tänka på är 

• Att hantering eller montering av byggprodukterna inte medför ohälsa eller 
olycksfall, 

• Att byggprodukternas form och storlek inte medför ohälsa eller olycksfall 
när de ska monteras, 

• Att byggprodukterna inte ger upphov till onödigt spill, restprodukter, 
emballage och liknande som kan orsaka olycksfall.1  
 

Det är vid inköpet av produkter och entreprenörer som möjligheten finns att 
ställa krav och sätta upp riktlinjer för att förbättra arbetsmiljön. Det är viktigt att 
ta tillvara på den möjligheten och klart och tydligt visa vad som gäller på JMs 
arbetsplatser. 
 

 
2.5.1. JMs regler och anvisningar för inköp 
JM har formulerat en inköpspolicy som bland annat säger att ”våra inköp ska 
säkra kundnyttan genom att företagets direktiv för kvalitet, miljö och etik 
efterlevs.” I det bör det även anses att även arbetsmiljöaspekten ingår. JM säger 
alltså att genom att organisera inköpen på rätt sätt så ska man se till att lägga en 
grund för att olyckor på arbetsplatserna skall kunna undvikas. 
 
I JMs anvisningar för ”Kvalitets- och miljökrav i avtal” under rubriken 1, 
”Varuval”, står att ”Leverantören ska innan avtalat datum leverera ett förslag till 
hur denne ska välja byggvaror och kemiska produkter med hänsyn taget till 
hälso- och säkerhets- och miljöaspekter (med utgångspunkt från 
produktvalsprincipen), för godkännande av beställaren” 
 
Under rubriken 3, ”Kvalitets och miljösystem” finns krav på att entreprenören 
ska leverera ett förslag till en objektsanpassad kvalitets- och miljöplan. Denna 
ska bland annat innehålla en plan för konkreta åtgärder och rutiner att hantera. 
En punkt i planen behandlar arbetsberedningar; ”hur urval av kritiska 
arbetmoment görs, hur arbetsberedningar genomförs och vilka de  kritiska 
arbetsmomenten är som avses arbetsberedas. Med kritiska moment avses sådana 
moment som är tids-, kvalitets-, ekonomiskt-, miljö- och arbetsmiljökritiska.” 
 
 
                                                 
1 AFS 1999:3, kommentarer till 4 § 
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2.5.2. Följs reglerna? 
Flera platschefer som jag talat med tycker att JM borde ställa högre krav på 
arbetsmiljö och säkerhet vid inköp av underentreprenörer. Vid de strategiska 
inköp som görs idag menar de att man fäster sig för mycket vid priset och därför 
blir andra aspekter lidande. Kranförarna är till exempel ofta oerfarna och det har 
hänt att de aldrig tidigare har kört samma typ av kran. Platschefer har påtalat att 
servicen ofta är dålig vilket leder till skador på maskinerna med tidsfördröjningar 
som följd. 
De personer ute på arbetsplatserna som kommenterat detta ser det som självklart 
att betala mer för att veta att säkerheten är bra och att maskinföraren kan sitt 
jobb. En del påpekar att de dessutom tror att det i längden leder till minskade 
kostnader. 
 
Andra problem som påpekats har uppstått vid avlastning av leveranser med stora 
element, till exempel utfackningsväggar. De är inte alltid packade i häckar och 
utgör då en olycksrisk vid avlastningen. Det har också hänt att element har 
spruckit och delar har fallit till marken vid avlastning eftersom instruktionerna 
varit otydliga eller till och med felaktiga. Man tycker att hårdare regler borde 
sättas när det gäller packning av lastbilarna. 
 
 

 
 Figur 5. Problem har uppstått vid avlastning av stora varuleveranser. 
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Bo Nilsson arbetar på JMs avdelning för centrala inköp. Han säger att när avtal 
skrivs med underantreprenörer finns alltid en punkt med som säger att allmänna 
ordnings- och skyddsregler gäller enligt köparens skyddspärm. 
Alltså gäller samma regler för underentreprenörer som för JMs egen personal.  
Det kan enligt platscheferna vara svårare att styra underentreprenörerna och de 
kan ibland behöva upplysas om vad som gäller men de har egentligen redan gått 
med på att följa de regler som JM satt upp. 
 
Enligt Bo ska chauffören, vid leveranser av stora element som till exempel 
plattbärlag och betongtrappor, kunna komma med klara instruktioner för hur 
avlastningen ska gå till. Ofta är det även chauffören som är kopplingsansvarig 
vid avlastningen. Det är han som kliver upp på flaket och kopplar fast lasten för 
avlyftning. 
Vid leveranser av utfackningsväggar säger Bo att det ställs krav på att de ska 
vara packade i häckar. Han tror att i de fall det inte har fungerat har 
kommunikationen mellan platschefen och leverantören varit dålig. Leverantören 
har helt enkelt inte vetat om hur beställaren vill ha det. 
 
När ett nytt inköp görs så kontrolleras endast att standardkraven för arbetsmiljön 
uppfylls. Att göra mer än vad grundkraven säger ger inga fördelar i 
inköpsprocessen. Flertalet leverantörer och underentreprenörer klarar 
grundkraven och arbetsmiljön är därför mycket sällan avgörande vid 
inköpsbesluten. 
 
 
2.5.3. Vad kan förbättras? 
Också här, precis som när det gäller projekteringen, verkar det som att problem 
uppstår även fast det arbetats fram klara regler för att undvika dem. Det ser alltså 
ut som att reglerna inte räcker till för att undvika risksituationerna.  
Först och främst anser jag att det bör fastställas om detta verkligen är ett utbrett 
problem och vem som i så fall kan ställas ansvarig. Bör korrigerande åtgärder 
utföras hos leverantören/underentreprenören eller hos JM? 
  
Som inledande åtgärd borde alltså allvarlighetsgraden av problemet utredas. 
Visar det sig att resultatet av mina efterforskningar är korrekt bör förändringar 
göras i dagens rutiner.  
Nästa fråga blir sedan vad som ska förändras? 
För att besvara den krävs att orsakerna till problemen utreds. 
Orsaker som kan vara tänkbara är att:  

• leverantörer och underentreprenörer inte är medvetna om reglerna som 
finns, 

• leverantörer och underentreprenörer av någon anledning inte har möjlighet 
eller vilja att följa reglerna, 
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• reglerna är oklara och går att tolka på flera sätt,  
• reglerna är ofullständiga, de borde kanske utökas till att omfatta fler 

områden, 
• problemen betraktas som större än vad de egentligen är 

eller 
• kommunikationen mellan arbetsledning och 

leverantörer/underentreprenörer brister och missförstånd uppstår. 
 
Ett färdigt förslag till åtgärder skulle kräva en ingående analys av orsakskedjorna 
som lett fram till vad som betraktas som problemen. Eftersom möjligheterna för 
en sådan här är begränsade presenteras heller inga gissningar. I stället föreslås, 
som tidigare nämnts, att behovet av korrigerande åtgärder utreds vidare.  
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2.6  Erfarenhetsåterföring 
 
2.10.1. Erfarenhetsutredningar 
En av de vikigaste delarna i skyddsarbetet är att ta vara på de erfarenheter man 
får och lära av dem. En skicklig chef börjar ett nytt projekt med att ta reda på hur 
andra löst problemen förut men glömmer inte heller att dra erfarenheter av 
andras och sina egna misstag. Historien är den främsta källan till kunskap inför 
framtiden.1  
 
När olyckor, tillbud eller allvarliga incidenter inträffar finns fem punkter som 
måste utföras: 

1. Förhindra eller lindra skada 
2. Förhindra upprepning inom samma arbetsplats 
3. Se till att brott beivras 
4. Bedöma vilka eventuella lärdomar som kan vara av värde för andra 

arbetsplatser och senare projekt. 
5. Vidta de åtgärder som fodras för att dessa lärdomar ska tas till vara där de 

behövs.2 
 
Punkt 3 får inte komma att kopplas ihop med punkt 4 och 5. Det finns 
betydelsefulla skillnader mellan rättsliga utredningar och utredningar som syftar 
till erfarenhetsåterföring. 
Olycksutredningar som görs i rättsligt syfte ska endast finna ansvariga personer, 
de följer sällan orsakskedjan bakåt och kan då missa viktiga faktorer som skulle 
vara avgörande vid erfarenhetsåterföring. I olycksanalyser fokuseras alltför ofta 
på skuldansvaret och den egentliga orsaken glöms bort. 
 
I Sverige, som i många andra länder, finns stora skillnader mellan 
erfarenhetsåterföringen inom olika samhällsområden. På senare år har flera 
viktiga initiativ tagits för att förbättra erfarenhetsåterföringen i Sverige. Till 
exempel har ett nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO) 
inrättats i räddningsverkets regi. 
 
 
 

                                                 
1Risker i tekniska system, Grimvall, Jacobsson och Tedéen, 2003 
2 Projektbeskrivning, Förstärkt erfarenhetsåterföring – hur olika sektorer kan lära av varandra, Hansson och 

Lindberg, 2004 
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2.2.1.1. Forskning 
Forskning som behandlar erfarenhetsåterföring finns inom många olika 
kunskapsområden men det är svårt att få en samlad bild av ämnet. 
Det går dock att finna värdefulla genomgångar av effekterna av 
erfarenhetsåterföring inom olika verksamhetsområden.  
Flera genomförda studier ger indikationer på att erfarenhetsåterföring ger 
effekter i form av minskade olyckstal. 
En jämförelse gjordes till exempel av postutdelningsdistrikt med höga respektive 
låga frekvenser arbetsolyckor. Den visade bland annat att distriktscheferna i 
distrikt med låg olycksfrekvens var betydligt mer aktiva i utredning av olyckor 
och i förebyggande åtgärder baserade på sådana utredningar. (Bentley och 
Haslam 2001)3

 

2.6.2. Två metoder för erfarenhetsåterföring på JM 
Arbetet med erfarenhetsåterföring kan här delas upp i två områden vilka kommer 
behandlas var för sig under följande kapitel. 
Det första är tillbudsrapportering, alltså att lära av incidenter och olyckor som 
uppstår. Fungerar rapporteringen på ett tillfredsställande sätt kan den vara en 
mycket effektiv form av erfarenhetsåterföring. Det andra är att ta vara på nya 
lösningar på problem. Det kan vara förbättringar i redan existerande utrustning, 
helt nya uppfinningar eller förbättrade rutiner. 
Andra former av erfarenhetsåterföring finns naturligtvis men jag har här valt att 
endast behandla dessa två. 
 
Gemensamt är att arbetet med erfarenhetsåterföringen kräver tydliga och 
välformulerade rutiner för att fungera. Ansvariga måste utses och alla måste 
förstå vikten av att lära av varandra. För att få utvecklingen att gå framåt och 
minska riskerna på arbetsplatserna måste kunskaperna föras vidare mellan 
projekten. Det är genom vunna erfarenheter som arbetet blir bättre för varje 
gång. Utan en fungerande erfarenhetsåterföring börjar varje projekt på noll. 

                                                 
3 Projektbeskrivning, Förstärkt erfarenhetsåterföring – hur olika sektorer kan lära av varandra, Hansson, 

Lindberg, 2004. 
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2.7  Rapportering av tillbud  
 
2.7.1. Vad är ett tillbud? 
Ett tillbud är ”en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.” 
Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller 
olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att det funnits någon fara för 
personskada i den aktuella situationen, någon behöver alltså inte vara nära att 
skadas.1

Begreppet tillbud är mycket brett och många olika sorters händelser kan räknas 
som tillbud. Skadestatistiken visar vanligen bara de allvarligare olyckorna vilket 
brukar beskrivas som toppen av ett isberg. Den stora mängden skador är 
lindrigare och någon anledning att rapportera dessa ses ofta inte. Dessa 
företeelser eller tillbud kan dock vara mycket viktiga indikatorer på händelser 
där allvarligare skador lätt kunde uppstått. Det brukar sägas att många felaktiga 
beteenden och händelser till slut genererar en skada. Målet med 
tillbudsrapporteringen är att korrigera dessa felaktiga beteenden redan innan 
skadan uppstår. Kan detta uppnås har man kommit långt i skadeskyddsarbetet.2  
 
   
2.7.2. Varför ska tillbud rapporteras? 
Att rapporteringen av tillbud fungerar på ett tillfredsställande sätt anser jag är en 
mycket viktig del i säkerhetsarbetet. Det är inte bara inträffade skador som ska 
uppmärksammas, åtgärderna bör naturligtvis helst sättas in redan innan någon 
allvarlig skada ägt rum.  
Det finns rutiner för rapportering av tillbud på JM idag men jag anser att 
betydligt fler tillbud borde anmälas. Alltså fungerar inte rutinerna som existerar 
tillräckligt bra. Det ska inte behövas en olycka där någon kommer till skada 
innan en förändring sker. 
Idag rapporteras betydligt färre tillbud än skador där någon skadat sig så 
allvarligt att personen fått sjukskrivas, vilket inte alls borde vara fallet. 
 
Problemen kan ses som ganska självklara, ingen vill gärna berätta när något har 
gått snett. Genom att vara den som tar upp problemen kan arbetslaget komma att 
ses som ett där många fel begås även om så inte alls är fallet. 
Ingen vill heller vara den som skvallrar på sina medarbetare. Kamratstämningen 
är stark på arbetsplatserna vilket nästan alltid är något mycket positivt och det är 
på grund av det som många trivs med sitt jobb. Det kan dock tyvärr även göra att 
                                                 
1 Rapport av olycksfall eller tillbud, Bilaga - KTH Handbok III 
2 Säker arbetsmiljö vid montering av betong- och stålelement, Betongvaruindustrin i samarbete med 

informationsförlaget, 2005  
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man håller varandra om ryggen och kanske inte rapporterar saker som kunde 
behövt åtgärdas för att hindra upprepning. Även mindre tillbud kan vara viktiga 
eftersom de om de sker ofta kan kräva en förändring. De mindre tillbuden kan i 
vissa fall även vara lätta att undvika med endast en smärre förändring eller också 
kan de vara tidiga tecken på något som kan utvecklas till ett allvarligare problem. 
 
Alla sjukdomar och skador som uppstår i arbetet ska anmälas oavsett om de lett 
till sjukfrånvaro eller inte. Även skador på väg till eller från arbetet ska anmälas. 
Enligt lagen om arbetsskadeförsäkring är den som skadar sig i arbetet skyldig att 
anmäla skadan till arbetsgivaren.3 Arbetsgivaren måste då omedelbart göra en 
anmälan till försäkringskassan. Anmälan ska ske i samråd med skyddsombudet. 
Vid allvarligare fall som dödsfall, svårare personskada eller när flera samtidigt 
har drabbats av arbetsskada ska arbetsgivaren utöver anmälan till 
försäkringskassan också informera arbetsmiljöverket. Underlåtenhet att 
rapportera allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöinspektionen kan 
medföra straffansvar.4

 
En anmälan till försäkringskassan leder till att informationen används till att 
förebygga liknande skador. Alla anmälda skador registreras i arbetsmljöverkets 
informationssystem om arbetsskador (ISA) Från systemet kan man sedan få 
detaljerad information om arbetsskador.5  
 
 
2.7.3. Vad ska rapporteras? 
Ansvarig platschef bör utan dröjsmål rapportera tillbuden samt utreda orsaken 
och komma med förslag till förändringar. I Rapporten bör följande information 
ingå 

• vad hände 
• var och när det inträffat 
• om och hur ofta det inträffat tidigare 
• vad som orsakat eller varit bidragande orsak till att det inträffat 
• vad som kan göras för att förebygga att liknande tillbud inträffar igen. 

 
Det finns tillfällen då det är extra viktigt att rapportera tillbud, till exempel 

• Vid införande av nya arbetsmetoder, nya maskiner, omorganisationer eller 
andra större förändringar. 

• Vid arbetsmoment där risker speciellt uppmärksammats eller där skador 
och tillbud tidigare inträffat.4 

 
 

                                                 
3 JMs anvisning för rapportering av arbetsskador och tillbud 
4 Rapportera tillbuden, arbetsmiljöverket,2004  
5 Anmäl din arbetsskada, arbetsmiljöverket, 2001 
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2.7.4. Hur sker rapporteringen? 
Idag finns formuläret för rapportering av tillbud tillgängligt i arbetsmiljöplanen 
eller som stöddokument under Verksamhetssystem. (se bilaga 4.) Det kan fyllas i 
direkt i datorn och skickas in via e-post. När jag frågar är det dock få platschefer 
som kan säga var det finns och många tror att jag pratar om försäkringskassans 
formulär för rapportering av skada. 
Jag tror att eftersom tillbudsrapporteringen lätt förknippas med 
skaderapporteringen ses den som onödigt omständlig vilket den egentligen inte 
är. Den består av en sida och det enda som egentligen behöver fyllas i är en kort 
beskrivning av händelsen.  
 
Många upplever idag blanketten för rapporteringen som onödigt krånglig och 
flera platschefer har sagt att den ser för allvarlig ut. De har uppfattat den som att 
”det ska till att någon dör innan man ska fylla i dem”. Nästan alla jag pratat med 
tänker på Fösäkringskassans blankett när jag pratar om tillbudsrapportering. Få 
känner till att JM har en egen, mycket enklare blankett för tillbud som inte 
behöver anmälas till försäkringskassan. 
 
 
2.7.5. Responsen viktig vid rapportering 
Då en olycka skett är den naturliga reaktionen att fokusera på orsaken och att på 
så sätt försöka eliminera risken för upprepning. I regel söks en syndabock och 
ansvaret läggs då på personer som varit i närheten av eller direkt inblandade i 
olyckan. Detta leder ofta till förhastade beslut och ansvaret för olyckan kan 
komma att läggas på personer som egentligen agerat helt rätt. Istället för att 
belöna ett riktigt agerande utses personer till syndabockar vilket kan leda till 
underlåtenhet att agera vid ett senare tillfälle. 
 
Det riktiga sättet att utreda en olycka på, är att göra en förutsättningslös analys 
av hela systemet där alla typer av risker ingår och på så sätt arbeta fram nya 
rutiner eller konstruktioner.6  
 
Varje dag sker tillbud i varierande allvarlighetsgrad på JMs arbetsplatser, bara ett 
fåtal rapporteras dock. Småskador kommer alltid att ske och varje skrubbsår kan 
inte undvikas trots ett fungerande rapporteringssystem. Ändå borde 
rapporteringarna på JM vara betydligt fler än idag.   
 
Från besöken på arbetsplatserna har jag fått uppfattningen att en stor del av 
problemet med att så få tillbud rapporteras är responsen från högre chefer.  

                                                 
6 Risker i tekniska system, Grimvall, Jacobsson och Tedéen, 2003 
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Jag har fått höra flera exempel på allvarliga tillbud som tystats ner av rädsla för 
att bli betraktad som ansvarig för problemen. 
För att tillbudsrapporteringen på företaget ska fungera måste dessa problem få en 
lösning. Platscheferna måste känna ett stöd uppifrån och lita på att 
tillbudsrapporterna ses som den källa till erfarenheter som de är.  
Alla chefer bör göras medvetna om detta då det ofta räcker med en negativ 
kommentar från något håll för att en platschef ska underlåta att rapportera sitt 
nästa tillbud. Det får inte glömmas bort att platscheferna inte rapporterar för sin 
egen skull, de har antagligen redan dragit lärdom av händelsen, utan för att andra 
inte ska råka ut för samma sak. En eventuell förändrig måste ske snarast möjligt 
för att ge en respons och visa att problemen tas på allvar. 
Arbetet med tillbuden måste ske kontinuerligt och kan liknas vid ett 
kretsloppssytem (se Figur 6.) 
 
 

 
 

Rapportering

 
Åtgärd 

 
Kontroll 

 
Riskbedömning

 
Tillbud 

 Figur 6. Olycksfallsarbetet bör genom respons med korrigerande 
åtgärder fungera som ett kretsloppssytem  

 
 
2.7.6. Vad bör förbättras? 
Efter besöken föreslås till att börja med bättre information om rapporteringen på 
arbetsplatserna. Vikten av tillbudsrapporteringen bör klargöras. Alla måste veta 
varför de ska rapportera och vad som händer med rapporterna. De måste kunna 
lita på att rapporterna utreds och där det är möjligt, att en förändring sker. Det 
måste alltså läggas stor vikt på responsen vid rapporterade tillbud så att viljan att 
rapportera ökar. 
Var ytterst aktsam med att utse syndabockar. Att ge någon skuld för en felaktig 
handling kan i vissa fall avskräcka andra från att göra samma misstag men 
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kommer även att avskräcka från rapportering. Bättre är att sprida informationen 
som en kunskap tillsammans med förslag på förändringar och uppmuntra till 
vidare rapportering. 
 
Tydliga riktlinjer bör göras upp för vilka typer av händelser som ska rapporteras. 
Idag går information förlorad om många små risker, som skulle kunna avhjälpas 
med smärre justeringar. 
En tydlig definition av vad som är ett tillbud behövs, kombinerat med exempel 
på händelser som bör rapporteras.  
Till exempel skulle små skador som att någon skär sig på en viss typ av plåt vid 
rapportering kunna leda till att det upptäcks att många råkat ut för samma sak. 
Plåten kanske kan bockas på annat sätt eller bytas ut mot en annan typ. 
Förändringen kanske inte behöver bli stor men den kan betyda att fler slipper 
skära sig på samma sätt.  
 
Ett annat exempel på tillbud som borde rapporteras oftare är problemen som jag 
fått förklarat uppstår relativt ofta vid avlastning av utfackningselement som vid 
leverans till arbetsplatserna inte är lastade i häckar och utan genomförbara 
instruktioner för avlastning. 
En frekvent rapportering av dessa problem skulle leda till att de blev tvungna att 
uppmärksammas mer. Det skulle på så sätt bli lättare att få till stånd en 
förändring. 
 
Som förslag till förändring av rapporteringsrutinerna föreslås att en gemensam 
rapporteringstjänst läggs lättåtkomlig på ”Insidan”, JMs intranät. Där kan allt 
från problem med Inköp, datorer och skador rapporteras. Mottagare av 
informationen bör sedan kunna väljas i exempelvis en rullningslist. 
Genom att kunna skriva direkt i ett webformulär på sidan istället för att leta reda 
på ett worddokument som ska fyllas i, sparas ner och sedan skickas via e-post 
iväg till ansvarig person kan antalet steg minskas betydligt. Flera företag har 
redan denna typ av rapporteringsformulär. 
 
Varje gång någon ångrar ett beteende som lett till större eller mindre skada och 
själv tagit lärdom av det borde lärdomen även spridas till andra.  
Det brukar sägas att man ska lära av sina misstag men betydligt bättre vore väl 
om vi även kunde lära av andras? 
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2.8 Information om utrustning och tillvaratagande av idéer 

 
1.8.1. Insamling av idéer på JM 
Det är byggarna ute på arbetsplatserna som har de största möjligheterna att se 
problemen. Det finns också många som funderar över alternativa lösningar och 
har bra idéer. Problemet är ofta att idéerna sällan blir mer än just idéer. Ett 
lättillgängligt forum borde finnas för att föra idéerna vidare och utveckla dem.1 
Förslagen som samlas in via forumet bör även tas på allvar och de bästa bör 
belönas för att uppmuntra till ytterligare reflekterande kring den egna 
arbetsmiljön. 
 
Idag ska det enligt Magnus Rehbinder finnas en ”uppfinnarpärm” på JM där bra 
idéer och förslag ska samlas. Han säger också att det ska finnas en lista med bra 
hjälpmedel och idéer på Insidan. 
Pärmen verkar alldeles för få veta om att den finns och rutinerna för att samla in 
och sprida materialet ser inte ut att fungera. 
 
Personer som jag pratat med tycker att deras förslag på förbättringar inte tas på 
allvar och tror inte ens på att uppfinnarpärmen existerar. De upplever att stödet 
för deras förslag till förbättringar inte finns. Om de vill få igenom en förändring 
krävs det för mycket arbete för att någon ska orka driva frågan. 
Ritningar och beskrivningar av idéer har skickats in men sedan tappats bort 
någonstans i systemet. De menar att det leder till förlorad motivation att dela 
med sig av nya lösningar i framtiden. 
 
 
1.8.2. Tryggad anställning via nöjda kunder 
Ett bra initiativ till medbestämmande och insamling av idéer togs av JM 
tillsammans med Byggnadsarbetareförbundet under 2005. Projektet byggde på 
JMs övergripande kvalitets- och miljömål. De medbestämmandeledamöter som 
deltog i utformandet av projektet kom fram till att ”Det viktigaste för JM och 
allas anställning är att leverera branschens bästa slutprodukt och därmed få 
branschens mest nöjda kunder”. Projektet döptes till ”Tryggad anställning via 
nöjda kunder”.  
Utifrån detta utformades sedan en plansch med ett antal viktiga frågor som alla 
på arbetsplatserna skulle svara på i form av ett grupparbete. Under tre timmar 
skulle frågor under nio olika rubriker, i form av rutor på planschen, fyllas i. 
 

                                                 
1Prevention och praktisk ergonomi, Leray, Stenlund och Öqvist, 2005 
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Huvudrubrikerna var: 
• Vem bygger vi åt? 
• Att göra rätt! 
• Som du bäddar får någon annan ligga! 
• Ni blir vi 
• Tar vi ansvar? 
• Livslångt lärande 
• Ledarskap, värderingar och mål! 
• Ständiga förbättringar 

och 
• Bra kan bli ännu bättre! 

Grupparbetet skulle utmynna i ett antal konkreta förslag till förändringar som 
skulle genomföras på arbetsplatsen. Planscherna skulle samlas in efter avslutat 
grupparbete och goda förslag och exempel skulle följas upp och kommuniceras 
ut på olika sätt, bland annat via Insidan och JM-nytt.  
Beslutade åtgärder och förändringar skulle genomföras på arbetsplatserna under 
hösten 2005. De olika förslagen som arbetades fram var mycket lika 
arbetsplatserna emellan.2  
Enligt Lars-Erik Svensson, Huvudskyddsombud på JM, fungerade arbetet 
mycket bra och många goda förslag kom fram som sedan genomfördes på 
arbetsplatserna. 
 
Ovanstående projekt anser jag är ett mycket bra exempel på medbestämmande 
och tillvaratagande av medarbetarnas idéer. Viktigt är dock att arbetet följs upp 
och att ingenting ”rinner ut i sanden”. 
 
 
1.8.3. Förslag till förbättringar 
Eftersom insamlingen av idéer inte ser ut att fungera särskilt bra idag, undantaget 
medbestämmandeprojektet, borde nya rutiner utvecklas för detta. Att ta 
medarbetarnas idéer på allvar är en viktig del i arbetet att få alla att känna sig 
betydelsefulla och trivas på sin arbetsplats. Någon enskild ansvarig bör utses för 
att samla in medarbetarnas idéer och förslag på förbättringar för att sedan 
utvärdera dem och eventuellt genomföra de bästa. 
 
En pärm med idéer, även tillgängliga på Insidan skulle vara ett första steg. Inför 
varje projekt skulle förslagen kunna studeras och lämpliga delar läggas in i 
planeringsarbetet. Där skulle även platschefer kunna bidra med exempel på bra 
hjälpmedel och utrustning som finns tillgängliga hos olika leverantörer. 
Även här skulle rapporteringstjänsten, nämnd i föregående kapitel, kunna 
utnyttjas. 
                                                 
2 Handledarutbildningasmaterial för Tryggad anställning via nöjda kunder, 2005 
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En annan metod att uppmuntra till att idéerna förs fram är att göra 
medbestämmandeprojektet ”Tryggad anställning via nöjda kunder” till en 
regelbunden vana, till exempel en gång om året eller vartannat år. 
 
Finns ett fungerande forum för att reflektera åsikterna tillgängligt återstår inga 
anledningar att gnälla över sin arbetssituation. Möjligheten finns då istället att 
påverka och förändra. Ansvaret ligger då på den som är missnöjd att föra fram 
sina idéer och synpunkter. I de fall då genomarbetade förslag som läggs fram av 
någon anledning inte genomförs, bör det motiveras varför. Annars är risken stor 
att drivkraften till att genomföra framtida förbättringar sjunker. Även här är 
responsen mycket viktig. Det är ute på arbetsplatserna som kunskapen och 
möjligheterna till förbättringar finns. Det gäller att ta vara på den kompetensen 
och hela tiden uppmuntra en utveckling av säkrare och effektivare metoder.  
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2.9 Varselkläder 
 
 
1.9.1. Vad är varselkläder? 
Varselkläder ska bestå av dels fluorescerande material för ökad dagsynbarhet och 
dels reflekterande material för nattsynbarhet.  
Det fluorescerande materialet höjer kontrasten gentemot omgivningen och 
genom att omvandla kortvågig strålning (UV-strålning) till synligt ljus. 
Därigenom får det en ljushet som klart överstiger omgivningens. 
 
De varselkläder som finns på marknaden idag är indelade i tre olika 
synlighetsklasser. Klassen bestäms av hur stor yta av plagget som utgörs av 
fluorescerande och reflekterande material. Kläderna CE-certifieras av Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut och får samtidigt en varselklass.  
Varselkläder som märkts med klass 3 har en stor area av både fluorescerande och 
reflekterande material och sedan faller areastorleken ner mot klass 1 som har 
minst yta aktivt material.1  
För att få märkningen klass 3 måste till exempel en jacka ha minst 0,8 
kvadratmeter fluorescerande material och 0,2 kvadratmeter reflekterande 
material. Det finns även olika kvalitetsklasser på det reflekterande materialet, där 
är klass 2 den högsta klassen.2  
 
 
1.9.2. Användning och regler  
Önskemål från flera kranförare har framkommit på större användning av 
varselkläder på JM. De menar att de skulle kunna känna en större trygghet om 
kläderna var ett krav vid arbete under kranen. Använder samtliga personer som 
vistas på marken varselkläder har kranföraren lättare att se var alla befinner sig 
och det är mindre risk att någon kommer till skada. Kläderna ökar synbarheten 
väsentligt, speciellt vid dåligt väder då det kan vara svårt att urskilja detaljer på 
marken. Det blir också betydligt lättare att se teckengivningen för ledning av 
kranlyften som sker med armsignaler. 
 
 

                                                 
1 http://www.sp.se/metrology/optics/sv/varselklad.htm 
2 Förklaring i varseljacka från Kwintet, Fristads AB 
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 Figur 7. Kranföraren har lättare att se personerna på marken om de använder 
varselkläder.  

 
 
 
Enligt resultatet av egen enkätundersökning använder ytterst få av JMs 
yrkesarbetare idag, någon typ av varselkläder. 76 procent av de tillfrågade 
skriver att de sällan eller aldrig har använt varselkläder under det senaste året och 
endast två personer svarar att de gör det regelbundet.  
(se bilaga 5.)  
 
Enligt enkäten var det på JM endast 2% av de deltagande som alltid eller oftast 
använde varselkläder. På JM Entreprenad var siffran 57%. Varför skillnaden är 
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så stor kan jag inte hitta någon annan förklaring till än att attityden till 
varselkläderna är annorlunda. Några skillnader i reglerna finns generellt inte. 
 
I JM´s allmänna ordnings- och skyddsregler finns inga krav på användande av 
varselkläder på arbetsplatserna. Däremot har det bestämts att inför vintern 2006 
ska alla på arbetsplatserna få nya vinterkläder med reflexer på ärmar och vader 
och en reflexremsa ska fästas på hjälmarna.3  
Det finns ännu inget krav på att dessa kläder ska användas men som jag ser det är 
det ett steg i rätt riktning.  
 
Enligt säkerhetsåtgärderna i arbetsmiljöplanen ska ingen komma i kontakt med 
extern fordonstrafik eftersom den ska ledas om för att passera på betryggande 
avstånd och skiljas av med hinder från arbetsplatsen. Med extern fordonstrafik 
menas trafik som passerar förbi, eller genom, området där arbetet utförs utan att 
ha samband med byggnads- eller anläggningsarbetet. 
Det kan dock finnas tillfällen då JM´s personal oundvikligen kommer i kontakt 
med trafiken, till exempel under omledningsarbetet och då gäller 
arbetsmiljöverkets regler. 
 
I arbetsmiljöverkets föreskrifter ingår ett avsnitt som behandlar risker från extern 
fordonstrafik. I föreskrifterna står att: ”Varselkläder ska bäras bland annat av 
den som dirigerar trafiken och av dem som arbetar på platser som inte är 
avskilda från trafiken.” 4

Detta berör dock sällan JMs anställda eftersom de mycket inte ofta kommer i 
kontakt med extern fordonstrafik. 
 
Skanska har i sina allmänna ordnings- och skyddsregler ett krav som säger att: 
”alla som uppehåller sig utomhus på våra bygg- och anläggningsplatser samt i 
fast produktionsverksamhet ska bära varselkläder (min. klass 2)”5  
Även på NCC har samtliga yrkesgrupper varselkläder som ytterplagg.6  
 
 
1.9.3. Mina rekommendationer 
Det finns även problem med att införa varselkläder som krav på arbetsplatserna. 
För dem som arbetar inomhus kan kläderna i vissa fall vara mer i vägen än vad 
de hjälper. Problemen uppstår när de rör sig utomhus. De passerar ofta under 
kranar och i närheten av fordonstrafik när de tar sig till och från sin arbetsplats. 
Ett alternativ är då att de sätter på sig väst när de går ut. Detta har dock visat sig 
svårt att genomföra till hundra procent när det handlar om hjälmar och kan då 
komma att fungera dåligt även med varselvästen. 
                                                 
3 Magnus Rehbinder, Skyddschef JM 
4 Säkrare bygg- och anläggningsarbete, Arbetsmiljöverket, 2003 
5 Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler. 
6 NCCs årsredovisning 2005 
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Det gäller att få alla att se den personliga säkerhetsutrustningen som en 
självklarhet vilket dock kan vara svårt till en början. Ett viktigt första steg i det 
arbetet är att plats- och projektledning föregår med gott omdöme. Utan det 
kommer aldrig säkerhetsåtgärder som dessa att accepteras på bred front.  
Det finns exempel på företag där alla på arbetsplatserna alltid använder 
skyddskläder, alltså finns det  ingen anledning att det inte skulle fungera på JM 
också.  
Projektet med reflexer på ytterkläderna tycket jag är en mycket bra början när det 
gäller att införa varselkläder som regel, vilket jag tycker JM borde göra så 
småningom, åtminstone vid utomhusarbeten, nära trafik och under kranar. 
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2.10 Bygghissar 
 
 
2.10.2. Påtalade faror 
Flera gånger under arbetsplatsbesöken har det framkommit önskemål om att 
säkerheten vid bygghissens stannplan bör förbättras. 
Idag finns på de flesta bygghissar endast en uppfällbar bom cirka en meter över 
golvplanet. Bommen kan fällas upp även när inte hissen befinner sig på det 
aktuella planet vilket jag och flera jag pratat med anser utgör en stor 
säkerhetsrisk. Det har hänt att personer, utan att tänka sig för fällt upp bommen 
innan de kontrollerat om hissen befunnit sig på plats vid planet.  
 
En annan fara som påtalats är risken att falla över eller under bommen. I de fall 
där hissen står med avstånd till byggnaden byggs träbryggor på våningsplanen ut 
till hissen. Dessa blir lätt hala i blött eller kallt väder. Hissanvändaren bär ofta 
med sig tungt material och utrustning och måste för att anropa hissen ta sig ända 
fram till bommen för att komma åt knappen. 
I de fall där hissen har kunnat placeras nära huslivet kan bommen istället utgöra 
ett oväntat avbrott i skyddsräckslinjen. Den som är ouppmärksam vid 
förflyttning längs räcket kan få en obehaglig överraskning när skyddsräcket 
plötsligt upphör och endast ersätts av hissbommen. 
 
 
2.10.3. Förslag till lösningar 
Som lösning på problemet föreslår jag att hissarna kompletteras med grindar vid  
stannplanen, liknande de grindar som idag finns på markplanet (se bild 8a-b). En 
grind utgör ett betydligt säkrare skydd mot fall och är lika lätt att öppna som en 
bom.  
I Arbetarskyddstyrelsens anvisningar för bygghissar och byggkranar under 
rubriken Inhägnad av hissbana, stannplansutrustningar, punkt nummer 38 står att 
”Öppning mot hissbanan vid stannplan skall vara försedd med betryggande 
avstängningsanordning, som får vara öppen endast så länge korgen står stilla 
vid stannplanet.” Detta krav anser jag inte är tillräckligt utan borde utökas till att 
mer likna punkt 39 som behandlar markplanet. ”Avstängningsanordningen vid 
markplanet skall bestå av en minst 1,9 m hög grind. Denna 
skall ha enligt punkt 37 angiven täthet och dess horisontala avstånd från korgen 
får vara högst 30 cm och ej mindre än 10 cm. Grind skall manövreras för hand 
eller med motormanöverdon. Grind skall påverka tvångsbrytande kontakt, som 
håller hissens manöverströmkrets bruten, så länge grinden ej är stängd.”1

                                                 
1 Arbetsarskyddstyrelsens anvisningar nr 58 1968, Bygghissar och byggkranar. 
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Utom det högt satta höjdkravet på grinden (1,9m) borde det inte vara 
ogenomförbart att sätta liknande krav på stannplanens avstängningsanordningar. 
Grindarna bör ej heller vara möjliga att öppna när inte hissen finns på plats. 
 
 

Figur 8b. Avspärrningsgrind i markplan Figur 8a. Avspärrningsbommar vid  
stannplan för bygghiss 
 

En annan förbättring som skulle kunna göras är placeringen av hissens 
anropsknapp. Genom att inte behöva gå ut på hissbryggan innan hissen anlänt 
minskas risken betydligt. Åtgärdas däremot den föregående punkten genom 
införande av grindar borde denna förändring vara onödig.  
 
Ovan nämnda förändringar kan inte genomföras av JM direkt eftersom företaget 
inte äger hissarna som används på arbetsplatserna utan hyr in dem vid behov. 
Dock kan JM i egenskap av stor kund påtala behovet av en förändring. Det gäller 
då också att man är beredd att betala ett något högre pris för en högre säkerhet 
vilket borde vara en självklarhet med tanke på nollvisionen (se kap 2.2). 

54 
 
 



 
 

     
  Enkätundersökningen                   

 
 

 

 

2.11  Enkätundersökningen 
 
Under besöken på arbetsplatserna har en enkätundersökning genomförts bland 
hantverkarna. Den bestod i ett antal frågor om hur de såg på sin egen säkerhet 
och hur de uppfattade olika psykiska faktorer i arbetet. (Se bilaga 5.) 
Totalt 53 enkäter samlades in från sju olika arbetsplatser.  
 
Enligt enkäten händer det att de allra flesta gör saker som de vet inte är helt rätt 
ur säkerhetssynpunkt (94 procent) men däremot svarar ingen att de gör det ofta. 
Detta kan tyda på att säkerhetsmedvetandet ibland sviktar. Dock är det svårt att 
definiera ”inte helt rätt”. Vi kan jämföra med bilkörning, nästan alla överskrider 
hastighetsbegränsningarna ibland. 
 
96 procent av deltagarna i enkätundersökningen använder alltid skyddsskor i 
arbetet vilket motsvarar alla utom två personer. Det verkar alltså som att dessa 
ses som en självklarhet av nästan alla hantverkare på JM. Skyddsskor innebär 
skor med stålhätta och spiktrampskydd, en hård sula. 
 
Enligt undersökningen använder 73 procent oftast eller alltid hjälm när inte 
hjälmkravet frångåtts av någon anledning. Att använda hjälm borde ses som lika 
självklart som att alltid använda skyddskor.  
 
Under arbetsplatsbesöken har flera redogörelser framförts om vad platschefer 
och arbetsledare gjort för att öka hjälmanvändandet, vissa metoder mer kreativa 
än andra. Någon hade till exempel skrivit ett brev hem till personens respektive 
när han inte använt hjälm på arbetsplatsen och andra utfäst belöningar till dem 
som använde hjälmen. Dock verkar det tyvärr inte som att någon av metoderna 
har fungerat mer än några veckor. 
 
På frågan om vilken som är den största anledningen till olyckor tror överlägset 
flest att det är tidspressen. Nästan hälften av deltagarna i undersökningen känner 
sig också ofta eller ganska ofta stressade under arbetstid. 
I enkäten ställdes frågan om i vilken utsträckning de trodde att olika faktorer var 
orsak till olyckor. De största riskfaktorerna blev tidspress och slarv medan fel på 
utrustning och material troddes orsaka få olyckor. (Se Figur 9.) 
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Figur 9. Diagrammet visar enkätsvarens fördelning vid frågor angående 
uppfattningen om hur ofta olika faktorer medverkar till olyckor. 

aldrig sällan ibland ganska  ofta 
      ofta 

 

 
 
På frågan om vilket arbetsmoment i sitt arbete de tror är förenat med störst risker 
är de vanligaste svaren arbeten som utförs på ställningar och höga höjder. Den 
uppfattningen stämmer ganska väl överens med verkligheten där fallolyckor, 
som tidigare nämnts i kapitel 2.1, står för en mycket stor del av arbetsolyckorna. 
 
83 procent trivs ofta eller ganska ofta med sitt arbete vilket är positivt. Trivseln 
är antagligen en stor orsak till att så många tycker att säkerheten är en viktig 
fråga och engagerar sig för en bättre arbetsmiljö. (Se bilaga 6.) 
68 procent av dem som deltog i undersökningen hade någon gång varit 
sjukskrivna på grund av skada som uppstått i arbetet. De flesta av dessa skador 
orsakades av en olycka. De orsaker som angetts som anledning till dessa olyckor 
stämmer väl överens med diagrammet över olycksorsaker i byggbranschen i 
stort. (Se fig 1.) 
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Under arbetet med att sammanställa enkäten upptäcktes ett eventuellt samband 
som kunde vara intressant att undersöka närmare. Det var sambandet mellan 
trivsel på arbetsplatsen och hjälmanvändandet. För att analysera sambandet 
används dataanalysverktygen i Microsoft Excel och med hjälp av dessa räknades 
en korrelationskoefficient fram. Korrelationskoefficienten är ett mått på hur två 
variabler “varierar tillsammans”. Funktionen undersöker varje par av 
mätvariabler och avgör om de två variablerna har ett samband, det vill säga om 
stora värden på den ena variabeln tenderar att motsvaras av stora eller små 
värden på den andra. Värdet på korrelationskoefficienten ligger alltid i det slutna 
intervallet -1 till +1. En korrelationskoefficient nära noll tyder inte på något 
samband. Korrelationskoefficienten i detta fall beräknades till -0,075, det vill 
säga nära noll, vilket betyder att antagandet om ett samband mellan hög trivsel 
och högt hjälmanvändande är felaktigt.1  
 
 
 

  Hjälmanvändande Trivsel 

Hjälmanvändande 1  

Trivsel -0,07495 1 

 

  
 

 
Figur 10. Resultat av korrelationsanalys. 
  

 

När arbetet med enkätundersökningen inleddes var förväntningarna att den skulle 
möta ett större motstånd på arbetsplatserna än vad den senare visade sig göra. 
Det fanns ingen svårighet i att ta upp hantverkarnas arbets- eller rasttid och 
frågorna möttes nästan enbart av positiva reaktioner på arbetsplatserna. 
Arbetsmiljön verkar vara en viktig fråga för många på JM. De allra flesta 
inblandade har varit mycket positiva till att ämnet tas upp, villiga att hjälpa till 
och intresserade av resultatet av arbetet. 
 

                                                 
1 Hjälpfunktion om verktyg för statisk analys i Microsoft Excel. 
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3. REKOMMENDATIONER OCH SLUTSATSER 
 
Detta arbete är tänkt att fungera som en källa till idéer inför det fortsatta 
arbetsmiljöarbetet på JM. Förslag på områden där effektiviseringar kan göras har 
arbetats fram tillsammans med förslag på vad förändringarna kan bestå i. 
Förhoppningen är att några av dessa områden ska utredas vidare och i 
förlängningen leda till korrigerande åtgärder och minskade olycksrisker. 
 
Det viktigaste när det gäller att motverka denna typ av skador är att uppehålla 
intresset för förebyggande av olycksriskerna. Finns engagemanget hos 
hantverkarna blir alla förändringar lättare att genomföra. Det är i slutändan trots 
allt de själva som måste ta ansvar för sin egen säkerhet. 
 
Eftersom de problem som påtalats på arbetsplatserna återfinns i anvisningarna 
för projekteringen kan det tolkas som att de redan är välkända. Regler och 
anvisningar behöver dock ses över och samordnas mellan projektering, inköp 
och produktion.  
För att öka medbestämmandet för hantverkarna och för att förutse olycksrisker i 
ett tidigt skede föreslås att fler arbetsberedningar ska hållas på de flesta 
arbetsplatser. Det skulle leda till att arbetet planerades bättre, alternativa metoder 
kunde utvecklas och kommunikationen mellan arbetsledning och hantverkare 
skulle förbättras. Det skulle också göra att arbetet med erfarenhetsåterföring från 
tidigare uppstådda problem skulle underlättas. 
 
Kommunikationen behöver också bli bättre mellan projektörerna och 
medarbetarna ute på arbetsplatserna.  
En större insikt i varandras arbete behövs tillsammans med en förståelse för 
problemen som uppstår. Något som sannolikt skulle leda till förbättringar är om 
parterna förstod varandras tankebanor kring problemlösning. Är alla på 
arbetsplatsen medvetna om varför byggnaden utformats på ett speciellt sätt, som 
kanske skapat svårigheter för dem, kan det kännas mer motiverande att försöka 
lösa dessa problem på plats.  
Att underbygga en förståelse för varandras problemlösning är mycket viktigt i 
alla typer av samarbeten, inte minst vid byggnadsarbete. 
 
När det gäller inköpen ser det ut på liknande sätt, det finns redan regler uppsatta 
för att undvika just de problem som ser ut att uppstå. Eftersom regler och 
anvisningar redan finns idag föreslås att en mer ingående utredning görs av 
problemet och att därefter ett beslut tas om eventuella korrigerande åtgärder. 
Sannolikt i form ett förtydligande eller en utökning av de regler och rutiner som 
finns idag.  
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Att lära av tidigare erfarenheter tillhör en av de viktigaste punkterna när det 
gäller att förebygga framtida olyckor. I denna rapport har erfarenhetsåterföringen 
delats upp i två delar, tillbudsrapportering och tillvaratagande av medarbetarnas 
idéer. Gemensamt för de båda delarna är att de kräver tydliga och välformulerade 
rutiner för att fungera. Det måste vara välkänt vilka som är ansvariga för att 
samla in och behandla inkommet material. 
För att få utvecklingen att gå framåt, effektivisera metoderna och minska 
riskerna på arbetsplatserna måste kunskaperna föras vidare mellan projekten. 
Utan en fungerande erfarenhetsåterföring börjar varje projekt på noll. 
 
Tillbudsrapporteringen handlar om att undersöka orsakerna till redan uppstådda 
olyckor eller incidenter. Det är viktigt att alla är medvetna om vikten av 
rapporteringen. Det bör också klargöras hur rapporterna används och att 
förändringar verkligen sker för att hindra upprepningar. 
Det måste alltså läggas stor vikt på responsen vid rapporterade tillbud så att 
viljan att rapportera ökar. Var ytterst aktsam med att utse syndabockar. Att ge 
någon skuld för en felaktig handling kan i vissa fall avskräcka andra från att göra 
samma misstag men kommer även att avskräcka från rapportering. 
Tydliga instruktioner bör sättas ihop med exempel på vilka händelser som ska 
rapporteras. Även små incidenter kan vid stor upprepningsgrad kräva en 
förändring. Betydligt fler tillbud än idag bör anmälas. 
 
För att få rapporteringen att fungera föreslås en gemensam rapporteringstjänst på 
”Insidan”, JMs intranät. Med en sådan funktion kan alla slags rapporteringar 
kunna göras på samma ställe, allt från problem med inköp, datorer och skador 
kan rapporteras i samma formulär. Mottagare för rapporteringen kan väljas och 
denna får informationen i form av ett e-postmeddelande. 
 
Insamlingen av idéer borde kunna lösas på liknande sätt med hjälp av 
rapporteringstjänsten. Viktigt är att visa att medarbetarnas förslag till 
förbättringar tas på allvar. En ansvarig bör utses för insamlingen av idéerna för 
att utvärdera dem och se till att de bästa genomförs.  
 
En förhoppning är att medbestämmandeprojekt, liknande ”Tryggad anställning 
via nöjda kunder” kommer att genomföras även i fortsättningen. 
Finns ett fungerande forum för att föra fram medarbetarnas åsikter ges 
därigenom möjligheten att förändra eventuella negativa aspekter i 
arbetssituationen. Då ges inte längre något befogat utrymme för klagomål utan 
att konstruktiva förslag till förändring lagts fram. 
I de fall genomarbetade förslag till förändringar läggs fram som av någon 
anledning inte genomförs bör det tydligt motiveras varför. Detta är mycket 
viktigt för att behålla motivationen till vidare reflektion över förbättringar i 
arbetet. 
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När det gäller varselkläder så kan det hos vissa grupper finnas ett motstånd men 
den inställningen kan elimineras och fördelarna är många. De största farorna som 
kan avhjälpas med varselkläder uppkommer i närheten av arbeten med kran eller 
vid kontakt med fordonstrafik. Varselkläderna leder till kraftigt förbättrad 
synbarhet speciellt i dåligt väder. I princip alla på arbetsplatsen passerar någon 
gång under kranar.  
Slutsatsen är att varselkläder på sikt bör införas som krav på JMs arbetsplatser. 
En bra början är att sätta reflexer på vinterkläder och hjälmar vilket just nu håller 
på att genomföras. 
För att få varselkläderna att bli en självklarhet måste all projekt- och platsledning 
tidigt föregå med gott exempel. Fungerar det bra så borde inte ett totalt införande 
innebära speciellt stora problem. 
 
Eftersom bygghissarna inte ägs av JM utan hyrs in till varje projekt kan endast 
önskemål till förändringar påtalas i ett försök att påverka. 
Förslagen kan bestå i att bommarna på stannplanen byts ut mot grindar som inte 
kan öppnas om inte hissen finns på plats.  
Ett annat förslag är att placeringen av hissens anropsknapp ska kunna ändras så 
att användaren inte behöver gå ända ut på hissbryggan, som ofta kan vara hal, när 
hissen inte finns vid det aktuella planet. 
Efter att ha påtalat förslagen på förändringar gäller det också att visa att man är 
beredd att betala ett något högre pris för en högre säkerhet. Detta borde, inom 
rimliga gränser, vara en självklarhet med tanke på JMs nollvision. 
 
Enkätundersökningen som genomförts har fått ett bra mottagande på 
arbetsplatserna och utgjort ett underlag för arbetet. Den var uppdelad på 
områdena inledande frågor, allmänt om olyckor, säkerhetsutrustning, psykiska 
faktorer, skador och övrigt. Totalt 53 enkäter samlades in från sju olika 
arbetsplatser.  
Några av resultaten som framkom efter sammanställningen var att av deltagarna i 
undersökningen är det: 

• 96 procent som alltid använder skyddskor under arbetstid 
• 73 procent som oftast eller alltid använder hjälm 
• 83 procent som ofta eller ganska ofta trivs med sitt arbete 
• 68 procent som någon gång varit sjukskrivna minst en dag på grund av 

skada som uppstått i arbetet. 
• flest som tror att tidspress är den vanligaste enskilda orsaken till olyckor 

 
På frågan om vilket moment i sitt arbete de tror är förenat med störst risker är de 
vanligaste svaren arbeten som utförs på ställningar och höga höjder. Den 
uppfattningen stämmer ganska väl överens med verkligheten där fallolyckor står 
för en mycket stor del av arbetsolyckorna. 
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Under arbetet har framkommit att intresset för arbetsmiljön är betydligt större än 
väntat vilket upplevs som mycket positivt. Det har underlättat arbetet väsentligt 
och kommer att vara en stor tillgång när framtida förändringar ska genomföras 
för att minska olycksriskerna. Uppfattningen är att arbetsmiljön är en viktig fråga 
på JM och att olycksriskerna för det mesta tas på allvar. Det finns dock 
fortfarande flera områden där förbättringar kan göras och förhoppningsvis ska 
denna rapport vara till hjälp vid det fortsatta arbetsmiljöarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatoriska åtgärder 

 Intresset för det preventiva skadearbetet uppehålls. 
 Vaksamhet inför riskerna iakttas. 
 Plats- och projektledning föregår alltid med gott exempel. 
 Arbetsberedningarnas fördelar utnyttjas. 
 Regler och anvisningar samordnas mellan projektering, inköp och 

produktion. 
 Inköpsprocessens potential utnyttjas i säkerhetsarbetet. 
 Fler tillbud rapporteras. 
 Yttersta aktsamhet iakttas med att utse syndabockar vid inträffade tillbud. 
 Konstruktiva förslag på förbättringar från medarbetare tas på allvar och får 

god respons. 
 
 

Praktiska åtgärder 
 Ökad användning av varselkläder 
 Högre säkerhet vid bygghissarna. 

 
 

Övriga noteringar 
 Stort intresse för arbetsmiljöfrågor finns. 
 Hantverkarna har en realistisk syn vilka de största riskerna är. 
 Användningen av skyddsskor är en självklarhet på arbetsplatserna. 
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4. REFERENSER OCH DEFINITIONER 

4.1 Definitioner och begrepp 
 
 

Arbetshandikapp Funktionshinder som innebär begränsningar i 
arbetet. 

 
Arbetsmiljöplan Den handling som ska upprättas inför ett 

byggobjekt enligt AFS 1999:3 Byggnads och 
Anläggningsarbete och anpassas under byggtiden.
  

Arbetsskada Arbetsolycka eller arbetssjukdomsfall som 
uppstått i arbetet. (I begreppet ingår även 
trafikolycksfall, d.v.s. olyckor vid färd till och från 
arbetet) 

 
Föreskrift Detaljreglerande handling upprättad av statlig 

myndighet, i detta fall Arbetsmiljöverket. 
 
Konsekvens Resultatet av en olycka: skador på människor, 

miljö, egendom och verksamhet. 
 
Korrelationskoefficient Ett mått på sambandet mellan två olika variabler 

med N observationer för varje variabel. 
(Korrelationskoefficienten ligger alltid i det slutna 
intervallet -1 till +1) 

 
Olycka /Olyckshändelse Plötsligt inträffade händelser som har medfört 

eller kan beräknas medföra skada. Dit räknas 
händelser som beror på företeelser i naturen eller 
på människors handlande eller underlåtenhet att 
handla. 

 
Olycksförebyggande  
åtgärd Åtgärd som minskar sannolikheten för att en 

olycka ska inträffa eller minskar dess 
konsekvenser. 

 

63 
 

 



 
 
 
Linnea Clomén                       
 
 

 

Prevention Förebyggande åtgärder som ska förhindra att en 
skada uppstår.  

 
Risk Kombination av en slumpmässig händelse med 

negativa konsekvenser för människors hälsa och 
sannolikheten för denna händelse. 

 
Riskförnekande En övertro på den egna förmågan att kontrollera 

riskerna. Att känna sig mindre sårbar än andra 
människor. 

 
Riskhantering Riskhantering omfattar hela det 

olycksförebyggande och skadebegränsande 
arbetet. Viktiga delar i riskhanteringen är 
riskanalys, genomförande av åtgärder, 
information, utbildning och uppföljning. 

 
Rutiner I förväg bestämda tillvägagångssätt. 
 
Skyddsrond Regenbunden kontroll av säkerheten.  

Ska genomföras minst varannan vecka på alla JMs 
arbetsplatser. 

 
Skyddsskor Arbetsskor med tåhätta och spiktrampskydd. 
 
Tillbud  Oönskad händelse som hade kunna leda till ohälsa 

eller olycksfall. 
 
Varselkläder Varselkläder ska bestå av dels fluorescerande 

material för ökad dagsynbarhet och dels 
reflekterande material för nattsynbarhet. Tre olika 
synlighetsklasser finns. 

 
Överhängande fara Med överhängande fara för olycka avses hög risk 

för att olyckshändelsen inträffar och stor 
sannolikhet för att den inträffar nära i tiden. 
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Klassificering av risker 

 
 Sannolikheten för ett olycksfall: S 
 S=0 Faran helt eliminerad 
 S=1 Mycket osannolik (<1gång/10år) 
 S=2 Osannolik (1 gång/10år) 
 S=3 Låg sannolikhet (1 gång/3år) 
 S=4 Rätt sannolik (1 gång/år) 
 S=5 Sannolik (>gång/mån)  
  

Konsekvens av ett olycksfall: K 
 K=0 Bagatell 
 K=1 Mycket liten (1-2 dagars sjukskrivning) 
 K=2 Liten (3-7 dagars sjukskrivning) 
 K=3 Kännbar (8-29 dagars sjukskrivning) 
 K=4 Allvarlig (30-299 dagars sjukskrivning) 
 K=5 Mycket allvarlig (>300 dagars sjukskrivning) 
 
 Risk, R = S x K 
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4.2 Källförteckning 
 
 
Offentligt tryck 
AML kap 6, 2 § 
AFS 2001:1 
AFS 1999:3  
 

Böcker och artiklar 

Allmän instruktion för skyddsronder JM 
Anmäl din arbetsskada  Arbetsmiljöverket  
Arbetsarskyddstyrelsens anvisningar   
nr 58 1968, Bygghissar och byggkranar Arbetarskyddsstyrelsen 
Arbetsskador inom byggindustrin -05  Byggindustrins centrala miljöråd 
Bygg in säkerheten,    
Informationspaket  Europeiska arbetsmiljöveckan 2004 
Handledarutbildningasmaterial för  
Tryggad anställning via nöjda kunder,  
2005 JM 
JMs anvisning för rapportering av  
arbetsskador och tillbud JM 
JMs Arbetsmiljöinstruktion,  
Projektering  JM 
JMs arbetsmiljöplan JM 
JMs skyddsombudsinstruktion JM 
JMs årsredovisning 2004 JM 
JMs årsredovisning 2005 JM 
JMs årsredovisning 2006 JM 
Lagen om skydd mot olyckor  Johan Hermelin, Göran Schnell,  
 Harald Dryselius 
Missvisande mediebild av olyckor   
snedvrider samhällets resurser  Thomas Gell, Jan Schyllander, NCO 
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    Källförteckning 
 
 

 

NCCs årsredovisning 2005 NCC 
Optimering av byggkomponenter,  
arbetsmetoder och redskap enligt  
JMs tekniska plattform  Petra Törnqvist, Erik Ragnerstam 
Prevention och praktisk ergonomi Henri Leray, Berndt Stenlund,  
 Roland Öqvist 
Projektbeskrivning,  
Förstärkt erfarenhetsåterföring –  Sven Ove Hansson, 
hur olika sektorer kan lära av varandra  Anna-Karin Lindberg 
Rapport av olycksfall eller tillbud,   
Bilaga - KTH Handbok III  KTH 
Rapportera tillbuden  Arbetsmiljöverket 
Risker i tekniska system Göran Grimvall, Per Jacobsson, 
Torbjörn Tedéen 
Riskhantering och fysisk planering Mattias Strömgren, Räddningsverket 
Skanska Sveriges Allmänna ordnings-  
och skyddsregler Skanska 
Säker arbetsmiljö vid montering av  Betongvaruindustrin i samarbete med 
betong- och stålelement informationsförlaget  
Säkrare bygg- och anläggningsarbete  Arbetsmiljöverket 
  

Digital information 
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se 
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2004/383.aspx
http://www.galaxenbygg.se
http://www.sp.se/metrology/optics/sv/varselklad.htm 
 

Övrigt 
Förklaring i varseljacka från Kwintet, Fristads AB 
Hjälpfunktion om verktyg för statisk analys i Microsoft Excel 
Rapport av olycksfall eller tillbud, Bilaga - KTH Handbok III– Larminstruktion 
vid olycka 
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Lagar och Förordningar 
 
 
AFS 1999:3 
 
Tillämpningsområde och definitioner 
1 § Dessa föreskrifter gäller planering och utförande av byggnads- eller 
anläggningsarbete. De gäller även sådan projektering som föregår byggnads- eller 
anläggningsarbete till den del projekteringen inverkar på arbetsmiljön för dem som 
utför arbetet. 
Bestämmelserna i 19, 21, 31, 45, 48, 71 och 85 §§ gäller även planering och 
utförande av vinterväghållning. Bestämmelserna i 19 och 48 §§, 60 § tredje stycket 
samt 87 och 89 §§ gäller även planering och utförande av snöskottning på tak. 
Föreskrifterna gäller inte utformning av arbetslokaler som används vid arbetet eller 
ventilation i sådana lokaler. 
 
2 § De som ensamma eller gemensamt med familjemedlem yrkesmässigt driver 
byggnadseller anläggningsarbete utan anställd skall – utöver vad som framgår av 3 
kap. 5 § arbetsmiljölagen – följa bestämmelserna i 2 kap. 1–8 §§ samt 3 kap. 2 § 
första och tredje stycket, 2 a § första stycket och 3–4 §§ samma lag. 
De skall dessutom följa dessa föreskrifter samt de andra föreskrifter som 
Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket med stöd av 
arbetsmiljöförordningen har meddelat i sådana frågor som avses i 2 kap. 1–8 §§, 3 
kap. 2 § första och tredje stycket, 2 a § första stycket och 3–4 §§ eller 4 kap. 1–4 
och 8 §§ arbetsmiljölagen. Även vad som i de angivna bestämmelserna sägs om 
arbetsgivare och arbetstagare skall gälla 
för dem. (AFS 2000:24) 
 
3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse. 
Passerande fordonstrafik Fordonstrafik som passerar förbi eller genom plats eller 
område där byggnads- eller anläggningsarbete utförs. Med fordonstrafik avses 
även spårbunden trafik. Med passerande fordonstrafik avses 
däremot inte trafik på platsen eller området som har samband med 
1) Jfr direktivet 92/57/EEG (EGT nr L 245, 26.8.1992, s. 6). 
AFS 1999:3 4 byggnads- eller anläggningsarbetet. 
Skyddsnät Nät, inklusive upphängningsanordningar, som är konstruerat och 
utfört för att fånga upp fallande personer. 
 
 
Projektering  
4 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall vid projekteringen 
särskilt uppmärksamma arbetsmiljön under byggskedet såvitt avser 
• objektets eller anläggningens placering och utformning, 
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• val av byggprodukter, 
• val av konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element, 
• val och utformning av stomkomplettering, 
• val av installationer och deras placering samt 
• val av inredningar. 
 
5 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall se till att de olika 
delarna av projekteringen samordnas, så att de som medverkar i projekteringen tar 
hänsyn till varandras planer och lösningar. 
Samordningen skall också leda till att utförandet av olika delar av projektet samt av 
konstruktioner, installationer och liknande inte sammanfaller i tid och rum under 
byggskedet på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. Vid 
beräkning av tid för de 
olika arbeten det här kan vara fråga om skall, då så är nödvändigt, 
• den dokumentation som upprättats eller anpassats enligt 9 § och 
• den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 10 och 11 §§ eller som anpassats enligt 
13 b) beaktas. 
 
6 § Den som utses att sköta arbetsmiljö- och samordningsfrågor vid projektering 
skall ha den kännedom om byggnads- och anläggningsarbete och den kompetens 
rörande arbetsmiljöfrågor som behövs för projektet. 
 
7 § Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar skall i 
tillämpliga delar följa bestämmelserna i 4–6 §§. 
 
8 § De som medverkar vid projekteringen skall, inom ramen för sina uppdrag, i 
tillämpliga delar följa vad som föreskrivs i 4 §. 
 
9 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall se till att en 
dokumentation upprättas. Den skall vara färdigställd då arbetena avslutats. Den 
skall beskriva objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som 
använts, allt i den omfattning som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete 
med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av objektet. Den som låter 
utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall genomföra eller låta genomföra alla 
anpassningar i dokumentationen som kan komma att behövas med hänsyn till hur 
arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum under 
byggskedet. 
Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall förvara 
dokumentationen så länge som objektet består. Om objektet överlåts skall 
dokumentationen överlämnas till den nya innehavaren. 
 
 
Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan 
10 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall se till att en 
arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras om 
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•  något av de arbeten som anges i 11 § andra stycket behöver utföras i samband 
med byggnads- eller anläggningsarbetet eller 

•  arbetet är av sådan omfattning att förhandsanmälan skall lämnas enligt 12 §. 
 
11 § Arbetsmiljöplanen skall alltid innehålla 
•  de regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen och 
•  beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras. 

Om arbetet skall utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå 
samtidigt skall detta beaktas i planen. 

När följande slag av arbeten är aktuella skall arbetsmiljöplanen dessutom innehålla 
en beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas under byggskedet för att 
arbetsmiljön skall kunna uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter 
samt de andra föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket 
meddelat med stöd av arbetsmiljöförordningen och som är tillämpliga på arbetet. 
• Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. 
• Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark. 
• Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för 
hälsa   och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll. 

• Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket 
kontrollerat område eller skyddat område skall inrättas enligt  
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter 

(SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid 
verksamhet med joniserande strålning. 
• Arbete i närheten av högspänningsledningar. 
• Arbete som medför drunkningsrisk. 
• Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord. 
• Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning. 
• Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck. 
• Arbete vid vilket sprängämnen används. 
• Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement 
eller tunga formbyggnadselement ingår. 

• Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 
• Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. (AFS 
2000:24) 
 
12 § Då det gäller byggarbetsplatser 
• på vilka arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 
20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller 

• på vilka det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500 skall den som låter 
utföra byggnads- eller anläggningsarbete, innan arbetet påbörjas, lämna en 

  förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 
  Förhandsanmälan skall innehålla uppgifter enligt bilaga 1. (AFS 2000:24) 
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Allmän samordning 
13 § Den som har samordningsansvar enligt 3 kap. 7 § arbetsmiljölagen skall 
a) se till att arbetsmiljöplanen enligt 10 och 11 §§ finns tillgänglig på det 
gemensamma arbetsstället så snart som byggarbetsplatsen etablerats, 
b) genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som kan 
komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella 
förändringar som ägt rum på det gemensamma arbetsstället, 
c) se till att kopia av förhandsanmälan enligt 12 § finns tydligt anslagen på 
byggarbetsplatsen och att den, om det behövs, uppdateras regelbundet. 
 
14 § Den samordningsansvarige skall organisera en gemensam skyddsverksamhet 
tillsammans med dem som driver verksamhet på det gemensamma arbetsstället. 
Den samordningsansvarige skall vidare vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att endast behöriga personer ges tillträde till byggarbetsplatsen. 
 
15 § Den samordningsansvarige skall ha överinseende över kontrollen dels av att 
tekniska anordningar är behörigen besiktigade och provade, dels av att förare av 
sådana anordningar har tillräcklig kompetens. 
 
16 § Den som utses att sköta samordningsfrågor skall ha god kännedom om 
förhållandena på det gemensamma arbetsstället. När den som utsetts inte finns 
tillgänglig där skall uppgift finnas om vart man kan vända sig. Den som utses skall 
ha tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor och ges de befogenheter och resurser 
som krävs för uppgiften. 
 
17 § Den som driver verksamhet på gemensamt arbetsställe skall lämna uppgift till 
den 
samordningsansvarige om de särskilda risker som kan uppstå på grund av denna 
verksamhet. Alla som är verksamma på det gemensamma arbetsstället skall följa de 
ordnings- och skyddsregler som den samordningsansvarige utfärdar och delta i det 
gemensamma arbetsmiljöarbetet. 
 
18 § De som driver verksamhet på det gemensamma arbetsstället skall medverka till 
att god ordning råder och att byggarbetsplatsen inte onödigtvis belamras med 
material, redskap, emballage, avfall och liknande. Regelbunden städning skall 
utföras. 
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AFS 2001:1 
 
Föreskrifternas tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som 
hyr in arbetskraft. 
 
Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 
2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 
att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. 
 
Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy 
och rutiner 
3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 
 
4 § Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden 
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena 
i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i 
arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skall gå till. 
Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns 
minst tio arbetstagare i verksamheten. 
 
Uppgiftsfördelning och kunskaper 
6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt 
att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att 
verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. 
Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många 
och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall 
också se till att de har tillräckliga kunskaper om 
– regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för 
ohälsa och olycksfall, 
– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens 
för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom 
skall kraven i bilaga 1 uppfyllas. 
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Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten. (AFS 2003:4) 
 
7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 
riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas 
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är 
allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. (AFS 2003:4) 
 
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och 
bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i arbetet. 
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om 
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva 
åtgärdas. 
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall 
anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. 
 
9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och 
om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda 
orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i 
fortsättningen. Arbetsgivaren skall varje år göra en skriftlig sammanställning 
av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet. 
 
10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt 
genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för 
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig 
handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda 
och vem som skall se till att de genomförs. 
Genomförda åtgärder skall kontrolleras. 
 
11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. 
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare 
i verksamheten. 
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AML kapitel 6 
 
Skyddsombud 
2 § På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall bland 
arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud skall utses även på 
annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar det. För skyddsombud bör 
ersättare utses. 
    Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara 
bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns inte sådan 
organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna. 
    För arbetsställe där skyddskommitté som avses i 8 § inte har tillsatts får lokal 
avdelning av förbund eller med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av 
arbetstagare utse skyddsombud utanför kretsen av arbetstagarna på arbetsstället 
(regionalt skyddsombud). Rätten att utse regionalt skyddsombud gäller endast om 
avdelningen eller sammanslutningen har någon medlem på arbetsstället.  
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Bilaga 2 
Anmärkningar från skyddsrondsprotokoll 
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Anmärkningar från skyddsrondsprotokoll  

 
Antal 
liknande 

Anslå skyddsrondsprotokoll i bodarna 1 
APD-plan uppdateras 1 
Armeringsklipp stängs av efter arbetstid  2 
Avspärrning runt fasadklätterhiss saknas 1 
Avspärrning under ställning saknas 1 
Avstängning av spiraltrappor 1 
Balkongräcke kompletteras 1 
Belysning dålig 2 
Bortmonterade räcken ska samlas ihop 1 
Brandsläckare saknas 4 
Byggstängsel kompletteras 4 
Dammsugare saknar ljuddämpning 1 
Elkabel grävs ner 8 
Elkablar demonteras 1 
Elskåp ska låsas efter arbetstid 2 
Fallskydd saknas vid garagekant 1 
Fasadställningarna ska besiktigas och protokollet ska anslås 1 
Flaggspel återmonteras 1 
Formar på jordvall ej förankarade 1 
Formar som står lutade läggs ner (fallrisk) 1 
Fyllning vid entré 1 
Fästen för snörasskydd sticker upp framför bygghissen 1 
Förbandstavla saknas/kompletteras 4 
Gasolprotokoll saknas 1 
Gasolslang demonteras eller läggs i skyddsrör 3 
Glapp mellan vägg och skyddsräcken 1 
Glödlampor trasiga 1 
Grind friläggs fram till kran 1 
Grop fylls igen 1 
Halkrisk garageplan 1 

80 
 
 



 
 

     
 BILAGA 2 

 
 

 

Halkrisk i trapphus 1 
Halkrisk på transportleder  4 
Handledare saknas i trappor 1 
Hiss och ramper ska snöröjas och halkbekämpas 1 
Hissgropar pumpas ur 1 
Hjälmar saknas 12 
Hål i valv är dåligt övertäckt 1 
Håltagningar i golv förses med luckor 1 
Koner saknas längs väg  1 
Kontrollera besiktning av hissar 1 
Landgång till hiss kompletteras 4 
Landgång till hiss saknas 8 
Landgångar över schakter saknas 1 
Livlina saknas 2 
Lock till spirorör tas fram (lockas) 1 
Lösa läkt på fasad tas ner 1 
Märkning av dörrar till utrymme med gasflaskor 1 
Provlyft av kranar varje dag (kontrolleras) 2 
Ramp mot trapp kompletteras 1 
Ramp saknas ingång  1 
Reflexmarkering saknas vid schaktkant  1 
Röj leveransytan 3 
Rörschakt ej igensatt 1 
Schakthål ska täckas 1 
Skyddsgrindar saknas i hisschakt 1 
Skyddsintäckningar runt valvhörn saknas 1 
Skyddsräcke kompletteras (översta bomlag och underliggare) 21 
Skyddsräcke kompletteras med sparkbräda 11 
Skyddsräcke saknas 42 
Skyddsräcke är upphöjt (måste sänkas) 3 
Skyddsräcksreglar ska ligga SÄKERT på balkonger 1 
Skyddstak saknas vid entré 2 
Skyltar sätts på grindar ("obehöriga äga ej tillträde") 2 
Städning av bjälklag innan gjutning 1 

81 
 

 



 
 
 
                       
 
 

 

Städning av ställningar 1 
Städning av såg 1 
städning av trapphus 2 
städning personalutrymmen 2 
Städning, allmän 14 
Ställning höjs upp 1 
Ställning kompletteras  9 
Stängsel saknas runt vattenfyllda hissgropar 1 
Tillträdesled till hiss saknas 1 
Trappräcke saknas 2 
Uppstickande armering saknar skydd 5 
Uppstickande expander 1 
Uppstickande spikar 1 
Vilplan har snubbelkant både längst upp och längst ner 1 
Öppningar genom befintlig byggnad sätts igen 1 
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Bedömningskriterier, Ordning och reda kontroller 
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Ordning och reda, Bedömningskriterier  
december 2005 
 
Följande 6 olika moment bedöms. 5 poäng utdelas för varje moment. I 
princip kan varje brist som upptäcks förorsaka poängavdrag. 
 
1. Skydd 
Väggformar skall alltid vara kättade i klump eller fastpluggade i valvet. Det 
räcker inte med att ställa dem emot varandra. 
 
Utfackningsbuntar skall ställas på betryggande sätt. I häckar eller sk bånkar. 
Även mot betongväggar i lutande ställ à la Långbro accepteras. 
 
För skyddsräcken gäller den så kallade treminutersregeln som innebär att 
hål i valv för trappor, hissar eller annat skall skyddas inom tre minuter. För 
valvkanter vid husliv gäller 15 minuter. I övrigt skall det givetvis inte saknas 
räcken på andra ställen. 
 
Lyftanordningar såsom stämphäckar, stroppar mm skall vara oskadade. 
Gamla oljefat eller hemmagjorda häckar som används för lyft av material är 
helt förbjudet. 
 
Hjälm skall användas om det är anbefallt av platschefen och selar då 
nedstörtningsrisk föreligger. Skyddsskor skall alltid användas av 
yrkesarbetare. 
I övrigt skall skyddsutrustning användas om det inte är uppenbart 
obehövligt. 
 
Tillträdesleder skall vara säkra, skottade, halkfria och utan kattskallar med 
normala trappor. Inga stegar och inget klättrande skall förekomma. 
 
Kemikalier och härdplaster, exempelvis Hilti Hit skall användas enligt 
föreskrifterna. 
 
2. Städning och renhållning 
Transport- och gångvägar ska vara fria från skräp och avfall. 
 
På och runt ställningar skall det vara rent. Under ställningar accepteras visst 
skräp då man inte onödigtvis skall behöva kröka rygg. 
 
På arbetsplatser får det givetvis synas att man jobbar, men inte mycket mer. 
Verkstäder, bockningsmaskiner, byggsågar, lagringsplatser och liknande får 
inte vara belamrade med skräp. 
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Kontorens allmänna utrymmen skall vara fria från ovidkommande material 
såsom gamla ritningar och gamla möbler mm. Papperskorgar och soptunnor 
skall alltid ha plats för mer skräp. 
 
Manskapsbodar ska vara fria från ovidkommande material, gamla tidningar 
och annat skräp. Torkskåpen ska vara rena och inte innehålla hundratals 
gamla handskar. Toaletter skall ha tvål, toalettpapper och 
pappershanddukar. 
Nödutgångar till bodarna får inte vara blockerade och brandsläckare skall 
finnas på varje plan. 
 
Klotter och sexuellt utmanande bilder accepteras inte någonstans och 
rökning accepteras inte inomhus. Inomhus betyder att man har ett valv över 
huvudet. 
 
3. Utrustning 
Maskiner, sågar, bockmaskiner, handklingor mm ska vara i gott skick. 
Nödstopp, klyvknivar och överskydd skall finnas på Gjerdesågar. Inomhus 
skall alla dammalstrande maskiner ha dammsugare. 
 
Allmänbelysning skall finnas med en ljuspunkt i varje rumsenhet samt i 
gångstråk såsom trappor och trapphus. Arbetsbelysning inomhus skall 
hållas av varje yrkesgrupp. Ytterbelysning på mark och valv skall vara 
fullgod så att man kan arbeta efter mörkrets inbrott. 
 
Tillgång till bygghiss är ett författningsenligt krav vid höjder över 10 m. 
 
Tillfällig el med elskåp skall vara skyddade från vatten. Utrustningen skall 
vara hel och ren. Kablar skall inte finnas över vägar eller ligga i oordning i 
trapphus. 
 
4. Avfallshantering, täckning och fuktskydd 
Efter omständigheterna lämpligt antal fraktioner för avfall skall finnas. 
Rätt material i rätt container. Det skall alltid finnas plats för sopor och avfall i 
containrar eller soptunnor. 
 
Material som skall byggas in skall vara skyddat från fukt. 
 
5. APD-plan och allmänt kundintryck 
Infarten till bygget skall vara fri från ovidkommande material. 
 
Bygget och etableringen skall se prydligt ut från gatan. 
 
Tillträdesväg till eventuell visningslägenhet skall vara städad och snygg. 
 
Bra informationsskylt skall finnas. 
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APD-planen skall vara användbar och efterlevd och med utmärkta 
transportleder, hissar, kranar, containrar, materialupplag, elcentraler mm. 
 
6. Skyddsronder och riskanalyser 
Skyddsronder skall vara genomförda enligt plan vilket betyder varje eller 
varannan vecka. Protokoll skall vara anslagna eller distribuerade till 
personalen på lämpligt sätt. Kvarstående punkter får inte finnas från den 
ena ronden till den andra. 
 
Arbetsberedning med riskanalyser över pågående och kommande arbeten 
skall finnas dokumenterade. 
 
Besiktningsprotokoll och förarbevis för maskiner skall vara kontrollerade och 
kopior på intyg mm skall finnas i skyddspärmen. 
 
Kopior på certifikat samt tillstånd för brandfarliga heta arbeten skall finnas i 
skyddspärmen. 
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TILLBUDSRAPPORT 

10.1.2 
 
Skickas till JMs Skyddstjänst och rapporteras till Arbetsmiljöverket samma dag via  
e-post arbetsmiljöverket@av.se eller per telefon 08-730 90 00. 
Arbetsplats 
      
Adress 
      

Postnummer 
      

Datum 
      

Tid 
      

Plats på bygget 
      
Involverade personer 
      
 
      
Tillbud 
Utrustning eller material som hanterades 
      
 
 
 
 
Händelseförlopp 
      
 
 
 
 
Brister som förorsakade tillbudet 
      
 
 
 
 
Vidtagna åtgärder 
      
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Ort och datum 
      
Telefonnummer 
      
Namnteckning 
      
 

Namnförtydligande 
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FRÅGEFORMULÄR 
Arbetsmiljö 

 
 

Jag läser Väg- och vattenbyggnad på KTH och som examensarbete har jag valt att 
försöka komma med förslag som ska kunna förbättra arbetsmiljön och minska 
olycksriskerna på JM. 
För att kunna genomföra detta på ett så bra sätt som möjligt behöver jag nu din 
hjälp. Försök svara så sanningsenligt som möjligt på följande frågor så hoppas jag 
att resultatet ska kunna vara till nytta för dig och dina medarbetare i framtiden.  
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 
Kontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter. 
 
Tack för att du tar dig tid! 
 
Linnea Clomén 
JM Entreprenad 
08 - 782 15 45 
 
  
 
 DEL1: INLEDANDE FRÅGOR 
 
 
 <30år 30-40år 40-50år  >50år 
 1a Ålder?     
 
  
   <10år 10-20år 20-30år  >30år 
 1b Hur länge har du varit yrkesverksam      
  inom byggbranschen? 
 
  
 1c Hur skulle du betygsätta din Kan inte arbeta  Fullt frisk 
  nuvarande hälsa?  0  1  2  3  4  5        
         
 
1d Vilken yrkeskategori tillhör du? 

   Betongarbetare  
   Träarbetare  
   Anläggningsarbetare  
  

 

   Annan: ………………………
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DEL2: ALLMÄNT OM OLYCKOR 
När du besvarar följande frågor, tänk igenom  
hur du upplevt situationen på din arbetsplats 
under det senaste året.  
  
2a Hur ofta har du hamnat i situationer på  
  din arbetsplats där du tänkt att en olycka   
  kunde ha uppstått men att du hade tur?      
    
2b Hur ofta har du gjort saker som du vet  
  inte är helt rätt ur säkerhetssynpunkt?       
 
2c Hur ofta tror du att olyckor och farliga  
  situationer på din arbetsplats uppstått  
  på grund av tidspress?       
 
2d Hur ofta tror du att olyckor och farliga  
  situationer på din arbetsplats uppstått  
  på grund av slarv?       
  
2e Hur ofta tror du att olyckor och farliga  
  situationer på din arbetsplats uppstått  
  på grund av okunskap?       
 
2f Hur ofta tror du att olyckor och farliga  
  situationer på din arbetsplats uppstått  
  på grund av fel på maskiner och annan  
  utrustning?       
 
2g Hur ofta tror du att olyckor och farliga  
 situationer på din arbetsplats uppstått  
 på grund av tillverkningsfel från  

  leverantörer av byggnadsdelar och     
 material?      
 
2h Vad tror du är den största anledningen till olyckor på din arbetsplats? 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Aldrig Sällan Ibland Ganska Ofta 
  ofta 
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DEL3: SÄKERHETSUTRUSTNING 
När du besvarar följande frågor, tänk igenom  
hur du upplevt situationen på din arbetsplats 
under det senaste året.   
 
3a Hur stor del av arbetstiden  
 har du använt hjälm?       
 (Räkna ej arbete där hjälmkravet  
 uttryckligen är  hävt) 
  
3b Hur stor del av arbetstiden 
 har du använt skyddsskor?      
 
3c Hur stor del av arbetstiden 
 har du använt varselkläder?       
  
3d Anser du att annan skyddsutrustning 
 såsom räcken, skyddstak och liknande   
 finns och är korrekt monterade  
 på arbetsplatsen?       
 
3e I hur stor utsträckning tror du att bättre  
 utrustning skulle förhindra olyckorna?       
 
3f Anser du att något bör förändras när det gäller valet av säkerhetsutrustning 

på arbetsplatsen, i så fall vad? 
 
 …………………………………………………………………………………… 

 
DEL4: PSYKISKA FAKTORER 
När du besvarar följande frågor, tänk igenom  
hur du upplevt situationen på din  
arbetsplats under det senaste året   
 
4a Trivs du med ditt arbete?      
    
4b Har du känt dig okoncentrerad   
 eller frånvarande under arbetstid?       
 
4c Upplever du ditt arbete som omväxlande?     

  
    

4d Upplever du ditt arbete som stressigt?      
 
4e Upplever du ditt arbete som  
 psykiskt ansträngande?      
 
4f Upplever du ditt arbete som  
 fysiskt ansträngande?      

 Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

  Ganska  Ganska  
 Sällan sällan Ibland ofta Ofta 
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4g Tar du ibland onödiga risker på  
 grund av tidspress?       
 
4h Upplever du att du får ta för mycket  
 ansvar i ditt arbete?       
  
4i Har du svårt att koppla av från  
 arbetet under fritiden?       
 
4j Oroar du dig för olycksskador i ditt arbete? 
        
4k Oroar du dig för att andra omkring dig 
 utför sitt arbete på ett sätt som kan 
 utsätta dig för onödiga säkerhetsrisker?      
 
DEL5: SKADOR 
 
5a Har du någon gång varit sjukskriven minst   Ja  Nej 
 en dag på grund av skada som uppstått 
 i arbetet?    
 
 Om ja:  Olycka  Förslitning  En kombination 
 Vilken typ av skada?    
       
     
 Beskriv kortfattat orsaken till skadan:  
 
    …………………………………………………………………………………… 
 
5b Har du råkat ut för någon mindre skada då  Ja Nej 
 du kunnat fortsätta arbeta men med nedsatt  
 arbetsförmåga eller byte av arbetsuppgifter?   
 
 Om ja: 
 Vilken typ av skada? Olycka Förslitning En kombination 
     
         
 Beskriv kortfattat orsaken till skadan:   
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 5c Vilket/vilka av de arbetsmoment du utför anser du är förenat med störst 

risker? 
 …………………………………………………………………………………… 
  
 

  Ganska  Ganska  
 Sällan sällan Ibland ofta Ofta 
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DEL6: ÖVRIGT 
 
Har du några övriga kommentarer, förslag till förbättringar eller vill utveckla något 
av svaren till föregående frågor? 
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Enkätsvaren 
            
Del 1:           
            
1a Ålder? 30år 30-40år 40-50år  >50år   
 Svar: 13  11  11  18    
            
1b Hur länge har du varit                    

 
yrkesverksam inom 
byggbranschen? <10år 10-20år 20-30år >30år   

 Svar: 15  12  12  13    
            

1a Hur skulle du betygsätta din  Kan inte arbeta 
Fullt 
frisk     

 nuvarande hälsa? 0 1 2 3 4 5     
 Svar: 0 2 3 7 21 20     
            
1d Vilken yrkeskategori tillhör du? Träarbetare Betongarbetare    
 Svar:  41   11      
           
            
Del 2:           
  Aldrig Sällan Ibland Ganska Ofta 
2a Hur ofta har du hamnat i situationer             ofta    

 
på din arbetsplats där du tänkt att 
en           

 olycka kunde ha uppstått men att            
 du hade tur? 1  25  25  2  0  
            
2b Hur ofta har du gjort saker som du            
 vet inte är helt rätt ur            
 säkerhetssynpunkt?  3  17  29  4  0  
            
2c Hur ofta tror du att olyckor och farliga           
 situationer på din arbetsplats            
 uppstått på grund av tidspress?  0  7  19  20  7
            
2d Hur ofta tror du att olyckor och farliga           
 situationer på din arbetsplats   0  12  18  18  4  
 uppstått på grund av slarv?            
            
2e Hur ofta tror du att olyckor och farliga           
 situationer på din arbetsplats             
 uppstått på grund av okunskap?  2  22  21  6  2  
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2f Hur ofta tror du att olyckor och  Aldrig Sällan Ibland Ganska  Ofta 
 farliga situationer på din arbetsplats              ofta    
 uppstått på grund av fel på maskiner           
 och annan utrustning?  1  31  20  1  0  
            
2g Hur ofta tror du att olyckor och farliga           
 situationer på din arbetsplats             
 uppstått på grund av tillverkningsfel           
 från leverantörer av byggnadsdelar            
 och material. 4  35  13  1  0  
            
2h Vad tror du är den största anledningen till olyckor på din arbetsplats?    
            

Tidspress, Slarv, Slarv,slarv, oförstånd, slarv ("det går nog"), slarv och tidspress,   
slarv och tidspress, slarv och tidspress, ackord, slarv och lathet.slarv, oförstånd,   
slarv (det går nog), slarv och tidspress, slarv och tidspress, slarv och tidspress,   

 Stress, stress, okunskap, nonchalans, stress tidspress, okunskap, slarv,   
 Stress, stress, slarv, stress, okunskap, stess, när man inte tänker sig för, slarv,   

Att de som ska utföra inte har förberett sig tillräckligt, tidspress, stress, stress,   
 Dåligt samarbete mellan arbetsgrupperna, slarv och okunskap, slarv, stress,   
 ackord, slarv och lathet, underantreprenörer med dålig kunskap om säkerhet,  
  att man inte tänker ett steg längre, oförsiktighet, tidspress, tidspress, stress,  

tidplaner pressas,slarv okunskap, otur, struntar i skyddsanordningar, okunskap,   
 tidspress, stress, slarv oaktsamhet slarv, jäkt, ska vara klart innan man börjat.  

            
            
Del 3:           
  Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid
3a Hur stor del av arbetstiden har du            
 använt hjälm? (Räkna ej arbete där            
 hjälmkravet uttryckligen är  hävt) 2  6  6  22  11  
            
3b Hur stor del av arbetstiden har du            
 använt skyddsskor? 1  0  0  1  51  
            
3c Hur stor del av arbetstiden har du            
 använt varselkläder? 28  6  10  6  3  
            
3d Anser du att annan skyddsutrustning           
 såsom räcken, skyddstak och            
 liknande finns och är korrekt            
 monterade på arbetsplatsen?  0  1  4  43  5  
            
3e I hur stor utsträckning tror du att bättre           
 utrustning skulle förhindra olyckorna 0  6  24  16  6  
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3f Anser du att något bör förändras när det gäller valet av säkerhetsutrustning på  
 arbetsplatsen, i så fall vad?           
            
 Renare golv (bättre städat), Nej, Skyddsronder och info,  förståelse från   
  arbetare och ledning på plats för att använda trots att det tar tid, nej   
 Bättre kontroller, nej, nej, vidareutveckling, återgå till skyddskläder när   

 det gäller plåtform, allt går att utveckla, bättre bultpistoler att skjuta i stål med   
 (mindre tryckpunkt), löplinor istället för fasta rep.        
            
Del 4:           
  Sällan Ganska Ibland Ganska Ofta 
      sällan     ofta    
            
4a Trivs du med ditt arbete? 0  1  8  22  21  
            
4b Har du känt dig okoncentrerad eller           
  frånvarande under arbetstid?  17  19  14  1  1  
            
4c Upplever du ditt arbete som           
  omväxlande? 5  3  22  14  8  
            
4d Upplever du ditt arbete som            
 stressigt? 1  3  23  14  11  
            
4e Upplever du ditt arbete som psykiskt           
  ansträngande? 11  13  25  2  1  
            
4f Upplever du ditt arbete som fysiskt            
 ansträngande? 4  2  19  18  9  
            
4g Tar du ibland onödiga risker            
 på grund av tidspress?  8  17  26  0  2  
            
4h Upplever du att du får ta för mycket            
 ansvar i ditt arbete?  8  21  15  8  1  
            
4i Har du svårt att koppla av från            
 arbetet under fritiden?  28  11  7  6  1  
            
4j Oroar du dig för olycksskador i ditt            
 arbete? 10  23  18  22  0  
            
4k Oroar du dig för att andra omkring dig           
 utför sitt arbete på ett sätt som kan            
 utsätta dig för onödiga            
 säkerhetsrisker? 8  24  18  23  0  
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Del 5:           
    Ja     Nej       
5a Har du någon gång varit sjukskriven           
 minst en dag på grund av skada som           
 uppstått i arbetet?  36   17      
            
  Olycka Förslitning En kombination  
            
 Om ja: Vilken typ av skada? 22   9   6    
            
 Beskriv kortfattat orsaken till skadan:           
            
 Sårskada, vrickad fot vid schaktkant, sågat sig i fingrarna, belastningsskada,  

Ramlat från bock, plåtform, använde hjälm inomhus och slog huvudet i ställning   
 >svimmade >akutbesök, fall från bock, slog i huvudet, skurit sig i fingret,    
 Fel påbetongpump under gjutning, skjuten i handen med spikpistol, stress,   
 Sårskada i finger eftersom sågen gledi sidled vid sågning av passbit,    

halkat och brutit revben, spik i benet, jack i tummen: mont av vinklar stegen gled,   
satte handen i vinkeln,(stege uppställd på glatt underlag), ramlat ner från olika   
höjder, fall från ställning, sågat sig i handen, ramlat ner i spränggrund, fall från   

 rullställning, fall, skar mig i fingret, fall från balkongtorn,      
            
    Ja     Nej       
5b Har du råkat ut för någon mindre            
 skada då du kunnat fortsätta arbeta           
 men med nedsattarbetsförmåga eller           
 byte av arbetsuppgifter?  22   31      
            
  Olycka Förslitning En kombination  
            
 Om ja: Vilken typ av skada? 13   8   7    
            
 Beskriv kortfattat orsaken till skadan:           
            
 halkat på landgång och fallit i marken, fall från stegbock, stress, mindre fall,   
 bilkrock, slag på knäna, skurit sig (oftast i handen) på vassa plåtreglar    
 (ofta vid klippning),  rygg och knäskada, vrickat foten, brutit fingret mm.    
 sågat i handen, fall.           
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5c Vilket/vilka av de arbetsmoment du utför anser du är förenat med störst risker?  
            

Arbete på ställning, klättring på trappstege, takarbete, ställninsarbete, kranlyft,  
Kliv upp och ner från bockar, trampa fel från bock vid gipsning, stegen glider,   

 tak- och ställningsarbete, fasadjobb, storform och fasadarbeten,     
 städning utanför ställningar, det mesta, takarbeten,tunga lyft, takarbeten,  
 Arbete med väggform, rivning, ställningsjobb, filigranarmering, takmontage,   

takmontering, taxjobb, förflyttning, arbete med formar, gipsning, takmontering,   
 tunga lyft, damm och stress, jobb på ställning, allt bankande på formen, alla,   
 kranlyft, buller vid skrotning,  arbete under kran/ställning, tunga lyft,    
 stom generellt, PBL-montage, utfackningsmontage, gipsning,      
 jobb på stegar och på hög höjd, höga höjder, tunga lyft, filegranläggning,   
 lyft av material, jobb i trånga utrymmen,tunga lyft, från bock och ställning,   
 om plåtformen ej är förankrad, ensidiga monotona rörelser,     
 uppbockning, filegran (betong) gå på ställningar och stegar.     
            
            
Del 6:           
            
 Har du några övriga kommentarer, förslag till förbättringar eller vill utveckla   
 något av svaren till föregående frågor?          
            
 Fortsätt på JMs skydds- och säkerhetstema, bättre arbetsrotation,    

jag tycker att vi ska införa 38 timmars arbetsvecka,  utbildningar av olika slag,  
 mer information om nya maskiner (tex mindre vibrationer i bilmaskiner),   

Arbetsgivaren ska se till att ha så kompetent folk som möjligt på varje befattning   
 och så klara direktiv för varje enskild individ så att ingen ska tvivla på vilken  
 uppgift dom har. Det ska vara intressant och roligt att gå till jobbet.     
 Blanda in lagom med lärlingar så att dom får ta del av erfarenheter som äldre  

kollegor kan dela med sig av, slå ihop stom och inredning så att det blir bättre   
 arbetsrotation, att så många som möjligt får vara med och kunna påverka   
 arbetsplatsen så tidigt som möjligt, särskilt skyddsombud och lagbaser.   
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