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Förord 
Studien utgör en del av ett forsknings‐ och utvecklingsprogram om säkerhet, miljö och produktivitet i 
den svenska byggsektorn, finansierat av AFA Försäkring. Den har genomförts under ledning av 
professor Tore J Larsson. 

Två byggprojekt har deltagit i studien, vilken har genomförts med hjälp av hantverkare och 
tjänstemän hos totalentreprenörerna, deras underentreprenörer samt byggherrerepresentanter.  

Tack allihop för er medverkan! 
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Sammanfattning  
Arbetsolycksfrekvensen bland bygg‐ och anläggningsarbetare är högre, och pensionsåldern lägre, än 
genomsnittet i det svenska arbetslivet 

Tidigare studier visar att projektörer har möjligheter att påverka arbetsmiljön i produktionen, ju 
tidigare i byggprocessen desto större är påverkansmöjligheterna. 

Enligt svensk lag har projektörer och byggherrar ansvar för arbetsmiljön i produktion. Den 1 januari 
2009 skärptes Arbetsmiljölagen så att deras ansvar blev tydligare. 

 Två byggprojekt, båda projekterade för januari 2009, studerades. I båda projekten var det en 
totalentreprenör som ansvarade för att projektera och producera flerbostadshus. 

Syftet med studien var att finna samband mellan arbetsmiljörisker i produktionen och beslut tagna 
under projekteringsskedet.  

Hantverkare och tjänstemän i produktionen identifierade riskfyllda arbetsmoment, vilka eventuellt 
hade varit möjliga att förebygga under projekteringsfasen. Fallen dokumenterades och 
presenterades för dem som hade deltagit i projekteringen av byggnaden. För vart och ett av fallen, 
ombads projektörerna att beskriva bakgrunden, vilka beslut som hade tagits och varför. I 
föreliggande rapport presenteras de riskfyllda arbetsmomenten och varför dessa uppstod. Analyser 
av fallen gjorde det möjligt att förstå vad projektörer kan göra för att förhindra arbetsskador i 
produktionen, och varför det ibland inte är möjligt. 

Studien visar att projektörer i många fall, inte var medvetna om arbetsmiljökonsekvenserna, och 
saknade rutiner för att identifiera, eliminera och hantera arbetsmiljörisker under 
projekteringsskedet. Krav från byggherre, lagar, stadsbyggnadskontor och bransch har begränsat 
projektörernas handlingsutrymme. Det har även funnits begränsningar vid inköp av produkter, på 
grund av svårigheter att få tag i produkter och material som är bra ur arbetsmiljösynpunkt samt 
restriktioner kopplade till avtal. Det har också varit problem med samordning och styrning av 
konsulter och underentreprenörer.  

Byggherren har ett viktigt ansvar för arbetsmiljön i byggprojekt. Det är av stor vikt att byggherren 
prioriterar säker arbetsmiljö genom hela byggprojektet, från det tidiga projekteringsskedet tills 
byggnaden är färdigställd. 

I varje skede av ett byggprojekt behövs rutiner för att samtliga aktörer ska beakta 
arbetsmiljökonsekvenser av sina beslut, parallellt med konsekvenser för produktivitet och produkt. 

För att åstadkomma förbättrad säkerhetsstyrning i byggprocessen, måste byggföretagen prioritera 
arbetsmiljöfrågan. Totalentreprenörer har, genom sitt ansvar för både projektering och produktion, 
goda möjligheter till arbetsmiljöstyrning. Det behövs rutiner för riskanalys i projekteringen, liksom på 
företagets olika avdelningar, och tillräcklig kompetens inom företaget. Centrala riktlinjer bör tas fram 
för att stimulera att erfarenheter och säkerhetsinsikter hos individer i hela produktionskedjan tas till 
vara inför framtida projekt. 
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För att kunna identifiera, eliminera och hantera arbetsmiljörisker krävs både arbetsmiljökompetens 
och kompetens om produktionsmetoder. Kunniga hantverkare och tjänstemän från produktionen bör 
delta under projekteringen och i förberedelserna inför produktionsstart. 

Tillverkare av byggprodukter och byggelement behöver ta arbetsmiljöfrågan i beaktande i högre 
grad, för att utveckla produkter som är lätta att hantera och möjliga att montera utan risk för 
arbetsskada. 

Lagstiftningen har initierat förbättringar av säkerhetsstyrningen i byggprocessen. Genom 
användande av säkerhetsledningssystem kan det ske en ytterligare utveckling mot en säkrare 
arbetsmiljö i byggproduktionen. Riskfaktorerna som har identifierats i studien kan utgöra en grund 
för relevanta bedömningskriterier för intern och extern arbetsmiljörevision. 
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Summary 
The rate of work‐related accidental injury among tradesmen in the building and construction industry 
is higher, and the retirement age is lower, than the labour market average. 

Previous studies show that designers have an influence on the tradesmen’s work environment in the 
production; the earlier in the building process the greater the influence. 

According to Swedish law, designers and owners have the responsibility for the working environment 
during the production phase of a building. From the 1st of January 2009 the Swedish Occupational 
Safety and Health Act has made this responsibility more clearly expressed. 

Two building projects, both planned and designed before January 2009, were studied. In both 
projects there was an all‐in contractor with the responsibility to design, plan and produce multi‐
dwelling blocks.  

The aim of the study was to identify the links between work environment risks in the production 
phase and decisions taken during the designing and planning phase. 

Tradesmen and employees in the production identified a number of hazardous working operations, 
which might have been possible to prevent during the planning and designing phase. The cases were 
documented and presented to those who had taken part in the designing and planning. For each 
case, the designers were asked to describe the background, what kind of decisions were taken and 
why. In this report the identified hazardous working operations and why they occurred are 
presented. Analyses of the cases made it possible to understand what designers actually can do to 
prevent work injuries in the production, and why sometimes they can’t. 

The study shows that the designers, in many of the cases, were unaware of the work environment 
consequences. They lack the routines to identify, eliminate and handle work environment risks 
during the design and planning phase.  Demands from clients, regulations and city planning limited 
the designers’ freedom of action. There have also been limitations during the purchasing of some 
products and problems of finding products and material fulfilling the requirements of a safe work 
environment, as well as restrictions related to contracts. In addition there were problems with the 
co‐ordination and management of consultants and subcontractors.  

The client has an important responsibility for the work environment in a building project. It is of great 
importance that the client gives the priority to the safety of work all through the construction 
project; from the early planning stage until the building is completed.  

In every phase of a construction project routines are needed for all actors to be able to monitor work 
environment consequences of decisions, as well as consequences to productivity and the quality of 
the product.  

In order to improve safety management in the process, the building companies must give priority to 
the issue of work environment. All‐in contractors have, according to their responsibilities for both 
planning, design and production, good capabilities for safety management. They need to introduce 
routines in the design and planning phase, as well as within the company’s different departments, 
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and to guarantee that sufficient knowledge is available. Central guidelines should be developed in 
order for the gained experience and safety thinking from various individuals within the whole 
production chain will be used in future projects.  

In order to identify, eliminate and cope with work environment risks, sufficient competence in both 
work environment and methods of production are needed. Therefore, tradesmen and employees 
from the production should take part in the design phase and in preparations before the start of 
production. 

Producers of building products and elements, need to consider the work environment to a greater 
degree, in order to develop products which are easy to handle and possible to put in place without 
any risk of occupational injury. 

Legislation has initiated improvements in safety management in the construction process. The use of 
safety management systems can push the development further towards a safer work environment. 
The risk factors which are identified in this study can form the basis for relevant judging criteria in 
systems of internal and external work environment and safety audits. 
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1 Inledning 
En hantverkare står och arbetar uppe på en stegbock. Stegbocken står på ett vilplan ett par våningar 
upp nära husets ännu öppna fasad. För att nå upp, står han så högt upp på stegen att han befinner 
sig ovanför skyddsräckets kant. Han bär inte skyddssele. Om han ramlar ner riskerar han att skada sig 
allvarligt. Anledningen till att fasaden är öppen är att trapphuset ska ha en glasad fasad. Glaspartiet 
kommer att monteras i ett senare skede. 

Åttahundra stämp i ett garage ska monteras ner. Takhöjden i garaget är 4,5 meter, stämpen lika 
långa. Var och en väger 24 kg. Tio man klarar av arbetet under en arbetsdag. Ljudnivån är hög när 
metall slås mot metall, och arbetet är tungt. Om stämpen hade varit kortare hade den fysiska 
belastningen blivit mindre.  

Kanske hade projektörerna kunnat fatta andra beslut, så att hantverkarnas arbetsmiljö hade blivit 
bättre. Alternativt hade projektörerna kunnat minska riskerna genom att göra produktionen 
uppmärksam på dem, samt överlämna förslag på riskhantering, till exempel genom att anvisa 
produktionsordning, arbetsmetod eller hjälpmedel.  

Arbetsmiljön i byggproduktionen är inte bara en fråga för produktionens hantverkare och 
tjänstemän. Byggherrar och projektörer har arbetsmiljöansvar för både produktions‐ och 
brukarskede. Den 1 januari 2009 skärptes denna lagstiftning.  

Exemplen ovan är hämtade från två studerade byggprojekt.  

1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med undersökningen har varit att identifiera vilka faktorer som ger förutsättningar för gott 
förebyggande arbetsmiljöarbete vid byggprojektering. 

I båda de studerade byggprojekten handlade det om nyproduktion av lägenheter i Stockholm. 
Upphandlingsformen var totalentreprenad, med arbetsmiljöansvaret överlåtet till 
totalentreprenören.  

I studien undersöktes hur totalentreprenören samt anlitade konsulter hade beaktat 
arbetsmiljösynpunkter under projekteringen. Med arbetsmiljö avsågs faktorer kopplade till risk för 
arbetsolyckor och arbetssjukdomar i produktionen. Brukarskedet inkluderades inte. 

Såsom riskfyllda arbetsmoment definierades de arbetsmoment som hantverkare och tjänstemän i 
produktionen ansåg utgjorde en arbetsskaderisk.  

Studien gjordes under våren 2009 då produktionen pågick. 
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2 Bakgrund 

2.1 Arbetsskadestatistik 
Begreppet arbetsskada inkluderar arbetsolycksfall, arbetssjukdom och färdolycksfall.  

AFA Försäkrings rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2009” (AFA Försäkring, 
2009) visar att anställda inom bygg‐ och anläggningsbranschen har en högre risk att akut skadas 
allvarligt i arbetet än genomsnittet. (Tabell 2.1‐1) Den relativa risken för allvarlig arbetsplatsolycka 
hos kvinnliga respektive manliga bygg‐ och anläggningsarbetare är mer än dubbelt så hög som hos 
riksgenomsnittet.  

Tabell 2.1‐1 Godkända arbetsskador 
(AFA Försäkring, 2009) 
 
  Risk (antal fall per 1 000 sysselsatta)

Kvinnor Män 
Bygg‐ och 

anläggnings‐
arbete* 

Samtliga 
yrkesgrupper 

Bygg‐ och 
anläggnings‐
arbete* 

Samtliga 
yrkesgrupper 

Allvarliga arbetsolycksfall
åren 2006‐2007  
(mer 30 dagars sjukskrivning och/eller 
medicinsk invaliditet)  

3,6  1,5 
 

6,4  2,8 

         *enligt  Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 

Statistiska Centralbyrån gör, på uppdrag av Arbetsmiljöverket, årliga undersökningar av besvär 
kopplade till arbete. (SCB, 2006) Där ställs frågor till ett slumpmässigt urval av Sveriges sysselsatta 
befolkning rörande bland annat fysiska besvär till följd av arbetet. Inom näringsgrenen 
”Byggverksamhet” (Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK) svarar 26,3 % av männen att de 
under de senaste 12 månaderna har haft arbetsrelaterade besvär som följd av andra förhållanden än 
arbetsolyckor ”. Ingen av de redovisade näringsgrenarna uppvisar en lika hög besvärsfrekvens för 
män som ”Byggverksamhet”. Byggverksamheten uppvisar en högre frekvens än till exempel 
näringsgrenarna ”Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske” sam ”Utvinning av mineral, tillverkning. 
Exempel på problem som en hög andel av männen inom byggverksamheten uppger, gäller besvär i 
axlar, armar och rygg samt besvär på grund av vibrationer, värme/kyla och kemiska ämnen.  

I en studie utgående från statistik från Statistiska Centralbyrån (Wikman, 2006) beräknas 
arbetslivslängden för olika yrkesgrupper. Som arbetslivslängd definieras den tid som man vid 35 års 
ålder förväntas vara kvar i arbetslivet inom samma verksamhet. Den maximala tiden är 29,5 år (fram 
till halvårsskiftet då man fyller 65 år). Arbetslivslängden kan förkortas på grund av 
förtidspensionering, föregående långtidssjukskrivning alternativt död. Genom att dra den beräknade 
arbetslivslängden från den maximala får man fram antal förlorade år. Antal förlorade år kan jämföras 
mellan olika branscher. Manliga byggnads‐ och anläggningsarbetare tillhör en av de mest drabbade 
grupperna. (Tabell 2.1‐3) 
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Tabell 2.1‐2 Förlorade arbetsår 
(Wikman, 2006) 
  Manliga bygg‐ och 

anläggningsarbetare* 
Män inom samtliga yrkesgrupper

Förlorade arbetsår  5,1  2,5
          *enligt  AMS yrkesklassificering 

Sammantaget visar statistiken att bygg‐ och anläggningsarbetare har ett arbete som innebär en 
förhöjd risk för allvarliga arbetsolycksfall. När det gäller arbetssjukdom indikerar statistiken att 
arbetet ger skador på sikt.  

2.2 Byggprocessen och dess aktörer 
Varje kommun ska ha en översiktsplan som är vägledande för beslut rörande användning av mark‐ 
och vattenområden samt bebyggelse. Utöver den finns detaljplaner som kan omfatta allt från 
enstaka fastigheter till hela stadsdelar. Dessa planer reglerar bebyggelsen inom området på en mer 
detaljerad nivå, till exempel byggnaders placering, storlek och användning.  

Beställaren av ett byggnadsarbete benämns byggherre. Byggherren ansöker om bygglov hos 
stadsbyggnadskontoret och tecknar avtal med dem som ska projektera och producera byggnaden. 
Hur avtal och ansvarsfördelning mellan olika aktörer ser ut, beror på entreprenadform. 

Namnen på ett byggprojekts olika delprocesser är inte enhetliga inom branschen eller i litteraturen. I 
den här rapporten används följande terminologi:  

1. Projekteringsskede:  
a. Tidig projektering 

Framtagning av ett byggnadsprogram, vilket utgör ett underlag för den 
fortsatta projekteringen. Byggnadsprogrammet beskriver projektets mål 
och idé samt vilka krav som ställs på byggnaden. Programmet utgör 
underlag för projektdirektiven och kan även användas som underlag för 
ansökan om bygglov. Den tidiga projekteringen benämns ibland 
programskede. 

b. Fortsatt projektering 
Utifrån givna förutsättningar fattar projektörerna beslut och tar fram 
underlag för produktionen. Arkitekter, konstruktörer, 
installationskonsulter med flera deltar i projekteringen. 
Projekteringsledare samordnar arbetet och planerar inför 
produktionsstart. 

2. Produktionsskede:  Byggskede, huset byggs under ledning av platschef 
 

3. Brukarskede:  Den period då byggnaden används innan den slutligen rivs. 
 

I praktiken kommer projekterings‐ och produktionsskedena ofta att överlappa varandra, så att 
produktionen påbörjas innan projekteringen är avslutad. 
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Hur stor del byggherren tar i de olika delprocesserna varierar beroende på entreprenadform. Båda 
de studerade byggprojekten har totalentreprenad som upphandlingsform.  Vid en totalentreprenad 
överlåter byggherren både projektering och produktion till en byggentreprenör.  

På de båda studerade byggföretagen (totalentreprenörerna) finns även centralt placerade personer 
som i olika skeden har kontakt med byggprojekten, till exempel arbetschef, arbetsmiljöansvariga, 
huvudskyddsombud samt tjänstemän på avdelningar som arbetar med projekteringsanvisningar, 
inköpsavtal och kalkyler. 

2.3 Lagstiftning 
Den 1 januari 2009 skärptes den svenska lagstiftningen för att bättre genomföra EG:s 
byggplatsdirektiv. I Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Byggnads och 
anläggningsarbete (AFS 1999:03, ändrad genom AFS 2008:16) ställdes tydligare krav än tidigare på 
beaktande av arbetsmiljöfrågan under varje skede av planering och projektering, i syfte att 
åstadkomma en bra arbetsmiljö i produktionen. 

Byggherren har ett viktigt ansvar för arbetsmiljön i byggprojekt. Denne har i den nya lagstiftningen 
ett utökat ansvar för planeringsarbetet. Som exempel på frågor som ska beaktas anges bland annat 
att byggtiderna är tillräckliga, transportmöjligheterna godtagbara, etableringsområdet tillräckligt 
stort för att få rum med personalutrymmen samt att tiden för samordning är tillräcklig. Byggherren 
ska utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering, dels för 
utförande av arbetet. Samordnarna benämns vanligen BAS‐P (planering och projektering) och BAS‐U 
(utförande). Byggherrens ansvar kan överlåtas till en general‐ eller totalentreprenör. 

Utöver dessa specialfunktioner framgår att även övriga projektörer ska beakta arbetsmiljö. 
Lagstiftningen omfattar arbetsmiljöaspekter i såväl bygg‐ som brukarskede, och gäller även redan 
påbörjade byggprojekt. Uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare för utförandet lämpar sig för 
platschefen, det vill säga den person som redan idag har det övergripande arbetsmiljöansvaret i 
produktionen. Vem som är mest lämpad att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering under ett byggprojekt är inte lika självklart.  

Byggföretag ska, liksom andra företag, bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. (AFS 2001:01) 
Föreskrifterna fastställer att de personer som får i uppgift att verka för att förebygga 
arbetsmiljörisker inom det egna företaget ska ha de befogenheter och resurser samt den kunskap 
som krävs för arbetet.(Figur 2.3.1) 

 

Figur 2.3.1 Utdrag ur AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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2.4 Tidigare undersökningar 
Bråfelt och Larsson menar att traditionellt skyddsarbete brister. (Bråfelt, et al., 1993) Inspektioner 
och kontroller är inte tillräckligt. Förbättringar åstadkoms bäst genom att man systematiskt grundar 
de förebyggande insatserna på solida kriterier och att man sedan riktar insatserna mot de relevanta 
faktorerna i produktionsprocessen. 

I ett par byggprojekt utrustades byggnadsarbetare med redskap framtagna utifrån 
belastningsergonomiska behov. (Larsson, et al., 1995) Resultaten visar en samvariation mellan 
minskad belastning i arbetet och möjligheter till ökad produktivitet. Författarna framhåller 
betydelsen av att arbetsberedningar inkluderar skyddstekniska och belastningsergonomiska frågor. 

Axelsson framhåller vikten av standarder. (Axelsson, Per‐Olof, 1996) Dessa standarder styr 
produkters utformning. Han redogör för utvecklingen av produkter som har gjort arbetet inom 
byggnadsindustrin säkrare, och menar att en faktor som har varit av betydelse har varit att 
utvecklingsarbetet har grundats på erfarenheter från hantverkare i produktionen. 

Möjligheterna att påverka säkerheten i produktionen är störst i de tidiga skedena av byggprocessen, 
för att därefter successivt avta. (Szymberski, 1997) God planering inför produktionsstart ger färre 
risker och större möjligheter till riskhantering. Szymberski tar upp flera exempel. Projektörerna kan 
minska risken för fall genom att förbereda för skyddsräcken och täckning av genomföringar samt 
genom att omgående montera trappor. Projektörerna kan säkerställa att behov av eluttag och 
belysning under byggtiden tillgodoses.  De kan även förbereda för bygghissar och kranar, för att 
underlätta hantering av byggmaterial. Vid planering av arbetsmoment ska riskbedömningar göras. 
För att ge goda förutsättningar för säkerhetsarbetet krävs att utförarna tar aktiv del i projekteringen 
och att byggherren ser till att arbetsmiljön för hantverkarna i produktionen beaktas under 
projekteringen. 

Även Maitra menar att arbetsskador i byggproduktionen kan förebyggas i projekteringen.  (Maitra, 
1999) Hans utgångspunkt är den lagstiftning om arbetsskadeförebyggande arbete i projekteringen 
som infördes i Storbritannien 1994. Utifrån analys av inträffade olyckor konstaterar Maitra att 
projektörer kan skapa en säkrare arbetsmiljö i produktionen genom att identifiera och eliminera 
arbetsmiljörisker samt lämna över kvarstående risker med tydliga instruktioner om hantering.  

Vid byggandet av Eurotunneln genomfördes ett projekt kring säkerhetsfrågor. (Voisin, 1998) 
Projektet skulle garantera säkerheten för både människor och konstruktioner. Säkerhet gjordes till en 
fråga både för organisationen och för samtlig personal.  Man projekterade för säkerhet och valde 
konstruktionsmetoder utifrån det. Metoder och konstruktioner beskrevs på detaljnivå. Kompetent 
personal rekryterades och god kommunikation säkerställdes. 

I ett fullskaleförsök i USA arbetade man med säkerhet i hela livscykeln. (Hecker, et al., 2005) Samtliga 
aktörer i byggprojektet involverades redan i det tidiga projekteringsskedet. På så sätt fick man in 
produktionskompetens i projekteringen. Fokusgrupper bildades. Säkerhetsproblem och 
konstruktionssvårigheter identifierades. En databas skapades med problem och förslag till lösningar. 
Arbetsgrupper tog fram projekteringsrekommendationer. Projektet visade på det stora gap som ofta 
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finns mellan design och konstruktion. Den viktigaste slutsatsen är att det ökade samarbetet med 
produktionen i det tidiga projekteringsskedet tillförde värdefull kompetens. 

En studie gjordes av säkerhetsklimat och säkerhetsledningssystem vid byggandet av Götatunneln i 
Göteborg. (Törner, et al., 2006). Studien identifierar ett antal centrala komponenter som är 
avgörande för säkra anläggningsarbeten. Faktorerna delas in i strukturella och genomsyrande. De 
strukturella faktorerna handlar om planering, roller, resurser och rutiner.  Här framhålls vikten av att 
inkludera säkerhetskrav i anbudsförfarandet, att göra riskinventeringar och att göra väl 
genomarbetade arbetsberedningar. Säkerhetsarbetet kräver stöd från projektledningen och 
belöningssystem ska inte uppmuntra till tidsmässiga genvägar där säkerhetsarbete riskerar att bli 
åsidosatt. De genomsyrande faktorerna handlar om kompetens och förhållningssätt. Ett säkert 
förhållningssätt grundar sig på att det, hela vägen från projektledning till hantverkare, finns ett 
samförstånd om säkerhet och kring hur dessa hanteras. God samverkan är viktig både mellan 
funktioner inom samma nivå och mellan nivåer. Trots ett väl utvecklat system för säkerhetsarbete, 
deltog inte underentreprenörerna i önskad omfattning i säkerhetsarbetet. Säkerhetsnivån 
uppfattades inte beaktad tillräckligt väl i samband med upphandlingen och underentreprenörerna 
deltog inte i tillräcklig omfattning i arbetsberedningen. 

Jørgensen et al. presenterar en metod att arbeta med arbetsmiljöstyrning i designfasen, från de 
tidiga skedena fram till produktionsstart. (Jørgensen, et al., 2009) Denna metod utgår från Lean 
Construction, och bygger på att alla involverade parter deltar i hela processen. Byggherren styr aktivt 
genom att redan i initialskedet fastställa krav på både den färdiga byggnaden och själva 
byggprocessen. Genom att dessa krav tydligt inkluderar arbetsmiljö, blir arbetsmiljön beaktad även i 
de fortsatta stegen när beslut tas rörande produkter, processer, leverantörer. Målsättningen är att 
höja säkerhetsnivån, samtidigt som andra krav på bland annat design, funktion och byggbarhet 
tillgodoses. 

Främst har forskningen varit inriktad på olyckor. Det finns ytterligare behov av att studera faktorer 
kopplade till projekteringens möjligheter att förebygga arbetssjukdomar.  

Ett byggprojekt är en del av ett större sammanhang. Faktorer utanför byggprojektet inom övriga 
delar av byggföretaget och utanför företaget, kan begränsa och stödja arbetsmiljöstyrningen. Att 
identifiera dessa ökar förståelsen för vad som begränsar projekteringens arbetsmiljöstyrning. 

 Det förstärkta arbetsmiljöansvar som den svenska lagstiftningen föreskriver, gör att det finns behov 
av att ta fram exempel på hur olika aktörer konkret kan påverka arbetsmiljön i byggproduktionen. 
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3 Metod 

3.1 Metodval 
När orsaker till riskfyllda arbetsmoment ska analyseras kan man utgå från inträffade olycksfall, och 
eventuellt även tillbud. Fördelen är att det då inte råder något tvivel om att arbetet verkligen innebär 
en risk för arbetsskada. Det finns dock flera nackdelar med en sådan metod.  

Antalet olyckor som inträffar i ett byggprojekt är betydligt färre än de som hade kunde inträffa, men 
som av olika anledningar inte gjorde det. Att bara studerade inträffade olyckor och tillbud begränsar 
möjligheterna till att identifiera gemensamma bakomliggande faktorer i ett byggprojekt.   

Ett annat problem med att utgå från inträffade olyckor är att arbetsskador efter en längre tids 
exponering inte inkluderas.  

Ytterligare ett problem med att studera inträffade olyckor är att analysarbetet kan störas av att de 
personer som deltar i studien eventuellt kan väga in frågor om skuld. Detta kan innebära mindre 
öppenhet i diskussionerna. 

För att få tillgång till ett större antal exempel att analysera har studien i stället utgått från följande 
definition av arbetsmiljörisk: Enligt hantverkare och tjänstemän i produktionen, en risk för 
arbetsskada, akut eller efter en längre tids exponering   

Bedömningarna av vad som är riskfyllt och inte grundar sig på hantverkarnas och tjänstemännens 
kunskaper och tidigare samlade erfarenheter. 

3.2 Val av studieobjekt samt introduktion 
Via brev (Bilaga 1: Introduktionsbrev) och telefon togs kontakt med byggföretag för att finna lämpliga 
studieobjekt. De önskemål som framfördes till företagen var att de byggprojekt som skulle ingå i 
studien skulle vara medelstora, belägna i Stockholmsområdet, ha totalentreprenad som 
upphandlingsform och vid tidpunkten för studien vara under byggnation. 

Det ansågs vara en fördel att välja studieobjekt som var relativt stora, eftersom det möjliggjorde 
studier av risker inom flera områden och i olika produktionsskeden. I och med det kunde riskfyllda 
arbetsmoment inom ett bredare område analyseras. Ambitionen var att få en så heltäckande bild 
som möjligt av projekteringen. Genom att å andra sidan inte välja alltför stora byggprojekt gavs 
möjligheter för medverkan av en större andel av hantverkarna och tjänstemännen. 

Metoden bygger på intervjuer och dokumentation på byggarbetsplatserna samt möten och 
intervjuer på huvudkontoren. För att möjliggöra täta besök var det av betydelse att avståndet till 
studieobjekten inte var långt från forskarens arbetsplats i närheten av Stockholm. 

En studie av en totalentreprenad ansågs ge goda möjligheter för att hitta samband mellan olika 
delprocesser med hjälp av ett hanterbart antal personer. Vid en sådan entreprenad har samma 
företag ansvar för hantering av arbetsmiljörisker i produktionen som har lagt grunden i 
projekteringen. I och med detta bör byggföretagen ha glädje av att delta i en studie som kan 
resultera i användbara insikter och kompetenshöjning.  
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Undersökningen är retrospektiv. Projekteringsskedet var avslutat när studien gjordes. I och med 
detta påverkade undersökningen inte projekteringen. 

Via arbetsmiljöcheferna på byggföretagen etablerades kontakter med två byggprojekt vilka 
bedömdes lämpliga. De båda byggprojekten kommer fortsättningsvis att benämnas A och B. 

I båda byggprojekten handlade det om nyproduktion av lägenheter i flera etapper, varav den 
studerade etappen omfattade drygt etthundra lägenheter. I båda fallen var byggherren en 
bostadsrättsförening med arbetsmiljöansvaret skriftligen överfört till totalentreprenören. 
Totalentreprenören i byggprojekt A var ett byggföretag, i byggprojekt B ett kommanditbolag 
bestående av ett annat byggföretag och ett av bostadsrättsföreningar ägt bolag  

Ändringar i arbetsmiljölagen (AML, 2009) och föreskrifterna (AFS 1999:03, 2008) trädde i kraft efter 
det att projekteringen var färdig. Detta gällde både byggprojekt A och B. Studien gjordes under våren 
2009, då båda projekten var i produktionsskede. I byggprojekt A studerades stomskedet i den första 
byggetappen, i byggprojekt B inredningsskedet i den andra etappen. 

Med hjälp av huvudskyddsombudet (Byggprojekt A) respektive arbetsmiljösamordnare (Byggprojekt 
B) togs kontakt med produktionen. Forskningsprojektet introducerades för platscheferna. Så snart 
kontakt var skapad fick övriga tjänstemän i produktionen och hantverkarna information om 
forskningsprojektet och om hur det i stora drag skulle läggas upp. Även byggherrerepresentanter och 
projekteringsledare informerades om studien. 

Redan från början informerades samtliga deltagande i studien muntligt om att varken byggföretag, 
byggprojekt eller personer skulle namnges i den slutliga rapporten. 

3.3 Datainsamling i produktionen 
För att fånga in konkreta exempel på situationer kopplade till risk för arbetsskada gjordes intervjuer 
med hantverkare och tjänstemän i produktionen. Totalt intervjuades 28 personer med skiftande 
arbetsuppgifter och ansvar. Förutom företagens egen personal intervjuades även 
underentreprenörer. (Bilaga 2: Intervjuade personer i produktionen) 

Intervjuerna med tjänstemän bokades i in i förväg och genomfördes på respektive platskontor. Efter 
intervjuerna fanns möjlighet att ta fram ritningar och gå ut på bygget för att visa och förklara 
närmare. Samma förfaringssätt gällde intervjuerna med hantverkare på bygge A. Merparten av 
intervjuerna med hantverkare på bygge B gjordes däremot ute på bygget, vilket medförde större 
möjligheter för hantverkarna att visa och förklara på plats. Intervjuerna ute på bygget var inte 
inbokade i förväg.  

Upplägget var detsamma för alla intervjuer. Frågorna var öppna och inriktade på att fånga upp risker 
vilka sannolikt hade varit möjliga att påverka under projekteringen. Alla intervjuer gjordes av en och 
samma person, den som även planerade studien och gjorde analysen. Intervjuerna tog mellan 15 och 
45 minuter och dokumenterades med hjälp av minnesanteckningar. 
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Intervjufrågor: 
 

1. Beskriv din roll i produktionen och dina arbetsuppgifter 
2. Vilka arbetsmiljörisker anser du finns i det här byggprojektet?  

Beskriv de riskfyllda arbetsmomenten. 
3. Vilka av de riskfyllda arbetsmomenten tror du att projektörerna hade kunnat eliminera eller 

förebygga? Hur? 
 

I de fall då den intervjuade begränsade sina svar, genom att till exempel bara ta upp risker för akuta 
olyckor, gick intervjuaren in och vidgade perspektivet till att även omfatta arbeten som kan leda till 
sjukdom efter längre tids exponering. 

Utöver de arbetsmoment som för tillfället var på gång tog de intervjuade även upp sådant som de 
hade stött på i tidigare produktionsskeden av det pågående byggprojektet och sådant de visste skulle 
bli aktuellt längre fram. 

I några fall tog den intervjuade även upp goda exempel på hur projekteringen hade bidragit till en 
säkrare arbetsmiljö. Till största delen fokuserade intervjuerna dock på det förstnämnda, det vill säga 
de där risker troligen hade kunnat hanteras på ett bättre sätt. 

3.4 Sammanställning av exempel på arbetsmoment 
Minnesanteckningar från intervjuerna utgjorde underlag för beskrivning av totalt 35 exempel på 
arbetsmoment som bedömdes ha en möjlig koppling till projekteringen (Byggprojekt A: 15 stycken 
och byggprojekt B: 20 stycken). En del av exemplen hade tagits upp i flera intervjuer, andra bara i en. 
Under det fortsatta arbetet sorterades tre av exemplen bort, ett eftersom det visade sig höra till ett 
annat byggprojekt och två på grund av att kopplingen till projekteringen bedömdes för svag. 

För att kontrollera att beskrivningarna var korrekta hölls ett möte på var och en av etableringarna. 
Deltagare vid respektive möte var platschefen samt ytterligare några tjänstemän och 
skyddsombudet. Vid mötet på bygge A deltog även arbetschefen. Syftet med mötena var att 
kontrollera, korrigera och komplettera beskrivningarna från det egna bygget. 

3.5 Möten med projektörer 
Möten hölls inne på respektive huvudkontor med de personer som hade deltagit i projekteringen, 
med dem som hade varit direkt involverade samt personer med mer samordnande funktioner. 
Förutom de som var anställda av byggföretagen bjöds även arkitekter och konstruktörer in. Även 
platschefer kallades. (Bilaga 3: Deltagare vid möten och intervjuer på respektive huvudkontor) 
Presentation av forskningsprojektet och inbjudan till möten gjordes i de flesta fall både genom 
telefonsamtal och via e‐post.  

För att få med samtliga aktörer som bedömdes vara betydelsefulla för analysen ordnades två möten 
på respektive huvudkontor. Dessutom gjordes individuella intervjuer med personer, som inte hade 
kunnat vara med vid något av mötena. 

Vid mötena presenterads de tidigare identifierade riskfyllda arbetsmomenten i det egna företagets 
byggprojekt, utan att relatera till vem i produktionen som hade tagit upp dem. Detta för att 
arbetsmomenten skulle tillmätas lika stort värde.  



Projekteringens möjligheter att minska risken för arbetsskador i byggproduktionen   2009 

 

24 

 

Vid mötena med projektörerna diskuterades följande frågeställningar: 
 

1. Vilka beslut ledde fram till de riskfyllda arbetsmomenten, och vad var det som styrde dessa? 
2. Var projektörerna medvetna om riskerna? 
3. Hade man kunnat projektera på annat sätt, så att risken hade eliminerats/minskats? 
4. Vilken information om risk och riskhantering lämnade projekteringen till produktionen? 

 
Aktörer från olika delar av byggprocessen och med centrala specialfunktioner i företaget satt vid 
samma bord: platschef, projektörer och arbetsmiljöansvariga. Riskhanteringen i produktionen 
diskuterades, problem och möjligheter, samt på vilka sätt projektörerna hade kunnat agera för att 
minska riskerna.  

Vid mötena fördes minnesanteckningar. Dessa skickades efter mötet till deltagarna för möjlighet till 
korrigeringar. 

För att reda ut oklarheter ställdes därefter ytterligare frågor i intervjuer, per telefon och via e‐post 

3.6 Analysförfarande 
Arbetsmomenten beskrevs och grupperades. I varje grupp samlades exempel på arbetsmoment med 
likheter i bakomliggande faktorer under projekteringen. 

För att säkerställa att beskrivningarna blev korrekta och skickades de delar som gällde bygge A till 
dess platschef, projekteringsledare och projektledare för genomläsning. Efter genomläsning 
framförde platschefen och projekteringsledarna sina synpunkter vid möten. På motsvarande sätt 
hanterades beskrivningarna i byggprojekt B. De personer som där deltog var platschef, 
arbetsmiljösamordnare, projektledarna och arbetschef. 
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4 Resultat 
Arbetsmiljörisker hanteras i produktionen. Emellertid är det inte produktionens hantering, utan 
projekteringens, som undersöks i studien. 

Ingen bedömning har gjorts huruvida projektörerna i de två byggprojekten har gjort ett gott 
säkerhetsarbete eller inte. Målet är att hitta bakomliggande faktorer i de fall där arbetsmiljöproblem 
har uppkommit.  

Exemplen har delats in i grupper. Dessa beskrivs i separata kapitel. 

4.1 Huskroppens utformning 

4.1.1 Garage med tillträdesväg till grannfastighet  
 

 
Figur 4.1.1 Takhöjden i garaget är 4,5 meter.  
De gula stämpen som stöder plattbärlager  
är därför 4,5 meter långa. De väger 24 kg/st. 
 

Hantverkarna i byggprojekt A möttes av ett tungt arbetsmoment när garaget skulle byggas. Eftersom 
takhöjden i garaget var högre än normalt, var de tvungna att hantera långa tunga stämp.(Figur 4.1.1) 
De stämp som bär upp plattbärlaget innan gjutning var 4,5 meter långa och vägde 24 kg/st. Arbetet 
med montering och nedmontering av dessa innebar en stor fysisk belastning, med ökad risk för 
arbetsskada.  

Den höga takhöjden innebar också att mycket arbete med lappning och lagning av väggar skedde på 
en höjd över 2 meter. Där det var för trångt för att få rum med en saxlyft, utfördes arbetet från 
stege, varför det förelåg en risk för fall från höjd. 

Stadsbyggnadskontoret hade som krav att en tillträdesväg för sopbil till ett befintligt hus på den 
angränsande tomten skulle ordnas. Arkitekter och projekteringsledare tillgodosåg kravet, genom en 
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tillträdesväg via garaget under gården. Sopbilens höjd i kombination med att delar av garaget var 
placerat under gården, resulterade i den höga takhöjden. 

Ingen i projekteringen insåg att detta skulle resultera i tungt arbete och ökad risk för fall. 
Ingen information om arbetsmiljörisk eller riskhantering överlämnades till produktionen. 

4.1.2 Glasad trapphusfasad 
 

 
Figur 4.1.2 Väggen i trapphuset utgörs 
av ett glasparti vilket monteras i ett  
senare skede 
 
I byggprojekt A utgjordes fasaden i trapphuset av ett glasparti. (Figur 4.1.2) Efter hand som husets 
stomme byggdes monterades vilplan och trapplopp. Glaspartierna monterades i ett senare skede. I 
samband med montering av vilplan gjordes arbeten med justering, lappning och lagning. För att nå 
upp till vilplanens undersida användes stegbock. Arbetet skedde ovanför skyddsräcket utan 
personligt fallskydd. Fallhöjden till mark ökade för varje våningsplan som byggdes. 

Vanligen bygger företaget trapphus med väggar av utfackningspartier, vilka monteras parallellt med 
att stommen byggs. Det är ett produktionsmässigt enklare och billigare alternativ än glasvägg. 
Projekteringsledarna hade detta som sitt förstahandsval. 

Stadsbyggnadskontoret hade estetiska krav på att husets fasad skulle brytas. En varierad fasad kan 
uppnås på olika sätt. Byggherren och arkitekten valde glasad fasad i några av trapphusen. 

Projektörerna hade diskuterat montageordningen. De insåg att problem skulle uppstå på grund av 
den sena monteringen av glaspartierna. Främst handlade diskussionerna om att huset fram till 
monteringen, skulle sakna skydd mot väder och vind.  

Ingen information om arbetsmiljörisk eller riskhantering överlämnades till produktionen. 
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I byggprojekt B var entréer utformade med ett utvändigt placerat skärmtak på en höjd över mark 
som var densamma för alla entréer. (Figur 4.1.4) Ovanför entrédörren var fasaden indragen. Entrén 
täcktes av ett indraget takparti vars yttre kant låg i liv med fasaden. Höjden till det inre taket var inte 
den samma i de olika trapphusen. Den varierade mellan fyra och sex meter.  

I ett tidigt produktionsskede byggdes ett skyddstak över entrén där fasaden var indragen. Detta 
provisoriska tak utgjorde ett skydd mot fallande föremål. 

Senare byggdes det indragna taket. I entréerna med hög takhöjd kunde hantverkarna stå på det 
tillfälliga skyddstaket när arbetet utfördes. Skyddstaket fungerade som ett stabilt underlag. Där det 
var lägre till tak fanns det inte tillräckligt med plats ovanför skyddstaket för att hantverkarna skulle 
kunna arbeta från det. Då byggdes i stället en arbetsställning, från vilken arbeten utfördes. Golvytan 
innanför entrédörren var liten. Det försvårade ställningsbyggandet. Man lyckades inte bygga en 
ställning som var lika stabil som skyddstaket att stå på. Risk för fall förelåg. 

Ingen i projekteringen förutsåg risken. Ingen information om arbetsmiljörisk eller riskhantering 
överlämnades till produktionen. 

4.1.5 Balkongplacering  
 

 
Figur 4.1.5 Balkongerna är placerade rakt  
ovanför varandra 
 
Huset i byggprojekt A hade balkonger placerade rakt ovanför varandra. (Figur 4.1.5) Innan valvet 
gjuts håller balkongtorn (stämp) balkongerna på plats. Med den här balkongplaceringen blev höjden 
på ställningarna samma som höjden av ett våningsplan, det vill säga relativt låg. Arbetet blev inte så 
belastande. Om projektörerna i stället hade placerat balkongerna mer spridda över husfasaden, hade 
hantverkarna varit tvungna att arbeta med balkongtorn som varit flera våningar höga, vilket hade 
inneburit ett tyngre arbete och en större risk för fall från hög höjd. 

Inför nästkommande byggetapp hade projektörerna först planerat balkongerna mer spridda över 
fasaden. Emellertid gjordes en omprojektering, så att flertalet av balkongerna placerades rakt 
ovanför varandra. Produktionen förenklades och kostnaderna hölls nere. Samtidigt blev arbetsmiljön 
för hantverkarna säkrare.  
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4.2 Produktval inom projektet 

4.2.1 Dörrar 
 

 
Figur 4.2.1 Helglasad fönsterdörr 

 
Figur 4.2.2 Lägenhetsdörren väger 80‐100 kg 
 

Transport och montering av fönsterdörrar och lägenhetsdörrar är tunga arbetsmoment. 
Fönsterdörrarnas tyngd påverkas av hur stor del av dörren som är glasad, ju större andel av dörren 
som är glasad desto tyngre blir dörren. (Figur 4.2.1). I byggprojekt B valdes helglasade fönsterdörrar. 
Dörrarna till lägenheterna vägde 80‐100 kg. (Figur 4.2.2) Varken fönsterdörrarna eller 
lägenhetsdörrarna var delbara.  

Både fönsterdörrar och lägenhetsdörrar transporterades manuellt på kärra av en eller två personer 
via hiss i trapphuset till respektive lägenhet. Det skulle ha varit möjligt att lyfta upp dem med 
tornkran i ett tidigare produktionsskede. Då skulle den manuella hanteringen ha minskat, med 
minskad belastning som följd. Av flera anledningar ville man dock inte lyfta upp dörrarna redan i 
stomskedet när kran fanns tillgänglig. Risken för materialskador och stöld skulle ha ökat om material 
hade lagrats i lägenheterna under en längre tid. Hantverkarna hade även blivit tvungna att flytta 
materialet flera gånger då det legat i vägen när annat arbete skulle utföras. 

Monteringen av lägenhetsdörrar består av tre delmoment. Först monteras dörrkarmen. Därefter 
rullas dörrbladet fram på vagn, dörrbladet passas in och monteras. Det sista momentet är det 
tyngsta. Då kan lyfthjälpmedel användas. Vid delar av monteringsarbetet behövs två personer. Dessa 
momentet tar dock relativt kort tid i förhållande till hela monteringsarbetet. För att få ett mer 
tidseffektivt arbete gjorde bara en person hela monteringen. Vid montering av fönsterdörrarna var 
det inte möjligt att använda lyfthjälpmedel. 

När det gäller fönsterdörrar har utseendet styrt.  Lägenhetsdörrars utformning styrs av lagkrav och 
standarder gällande brand, ljud och inbrott. Projektörernas valmöjligheter begränsas även av 
centrala avtal med leverantörer. 

Produktionen hade önskemål om att lägenhetsdörrarna skulle levereras stående på ena långsidan, 
vilket skulle ha underlättat hanteringen. Leverantören hörsammade dock inte önskemålet.  

Ingen information om arbetsmiljörisk eller riskhantering överlämnades till produktionen. 
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4.2.2 Klinker 
 

 
Figur 4.2.3 Byggprojekt B: Kundens tillvalda 
klinker till ett badrum. De större plattorna är 
till väggarna och har måtten 30 x 30 cm 

 

 
Figur 4.2.4 Byggprojekt A: Klinker som väger 
4 kg/st monterade ovanför en köksbänk 
 
 

Arbete med klinker är ett tungt arbete, både materialtransporten till lägenheterna och 
plattsättningen. Material, storlek och arbetsställning påverkar arbetstyngden. Hur belastande arbetet 
är beror även på hur många plattor som levereras i varje förpackning.  

I byggprojekt B fanns ett antal basval. Utöver basvalet gjorde kunderna tillval. De tillval som 
fördyrade betalades av kunden. Det fanns inga arbetsmiljömässiga bedömningar som begränsade 
kundens val. Projektörer och plattsättare har framfört att kundernas val påverkas av trender. För 
närvarande är det populärt med stora klinker.  

Förpackningarna (Figur 4.2.3) transporteras från förrådet i garageplanet med transportvagn via 
lägenhetshissarna till varje lägenhet. Kunderna gjorde sina val relativt sent. När klinker skulle 
transporteras fanns inte tornkranen kvar på byggarbetsplatsen. Kranlyft var därför inte möjliga.  

I byggprojekt A ingick 4 kg tunga klinker ovanför köksbänken i basutförande av lägenheterna. (Figur 
4.2.4) Monteringen i framåtböjt läge innebar en stor fysisk belastning på hantverkarna. 

Ingen information om arbetsmiljörisk eller riskhantering överlämnades till produktionen i något av 
byggprojekten. 

4.2.3 Fördelarskåp 
 

 
Figur 4.2.5 Byggprojekt A: Kassett till 
fördelarskåp samt tillhörande rör 
 

 

 
Figur 4.2.6 Byggprojekt B: Kassett till 
fördelarskåp placerat mellan reglar i 
innervägg i byggetapp nummer två



I båda byggprojekten hade projekteringen valt principiellt samma lösning för vatten till och från 
lägenheterna. Rör för värme och tappvatten gick genom fördelarskåp, det vill säga prefabricerade 
kassetter. Alla rör för värme och tappvatten till en lägenhet drogs via detta. Inget av byggföretagen 
brukar använda den här lösningen.  

I byggprojekt A (Figur 4.2.5) var rören fästade vid kassetten redan vid leverans. Den blev, på grund av 
storlek och tyngd, svår att hantera manuellt. Kassetterna till ett våningsplan lades i en sloda och 
lyftes upp med hjälp av kran. VVS‐montören bar sedan kassetterna till respektive lägenhet. Det skulle 
ha varit möjligt att lyfta varje kassett på det plattbärlag där den sedan ska monteras, så att 
kassetterna inte hade behövt bäras så långt. Så gjordes emellertid inte. Projektörerna hade 
diskuterat utformningen av kassetten, men inte tillräckligt insett problemen med hanteringen. Om 
rören inte hade varit monterade på kassetten vid leverans hade den blivit lättare att hantera. 
Kassetten utvärderades av projektörerna inför nästa byggetapp, och de bestämde sig för att inte 
fortsätta använda den. 

Ingen information om arbetsmiljörisk eller riskhantering överlämnades till produktionen.  

I byggprojekt B handlade problemen om utrymmesbrist. I de tidiga bygghandlingarna stod angivet att 
väggarna skulle vara tjockare än normal, så att kassetterna skulle få plats. Den uppgiften försvann 
emellertid under projekteringen. Väggarna fick normal tjocklek. Kassetterna kom att uppta större 
delen av utrymmet mellan gipsskivorna. Det ställdes stora krav vid utsättning och montering, så att 
kassetterna monterades exakt i våg och lod. Arbetet i produktionen visade sig inte vara tillräckligt 
exakt för att uppnå den precision som krävdes. För att rätta till fel var produktionen tvungen att 
bila/borra.  

Även i byggprojekt B gjorde en omprojektering inför etapp två. Man ritade in tjockare innerväggar 
och minskade antalet rördragningar genom fördelarskåpet. (Figur 4.2.6) 

Fördelarskåpen har två fördelar. De underlättar mätning av den enskilda lägenhetens 
vattenförbrukning och kunden slipper ha synliga rör på väggarna. Kravet på fördelarskåp kom i båda 
byggprojekten från byggherren. Byggherre B är sedan tidigare van vid lösningen. 

4.3 Central styrning i byggföretagen 

4.3.1 Skyddsräcken  
 

 
Figur 4.3.1 Skyddsräcken bestående av 
utvändigt fästade stolpar, samt mellan‐ och 
överledare. 

 

 
Figur 4.3.2 I byggprojekt B användes 
stålräckesnät med fotlist. 
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Vid arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer ska åtgärder vidtas, 
till exempel montering av skyddsräcken. (AFS 1999:03) Skyddsräckena måste uppfylla fastställda krav 
men kan vara utformade på olika sätt.  

I byggprojekt A platsbyggdes skyddsräcken. På alla våningsplan utom de nedersta var fästena till 
skyddsräckesstolparna utvändigt placerade. (Figur 4.3.1) Anledningen till att utvändiga fästen valdes, 
var att göra det gjutna valvet fritt tillgängligt för slipning. Beslutet fattades vid ett startmöte där 
platschef, arbetsledare, lagbasar och yrkesarbetare deltog. Beslutet fick positiva 
arbetsmiljökonsekvenser. Arbeten nära valvkanten samt montering av utfackningspartier kunde 
göras utan att skyddsräcket monteras bort. Kostnaden för de utvändiga fästena var dock stor, varför 
man inte hade införskaffat tillräckligt antal för hela huset. Fästena monterades bort och 
återanvändes. Till en början plockades räcken och fästen ner uppifrån valvet innan 
utfackningspartierna monterades. Skyddssele och lina användes inte. Tjänstemän i produktionen 
menar att det finns en ovilja hos hantverkarna att använda sådan utrustning. Platschef i byggprojekt 
A bestämde, efter överläggning med företagets arbetsmiljöansvariga, att krankorg skulle användas. 
Mer krantid innebar ökade kostnader. 

Det finns central styrning gällande fallskydd i företaget. Det är produktionen som ansvarar för att 
regler följs. Uppföljning av olyckor görs av företagets arbetsmiljöingenjör, vilken även arbetar 
förebyggande genom information och skyddsronder tillsammans med huvudskyddsombudet.  

I byggprojekt B användes räckesnät av stål. I en tidigare etapp platsbyggdes räcken med överledare, 
mellanledare och fotlist. Dessa respekterades inte i tillräckligt hög grad. När hantverkarna 
demonterade skyddsräcken för att komma åt att utföra arbeten, var det vanligt att dessa inte 
återställdes. Inför nästa etapp bestämde produktionsledningen sig för att använda räcken av den typ 
som visas på bilden, vilket gav ett mer permanent intryck. (Figur 4.3.2) Dessa respekterades i högre 
grad. Anmärkningarna vid skyddsronder gällande skyddsnät minskade. Färre anmärkningar att följa 
upp gav mer tid till annat arbete. Räckesnäten hade även den fördelen att de var mer heltäckande. 
Nackdelarna var att de var dyrare och klumpigare att hantera.  

Företaget gör centrala kalkyler som styr vilken budget produktionen i ett byggprojekt får. Kalkylerna 
inkluderar kostnader för fallskydd av den typ som platsbyggs.  

4.3.2 Fäste för skyddslina  
 

Balkongräcken monteras av underentreprenörer. För att kunna göra monteringsarbetet demonteras 
balkongens skyddsräcken. När skyddsräcke saknas, ska personlig skyddsutrustning användas (AFS 
1993:03), vilket innebär skyddssele med tillhörande lina.  

En förutsättning för att det ska vara möjligt att använda skyddssele, är att det finns en fästpunkt för 
linan. Tidigare projekterade företag A inte in några fästpunkter. Då var det vanligt att hantverkarna 
fäste linan i en regel, vilken placerades på insidan av öppningen för balkongdörren. På så sätt låstes 
regeln, och den utgjorde stopp vid fall. Lösningen ansågs inte tillfredsställande ur arbetsmiljö‐
synpunkt. Regeln orsakade dessutom skador på tapeterna. Både arbetsmiljö‐ och kvalitetsaspekter 
motiverade en åtgärd. 
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Efter påtryckningar från produktionen fattade företaget ett centralt beslut. På undersidan av varje 
balkong finns nu ett fäste i vilket skyddslina kan förankras.  

Den centrala inköpsavdelningen införlivade fästet i företagets strategiska avtal. Dessa avtal följs i alla 
företagets byggprojekt. 

4.3.3 Eldosor  
 

 
Figur 4.3.3 Ingjuten eldosa med helplastad 
ovansida 

 
Figur 4.3.4 Eldosa när elektrikern har fräst 
upp ett hål och dragit kablar. Bredvid ligger 
locket som ska monteras innan valvet gjuts. 
 

Byggandet av varje ny våning börjar med att plattbärlag monteras. Detta utgör sedan underlag för 
gjutningen av golv. Ovanpå plattbärlaget monteras bland annat elrör innan gjutning. Genom elrören 
dras kablar vilka kopplas samman i eldosor. Eldosorna i lägenhetstaken är ingjutna i de 
prefabricerade plattbärlagen.  

  
Elektrikern i byggprojekt A gjorde, av arbetsmiljöskäl, kopplingarna inne i dosorna ovanifrån, stående 
på knä. Om han i stället skulle ha utfört arbetet nerifrån hade det inneburit en högre belastning på 
axlar och nacke. Eldosorna hade en heltäckande plastad ovansida. (Figur 4.3.3) För att komma åt att 
dra kablarna, togs först ett hål upp i dosan med hjälp av dosfräs. Arbete med maskin (dosfräs) 
innebär risk för arbetsskada. Efter arbetet med kablarna täcktes hålet med ett plastlock. (Figur 4.3.4) 

Enligt elektrikern hade det varit en fördel om eldosor med färdiga hål med tillhörande lock hade 
gjutits in i plattbärlaget. Då hade elektrikern haft möjlighet att arbeta ovanifrån utan att behöva 
använda dosfräs. Eldosor med färdigt hål finns inte på marknaden än. Prototyper är emellertid 
framtagna. 

Vilka dosor som gjuts in bestäms genom företagets centralt tecknade avtal. När inköpsavdelningen 
ska teckna avtal inhämtas synpunkter från företagets centrala inköpsråd. I rådet ingår 
produktionschefer, tekniskt ansvariga och ansvarig för kvalitet och miljö, men ingen med specifikt 
arbetsmiljöansvar. Framför allt är det därför kvalitetsaspekter och ekonomi som styr avtalen.  

För att fånga in synpunkter från produktionen har företaget ett rapporteringssystem. Den ansvarige 
på inköpsavdelningen anser att detta används i för liten utsträckning av produktionen, vilket 
resulterar i bristande erfarenhetsåterföring. 
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4.3.4 Reglar i innerväggar 
 

 
Figur 4.3.5 Stålskenor och stålregel i innervägg 
 
När innerväggar byggs monterar hantverkarna skenor mot tak och golv. I dessa fästs sedan stående 
reglar. (Figur 4.3.5) Monteringen innebär arbete på både låg och hög nivå. Arbetet är belastande för 
bland annat nacke, axlar och armar. Dessutom finns risk för fall vid arbete stående på bock.  

I byggprojekt A fanns önskemål från produktionen om att använda en speciell typ av reglar. Dessa 
reglar hade ett infästningssystem som minskade arbete vid golv, arbete över axelhöjd och arbete 
stående på bock. Företaget som levererar dessa reglar hade emellertid inget avtal med 
totalentreprenören. Avtalen begränsade produktionens möjligheter att göra ett arbetsmiljömässigt 
bättre val. 

4.3.5 Väggskiva i våtrum 
 

 

Figur 4.3.6 Utdrag ur ”Byggkeramikrådets branschregler 
 för våtrum” (Byggkeramikrådet, 2007) 

 
 

Svensk Byggnorm ersattes av funktionskrav i Boverkets nybyggnadsregler 1988 och av Boverkets 
byggregler 1994. Då uppstod behov av branschregler.  

Den 1 juli 2007 kom Byggkeramikrådet med nya branschregler. (Byggkeramikrådet, 2007) För att 
minska risken för fuktproblem skulle kartongklädda gipsskivor inte längre användas i våtutrymmen 
(Figur 4.3.6). Detta gällde golv och väggar. Kravet trädde i kraft den 1 juli 2008. 

Pappbeklädda gipsskivor skulle ersättas av nya skivor utan organiskt material. Det fanns olika typer. 
Principen var att de var uppbyggda av ett oorganiskt material armerat med glasfiber. Misstankar 
fanns att arbete med dessa skivor orsakade irritationer i luftvägar, näsblod samt klåda på huden.   
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Byggföretag A provade centralt olika byggskivor och vägde samman faktorer (kostnad, arbetstid och 
arbetsmiljö). Därefter fattades centralt ett beslut att använda en glasfiberarmerad gipsskiva. 
Fördelen med den skivan var att den vägde ungefär lika mycket som pappbeklädda gipsskivor av 
samma storlek. En skiva med måtten 900 x 2500 mm vägde cirka 22 kg. Nackdelen var den 
skyddsklädsel som hantverkarna behövde ha när de arbetade med den. I säkerhetsdatablad angavs 
att handskar och täckande klädsel skulle användas. Informationen om hanteringen fanns först bara 
på A4‐blad bipackade av leverantören. De kastades och blev ofta inte lästa. Därför gick företagets 
skyddsingenjör ut med central information. Detta skedde innan det var dags för byggprojekt A att 
påbörja arbetet med våtrumsväggarna. 

Även byggföretag B kom efter ett tag med centrala riktlinjer om vilken oorganisk skiva som skulle 
användas. I det aktuella byggprojektet var man dock tvungen att fatta ett eget beslut innan centralt 
beslut kom. Efter att ha avvaktat riktlinjer så länge det var möjligt, och efter att ha inhämtat 
hantverkarnas synpunkter, beslutade platschef, arbetschef och byggherre sig för att använda en 
cementbaserad skiva. Den bedömdes ha en bättre kvalitet för kunden, och den ställde mindre krav 
på skyddsutrustning än alternativen. Nackdelen var skivans tyngd. En skiva med måtten 900 x 2500 
mm vägde cirka 34 kg. För att minska tyngden beställdes halva skivor. Fler skivor innebar att 
montering och efterarbete tog längre tid. 

4.3.6 Gjutning av betonggolv 
 
Vid gjutning vibreras betongen. Det är ett belastande arbetsmoment. En typ av betong som kallas 
självkompakterande, behöver inte vibreras. Självkompakterande betong är mer lättflytande till sin 
konsistens. Det är därför noga med ordentlig tätning mellan plattbärlag och avstängare innan 
gjutning. Om det inte blir tätt rinner betongen ut och orsakar mer efterarbete. 

På byggföretag A styrde företaget centralt vilka betongtyper som skulle användas. Bland de alternativ 
som fanns att välja bland var ingen självkompakterande. 

På byggföretag B var det produktionen som valde betongtyp utifrån konstruktörernas krav. I det 
studerade byggprojektet användes nästan uteslutande vanlig betong. Anledningen till det var att 
hantverkarna var vana att arbeta med den.  

4.4 Samordning och styrning av projekteringskonsulter och 
underentreprenörer 

4.4.1 Genomföringar i plattbärlag 
 
Plattbärlagen tillverkas utifrån ritningar som visar var genomföringar för el‐ rör‐ och 
ventilationsinstallationer ska vara placerade. När plattorna gjuts lämnas genomföringar genom vilka 
underentreprenörerna kan dra installationerna. Om genomföringar saknas eller är felplacerade 
måste det korrigeras i produktionen, vanligen genom betongborrning/bilning. Vid arbetet utsätts 
hantverkarna för hög belastning, vibrationer och höga ljudnivåer. 
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Figur 4.4.1 Hantverkare åtgärdar  felaktigt 
 placerade genomföringar i plattbärlaget 
 
I byggprojekt A uppstod problem. Betydligt fler genomföringar än normalt var felplacerade eller 
saknades, vilket förorsakade mer håltagningsarbete än normalt i produktionen. (Figur 4.4.1) Orsaken 
var att konsulten som projekterade rör och ventilation inte hade gjort sitt arbete på ett 
tillfredsställande sätt. Ritningar var felaktiga och försenade.  Ändringar gjordes efter 
samgranskningen med övriga konsulter. Följden blev att felaktiga håltagningsritningar skickades till 
tillverkaren av plattbärlag. Projekteringsledarna hade inte arbetat tillsammans med den aktuelle VVS‐
konsulten tidigare byggprojekt. Samarbetet med konsulten avbröts inte när problem uppstod. 

Vem som ska debiteras kostnaden för tilläggsarbetet vid felplacerade genomföringar blir en 
förhandling, där grundprincipen är, att den som har orsakat felet ska betala merkostnaden. Eftersom 
skuldfrågan kan vara svårt att klargöra belastar kostnaden ofta totalentreprenören.  

Merarbete innebär också en risk för att tidsplaner inte kan hållas. 

 
Figur 4.4.2 Det prefabricerade plattbärlaget  
är heltäckande. I den föregående byggetappen  
var det ett helt öppet schakt. 
 
Även byggprojekt B fick problem på grund av att installationsprojekteringen inte var färdig i tid.  

I trapphuset fanns en nisch genom vilket el‐ och VVS‐installationerna gick. Installationerna upptog 
bara en del av utrymmet. När tillverkaren av plattbärlag skulle ha sitt underlag var 
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installationsritningarna inte färdiga. Konstruktören ritade därför in en större öppning i underlaget. I 
produktionen fick man ett öppet schakt som gick genom flera våningsplan. Öppna schakt innebär en 
risk för fall samt risk för att skadas av fallande föremål.  

Inför den andra byggetappen (den studerade) tog produktionen upp problemet med projekteringen. 
För att undvika ett öppet schakt i etapp två och säkerställa att alla genomföringar placerades rätt 
förbättrades granskningen. Installationsentreprenörerna fick i uppdrag att granska El‐ och VVS‐
projektörernas ritningar innan de skickades till platttbärlagstillverkaren. I etapp två fanns inget öppet 
schakt. (Figur 4.4.2) 

Inte heller i det här byggprojektet avbröts samarbetet med VVS‐konsulten när arbetet inte fortskred 
enligt överenskommelse. 

4.4.2 Golvbrunn i förskola  
 

 
Figur 4.4.3 Felaktig golvbrunn i förskolan 

 
Figur 4.4.4 Korrekt golvbrunn med flänsar 

 
Byggprojekt B inkluderade en förskola i huset. I den fanns golvbrunnar. Vid gjutning av golv 
placerades en golvbrunn först på fel nivå. När felet åtgärdades ersattes den av en golvbrunn av fel 
typ, utan flänsar.  (Figur 4.4.3) Med hjälp av bilning ersattes den felaktiga brunnen slutligen av en 
korrekt brunn med flänsar. (Figur 4.4.4)  

För att få bygglov krävde stadsbyggnadskontoret att en förskola projekterades in i bostadshuset. 
Stadsdelsnämnden anlitade ett separat arkitektkontor för projekteringen av förskolan. De arkitekter 
som ansvarade för huset i övrigt tillhandahöll förskolans arkitekter med ritningsunderlag, samt förde 
kontinuerligt in förskolans inredning på planmodellen som utgjorde underlag för el‐ och VVS‐
konsulterna. Totalentreprenören ansvarade för samordningen. Projektörerna framhåller att fördelen 
med en separat projektering av förskolan var att de arkitekter som projekterade förskolan hade 
specialkompetens för det. Nackdelen var att det krävdes samordning mellan fler aktörer. 

Många aktörer, bristande samgranskning, otillräcklig kommunikation samt försenad projektering 
orsakade den uppkomna situationen. Produktionen var tvungen att arbeta utifrån oklara ritningar 
och föränderliga direktiv, bland annat när det gällde antal golvbrunnar och deras utformning.  

Produktionen påpekar att det vid sen projektering finns risker att platsledning och hantverkare måste 
fatta beslut som projekteringen skulle ha gjort, beslut som kräver kunskaper om lagstiftning, 
beräkningar med mera inom områden som inte produktionen har. 
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4.4.3 Miljö‐ och hälsoskadliga ämnen 
 
Byggföretag B tillåter endast att underentreprenörer använder kemiska produkter som uppfyller 
Bastas kriterier och som accepteras/rekommenderas i Byggvarubedömningen. När en 
underentreprenör kontrakteras ska inköparen informera om vad som gäller.  

Underentreprenörer efterlevde dock inte alltid kraven. De redovisade ibland inte vilka produkter de 
tänkte använda. När arbeten utfördes upptäckte produktionsledningen att otillåtna, det vill säga ej 
godkända eller ej granskade, produkter användes. 

Produktionsledningen tror att en förklaring till otillräcklig efterlevnad är att underentreprenörerna 
inte läser kontrakten tillräckligt noga för att veta vad som är tillåtet, alternativt att 
underentreprenörer vill använda sådana produkter som de är vana vid och som de tycker fungerar. 

4.4.4 Sandgrängade innertak  
 
I båda byggprojekten utgjordes innertaket i lägenheterna, främst av ekonomiska skäl, av 
plattbärlagets undersida. I och med det undveks belastande arbete med montering av 
undertaksskivor.  

Undersidan av plattbärlagen kan antingen målas eller sandgrängas. 

I byggprojekt B sandgrängades taken.  Sandgrängning innebär sprutning med sandspackel. 
Sandspackel är tungt att hantera samt att transportera till lägenheterna. Det finns spackel med olika 
densitet, vanligt sprutspackel och lätt sprutspackel. Ur arbetsmiljösynpunkt hade lätt sprutspackel 
varit att föredra.  

Produktionsledning och projektörer menar att belastningen på målaren hade minskat om han hade 
använt en annan metod för sitt arbete, där spacklet hade tryckts upp med hjälp av kompressor.  

Totalentreprenören har inte skrivit in i anbudsunderlaget att lättspackel ska användas. Av 
konkurrensskäl har därför målaren gjort sina kostnadsberäkningar inför offerering utifrån priset för 
vanligt spackel. I anbudsunderlaget föreskrivs heller inte vilken arbetsmetod som ska användas.  

4.5 Överlämnande till produktionen 

4.5.1 Bemanning  
 
Inför byggstart gör produktionen en APD‐plan (ArbetsPlatsDispositionsplan). Målet med den är att 
lägga grunden för effektivt och säkert arbete. Planen visar bland annat var bodar och kranar ska stå, 
hur tillfälliga ledningar ska dras samt var man ska ha materialupplag och avfallsbehållare. 

I byggprojekt B framförde hantverkare synpunkter på att planen inte var heltäckande från början. 
Bland annat ansåg man att den mest fokuserade på stomskedet och mindre på inredningsskedet.  

Att upprätta en arbetsmiljöplan är ett av många arbeten i produktionen där erfarenhet och 
kompetens är av betydelse för resultatet. Ju större kompetens produktionsledningen har desto 
bättre är förutsättningarna för en väl fungerande produktion. 
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Båda platscheferna framförde att det är en fördel om platschefen ges möjlighet att framföra sina 
synpunkter inför bemanning med tjänstemän i produktionen. För att detta ska vara möjligt krävs det 
att platschefen tillsätts tidigt.  

Inför den första byggetappen i byggprojekt B, var samtliga tjänstemän i produktionen nyanställda på 
företaget. Platschefen tillsattes efter övriga tjänstemän, och hade därför ingen möjlighet att framföra 
sina synpunkter. Senare, när ytterligare tjänstemän skulle tas in, var detta dock möjligt, vilket 
resulterade i en tjänstemannasammansättning som gav bättre förutsättningar för produktionen.   

Platschefen i byggprojekt A tillsattes ett halvår innan byggstart. Han fick möjlighet att framföra sina 
önskemål på vilka tjänstemän och hantverkslag han önskade, varvid arbetschefen tillgodosåg 
önskemålen. Flera av tjänstemännen hade arbetat tillsammans i tidigare byggprojekt. Samma sak 
gällde hantverkarna. På så sätt skapades goda förutsättningar. 

4.5.2 Personalutrymmen 
 
Vid arbete i blöt väderlek blir kläderna våta och behöver torkas. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 2000:42) ska det finnas möjligheter att torka våta kläder. 

I bodarna i byggprojekt A fanns endast tre torkskåp till drygt 40 hantverkare, vilket inte var 
tillräckligt. Blöta arbetskläder hann inte torka till nästa arbetsdag. När hantverkarna arbetade i 
fuktiga arbetskläder blev de nerkylda. Nedkylning ger nedsatt muskelfunktion. Hantverkaren 
arbetade då med sämre kraft och precision, vilket innebar risk för arbetsskada samt ökad risk för fel.  

Normalt tillämpar företaget principen att det ska vara sex personer per bod och torkskåp, vilket i det 
här fallet skulle ha inneburit sju torkskåp. Att det inte fanns fler, beror på att antalet bodar var för få. 
Orsaken var brist på tillräcklig yta att placera bodarna på och stadsbyggnadskontoret begränsningar. 

4.5.3 Utsättningsarbete 
 

 
Figur 4.5.1 Utsättare arbetar  
nära plattbärlagets kant 
 
När plattbärlagen är monterade ska flera hantverkare göra arbeten innan golvet gjuts. Först ska 
utsättarna markera var utfackningsväggar, och betongväggar ska placeras. För att hålla tidplanen är 
det viktigt att arbetet påbörjas så snart som möjligt. Om utsättningen dröjer försenas el‐ och VVS‐
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installatörerna samt trä‐ och betongarbetarna i sitt arbete.En del av utsättarnas arbete sker nära 
valvkanten, högt över marknivå. (Figur 4.5.1)  

Produktionen i byggprojekt A hade gjort en arbetsberedning för momentet montering av plattbärlag. 
I riskanalysen står: ”Alltid sätta upp skyddsräcken så fort plattorna ligger innan andra får tillträde till 
valvet.” 

På grund av att hantverkarna känner tidsbrist hände det ändå att arbetet med utsättning påbörjas 
innan skyddsräckena var färdigmonterade. Byggherrens projekttidplan samt budget kan vara en 
orsak till stressen. 

4.5.4 Formgjutning och tid 
 
I båda byggprojekten uppstod arbetsmiljöproblem vid formsättningen. Gjutformar för väggar hölls 
ihop av en gavelplåt vilken låg i kant med fasadliv. Det fanns inte plats för ett skyddsräcke utanför 
gjutformen. Avstängare/gavelplåten på kortsidan i liv med fasad fästes med lås.  
 
I ett skede när hantverkaren skulle fästa låset klättrade han upp på utsidan av gjutformen. 
Arbetsmomentet gick fort. Skyddssele och lina användes inte. Det föreligger risk för fall från höjd.  
Vid mötena med projektörerna i byggprojekt B framkom förslag om att montera en skyddsplattform 
med högt räcke utanför valvkanten. Monteringen av en sådan kräver användande av tornkran och 
det tar tid. Produktionens bedömning var att man inte hade den tiden. 

Inget av byggföretagen har centrala riktlinjer för riskhantering av arbetsmomentet. Projekteringen 
överlämnade inte heller någon projektspecifik riskbedömning eller förslag på riskhantering. 

4.5.5 Transportmöjligheter  
 

 
 
 
 
 

 
Figur 4.5.2 Inomhus är 
golven välstädade 

 
 

 
Figur 4.5.3 Central‐
dammsugare i trapphus
   

 

 

 
Figur 4.5.4 Uppsamling av 
avfall i en lägenhet 

Tidsplanen i byggprojekt B för arbetet inomhus var sådan att endast en hantverkare i taget arbetade i 
varje lägenhet. Var och en skulle städa efter sig. (Figur 4.5.2) Flera faktorer bidrog till att det 
fungerade bra. 

I varje lägenhet fanns uppsamlingskärl för avfall.(Figur 4.5.4)  



Projekterin

 

 

Varje tra
Centrald
minskad
underlät
centrald

Projektö
lägenhet
budget. 

Figur 4.5
under by
 
Ur trans
våningsp
mellan p
under st
finns tillg

Under p
formgjut
trapphus
trapphus
trapphus

Figur 4.5

ngens möjlighete

apphus var u
dammsugare
e risken för 
ttades mater
ammsugare

örerna har in
t ska finnas. 

5.5 Transpor
yggtiden 

portsynpunk
plan under b
planen. Trans
tomskedet in
gänglig. 

roduktionen
tningen. Vid 
sen saknade
sen på alla v
sen varvid be

 

5.6 Utomhus

er att minska ris

trustat med 
en underlätta
att snubbla. 
rialtransport
.  

te ställt någr
Det fanns in

 
rtöppning  

kt är det en f
yggtiden. Då
sportöppning
nte är möjligt

n av den först
räddningsar
s. Inför den 
åningsplan r
elastningen 

 
s är det ostä

ken för arbetssk

en centralda
ade renhållni
Partikelhalte
en inomhus.

ra krav på at
te heller me

fördel om de
å kan materia
gar fungerar
t att utrymm

ta byggetapp
rbetet kunde
andra etapp
ritades in. (Fi
på hantverka

dat 

kador i byggprod

41 

ammsugare 
ingen. Hantv
en i inomhus
. Det var plat

t centraldam
ed i de kalkyle

et finns trans
al transporte
r även som n
ma via det tra

pen i byggpr
e inte trapph
en gjordes e
igur 4.5.5) De
arminskade.

Fi

duktionen

med uttag p
verkarna städ
sluften mins
tschefen som

mmsugare ell
er som låg ti

sportöppning
eras inom vå
nödutgångar 
apphus där a

ojekt B inträ
uset använd
en omprojekt
essa underlä
 

gur 4.5.7 Oj

på varje vånin
dade ofta. Vä
kade också. 
m fattade be

ler uppsamli
ll grund för p

gar mellan tr
ningsplanen
när det vid v
rbeten sker 

ffade ett arb
das. Transpor
tering där öp
ättade mater

ämnt under

ngsplan. (Fig
älstädade go
Dessutom 
slut om 

ngskärl i varj
produktione

rapphusen på
n utan förflyt
vissa byggmo
och ingen by

betsolycksfal
rtöppningar 
ppningar me
rialtransport

lag i garaget

 2009 

gur 4.5.3) 
olv 

je 
ns 

å varje 
ttning 
oment 
ygghiss 

ll vid 
mellan 
llan 
 mellan 

 
t 



Projekteringens möjligheter att minska risken för arbetsskador i byggproduktionen   2009 

 

42 

 

Underlaget utomhus (Figur 4.5.6) och i källarplanet (Figur 4.5.7) fungerade inte bra. Risken för att 
snubbla var stor och transporter på kärra blev tunga.  

Flera hantverkare, bland annat målarna, hade sina förråd i garageplanet. Material transporterades via 
garage och hiss till lägenheterna. I garaget utgjordes underlaget av grus. På grus är det svårt att 
använda transporthjälpmedel. Målarna hade föredragit betong eller asfalt. Då hade de kunnat 
använda pallyft för materialtransporter fram till hissarna.  

Garagegolvet skulle asfalteras i ett sent produktionsskede. Att det inte gjordes tidigare berodde på att 
asfalt lätt skadas. Man ville undvika kostnaden för omasfaltering. Orsaken till att projektörerna valde 
asfalt var att det var ett billigare alternativ än betong. Inför nästa byggetapp gjordes en 
omprojektering. Där blev det betonggolv. Betonggolv gjuts i tidigt produktionsskede och skadas inte 
under produktionen. Det utgör ett bra underlag för transporter. 

Enligt konstruktörerna har betonggolv ytterligare en fördel ur produktionssynpunkt. Jordmassorna 
utanför huset utgör ett tryck mot utsidan av de gjutna garageväggarna. För att väggarna inte ska 
pressas inåt måste man ha sneda pålar under garagegolvet som mothåll. Detta gäller vid asfaltering. 
Ett betonggolv däremot kräver inte snedpålning.  

4.5.6 Belysning  
 
I byggprojekt A upplevde hantverkarna att belysningen utomhus var otillräcklig. Bristande belysning 
ökar risken för att skada sig i arbetet eller trampa fel vid förflyttning. Det var platschefen som ritade in 
belysningen i APD‐planen inför byggstart. Projektörerna överlämnade inte något underlag för APD‐plan 
till produktionen. För byggbelysning inomhus hade kablar för 48 volt gjutits in. Dessa användes för att 
koppla till allmänbelysning. Många arbeten krävde ytterligare belysning. Då skulle hantverkarna ta 
med egen arbetsbelysning. På bygget fanns en elcentral på varje våningsplan i varje trapphus. 
Eftersom det inte fanns strömförsörjning i varje lägenhet var hantverkarna tvungna att använda långa 
förlängningskablar. 

4.5.7 Nivåskillnader vid tillträde 
 

 
Figur 4.5.8 När hantverkarna ska gå in  
och ut i byggnaden måste de förflytta  
sig mellan flera olika nivåer 
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I byggprojekt A förelåg en risk för att hantverkarna skulle snubbla när de var tvungna att förflytta sig 
mellan flera nivåer då de skulle gå in i och ut ur byggnaden. (Figur 4.5.8)  

Tomten hade stora nivåskillnader. Vägen framför husets fasad sluttade. Under hus och väg låg 
garagevåningar. Stadsbyggnadskontoret ställde krav på ett antal garageplatser. Tomtens karaktär och 
stadsbyggnadskontorets krav blev en utmaning för projektörerna. Lösningen blev en brokonstruktion. 
Det var bakgrunden till ett extra dike med flera nivåskillnader som löpte mellan väg och husfasad. 
Konstruktörens tanke var att diket ganska omgående skulle gjutas igen i nivå med sargen på huset och 
att tätskiktet sedan skulle läggas på bron över det igengjutna diket och vidare upp en bit på fasaden. 
Då hade problemet med nivåskillnaderna undvikits. Produktionen gjorde dock arbetena efter en annan 
produktionsplan. 

Lösningen med brokonstruktionen är specifik för det aktuella byggprojektet. Projekteringsledare och 
konstruktörer gjorde inte någon riskbedömning och uppmärksammat inte produktionen på 
arbetsmiljörisken. Projektörerna lämnade inte över tillräcklig information om produktionsordning till 
produktionen. 

4.6 Sammanfattning av resultat 
Beskrivningarna visar arbetsmiljörisker inom ett brett spann: bland annat fall från höjd, arbete med 
hög belastning, exponering av kemiska produkter och vibrationer.  

Flera av riskerna har uppkommit när projektörerna har valt lösningar utöver dem man är van vid. 
Andra risker är av mer återkommande karaktär.  

Arbetsmiljöfrågorna hanteras i första hand av på företaget centralt placerade tjänstemän med 
arbetsmiljöansvar samt av tjänstemän och hantverkare i produktionen. Projektörerna säger att de 
saknar tillräcklig kompetens i arbetsmiljö och produktionsmetoder för att inse risker och hantera dem. 
De har inte heller rutiner för detta. Produktionspersonal har sällan rådfrågats under projekteringen. 
Synpunkter som har framkommit under produktionen har emellertid beaktats och inneburit 
omprojekteringar inför kommande byggetapper.  

Inget projektspecifikt överlämnande av kvarvarande risker har förekommit i något av byggprojekten.   

Projektörerna har inte gjort någon uppföljning av arbetsmiljökonsekvenser i produktionen. 

Aktörer utanför byggprojektet har påverkat beslut om husets utformning, produkter med mera. Dessa 
aktörer finns både inom företaget på olika avdelningar och utanför. Styrning inom företaget har 
handlat om centrala direktiv gällande hantering av riskfyllda arbetsmoment i produktionen samt om 
projekteringsanvisningar och centralt tecknade avtal med leverantörer. Exempel på företagsexterna 
påverkansfaktorer är lagar samt krav från byggherrar, myndigheter och branschen. 

Designtrender och funktionskrav har bidragit till uppkomst av tunga produkter och därmed belastande 
arbetsmoment. 

Det finns även exempel som illustrerar det motsatta, det vill säga att produkter har tagits fram med 
fokus på både arbetsmiljö och kvalitet. Användandet av dessa produkter hindras ibland av inköpsavtal 
samt att det finns en ovilja i produktionen mot att använda nya produkter och nya metoder.   
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Det har uppstått problem vid styrning och samordningen av konsulter och underentreprenörer. 
Kommunikationen har brustit och konsulterna har inte gjort sitt arbete i tid. Detta har orsakat 
svårigheter och förseningar i produktionen. Samordningen har försvårats när projekteringsledarna har 
samarbetat med många olika konsulter, alternativt med konsulter de inte har tidigare vana att arbeta 
med. Styrningen av underentreprenörernas arbetsmiljö har till en del funnits med i avtal, delvis inte. 

Flera exempel visar hur materiella, tidsmässiga och personella förutsättningarna inför produktionsstart 
har påverkat uppkomsten av arbetsmiljörisker. Det har handlat om tjänstemannatillsättning, 
transportmöjligheter, personalutrymmen, belysning samt tillräckligt med tid för säkerhetsarbete. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatens reliabilitet och validitet 
Studien gjordes under pågående produktion. Detta har bidragit till att det har varit möjligt att hitta ett 
större antal exempel på riskfyllda arbetsmoment. Riskerna har varit aktuella för produktionen. Tiden 
har inte sorterat bort dem ur minnet, vilket hade kunnat ske om intervjuerna hade gjorts i efterhand 
när produktionen var avslutad. 

Studien utgår inte från inträffade olyckor. Det gör att analysarbetet i mindre grad störs av frågor 
gällande ansvar och skuld, än vad som annars hade varit fallet. Förutsättningarna var därför goda för 
att projektörerna på ett öppet sätt skulle kunna diskutera vilka beslut som hade tagits och varför. Den 
nya lagstiftningen bidrog till ett intresse hos projektörerna att förstå skeenden för att kunna förbättra 
arbetsmiljöarbetet i kommande projekt.  

Intervjuer och diskussioner i grupper har begränsningar. De intervjuade personerna kan, av olika skäl 
låta bli att ta upp fakta som kan ställa dem själva eller arbetskamrater i dålig dager. Genom att 
involvera flera yrkesgrupper från produktionen, en majoritet av de inblandade projektörerna och även 
personer utanför projektgruppen i studien, samt genom att tydligt i alla sammanhang framhålla att 
syftet var att förstå byggprocessen och bli bättre, inte att hitta syndabockar, har risken för detta 
minskats. Deltagarna från produktionen informerades redan från början om att riskerna skulle 
presenteras för projektörerna, i syfte att få projekteringen mer uppmärksamma på möjligheter att 
påverka hantverkarnas arbetsmiljö i kommande projekt. Projektörerna informerades om att 
deltagandet i studien skulle kunna leda till insikter och därmed förbättrade möjligheter se och hantera 
arbetsmiljörisker i kommande projekt. Denna information kan ha ökat motivationen hos deltagarna att 
ta fram så mycket fakta som möjligt.  

Personer som har intervjuats och deltagit vid möten har ibland gett olika bilder av samma förlopp. De 
gemensamma mötena har gett bra förutsättningar för att reda ut olika minnesbilder, missförstånd och 
frågetecken vid sittande bord. Samtidigt kan upplägget med möten ha inneburit att deltagarna har 
påverkats av de andra mötesdeltagarnas närvaro. Formella och informella roller i grupperna kan ha 
spelat in när mötesdeltagarna har valt vad de har sagt och vad de har låtit bli att ta upp. 

Slutsatserna utifrån exemplen grundar sig på faktiska förhållanden som har framkommit. Frågan 
huruvida arbetsmiljöhänsyn har varit ett inslag i diskussionerna när projektörerna har tagit 
arbetsmiljömässigt kloka beslut är dock svårt att avgöra i en retrospektiv analys. I och med att studien 
handlar om arbetsmiljö kan projektörerna lockas att i efterhand framhålla arbetsmiljöhänsyn även i de 
fall då beslut i huvudsak har grundat sig på andra faktorer. Protokoll från projekteringsmöten har inte 
klargjort detta. 

Hantverkare och tjänstemän i produktionen har, med sin samlade erfarenhet, menat att de 
analyserade arbetsmomenten utgör en risk för arbetsskada, akut eller på sikt. När riskerna har 
presenterats för projektörerna har de hållit med om att exemplen har inneburit risker för 
hantverkarna, vilket styrker produktionspersonalens bedömning. Det är dock inte säkert att 
produktionspersonalen har sett alla relevanta risker arbetet. Det kan vara svårt att inse risker vilka 
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ingår som en naturlig del i arbetet. Även risker som kräver specialkompetens för att inses, till exempel 
gällande hållfasthet i konstruktioner, kan vara svåra att identifiera.  

 Endast ett fåtal exempel har sorterats bort på grund av att kopplingen till projekteringen har varit för 
svag. Det indikerar att metoden fungerar för att analysera arbetsmoment som projekteringen hade 
kunnat förebygga genom bättre arbetsmiljöstyrning. 

Resultaten gäller för de studerade objekten, båda nybyggnation av flerbostadshus där 
totalentreprenören är ett stort byggföretag.  Endast arbetsmiljön i produktionen är inkluderad. 

Förutsättningarna för projektörernas arbetsmiljöarbete ser delvis annorlunda ut vid andra 
entreprenadformer, på mindre byggföretag och vid andra typer av byggprojekt som till exempel vid 
renovering, ombyggnad och tillbyggnad.  

Eftersom projekteringen i båda byggprojekten gjordes innan den 1 januari 2009, visar resultaten 
förhållandena före den skärpta lagstiftningen.  

5.2 Tolkning och användning av resultaten 
Den nya lagstiftningen har bidragit till att arbetsmiljöfrågan har lyfts. Tolkning av lagstiftningens 
innebörd och arbetet med att hitta möjliga vägar att uppfylla ansvaret, pågår i båda de studerade 
byggföretagen. Vem som bör utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är en 
fråga som är föremål för diskussion.  

Byggarbetsmiljösamordnaren kan vara antingen en fysisk eller juridisk person, till exempel ett 
aktiebolag. Den som faktiskt handlägger samordningsfrågorna kan vara byggarbetsmiljösamordnaren 
själv eller annan person. 

Utbildningskravet för byggarbetsmiljösamordnare träder i kraft den 1 januari 2011. (AFS 1999:03, 
ändrad genom AFS 2009:12) Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida vad utbildningen bör innehålla i 
form av grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper inom arbetsmiljölagstiftning. 
(www.av.se) Gällande produktionserfarenhet skriver Arbetsmiljöverket att 
byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet bör ha ”en omfattande erfarenhet av byggnads‐ och 
anläggningsarbeten”. När det gäller byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, anges 
att en kortare erfarenhet kan räcka men att ”någon form av byggpraktik alltid behövs”.  

För att inse risker behövs produktionserfarenheter. För att en byggarbetsmiljösamordnare för 
planering och projektering med begränsad produktionskompetens ska kunna sköta samordningen, 
krävs det att produktionskompetens, både kunskap och erfarenhet, finns tillgänglig i tillräcklig grad 
under projekteringen. 

Ett sätt att få in produktionskompetens är att personer med produktionsbakgrund rekryteras som 
projektörer. Ett annat är att produktionskompetensen höjs hos dem som redan arbetar i 
projekteringen. Det kan ske till exempel genom att projekteringsledare, arkitekter, konstruktörer, 
övriga projekteringskonsulter samt byggherren följer upp arbetsmiljökonsekvenser i sina projekt, till 
exempel genom ronder. Ett tredje sätt att säkerställa produktionskompetens under projekteringen är 
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att hantverkare och tjänstemän från produktionen deltar. Studien visar att det är viktigt att 
produktionskompetens kommer in redan tidigt i projekteringen. 

Förutsättningarna för samordningen kommer att påverkas av hur väl arbetsmiljöfrågan implementeras 
hos projektörerna och inom företagets olika avdelningar. Rutiner krävs för identifiering av 
arbetsmiljökonsekvenser samt för hantering av dessa.  

Projektörernas styrning underlättas om relativt få konsulter är inblandade i byggprojektet, och om 
man har tidigare erfarenhet av samarbete med varandra. Emellertid är det viktigt att ge akt på att 
relationerna inte blir så statiska att nya influenser och ny kompetens om produktionsmetoder, nya 
produkter med mera inte kommer in i tillräcklig grad.  

Totalentreprenören har ansvar för underentreprenörerna i produktionen. Ett sätt att ta ansvar är att 
inkludera krav på produkter och arbetsmetod vid upphandling. Totalentreprenad är en 
entreprenadform som underlättar denna styrning. 

Överlämnandet av kvarstående risker från projektering till produktion behöver vara projektspecifikt 
och konkret. Då ökar förutsättningarna för säkert arbete.  

Produktionsförutsättningarna påverkar möjligheterna till arbetsmiljöstyrning i produktionen. Att tidigt 
anställa platschefen och låta honom/henne delta i den övriga bemanningen, upprätta en tidsplan som 
ger möjligheter för säkert arbetet, säkerställa att tillräckliga ytor för bodar finns, ta fram underlag för 
god belysning inom och utomhus samt att planera för goda transportmöjligheter är exempel på hur 
bra förutsättningar kan skapas. Detta bör i ökad utsträckning ses som frågor att lösas gemensamt av 
projektering och produktion. Goda produktionsförutsättningar påverkar även produktivitet och 
produkt i positiv riktning.   

I en del fall råder emellertid det motsatta, att god arbetsmiljö kostar. Då är tydliga arbetsmiljökrav från 
byggherren och centrala riktlinjer för arbetsmiljön hos totalentreprenören till hjälp för projektörernas 
arbetsmiljöarbete. 

Aktörer utanför byggföretaget kan bidra till förbättringar av arbetsmiljön i byggproduktionen. 
Tillverkare av byggprodukter och byggelement bör i högre grad beakta konsekvenser för arbetsmiljön 
gällande hantering och montering av produkter. Produktutbudet påverkar projektörernas möjligheter 
att göra arbetsmiljöval. Byggföretag och tillverkare arbetar redan idag tillsammans för att utveckla 
produkter. Strategiska avtal och utvecklingssamarbete mellan tillverkare och byggföretag ökar 
förutsättningarna för ett förbättrat produktutbud. Parallellt med bedömningar av produktivitet och 
produkt måste arbetsmiljökonsekvenser beaktas. För detta krävs en kontinuerlig fungerande 
erfarenhetsåterföring från produktionen till inköpsavdelningar och tekniska avdelningar. 

Externa aktörer ställer krav som ska följas i det enskilda byggprojektet. Det kan till exempel vara 
funktionskrav gällande brand, ljud, beständighet eller estetiska krav på byggnadens utseende. Dessa 
krav begränsar projektörernas handlingsutrymme. Branschorganisationer, lagstiftare och myndigheter 
bör beakta arbetsmiljökonsekvenser i högre grad. 
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För att möjliggöra god arbetsmiljöstyrning i byggprocessen krävs att arbetsmiljöfrågan lyfts i 
byggföretagen så att arbetsmiljöfrågan beaktas parallellt med produktivitet och produkt. Det gäller 
både i de enskilda byggprojekten och på företagets övriga avdelningar. Det handlar om att 
kompetenshöjning, införande av rutiner samt att på olika sätt stimulera gott arbetsmiljöarbete, till 
exempel genom att införa arbetsmiljöparametrar i belöningssystem (ackord och vinstdelningssystem) . 

Centrala riktlinjer för arbetsmiljön är till hjälp för arbetsmiljöstyrning, särskilt i de fall det handlar om 
icke projektspecifika frågor. När företaget har centrala riktlinjer och budgeterar utifrån dessa, innebär 
det att avvägande och prioritering lyfts från det enskilda projektet till företaget centralt.  

Den som har det övergripande ansvaret för byggprojektet är byggherren. Om denne ställer tydliga 
arbetsmiljökrav vid upphandling fortplantas säkerhetsarbetet till underliggande led. 

Den skärpta lagstiftningen har initierat ett förbättringsarbete gällande arbetsmiljöstyrning i 
byggprojekt. Utöver lagar finns drivkrafter kopplade till konkurrenskraft. Genom att arbeta med 
ledningssystem för arbetsmiljöstyrning och exponera gott arbetsmiljöarbetet kan företag underlätta 
rekrytering av och öka möjligheterna att behålla kompetent personal. God arbetsmiljöstyrning 
påverkar troligen företagets konkurrenskraft i positiv riktning. Arbetsmiljöstyrningen ska vara 
trovärdig, det vill säga den måste utsättas för extern revision och resultera i faktiska 
arbetsmiljöförbättringar. I studien har flera faktorer med påverkan på arbetsmiljön identifierats. Dessa 
kan ligga till grund för framtagande av kriterier för arbetsmiljörevision. 
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6 Slutsatser 
En väl fungerande arbetsmiljöstyrning i byggprocessen kräver att samtliga aktörer deltar aktivt och 
samverkar. Genom att prioritera arbetsmiljöfrågan, införa rutiner, tillföra resurser samt säkerställa 
kompetens och erfarenhetsåterföring, skapar byggherrar och totalentreprenörer goda förutsättningar. 
Detta gäller för hela byggprocessen, redan från tidiga skeden, samt inom totalentreprenörens alla 
avdelningar. Hur väl detta genomförs påverkar förutsättningarna för byggarbetsmiljösamordnarens 
arbete under planering och projektering. 

Byggherrens roll har delvis belysts i studien. Följande förutsättningar har positiv inverkan på 
arbetsmiljöstyrningen: 

• Byggherren prioriterar arbetsmiljöfrågan, så att övervägningar av arbetsmiljökonsekvenser 
görs parallellt med bedömningar av produktivitets‐ och produktkonsekvenser. Detta gäller från 
den tidiga projekteringen.  

• Byggherren ställer arbetsmiljökrav vid upphandling av entreprenörer 
• Byggherren har, under hela byggprocessen, rutiner för kontinuerlig bedömning av 

arbetsmiljörisker, riskeliminering och riskhantering. 
• Kommunikation kring arbetsmiljöfrågor mellan byggherre, projektörer och 

produktionspersonal pågår under hela byggprocessen och är projektspecifik 
• Byggherren säkerställer tillräcklig kompetens i och erfarenheter av produktionsmetoder och 

arbetsmiljö under hela byggprocessen.  
• Byggherren säkerställer att totalentreprenören har god arbetsmiljöstyrning under både 

projekterings‐ och produktionsskedet.  
 

Totalentreprenören, med ansvar för både projektering och produktion, skapar förutsättningar för 
projektörernas möjligheter till arbetsmiljöstyrning i det enskilda byggprojektet. Följande 
förutsättningar har positiv inverkan på arbetsmiljöstyrningen: 

• Totalentreprenören prioriterar arbetsmiljöfrågan, så att övervägningar av 
arbetsmiljökonsekvenser görs parallellt med bedömningar av produktivitets‐ och 
produktkonsekvenser.  

• Det finns rutiner för bedömning av arbetsmiljökonsekvenser, riskemiminering och 
riskhantering på byggföretagets olika avdelningar samt i byggprojekteringen. 

• Central arbetsmiljöstyrning är utformad så att den samtidigt som den styr, stimulerar 
projektörer och produktionspersonal till egen riskidentifiering, riskeliminering och 
riskhantering. 

• Totalentreprenören har rutiner för kontinuerlig erfarenhetsåterföring av risker i hantverkarnas 
arbetsmiljö, både till projektörerna och till de avdelningar på företaget som har möjlighet att 
påverka riskerna. Erfarenheterna leder till analys och åtgärder. 

• Totalentreprenören säkerställer att projekteringsledare och övriga projektörer har tillräcklig 
kompetens i och erfarenheter av produktionsmetoder och arbetsmiljörisker, samt att det finns 
rutiner för att vid behov ta in ytterligare kompetens. Kontinuerlig kompetenshöjning 
säkerställs både genom rekrytering av personer med produktionserfarenhet till projekteringen 
och genom kontinuerlig produktionskompetenshöjning hos dem som redan arbetar i 
projekteringen. 

• Arbetsmiljöarbete utgör en bedömningsparameter i belöningssystem  
• Central arbetsmiljöstyrning är kopplad till kalkyler vilka utgör underlag för budget 
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• Totalentreprenören ställer arbetsmiljökrav på underentreprenörer och leverantörer  
 

 I det enskilda byggprojektet är det viktigt att: 

• Projekteringen, under hela projekteringsskedet, arbetar efter rutiner som säkerställer 
kontinuerlig bedömning av arbetsmiljörisker, riskemiminering och riskhantering.  

• Det finns en kontinuerlig kommunikation kring arbetsmiljöfrågor mellan byggherre, 
projektörer och produktionspersonal. Kommunikationen pågår under hela projekteringen och 
är projektspecifik. 

• Projekteringsledarna har en tydlig styrning av och kommunikation med konsulter och 
underentreprenörer i syfte att åstadkomma god arbetsmiljö. 

• Produktions‐ och arbetsmiljökompetens tas in i projekteringen när projektörernas egen 
kompetens inte är tillräcklig för att inse arbetsmiljökonsekvenser och hantera dessa. 

• Det finns rutiner för både allmänt och projektspecifikt överlämnande av kvarstående risker 
från projekteringen till produktionen. 

• Projektering och produktion samarbetar inför byggstart, för att ge goda 
produktionsförutsättningar tidsmässigt, materiellt och personellt. 
 

Externa aktörer begränsar byggherrens och totalentreprenörens handlingsutrymme. För att ge större 
möjligheter för projekteringen att verka för en god arbetsmiljö bör dessa i högre grad beakta 
arbetsmiljökonsekvenser i produktionen. Studien visar några exempel på hur det kan göras: 

• Aktörer utanför byggföretagen vars beslut påverkar hantverkarnas arbetsmiljö, har rutiner för 
bedömning av arbetsmiljörisker, riskeliminering och riskhantering när de fattar beslut. 

• Lagstiftare och myndigheter ställer ökade krav som aktivt stödjer arbetsmiljöprioriteringar 
under projekteringen. 

• Lagstiftare, myndigheter och branschorganisationer beaktar arbetsmiljökonsekvenser när de 
ställer krav utifrån andra hänsyn, till exempel funktionskrav. 

• Det finns produkter på marknaden som uppfyller lagkrav och branschkrav samtidigt som de är 
möjliga att hantera på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt. 

 

För att säkerställa arbetsmiljöarbetet krävs uppföljning, återkoppling, utvärdering och kontinuerliga 
förbättringar. 

Resultaten i studien gäller för de studerade objekten. I båda fallen handlar det om nybyggnation av 
flerbostadshus där totalentreprenören är ett stort byggföretag.   

För att bättre täcka in byggbranschen i sin helhet krävs framför allt ytterligare studier med fokus på 
byggherren, andra entreprenadformer samt ROT‐projekt.  

Projektörernas påverkan på arbetsmiljön i brukarskedet är ytterligare att område som bör undersökas. 

För att representera hela bygg‐ och anläggningsbranschen behövs studier av anläggningsprojekt. 

Resultaten kan utgöra grunden för studier av befintliga ledningssystem och verktyg för 
arbetsmiljöstyrning, vidareutveckling av dessa samt framtagande av kriterier för arbetsmiljörevision. 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev 
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Bilaga 2: Intervjuade personer i produktionen 
 

  Byggprojekt A  Byggprojekt B 

Totalt antal verksamma 
hantverkare och 
tjänstemän i 
produktionen under den 
period studien gjordes 

40‐45  25‐30 

Antal intervjuade 
hantverkare/tjänstemän 
i produktionen 

12  16 

De intervjuade 
personernas befattning 

Platschef 
Biträdande platschef 
Skyddsombud 
Lagbas 
Utsättare (2) 
Arbetsledare (2) 
Underentreprenör – El 
Underentreprenör – Rör 
Underentreprenör – Ventilation 
Underentreprenör ‐ Mark 

Platschef 
Arbetsledare 
Skyddsombud 
Lagbas (2) 
Snickare (3) 
Underentreprenör – El 
Underentreprenör – Rör 
Underentreprenör – Målning 
Underentreprenör – Golv 
Underentreprenör – Fasad 
Underentreprenör –    
                        Plattsättning (2) 
Lärling 
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Bilaga 3: Deltagare vid möten och intervjuer på respektive huvudkontor 
 

  Byggprojekt A  Byggprojekt B 

Möte 1  Projekteringsledare (2)  Inköpare/projektledare 
Kvalitets‐ och Miljösamordnare 
Arbetsmiljöchef/Skyddschef 
Konsulter: Konstruktörer (2) 

Möte 2  Huvudskyddsombud* 
Arbetsmiljöchef/Skyddschef* 
 

Projektledare 
Arbetschef 
Platschef 
Arbetsmiljösamordnare 
Konsulter: Arkitekter (2) 

Möte 3  Projektutvecklare tidiga skeden 
Huvudskyddsombud* 
Platschef 
Projektledare (ej ursprunglig)* 
Arbetsmiljöchef/Skyddschef* 
Projektledare, ej i byggprojektet * 
Konsult: Arkitekt 

 

Möte 4  Projektledare (ej ursprunglig)* 
Projekteringsledare 
Projektledare, ej i byggprojektet * 
Chef Tekniska Avdelningen 
Representant för kalkylavdelningen 

 

Enskilda 
intervjuer 

Projektutvecklare för tidiga skeden 
Chef för centrala Inköpsavdelningen 
Huvudskyddsombud 
Arbetsmiljöchef/Skyddschef* 
Konsult: Konstruktör 

 

  *Samma person deltog vid flera möten 


