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Sammanfattning 
Järntorget bygg AB arbetar med nyproduktion av framförallt bostäder. Liksom alla andra 

arbetsplatser i Sverige berörs en byggarbetsplats av Arbetsmiljölagen med dess förordning och 

författningar. I dessa paragrafer som alla finns för att göra arbetsmiljön så säker som möjligt finns 

krav på att en Arbetsmiljöplan skall upprättas, vilket är den individuella strategi som tillämpas på 

varje byggarbetsplats för att uppnå god arbetsmiljö. Dessutom finns på byggarbetsplatser ett 

ordnings- och skyddsreglerdokument vilket är det dokument som varje ny hantverkare skall ta del av 

vid ankomst för att känna till arbetsplatsen bestämmelser.  

Genom att ta del av gamla skyddsrondsprotokoll, delta på skyddsronder och genomföra intervjuer på 

Järntorgets i dagsläget tre aktuella byggarbetsplatser kan det konstateras att överträdelser mot såväl 

Arbetsmiljölagen som mot den egna Arbetsmiljöplanen och ordnings- och skyddsregler sker. Näst 

intill dagligen förekommer det att hjälm och västkrav samt städning åsidosätts. 

Fallskyddsanordningarna är inte alla gånger tillräckligt säkra och gasoltuber förvaras felaktigt. På 

skyddsronderna är engagemanget i säkerheten bristfällig och väldigt få underentreprenörer 

involverade. Trots dessa brister fungerar dock arbetsplatserna bra och inga större skador eller tillbud 

har blivit anmälda. Dock kan det i framtiden bli ännu bättre om Järntorget expanderar sitt 

säkerhetsarbete redan idag, innan olyckan är framme.  

Nyckelord: Byggsäkerhet, säkerhet, arbetsmiljö, överträdelser, lagar, skyddsrond 
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Abstract 
Järntorget bygg AB works with new construction, primarily residential. Like all other workplaces in 

Sweden a construction site must follow the Work Environment Act with its regulations and 

statutes. These paragraphs, which exist to make the work environment as safe as possible, have a 

requirement that a work environment plan must be established. The plan is the individual strategy 

applied to any construction site in order to achieve good working environment. In addition there is 

an Order and Security Document on construction sites, which is a document that each 

new artisan has to read and sign on arrival to be familiar with the workplace requirements. 

After reading the old safety inspection records, participating in safety inspections and conducting 

interviews at Järntorget`s three current construction sites, it is clear that there are violations against 

the Work Environment Act as well as against Järntorget`s own Work Environment Plan and Order 

and Security Rules. Almost daily the use of helmets and vests or cleaning obligations is neglected. Fall 

protection devices are not always sufficiently secure and LPG cylinders are stored improperly. On the 

safety rounds the commitment to safety is faulty and very few subcontractors are involved. Despite 

these shortcomings the different construction sites work well and no major injuries or 

incidents have been reported. However, it would be an asset for Järntorget to expand their security 

work before an accident occurs. 
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Förord 
Det här examensarbetet är skrivet under våren 2012 som avslutning på 

högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design på KTH. 

Författaren till detta arbete vill rikta ett tack till Järntorget som disponerat arbetsyta, 

intervjumöjligheter samt tillträde till deras byggarbetsplatser under den tiden som arbetet pågått. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Säkerhet och samarbete mellan individer på arbetsplatser är alltid relevant. Kanske extra relevant på 

byggarbetsplatser där många olika typer av hantverkare arbetar sida vid sida med egen utrustning. 

Vilka som arbetar på en byggarbetsplats varierar konstant. Olika hantverkargrupper anställs för att 

bidra med sin spetskompetens till den färdiga produkten. Vissa av dem arbetar bara över ett par 

dagar, andra under nästan hela byggtiden. Beroende på vilken arbetsuppgiften är samt tillbringad tid 

på byggarbetsplatsen upplevs troligtvis säkerhetsarbetet och arbetsmiljön varierande.  

1.1.1. Olycksstatistik 

Då byggbranschen är full av konkurrans, tidpressen hård och priset väldigt styrande blir 

konsekvensen lätt att arbetsmiljön åsidosätts. Under perioden 2006-2010 förekom totalt 67 dödsfall 

vilket motsvarar cirka ett dödsfall per månad. Samtidigt anmäldes 19000 arbetssjukdomar eller 

arbetsolyckor varav cirka hälften ledde till långvarig sjukfrånvaro1. 

Mellan 2006-2009 sjönk antalet arbetsolyckor inom byggbranschen med 11 %. Dock ökade antalet 

anmälningar 2010 med sex procent mot 2009 då 3652 arbetsskador rapporterades2.  

”Ja, bygg är fortfarande en av de mest riskutsatta branscherna och det är samma brister som 

återkommer år efter år”, Jan Swedberg, Arbetsmiljöverket, 2011-04-06 till byggindustri.se. 

1.2. Målformulering 
Detta arbete syftar till att på Järntorgets idag aktiva byggarbetsplatser sammanställa de lagar och 

föreskrifter samt egna Arbetsmiljöplaner och skrivna ordnings- och skyddsregler som råder samt 

fastställa hur dessa förmedlas till arbetstagarna. Rapporten skall även klargöra hur Järntorget 

kontrollerar säkerheten på sina arbetsplatser. Arbetet skall också fastställa vilka av ovan nämnda 

bestämmelser som vanligtvis överträds och varför de i så fall gör det. Där återkommande 

överträdelser kan konstateras kommer ett lösningsförslag presenteras utifrån genomförda intervjuer 

och egna iakttagelser.  

1.3. Avgränsningar 
 Examensarbete motsvarar 15 högskolepoäng, ca 400 timmars arbete. 

 Skyddsronder och intervjuer kommer att utföras på tre olika arbetsplatser. 

 Varje sökt profil, se kap 4.1.4 kommer att intervjuas en gång på respektive arbetsplats.  

 Arbetet kommer endast att göras på Järntorgets byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. 

 Fokus vid visuella iakttagelser kommer att läggas på personlig skyddsutrustning, skyddsräcken 
och allmän ordning på arbetsplatsen. 

                                                           
1 "Bygg är sämre än andra på säkerhet", byggindustrin.com 
2 Fler fallolyckor inom bygg, byggarbetaren.se 
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1.4. Lösningsmetoder 

1.4.1. Litteraturstudie 

Lagar och författningar som berör arbetsmiljö har studerats för att fastställa vilka lagskrifter 

angående arbetsmiljö som finns på byggarbetsplatser. Följande skrifter har sammanställts i 

rapporten: 

 Arbetsmiljölagen 

 Arbetsmiljöförordningen 

 AFS 1981:14 skydd mot skada genom fall 

 AFS 1990:12 Ställningar 

 AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete 

 AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 

 AFS 2001:4 Gasflaskor 

Valet av vilka AFS:ar som sammanställts gjordes efter att ha sett var överträdelser normalt sker. 

Diverse övriga AFS:ar som är aktuella för byggbranschen har studerats men de har inte använts i 

rapporten. 

1.4.2. Visuella intryck och fotografering 

Fotografering på skyddsronder har fångat de visuella intryck som gavs av användningen av personlig 

skyddsutrustning, fallskydd samt allmän oreda och har användigts i rapporten för att förtydliga 

texten.  

1.4.3. Sammanställning av statistik  

Excel har använts för att sammanställa tidigare skyddsrondsprotokoll och framställa diagram, se 

bilaga 1-3. Skyddsrondsprotokollen är det verktyg som används för kontroll av säkerheten på 

arbetsplatsen så därför kan erhållen information från dessa anses mycket höga. 

1.4.4. Intervjuer 

Intervjuer har genomförts på respektive objekt med sökta typprofiler, se kap 4.1.4. För varje profil 

har ett separat frågeformulär framställts, se bilaga 4-6. Personerna är ute i produktion dagligen och 

därför kan deras åsikter och svar värderas som tillförlitlig information. Dock kan det tänkas att rädsla 

för konsekvenser vid ”för ärliga svar” kan förekomma så därför gavs varje intervjuad person 

valmöjligheten till anonymitet för att så ärliga svar som möjligt skulle kunna erhållas. 

1.4.5. Äldre studier 

1.4.5.1. Olyckskorpen – finns han? 

Ett examensarbete har tidigare gjorts om den så kallade olyckskorpen. Målet var att försöka 

identifiera om arbetsplatsolyckor ofta sker runt en viss typ av arbetstagare. Uppsatsen kan kopplas 

till detta arbete genom den statistik och attribut som funnits på de personer som mer ofta hamnar i 

risksituationer. Följande jämförelser har kunnat göras: 

 Större företag är bättre än mindre på att beakta arbetsmiljön. Styrande faktorer är 

engagemang och ekonomi.  
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o Liknande slutsatser har kunnat dras angående Järntorget som är ett relativt litet 

företag. Detta genom att arbetstagarna känner att platsledningen inte alla gånger 

prioriterar de synpunkter som lämnas in samt att kostnaden på begärd åtgärd är 

styrande för hur snabbt beslut tas/ utfallet i beslutet se kap 5.4.1.2.4 och 5.4.1.2.5. 

 Vanligt är att UE som befinner sig hos större entreprenörer slarvar mer än entreprenörens 

egna arbetare då de inte är lika familjära med gällande regler.  

o I detta arbete har det framförallt påpekats att detta sker vid städning, se kap 

5.4.1.2.6, samt att gällande ordnings- och skyddsregler inte alltid läses av nytillkomna 

UE, se kap 5.4.1.2.2 

 Jargong och attityd får folk att skippa skyddsutrustning. Detta gäller ofta unga män.  

o Skyddsutrustning kan konstateras saknas i olika grad på samtliga arbetsplatser som 

besökts under arbetet, se kap 5.4.1.2.1  

 Mer utbildning och respekt behövs för att få skyddsarbetet att fungera. Detta gäller både 

ledning och hantverkare. 

o Även detta utlåtande kan kopplas till arbetet då det kunnat konstateras att 

Järntorgets Arbetsmiljöplaner är näst intill standardiserade, dvs inget större jobb 

läggs ner för respektive projekt, se kap 5.2.1. Samt att hantverkarna underlåter sig/ 

är inte medvetna om att de måste ta del av ordnings- och skyddsreglerna innan de 

får påbörja sitt arbete, se kap 5.4.1.2.2. 

1.4.5.2. Säkrare byggarbetsplatser 

I denna uppsats har författarna utfört en liknande undersökning som i detta arbete. Därför har beslut 

tagits att alls inte ta del av eller inkludera denna uppsats då detta arbete bygger på egna iakttagelser 

och intervjuer.  

1.5. Kvalitetssäkring 
För att säkra att de visuella intrycken, skyddsrondsprotokoll och åsikter erhållna från intervjuer inte 

är unika för ett projekt har samtliga undersökningar gjorts på tre idag verksamma byggarbetsplatsen i 

Stockholmsområdet. 

Arbetsmiljöplan och gällande ordnings- och skyddsregler har erhållits från samtliga tre undersökta 

objekt och jämförts för att fastställa att gällande krav är mer eller mindre lika inom samtliga av 

Järntorgets byggarbetsplatser. 

1.6. Begreppsordlista 
Sanktionsavgift – Ekonomisk avgift som tillsynsmyndighet kan utdöma då underlåtelse att följa 

föreskrifter eller överträdelse av bestämmelser kan konstateras. Avgiften tillfaller staten. 

Prövningstillstånd – Domstol på högre nivå än tidigare dömande måste godkänna att fallet prövas i 

högre domstol innan målet tas upp. Prövningstillstånd ges normalt bara om prejudikat är aktuellt. 

Föreskriva – Bestämma. 

AML – Arbetsmiljölagen.  

AMF – Arbetsmiljöförordningen 

AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling 
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AMP – Arbetsmiljöplan 

AMV - Arbetsmiljöverket 

UE – Underentreprenör. Benämningen på en hantverkargrupp som är inköpta för att utföra ett visst 

typ av arbete på en byggarbetsplats. Ex elektriker. 

BAS-P – Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering. Ansvarar för att arbetsmiljön 

beaktas och samordnas i planerings och projekteringsskedet. 

BAS-U – Byggarbetsmiljösamordnare utförande. Ansvarar för att arbetsmiljön beaktas och samordnas 

under byggskedet. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1. Nyproduktion 
Stockholms invånarantal stiger med nästan 40.000 per år3 vilket ställer krav på att staden expanderar 

och nya bostäder produceras. Fram till år 2030 beräknas Stockholms stad ha expanderat med ca 

80.000 bostäder4. Detta ställer krav på hög byggtakt på bred front inom byggsektorn då varje projekt 

kan ta åtskilliga år att slutföra. 

2.2. Arbetsmiljö 

2.2.1. Lagar 

På en byggarbetsplats måste det som på alla andra arbetsplatser i Sverige råda en säker och trygg 

arbetsmiljö. För att uppnå detta finns Arbetsmiljölagen med förordning samt diverse föreskrifter för 

specifika arbeten, moment och verktyg. Arbetsmiljölagen måste följas och det är direkt straffbart om 

den överträds. Förordningarna fungerar mer som generella riktlinjer som bör följas. Vid inspektion 

kan AMV påpeka då en förordning inte följs och en tid för åtgärd kan ges. Vissa av paragraferna i 

förordningen är dock direkt straffbara, vilka dessa är finns angivna i slutet av föreskriften under 

rubriken Bestämmelser om straff.  

2.2.2. Byggarbetsplats 

I Arbetsmiljölagen finns krav på att arbetsmiljön skall beaktas och arbetet planeras så det kan ske 

säkert. På en byggarbetsplats görs detta genom att ha en Arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen 

innehåller de säkerhetsåtgärder som skall vidtas för att få arbetsplatsen så säker som möjligt. Planen 

skall upprättas innan byggarbetsplatsen etableras för att arbetet redan från början skall vara så säker 

som möjligt och skall sedan uppdateras vid behov.  

2.3.  Järntorget5 

2.3.1. Verksamhet 

Järntorgetkoncernen arbetar med styrning och samordning av ekonomiska och organisatoriska frågor 

för sina fyra dotterbolag Byggnads AB Abacus, Järntorget bostad AB, Järntorget bygg AB och 

Järntorget fastighet AB. De två förstnämna sysslar i huvudsak med projektutveckling av bostäder. 

Järntorget bygg AB sysslar i huvudsak med nyproduktion av bostäder och Järntorget fastighet 

funktion är att förvalta bostadshyreshus. 

2.3.2. Byggnads AB Abacus 

Bolaget har varit aktivt sedan 1940-talet och har sin spetskompetens inom renovering, ombyggnad 

och tillbyggnad, så kallade ROT-projekt samt våtrumsentreprenader med stambyten. Företaget 

bedriver också bostadsutveckling där nischen ligger inom inredning av vindsvåningar samt 

nyproduktion i Stockholms bästa lägen. 

2.3.3. Järntorget bostad AB 

Dotterbolaget som består av cirka tjugo anställda bedriver projektutveckling av bostäder i framförallt 

egen regi. Företaget förvärvar, utvecklar och driver planarbete samt nyproducerar cirka 200 nya 

                                                           
3
 Dags att ta befolkningstillväxten i Stockholm på allvar, newsmill.se 

4 
NYPRODUKTION I STOCKHOLM, heltnytt.se 

5
 Järntorgets hemsida: http://jarntorget.se/koncern.asp 

http://jarntorget.se/koncern.asp
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bostäder i Stockholms län årligen. Ett mål är att på sikt utveckla nya bostadsområden på redan 

förvärvad mark i mindre kommuner runt Stockholm. 

Företaget strävar efter att vid nyproduktion bygga i attraktiva lägen med närhet till service, 

kommunikation och miljö. Inom bostäderna strävar företaget efter modernism med bland annat 

genomtänkt rumsorganisation och ljusföring. 

2.3.4. Järntorget fastighet AB 

Järntorget fastighet AB äger och förvaltar bostadshyreshus i främst Sundbyberg och Abrahamsberg. 

Fastighetsportföljen planerar att ökas genom både förvärv och framförallt nyproduktion av 

fastigheter.  

Inom företaget finns tillräcklig kompetens för att bedriva arbete med att hjälpa andra fastighetsägare 

med fastighetsaffärer och förvärv. 

2.3.5. Järntorget bygg AB 

Företaget är aktivt inom Stockholm och Södertälje där verksamhet inom nyproduktion bedrivs. 

Primärt nyproducerar företaget bostäder men även sekundärt skolor, kontor och förskolor mm.  

Företaget har utvecklat ett eget byggkoncept med standardiserade konstruktionslösningar, för 

återkommande byggmoment, vilket erbjuder kunden ett lägre pris då projekteringen blir enklare. 

Tekniken som är utvecklad tillsammans med Järntorget bostad AB erbjuder arkitektisk frihet trots de 

byggtekniska likheterna. 

Järntorget bygg AB tar främst uppdrag från professionella beställare och endast i undantag 

privatpersoner. Företaget har kapacitet att bedriva projekt både som total- och generalentreprenör. 

2.4. Arbetet och Järntorget 
Det här arbetet har skrivits hos Järntorget bygg AB på de byggprojekt som idag är aktuella i 

Stockholmsområdet. Författaren har fått tillgång till ett eget kontor i tjänstemannabodarna på 

projektet Ruffen och har där utfört det mesta av skrivandet och researcharbetet, besök på projekten 

Viloparken och Dalgången för deltagande i skyddsronder och intervjuer har också genomförts. 

2.4.1. Dalgången 

Bostadshusen byggs i egen regi med Järntorget Bostad AB som totalentreprenör. Författaren har 

gjort två besök på arbetsplatsen då intervjuer samt deltagande på skyddsronder skedde. När det här 

arbetet skrevs bedrevs invändig stomkomplettering samt tak och fasadarbeten på de tre olika 

huskropparna. Mobil kran fanns vid en av huskropparna. 

2.4.2. Ruffen 

De 83 lägenheterna som produceras i Henriksdalhamnen byggs i egen regi inom 

Järntorgetkoncernen. Abacus är byggherre och Järntorget Bygg AB generalentreprenör. Författaren 

har tillbringat största delen av arbetet på den här byggarbetsplatsen där arbetet har skrivits under 

veckodagarna. Då detta arbete skrevs pågick inre stomkomplettering och takarbeten på etapp ett 

samt resning av stomme på etapp två. Kran fanns. 

2.4.3. Viloparken 

De 60 lägenheterna, som när projektet är klart kommer bli att bilda en bostadsrättsförening byggs i 

egen regi med Järntorget Bostad AB som totalentreprenör. Författaren har här liksom i Dalgången 
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tillbringat två dagar på arbetsplatsen då intervjuer samt deltagande i skyddsronder skedde. När det 

här arbetet skrevs bedrevs inre stomkomplettering samt tak och fasadarbeten utvändigt. Ingen kran 

fanns. 
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3. Teoretisk referensram 
Utbildningen på KTH och det kända fenomenet att mycket skador sker på byggarbetsplatser ligger 

som grund för valet av arbete och dess utformning. Primära kunskaper har hämtats från kursen 

miljö- och arbetsvetenskap där Arbetsmiljölagen med dess förordningar samt kunskap om 

hjälpmedel för att uppnå god arbetsmiljö behandlats. Sekundära kunskaper är tagna från kurser där 

man behandlat situationerna som uppstår innan arbetsplatsen upprättas samt daglig planering när 

arbetsplatsen är upprättad så som entreprenadformer, resursplanering och tidplanering. Berörda 

kurser är byggprocessen samt byggstyrning. Tredje parts kunskaper har inhämtats från studiebesök 

på byggarbetsplatser under utbildningen där arbetsmiljön har uppmärksammats. Det faktum att 

byggsäkerhet är väldigt upplyst i dagens samhälle ligger också som grund till valet av område till 

detta arbete. 

Metoden har varit att analysera verkligheten och jämföra den med gällande lagar och föreskrifter 

från Arbetsmiljöverket och Järntorget för att se var avvikelser i verkligheten finns jämfört med de 

krav som är uppsatta.  

I detta arbete har författaren valt att endast analysera Järntorgets byggarbetsplatser i 

Stockholmområdet då en involvering av fler företag skulle bli alltför omfattande. För att få en mer 

överskådlig bild av hur säkerhetsarbetet sköts i regel kan detta arbete jämföras med uppsatsen 

”Säkrare byggarbetsplatser”, se kap 1.4.5.2, samt kompletterande undersökningar göras hos fler 

företag i olika delar av Sverige.  
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4. Faktainsamling 

4.1. Informationsundersökning 
Information har samlats in i fem steg: 

Gällande lagar och förordningar har studerats och sammanfattats för att skapa en bild av vad som 

gäller juridiskt. 

Järntorgets egna föreskrifter så som Arbetsmiljöplan och de enskilda arbetsplatsernas ordnings- och 

skyddsregler har studerats för att se vilka regler Järntorget har på sina arbetsplatser. 

Författaren har deltagit i två skyddsronder på tre olika byggarbetsplatser för att få insikt i hur dessa 

genomförs och hur uppkomna problem löses. 

Tidigare skyddsronder har erhållits och sammanställts för att få fram statistik över vilka problem som 

är vanligt återkommande på Järntorgets byggarbetsplatser. 

Intervjuer har genomförts med arbetstagare på olika byggarbetsplatser för att få deras perspektiv på 

hur säkerhetsarbetet drivs. 

4.1.1. Lagar och förordningar  

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt ett urval av arbetsmiljöverkets författningssamling 

är de lagar och riktlinjer som gäller angående arbetsmiljön på alla olika typer av arbetsplatser. Dessa 

har sammanfattats för att få en översikt om vad som gäller juridiskt på alla arbetsplatser. 

4.1.2. Järntorgets föreskrifter 

För varje byggarbetsplats finns det krav att upprätta en Arbetsmiljöplan. Planen skall upprättas i ett 

så tidigt skede av projekteringen som möjligt för att det redan från början skall vara möjligt att 

beakta val av metoder, material och plats etc. så god arbetsmiljö kan uppnås.  

På varje byggarbetsplats finns dessutom gällande ordnings- och skyddsregler som varje nyanländ 

hantverkare skall ta del av och signera innan denna får påbörja sitt arbete. 

4.1.3. skyddsronder 

Då det regelbundet genomförs skyddsronder på Järntorgets byggarbetsplatser skapas en statistik 

över återkommande problem. Genom att sammanställa tidigare genomförda skyddsrondsprotokoll 

samt delta i egna kan slutsatser dras om hur arbetsmiljöproblem löses samt vanligen återkommande 

anmärkningar. 

4.1.4.  Intervjuer 

Genom att intervjua tre olika arbetstyper på varje arbetsplats skapas en bild av hur respektive profil 
upplever att säkerhetsarbetet sköts.  
Sökta profiler på respektive arbetsplats är: 

Platschef - Har ansvaret för arbetsplatsen och arbetsmiljöarbetet som BAS-U.  Han vet vad som 
händer hela tiden men deltar inte själv i produktionen. Hur upplevs säkerheten för honom/henne? 
Hur förmedlar platschefen gällande regler och föreskrifter till nyanlända hantverkare. 

Hantverkare Järntorget - Är anställd av Järntorget och ute i produktion. Hur informeras de om 
gällande säkerhetsföreskrifter? Hur upplever de att samarbetet med underentreprenörerna 
fungerar? 
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Underentreprenör – Inköpt av Järntorget för att utföra ett specifikt arbete. Hur upplever de 
säkerheten när de bara är på arbetsplatsen temporärt? Hur blir de informerade om gällande 
säkerhetsregler på arbetsplatsen när de anländer? 
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5. Genomförande 

5.1. Lagar och förordningar 
Grundläggande för allt arbetsmiljöarbete är Arbetsmiljölagen. Texten är väldigt generell och gäller för 

alla typer av arbeten och därför kompletteras lagen med Arbetsmiljöförordningen och 

Arbetsmiljöverkets författningssamling. Olika AFS:ar finns för exempelvis verktyg eller arbetsmetoder 

och innehåller såväl riktlinjer som direkta krav om vad som bör beaktas eller finnas för att förebygga 

riskmoment. Gemensamt för alla tre texter är att samtliga, som är aktuella på en arbetsplats, skall 

finnas tillgängliga på densamma. 

5.1.1. Arbetsmiljölagen AML 

Lagen är till för att förebygga ohälsa och olycksfall genom att förbättra alla faktorer som påverkar 

människor på jobbet, såväl fysiska som psykiska belastningar inräknade. I texten finns bland annat 

regler och skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga samt arbetstagare på 

arbetsplatsen. 

5.1.1.1. Uppdelning 

Arbetsmiljölagen är uppdelad i nio kapitel. Till den tillkommer övergångsbestämmelser samt 

arbetsmiljöförordningen enligt följande: 

 1. Lagens ändamål och tillämpningsområde 

 2. Arbetsmiljöns beskaffenhet 

 3. Allmänna skyldigheter 

 4. Bemyndiganden 

 5. Minderåriga 

 6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

 7. Tillsyn 

 8. Påföljder 

 9. Överklagande 

 Övergångsbestämmelser 

 Arbetsmiljöförordningen 

5.1.1.1.1. Kapitel 1 – lagens ändamål och tillämpningsområden 

Lagen finns för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en god arbetsmiljö. Den gäller 

för yrkesutövning där arbetstagare utför verksamhet för en arbetsgivare. 

5.1.1.1.2. Kapitel 2 – Arbetsmiljöns beskaffenhet 

Arbetsmiljön på arbetsplatsen skall följa samhällets sociala och tekniska utveckling. Arbetstagaren 

skall ges möjlighet till variation i arbetsuppgifter och kontakter. Ett arbete får inte vara farligt fysiskt 

eller vara psykiskt påfrestande. Rast och hygienutrymmen skall finnas i den mängd som krävs. 

Varje arbete skall planeras så säkerhet kan råda, extra vaksamhet bör råda då fall-, brand-, ras, 

explosionsrisk eller arbete med elektricitet utförs. Det är varje arbetsgivares skyldighet att förse sin 

personal med nödvändig skyddsutrustning.  

http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel08.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel09.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/overgangsbestammelser.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Arbetsmiljoforordningen.aspx
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5.1.1.1.3. Kapitel 3 – Allmänna skyldigheter 

Arbetsgivare och arbetstagare skall samarbeta för en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att 

planera, leda och kontrollera sin verksamhet så god arbetsmiljö råder genom att bland annat 

förebygga och vidta åtgärder mot risker, tillse att utrustning underhålls och upprätta en 

Arbetsmiljöplan. Till arbetstagaren skall arbetsgivaren delge de arbetsförhållanden och risker som 

råder samt tillse att arbetstagaren är rätt utbildad för uppgiften. Arbetstagaren är skyldig att följa de 

regler och föreskrifter samt använda den skyddsutrustning som finns. Arbetstagaren är också skyldig 

att anmäla till skyddsombud om arbeten innebär fara för liv eller ohälsa. 

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, byggherren, eller dennes uppdragstagare 

skall utse en BAS-P som beaktar arbetsmiljön under planering och projekteringsfasen. BAS-P skall 

också upprätta en Arbetsmiljöplan och nödvändiga driftdokument för framtida bruk. Byggherren skall 

också utse en BAS-U som samordnar arbetsmiljön under byggtiden samt uppdaterar 

Arbetsmiljöplanen vid behov. 

Den som råder över ett gemensamt arbetsställe är också ansvarig för samordning och arbetsmiljö. 

Detta innebär ansvar inom tidplanering av olika verksamheter så risker undviks, ansvar för skötsel av 

gemensam skyddsutrustning samt offentliggörande av gällande regler. Ingen skall utsättas för risker 

på arbetsplatsen, varken egen, inhyrd eller övrig personal. Det är samtligas ansvar som arbetar på en 

gemensam arbetsplats att samarbeta för god arbetsmiljö samt att följa BAS anvisningar. Varje 

yrkesgrupp är ansvarig för den egna verksamheten och dess anordningar så att den inte innebär fara 

för andra. 

5.1.1.1.4. Kapitel 4 – Bemyndiganden 

Regeringen eller utsedd myndighet av denna, arbetsmiljöverket, får meddela föreskrifter, utfärda 

tillstånd, förbjuda, ställa krav på att förteckningar förs eller att förebyggande åtgärder vidtas för 

allting som har med arbetsmiljö att göra. AMV kan bland annat: 

 Utfärda tillstånd/godkännande/förbud mot arbetsprocesser, arbetsmetoder, anläggningar 

eller farliga ämnen. 

 Ställa krav på utlämning eller arkivering av handlingar. 

 Meddela föreskrifter om tillverkning, användning, märkning, provning, kontroll, förbud eller 

begränsningar för en produkt eller vara. 

5.1.1.1.5. Kapitel 5 – Minderåriga 

Som minderårig räknas person som ännu inte fyllt arton år. Minderårig får inte anställas innan 

kalenderåret den minderåriga fyller sexton eller fullgjort sin skolplikt. Minderåriga under tretton år 

får anlitas för lättare arbete, det får dock inte inverka på skolgång eller hälsa. Specialtillstånd för 

sådana arbeten krävs. Minderåriga får aldrig utsättas för risk av olycka eller överansträngning. AMV 

kan utfärda förbud mot visst typ av arbete och de bestämmer vilka arbetstider som anses lämpliga.  

5.1.1.1.6. Kapitel 6 – Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

Arbetsgivare och arbetstagare skall tillsammans bedriva en organiserad arbetsmiljöverksamhet. 

Detta sker genom att ett skyddsombud eller skyddskommitté tillsätts på arbetsplatsen. Ett 

skyddsombud skall utses om arbetsplatsen har fler än fem arbetstagare. En kommitté om 

arbetstagarna är fler än 50 st.  
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Skyddsombudets uppgift är att verka för en tillfredsställande och säker verksamhet. Detta sker 

genom att vaka över skydd mot ohälsa eller olycksfall samt genom att tillse att arbetsgivaren 

genomför de riskanalyser och åtgärder som krävs. Skyddsombudet skall delta i planering av nya 

arbetsmetoder eller arbetsprocesser etc. samt meddelas vid nya arbetsförhållanden. Skyddsombudet 

skall vid fara meddela arbetsgivaren men kan också själv stoppa arbetet om så krävs. För detta kan 

skyddsombudet aldrig bli ersättningsskyldig. 

Ett skyddsombud har alltid rätt till den tid som krävs för sitt uppdrag och får inte förlora sina 

förmåner på grund av sitt åtagande. 

5.1.1.1.7. Kapitel 7 – Tillsyn 

Arbetsmiljöverket utför tillsyn av AML och har rätt att ta de beslut som krävs för att uppnå god 

arbetsmiljö. Detta innebär att de har rätt att inspektera, få upplysningar samt ta del av handlingar 

eller prover utan att ersättning utgår. Inspekterad part måste lämna ut de uppgifter som AMV begär. 

Anses förhållandena vara sådana att fara för ohälsa eller liv råder kan permanent eller tillfälligt 

förbud mot arbetsplatsen utfärdas tills åtgärder vidtagits.  

5.1.1.1.8. Kapitel 8 – Påföljder 

Böter kan föreskrivas om minderårig anställs, falska uppgifter lämnas vid kontroll, skyddsutrustning 

avlägsnas utan skäl eller arbetsmetoder, arbetsprocesser och tekniska anordningar etc. strider mot 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter. För de tre senare kan en direkt sanktionsavgift utgå vid inspektion 

mellan 1000 - 100,000 kronor. 

5.1.1.1.9. Kapitel 9 – Överklagande 

Överklagan sker hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs för överklagande hos 

kammarrätten. Överklagan görs av följande i fallande ordning, huvudskyddsombud, skyddsombud, 

arbetsorganisation. 

5.1.1.1.10. Arbetsmiljöförordningen AMF 

AMF består av 22 paragrafer. Den är ett komplement till AML och redogör mer praktiskt hur denna 

skall utföras. I lagen återfinns bland annat: 

 Arbetsgivarens och läkares skyldigheter att anmäla skador, sjukdomar eller dödsfall 

kopplade till arbetet. 

 Vad tillsynsmyndigheten bör ha som mål vid inspektion samt arbetsmiljöverkets 

bemyndiganden. 

 Tidskrav på förvaring av olika handlingar 

 Mer praktiskt hur skyddsombud och skyddskommittéer fungerar, utses och deras 

skyldigheter. 

 Att skyddsronder bör genomföras 

 Att avsteg från vad gäller fara eller liv får göras vid övning inom försvarsmakten eller 

räddningstjänst. Detsamma gäller arbetsmiljöns beskaffenhet och minderåriga i 

krigssituation. 
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5.1.2. Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 

AFS förtydligar AML. I författningarna finns lagar och tips hur allt från arbetsförhållanden, enskilda 

arbetsmoment till företagets arbetsmiljöarbete skall skötas för att uppnå en god arbetsmiljö. Den 

viktigaste AFS:en för byggbranschen är AFS1999:3 Bygg och anläggningsarbete.  

5.1.2.1. Uppdelning 

Det finns olika AFS:ar för i stort sett alla moment, arbetsmetoder, arbetsredskap etc. som kan tänkas 

användas på en arbetsplats. Olika ”paket” för respektive bransch har satts ihop där några av de mest 

relevanta texterna finns samlade. För byggbranschen finns på arbetsmiljöverkets hemsida: 

 Byggpaket – grund 

o exempel på innehåll: Bygg och anläggningsarbete. Skydd mot skada genom fall eller 

ras. Ställningar. 

 Byggpaket – utökat 

o Exempel på innehåll: Spikpistoler. Sprängarbete. Vibrationer. 

Paketen är dock inte kompletta för en hel arbetsplats då till exempel ”AFS2001:3 användning av 

personlig skyddsutrustning” saknas i bägge fallen. 

5.1.2.1.1. AFS 1981:14 skydd mot skada genom fall 

För att motverka ett fall till lägre nivå mer än eller lika med två meter genom exempelvis halkning, 

snubbling eller genomtramp skall planeringen av transportvägar och arbetsutrymmen beaktas samt 

hållas städade så onödiga snubbelrisker inte uppstår. Vid behov skall belysning användas, ytsträvhet i 

underlaget beaktas samt personlig skyddsutrustning brukas. Vid hål eller kant skall täckning, 

skyddsräcke eller avspärrningar tillämpas. En skyddsutrustning skall alltid vara dimensionerad efter 

största tänkbara last den kan utsättas för, inte kunna avlägsnas ofrivilligt samt kontrolleras och 

underhållas regelbundet. 

5.1.2.1.2. AFS 1990:12 Ställningar 

På byggarbetsplats där fallhöjden överstiger två meter skall överledare, mellanledare och fotlist 

finnas på ställning. Lämpliga tillträdesleder skall finnas till samtliga fack/avdelningar av ställningen, 

till högre plan skall tillträde normalt ske med stege eller landgång. Avståndet mellan ställning och 

vägg skall vara så litet som möjligt och bör ej överstiga 30 cm. Extra åtgärder bör beaktas vid ställning 

intill väg, vatten, gata, järnväg, kranspår eller starkströmsanläggning.   

Ställningen skall vara dimensionerad för den största tänkbara last som den kan komma att utsättas 

för och delar skall inte kunna avlägsnas ofrivilligt. Vid uppförande, ändring och nedmontering skall 

det tydligt markeras att ställningen inte får användas. Den skall kontrolleras innan ibruktagande samt 

fortlöpande under användningstiden. 

5.1.2.1.3. AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete 

Denna föreskrift är alltid aktuell i projekteringen av och på en byggarbetsplats och behandlar 

arbetsmiljön i byggskedet.  

Ansvar 

Byggherren eller dennes uppdragstagare skall i projekteringsskedet beakta arbetsmiljön vid val av 

produkter, arbetsprocesser, inredning och installationer etc. Han skall även tillse att tillräcklig byggtid 

finns för respektive arbete och att utformningen av arbetsplatsen är genomtänkt och inte orsakar 
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onödig trängsel eller riskmoment med avseende på bland annat bodars placering och transportvägar. 

Byggherren skall tillse att arbetsmiljön hinner beaktas i planeringen. Dessutom skall BAS-P och BAS-U 

utses, förhandsanmälan göras, AMP och framtida driftdokument skall upprättas och uppdateras vid 

behov. 

Då BAS-P utses övertar denna ansvaret för upprättning av AMP och framtida driftdokument. 

Dessutom tillser BAS-P att samordningen mellan de olika aktörerna i planering och 

projekteringsskedet sker med hänsyn till arbetsmiljö. Varje aktör har eget ansvar för att tillse så att 

arbetsmiljön beaktas vid tidsplanering och val av produkter, arbetsprocesser etc.  

BAS-U skall delta i planeringen av arbetet och tillse att gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas. 

Densamma skall organisera skyddsverksamheten på arbetsplatsen, uppdatera befintlig 

Arbetsmiljöplan och övriga driftdokument vid behov samt kontrollera att besiktnings-/ och förarbevis 

är giltiga.  

På varje byggarbetsplats är alla företag som arbetar där skyldiga att lämna en riskbedömning på sitt 

arbete vid behov, följa gällande ordnings- och skyddsregler, tillse att god ordning råder samt att 

utföra regelbunden städning. 

Planering samt anordnande av plats eller område för byggnads- eller anläggningsarbete  

I planeringen av arbetet skall hänsyn till arbetsmiljön tas. Riskbedömningar skall göras för de arbeten 

och moment där det kan anses nödvändigt. Arbetsplatsen skall utformas så transporter och 

materiallagring kan ske utan att trängsel sker. Tidsplanering för de olika aktiviteterna skall ske 

löpande. En byggarbetsplats skall avgränsas tydligt.  

Innan arbetet påbörjas skall marken undersökas efter befintliga el-, vatten- eller gasinstallationer. 

Arbetsplatsen skall alltid kunna utrymmas och dessa vägar skall vara tydligt markerade. Även 

brandskydd och första hjälpen skall finnas och vara tydligt markerade. 

Arbetets utförande 

Utrustning och metoder skall väljas för att uppnå så hög säkerhet och god ergonomi som möjligt. 

Kompetens hos brukaren av utrustning skall finnas och information skall ges på lämpligt språk. 

Utrustning som kräver så, ex skyddsnät, skall kontrolleras regelbundet och arbetet avbrytas om risker 

förekommer. Transporter på arbetsplatsen skall i första hand ske utan att skyddsanordningar måste 

tas bort. 

Arbetsplatserna 

Alla arbetsplatser skall vara dimensionerade så de håller för största tänkbara last/påfrestning. De 

skall vara ergonomiskt och säkert utformade. Undantagsfall är renovering av befintliga byggnader där 

det inte alltid är möjligt att nå ideala ergonomiska förutsättningar och tekniska hjälpmedel/andra 

åtgärder skall då tillämpas för att nå motsvarande arbetsförhållanden. Det termiska klimatet skall 

vara tillfredsställande både inomhus och utomhus.  

Extra försiktighet skall vidtas med material som ej nått fullt utbildad stabilitet, rum med 

lättantändlig/dålig luft samt områden med begränsad tillträdesrätt. 

Skyddsskor och hjälm skall i regel användas om det inte anses uppenbarligen onödigt. Övrigt 

personligt skydd skall användas vid behov. 
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Vissa särskilda slag av arbete 

Vid markarbeten skall marken alltid förbli stabil. Innan schaktning skall marken undersökas efter 

farliga ämnen samt befintliga installationer och schaktmassorna skall vid schackning placeras på 

avstånd från schaktgropen. Vid behov skall personrasskydd finnas runt schaktgropen. 

Förekommer fordonstrafik skall den i första hand ledas om så arbetet inte berörs. I andra hand ledas 

om på betryggande avstånd från arbetsplatsen. I tredje hand skiljas från arbetsplatsen med 

trafikanordningar. Varselkläder krävs alltid då arbetsplatsen inte är tillräckligt skild från trafik. 

Vid takarbeten skall åtgärder mot fall och ras genomföras samt god ergonomi för de olika 

arbetsuppgifterna eftersträvas. Den personliga skyddsutrustningen som krävs, ex lina, skall användas 

om så krävs. Ytsträvhet, bärighet och snubbelrisk är faktorer som alla bör beaktas. 

Skyddsnät skall monteras enligt instruktion och får aldrig användas efter ”bäst-före-datum”. Den skall 

kontrolleras enligt bruksanvisning och maximal fallhöjd får inte överstiga sex meter. 

5.1.2.1.4. AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning skall endast användas då gemensamma skyddsåtgärder inte räcker till. 

Utrustningen skall vara anpassad efter det arbete och den person som använder utrustningen. 

Användaren skall få information av arbetsgivaren om hur utrustningen används samt vad den är 

avsedd att skydda mot. Demonstration skall ges vid behov. Användaren skall följa de givna 

instruktionerna vid användning. Arbetsgivaren tillser att utrustningen sköts och underhålls. Trasig 

utrustning får aldrig användas. 

5.1.2.1.5. AFS 2001:4 Gasflaskor 

Gasflaskor skall då de inte används förvaras separat och vara säkrade mot ras men lätta att avlägsna 

vid brand. Förvarningsutrymmen för flaskorna skall vara markerade med skyltar. Flaskorna får endast 

finnas i arbetslokal då de används. De får endast fyllas med därför avsedd gas/gasblandning samt 

tryck/vikt. Gasflaskan skall vara försedd med en avstängningsventil. 
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5.2.  Järntorgets föreskrifter 

5.2.1. Arbetsmiljöplan, AMP 

De regler samt åtgärder mot förekommande risker som gäller på varje byggarbetsplats samt 

organisationen bakom detta återfinns i AMP. En standardmall finns att ladda ner från AMP-guiden 

där förslag på regler samt vad som bör beaktas vid arbeten med särskild risk redan finns.  

En Arbetsmiljöplan måste upprättas om något av nedanstående uppfylls enl. AFS 1999:3 8§, dvs. på 

nästan varje byggarbetsplats: 

 Då arbetet överstiger 30 arbetsdagar och det samtidigt någon gång kommer arbeta mer än 20 

personer 

 Antal persondagar överstiger 500  

 Något av följande tretton ”arbeten med särskild risk” kommer att utföras:  

o Fallrisk till lägre nivå råder där fallet är två meter eller mer. 

o Risk för begravning under jordmassor eller sjunka ned i lös mark råder. 

o Kemiska eller biologiska ämnen som medför fara för hälsa och säkerhet eller omfattas av 

krav på medicinsk kontroll enligt Arbetsmiljöverkets. 

o Risk för exponering av joniserad strålning och kontrollerat/skyddat område måste inrättas 

o Högspänningar finns i närheten. 

o Drunkningsrisk existerar. 

o Brunn-/ tunnel-/ eller anläggningsarbete under jord. 

o Med dykarutrustning under vatten. 

o I kassun under förhöjt lufttryck. 

o Då sprängämnen används. 

o Tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement skall lanseras, monteras eller 

nedmonteras. 

o Då det förekommer passerande fordonstrafik. 

o Då bärande konstruktioner eller material eller ämnen som är hälsofarliga skall rivas. 

5.2.1.1. Järntorgets Arbetsmiljöplaner 

Av de tre Arbetsmiljöplaner som studerats för detta arbete kan det konstateras att två av dem är 

väldigt lika varandra i såväl disposition och textinnehåll, därför kommer detta kapitel fokusera på 

dem, se bilaga 10, Arbetsmiljöplan – Dalgången. Den tredje har vissa likheter men innehållet varierar 

mer. Samtliga tre har använt AMP-guidens mall som grund.  

5.2.1.2. Uppdelning 

En Arbetsmiljöplan skall innehålla uppgifter för följande tre områden: 

Organiseringen av arbetsmiljöarbetet: De som är involverade i arbetsmiljöarbetet på något vis skall 

anges med namn samt hur de kan kontaktas. 

Regler på arbetsplatsen: Generella regler så som avspärrning, personlig skyddsutrustning eller 

brandskydd kompletteras med de konkreta ordningsreglerna som gäller på arbetsplatsen. 

Arbeten med särskild risk: Åtgärder mot ovan tretton nämnda punkter. 
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Dessutom innehåller AMP den förhandsanmälan som skall skickas till Arbetsmiljöverket enligt AFS 

1999:3 7§. 

5.2.1.2.1. Arbetsmiljöorganisation 

Namn och telefonnummer finns till följande karaktärer involverade i projekten: 

 BAS –P 

 BAS –U 

 Tillståndsansvarig heta arbeten 

 Driftställets samordnare i arbetsmiljöfrågor 

 Första hjälpen ansvarig 

 Skyddsombud på arbetsplatsen 

 Eventuellt utsett samordnande skyddsombud 

 Övriga kontaktpersoner – kontaktpersoner hos entreprenörer  

5.2.1.2.2. Regler på arbetsplatsen 

De regler som finns på arbetsplatsen gällande bland annat heta arbeten, beredskap vid olyckor, 

maskiner, förarbevis, personlig skyddsutrustning och elektricitet finns angivna här. 

Järntorgets AMP 

Utöver de förslag som finns angivna i AMP-guiden har den som tagit fram Järntorgets 

Arbetsmiljöplaner gjort väldigt få ändringar eller tillägg. I stort sett kan det konstateras att AMP-

mallens regler har kopierats rakt av, Se bilaga 7 för jämförelse.  

5.2.1.2.3. Arbeten med särskild risk 

Varje arbetsplats skall innan den upprättas utreda om risker råder för någon av tretton tidigare 

nämnda risker. De risker som identifieras måste i så fall förebyggas i Arbetsmiljöplanen. 

Järntorgets AMP 

Individuallitet råder mellan de olika riskmomenten som finns på respektive arbetsplats men likheten 

mellan åtgärderna är väldigt lika och kan anses vara standardiserade. Se bilaga 8 för jämförelse.  

5.2.2. Ordnings- och skyddsregler 

Arbetsplatsens ordnings- och skyddsregler är det dokument som enligt Arbetsmiljöplanen har 

framställts för att delge varje enskild hantverkare vilka ordnings- och skyddsregler som gäller på 

aktuell arbetsplats. Varje nyanländ hantverkare skall vid anmälan hos platskontoret ta del av och 

signera detta dokument för att godkänna att gällande regler är förstådda. Anmälan hos platskontoret 

skall alltid ske innan arbete påbörjas på byggarbetsplatsen. Dokumentet är ett standarddokument, se 

bilaga 9, inom Järntorget förutom tre skillnader mellan Ruffen och övriga två. 
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Skillnad mellan ordnings- och skyddsregler 

Rubrik Ruffen Dalgången/Viloparken 

3. Personlig skyddsutrustning Skyddskor, 
skyddshjälm och 
varselväst/varseljacka 
är obligatoriskt inom 
arbetsområdet 

Skyddskor och skyddshjälm är 
obligatoriskt inom 
arbetsområdet 

6. Maskiner och lyftanordningar som är 
besikningspliktiga 

Koppling får göras 
endast om ”säkra lyft”-
certifiering innehas 

Koppling får göras efter 
instruktion 

9. Heta arbeten Tillstånd från 
tillståndsansvarig på 
arbetsplatsen krävs 

Tillstånd från sitt respektive 
företags brandskyddsansvarig 
krävs. 
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5.3. Skyddsronder 
Enligt 7§ arbetsmiljöförordningen skall regelbunden översyn ske på arbetsplatsen genom 

skyddsrond. Deltagare på ronderna kan vara skyddskommitté, skyddsombud, andra representanter 

för arbetstagare samt representanter för arbetsgivaren. Målet med rundan är att gå igenom 

verksamheten, identifiera risker och åtgärda dessa eller kontrollera att redan kända riskmoment har 

åtgärdats. Arbetsgivaren är den som är ansvarig för att planera, leda och kontrollera verksamheten 

så att en god arbetsmiljö säkerställs. Därav åligger det arbetsgivaren att tillse så skyddsronder 

genomförs.  

5.3.1.  Deltagande på skyddsronder 

För att författaren själv skulle kunna skapa sig en uppfattning om hur skyddsrondsrutinerna ser ut på 

Järntorgets byggarbetsplatser anordnades det så att författaren kunde följa med på två ronder på 

respektive objekt. 

5.3.1.1. Sökta faktorer 

 Identifiera nyckelfaktorerna allmän oordning, användning av personlig skyddsutrustning samt 

ställningars och skyddsräckens kvalitet sett ur säkerhetsperspektiv.  

 Generera en allmän uppfattning för hur rutinerna runt och i skyddsronderna är, hur 

diskuteras och löses de faktiska säkerhetsbristerna som påfinns. 

 Identifiera vilka som deltar på skyddsronderna. 

 Rond två skall fastslå om problemen från föregående skyddsrond åtgärdats under den 

fjortondagarsperiod som råder mellan ronderna. 

5.3.1.2. Verkligt resultat 

5.3.1.2.1. Objekt 1 

Tillfälle 1: Under denna tidpunkt rådde ett mindre kaos på 

byggarbetsplatsen. Klara brister hade uppdagats på ställningen runt 

huskroppen som på långt fler ställen än ett saknade såväl tillfartsleder, 

fallskydd och fotlister. På grund av aktuell situation deltog tre olika 

underentreprenörer tillsammans med en arbetsledare från Järntorget på 

ronden för att bringa klarhet i situationen. Då det efter ganska kort tid 

var uppenbart att bristerna var oförsvarbara tillkallades platschef och 

ställningsansvarig. På plats togs beslutet att de mest akuta problemen 

skulle åtgärdas redan samma dag och ett möte bokades in senare i 

veckan där problemet skulle diskuteras 

vidare.  

Då ställningsproblematiken var temporärt löst genomfördes resterande 

del av skyddsronden. Dock fick författaren känslan av att ingen vikt lades 

på denna del som hastade igenom på cirka tio minuter. Brister i 

användningen av hjälm samt en del allmän oreda noterades. 

Tillfälle 2: Under det andra tillfället kontrollerades ställningsproblematiken 

och förbättringar i nyttjandet av personlig skyddsutrustning. Ställningen 

var vid tillfället i perfekt skick men full av skräp från olika 

Stora fallrisker då 
skyddsräcken saknas 

Ostädad ställning 
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hantverkargrupper. Användningen av hjälm var fortfarande bristfällig. Deltagande var Järntorgets 

arbetsledare samt snickare från Järntorget.  

Lagar och föreskrifter som överträtts6: AFS 1990:12 26 §, AFS 1981:14 13 §, AFS 1999:3 18 §, AFS 

1999:3 71 §, AML kap 2 7§   

Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts7: Allmänt, 

skyddsanordningar, ordning på arbetsplatsen, personlig skyddsutrustning, renhållning. 

5.3.1.2.2. Objekt 2 

Tillfälle 1: På arbetsplatsen rådde generellt god allmän ordning. Slarv gällande 

hjälm rådde både invändigt och utvändigt. De största riskfaktorerna som 

uppdagades var armeringsjärn i dörröppningar samt att ställningsinklädnaden 

inte gick hela vägen upp så eventuellt fallande föremål från takarbetena inte 

hade en chans att fångas upp. Gasoltuber som ej var i bruk 

sågs på våningsplanen.  

Deltagare i ronden var arbetsledare samt lagbas från 

Järntorget. Författaren fick känslan av att säkerhet inte var 

prioriterat på rundan utan att mycket fokus istället lades på 

det byggnadstekniska som upptäcktes längs vägen. Säkerhetsfrågorna noterades 

mest i förbifarten.  

Tillfälle 2: Samtliga problem kvarstod från ronden innan trots att arbetet 

delegerats två veckor tidigare för att kunna utföras. Deltagare var 

arbetsledare samt lagbas från Järntorget. 

Lagar och föreskrifter som överträtts6: AFS 1990:12 29 §, AFS 

1999:3 57 §, AFS 1999:3 71 §, AML kap 2 7§   

Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget 

som överträtts7: Allmänt, brandfara och skyddsanordningar, 

skyddsanordningar, personlig skyddsutrustning. 

5.3.1.2.3. Objekt 3 

Tillfälle 1: Under tillfället rådde bra allmän ordning på samtliga 

våningsplan där arbete inte pågick, småplock kunde utföras på övriga. 

Mycket byggdamm uppmärksammades på de våningsplan där man slipade 

betong samt att arbetarna där inte använde skyddsutrustning mot detta. 

Utomhus bars hjälm och varselväst exemplariskt men frekvensen 

minskade inomhus. Vissa armeringsjärn som stack upp var inte försedda 

med skydd. Tillträdesleden till taket kunde uppfattas som tveksam då den 

hade en väldigt stegliknande karaktär. Deltagare på ronden var platschef, 

                                                           
6
 Se kap 5.4 för hela paragraftexter 

7
 Se kap 5.5 och 5.6 för hela arbetsmiljö- och ordnings- och skyddsreglertexter. 

Snubbelrisk då 
armeringsjärn ej kapats 

Brist i personlig skyddsutrustning 

Stegliknande 
förbindelseled till taket 

kvarlämnad gasoltub 
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arbetsledare samt skyddsombud från Järntorget. 

Författaren fick känslan av att säkerhetsfrågor inte prioriterades under 

skyddsronden. Byggtekniska frågor diskuterades både oftare och längre än 

säkerhetsfrågor i största allmänhet. 

Tillfälle 2: Problem med bygghissen rådde för tillfället då den inte stannade 

på önskat våningsplan utan fortsatte hela vägen upp. Åtgärder togs samma 

dag genom avspärrning och order av en ny. Problemet med dammet 

kvarstod trots att skyddsombudet påpekat detta för såväl platsledning som 

för berörd lagbas under veckan. Nya armeringsjärn sågs oskyddade denna 

vecka. Tillträdesleden till taket var borta då trapporna monterats. I övrigt 

fanns många synpunkter på ställningen som visserligen inte var klar för 

användning men ändå medförde fallrisker då glapp uppstod mellan ställning 

och vägg. Medverkande på ronden var platschef, arbetsledare och 

skyddsombud från Järntorget samt en UE-lagbas. 

Lagar och föreskrifter som överträtts8: AFS 1990:12 4 §, AFS 2005:17 4 § c), AFS 2005:17 6 §, AFS 

1999:3 52 §, AFS 1999:3 18 §, AFS 1999:3 71 §, AML kap 2 7§   

Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts9: Allmänt, 

skyddsanordningar, ordning på arbetsplatsen, personlig skyddsutrustning, renhållning, 

transportvägar och tillträdesleder. 

5.3.1.3. Analys 

Den största och mest akuta säkerhetsbristen var 

ställningsproblematiken på objekt 1 som åtgärdades redan 

samma dag. Frågan är hur det kunnat gå så långt som det 

gjort innan det uppmärksammades? ”Man blir hemmablind”, 

citat från platschefen objekt 1. Grundproblemet i frågan vilar 

på att olika yrkesgrupper gör ändringar i ställningen för att 

kunna utföra sina uppgifter för att sedan underlåta sig att 

återställa den. Detta strider mot såväl Arbetsmiljöverkets 

författningar som Järntorgets Arbetsmiljöplan samt ordnings- 

och skyddsregler.  

Det andra problemet som borde ha åtgärdats omgående var fallrisken för föremål från tak på objekt 

2. Detta därför att det precis nedanför berört område går en allmän bilväg samt för att hantverkarna 

själva faktiskt påpekade att detta var något de såg som ett potentiellt säkerhetshot. 

I övriga är det mer generella små återkommande problem som återfinns från arbetsplats till 

arbetsplats. Västar och hjälmproblemet är man mycket väl medvetna om men att åtgärda det är 

svårare, se kap 5.4.1.2.1 krav och regler. Byggdamm är en sak som bör åtgärdas då detta kan ge 

hälsoproblem längre fram i tiden men då berörd lagbas inte tar till sig kritik från skyddsombudet är 

det svårt att lösa problemet. Även den allmänna oordningen som uppstår när man underlåter sig att 

                                                           
8
 Se kap 5.5 och 5.6 för hela arbetsmiljö- och ordnings- och skyddsreglertexter. 

9
 Se kap 5.4 för hela paragraftexter 

Avsaknad av inklädnad av ställning 

Avvsaknad av skydd på 
armeringsjärn 
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städa bör förbättras då detta lätt kan leda till snubbelskador om man är ouppmärksam. Vad gäller 

armeringsskydden så var de fastsatta på vissa järn men saknade på andra, misstänkt är att de 

armeringsjärn som saknade tappat dessa på grund av vind eller kontakt med arbetare. 

5.3.1.4. Identifierade nyckelproblem 

 Prioriteringen av säkerhetsfrågor  

 Deltagande av underentreprenörer  

 Ställningar och skyddsräcken 

 Allmän oreda 

 Personlig skyddsutrustning 

5.3.1.5. Förslag på åtgärder 

5.3.1.5.1. Prioritering av säkerhetsfrågor 

Att säkerheten inte prioriteras på en skyddsrond är någonting som måste åtgärdas. För om 

säkerhetsfrågor inte får största utrymme på en säkerhetsrunda, när skall den då uppmärksammas? 

En attitydförändring måste till hos deltagarna och klarhet skall verkligen råda om att under 

skyddsronder behandlas säkerhetsfrågor och ingenting annat. Detta är lättare att säga i teorin än att 

utföra i verkligheten då det lätt blir så att andra problem också behandlas när de ändå iakttas. 

Hårdare krav från säkerhetsansvarig och mer utbildning inom området krävs för att öka förståelsen 

för vikten av skyddsronderna. 

5.3.1.5.2. Deltagande av underentreprenörerna 

Då underentreprenörer saknas på skyddsronderna är det svårt att få in fler perspektiv på rådande 

brister i säkerhetsarbetet. I Arbetsmiljöplanen bör det införas krav på att minst två UE alltid skall 

delta på en skyddsrond. Detsamma bör framgå i arbetsplatsens ordnings- och skyddsregler. 

Rotationsschema bör upprättas för när respektive UE är skyldig att delta men givetvis skall alla ges 

möjlighet att delta jämt om så önskas. 

5.3.1.5.3. Ställningar och skyddsräcken 

Skyddsräckesproblematiken kommer alltid att råda då olika yrkesgrupper har olika behov och 

behöver komma åt olika för att kunna utföra sina arbeten. Mer information måste ut till 

hantverkarna om konsekvenserna, personligt ansvar vid olycka enligt AML kap 8 2 § andra stycket 4, 

för underlåtelse att återställa skyddsräcken då ingrepp skett. Alternativt kan nolltolerans införas mot 

ingrepp i ställning och fallskydd som då endast får åtgärdas av ställnings-/fallskyddsansvarig.  

5.3.1.5.4. Allmän oreda 

Allmän oreda uppstår då flera olika arbetsgrupper jobbar parallellt med varandra och underlåter sig 

att ta vara på egna restprodukter. Så kallad ”ketchupeffekt” uppstår lätt så fort någon åsidosätter 

prioriteringen av allmän ordning. En beprövad metod är att införa städtid i slutet av 

arbetsdagen/veckan. Resultatet har varit att det fungerar i början men att det slutar vara effektivt 

med tiden då påtryckningarna från arbetsledningen minskar. Metoden anses fullt genomförbar om 

kraven från arbetsledningen kan hållas konstanta. Alternativt bör det i kontraktet med UE införas att 

extra ersättning utgår till UE om städfirma inte behöver anlitas, så kallat incitament, eller att 

Järntorget ges rätten att anställa städfirma på UEs kostnad vid underlåtelse av städning. 
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5.3.1.5.5. Personlig skyddsutrustning10 

I arbetsplatsernas ordnings- och skyddsregler står det att skyddsskor och skyddshjälm alltid skall 

bäras på arbetsplatsen. Underlåtelse sker mer eller mindre konstant av framförallt hjälm då den i 

vissa arbetsmoment är mer i vägen än erbjuder skydd. Då AML kap 2 7§ endast säger att 

skyddsutrustning skall användas då betryggande skydd annars inte kan ges finns det faktiskt ingen lag 

som kräver att hjälm och varselväst alltid skall bäras. AFS 1999:3 71§ säger att skydden ska användas 

om de inte kan anses uppenbart obehövliga. Förslagsvis bör därför Järntorgets AMP samt ordnings- 

och skyddsregler skrivas om. Istället för att som nu är fallet alltid kräva hjälm bör arbeten och 

situationer som kräver skydden preciseras och i övrigt skall det vara frivilligt att använda efter egen 

riskbedömning. På detta sätt kan motivationen att använda utrustningen när den faktiskt behövs 

förbättras. 

Exempel då hjälm och väst bör krävas: Ställningsarbeten, vistelse utomhus när kran är närvarande. 

Exempel då hjälm och väst inte bör krävas: Invändigt arbete 

5.3.2. Sammanställning av tidigare skyddsrondsprotokoll  

Skyddsronder genomförs regelbundet var fjortonde dag på alla Järntorgets byggarbetsplatser. Vid 

varje tillfälle kontrolleras arbetsmiljön genom att dels söka efter nya brister och dels kontrollera att 

tidigare uppkomna problem åtgärdats. När ronden är klar sammanställer skyddsrondsansvarig vad 

som uppdagats i ett skyddsrondsprotokoll som går ut till samtliga lagbasar på arbetsplatsen via mail 

samt anslås i bodar. I protokollet framstår vilka brister som har uppdagats samt vem det åligger att 

åtgärda bristerna. 

Då samtliga protokoll arkiveras skapas en statistik över vanligen återkommande problem. För att 

kunna fastställa vilka säkerhetsbrister som vanligen förekommer på Järntorgets byggarbetsplatser 

har författaren sammanställt samtliga rapporter från tidigare gjorda skyddsronder på respektive 

objekt. 

5.3.2.1. Sökta parametrar 

 En överblick över vanligen återkommande säkerhetsbrister 

 Fastställa de två vanligaste bristerna 

 Tidåtgång för att åtgärda uppdagade säkerhetsbrister 

5.3.2.2. Verkligt resultat 

Då sammanställningen var klar hade en tidslinje för respektive objekt skapats, se bilaga 1, 2 och 3. 

Linjen visar samtliga punkter som uppkommit i skyddsrondsprotokollen samt tiden det tog för att 

åtgärda bristen. Generellt kunde de två vanligaste säkerhetsbristerna konstateras vara någon form av 

fallrisk eller allmän oordning. Övriga brister som förekommer är bland annat dålig belysning, brister i 

första hjälpen eller brister i brandskyddsutrustning. Utifrån sammanställningen kan det konstateras 

att tiden för att åtgärda uppdagade problem generellt är väldigt lång. 

  

                                                           
10

 Se reservation personlig skyddsutrustning kap 8.1 
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GT 

52% 

5.3.2.2.1. Objekt 1 

Fallriskproblemen lyser starkt och återkommer under nästan hela 

byggtiden i form av avsaknad av skyddsräcken, stora gap mellan 

bjälklag och brygga eller halkrisker. Tillsammans med allmänna 

oordningsnoteringar utgör de 48 % av totala 

arbetsmiljöanmärkningar, se bild 5.3.2.2.1. Noterbart är att det tog 

åtta veckor att markera utrymningsvägarna sen man funnit 

problemet. Kompetensen ansågs länge vara för låg inom första 

hjälpen, brand och arbetsmiljö men ändå tog det tio veckor innan 

kurs genomfördes.   

Lagar och föreskrifter som överträtts11: AFS 1999:3 28 § andra 

stycket, AFS 1999:3 31 § första stycket, AFS 1990:12 26 §, AFS 1981:14 13 §  

Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts12: Allmänt, 

skyddsanordningar, renhållning, ordning på arbetsplatsen 

5.3.2.2.2. Objekt 2 

Allmän oordning i form av brist i städning samt fallrisker då 

diverse ställningar och skyddsräcken måste kompletteras 

är de vanligen förekommande problemen och utgör totalt 

63 % av samtliga noteringar gjorda i protokollen, se bild 

5.3.2.2.2. Värt att notera är att gasoltuberna har förvarats 

felaktigt två gånger och att det båda gångerna krävdes två 

anmärkningar innan problemet åtgärdades.  

Lagar och föreskrifter som överträtts11: AFS 2001:04 8 §, 

AFS 1990:12 26 §, AFS 1981:14 13 §   

Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts12: Allmänt, 

skyddsanordningar, renhållning, ordning på arbetsplatsen, brandfara och brandredskap 

5.3.2.2.3. Objekt 3 

Någon form av brist på skyddsräckena har nästan konstant 

rått. 49 % av anmärkningarna är inom de två mest 

uppmärksammade problemen allmän oordning och fallrisk, se 

bild 5.3.2.2.3. Noterbart är att det tog upp till sex veckor att 

få upp första hjälpen tavlor i såväl trapphus som containrar, 

se bilaga 2. Under denna period saknade alltså arbetsplatsen 

nästan helt akuta hjälpmedel vid olycka. Dessutom tog det 

sex veckor att förbättra brister i staketet runt 

byggarbetsplatsen.  

Lagar och föreskrifter som överträtts11: AFS 1999:3 31 § första stycket, AFS 

1981:14 13 §   

                                                           
11

 Se kap 5.4 för hela paragraftexter 
12

 Se kap 5.5 och 5.6 för hela arbetsmiljö- och ordnings- och skyddsreglertexter. 
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Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts13: Allmänt, 

skyddsanordningar, renhållning, ordning på arbetsplatsen,  

5.3.2.3. Analys 

Många av de problem som antecknas i skyddsrondsprotokollen är små problem så som någon brist i 

ett skyddsräcke, städbehov eller kompletteringsbehov till första hjälpen. Gemensamt för dessa 

åtgärder är att tiden det tar för att åtgärda dem inte är så lång utan något som lätt skulle kunna 

åtgärdas redan samma dag som problemet upptäcks. I många fall görs detta inte utan problemet 

kvarstår både en och två skyddsronder senare. 

5.3.2.4. Identifierade nyckelproblem 

 Punkter i skyddsrondsprotokollet åtgärdas inte omgående 

 Generellt råder brister i ställning och fallskydd samt allmän oordning 

5.3.2.5. Förslag på åtgärder 

5.3.2.5.1. Åtgärdstid 

För att få åtgärder att ske snabbare måste det till en attitydförändring. Då någonting som brister i 

säkerhet uppdagas bör det för samtliga på arbetsplatsen vara prioriterat att förbättra situationen, 

oavsett grad på problemet. Klarare direktiv måste komma från ledningen att behandla 

säkerhetsfrågor med förtur.  

5.3.2.5.2. Brister i ställning, fallskydd samt allmän oordning 

Se kap 5.3.1.5.3 och 5.3.1.5.4 för åtgärder 

  

                                                           
13

 Se kap 5.4 för hela paragraftexter 
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5.4. Intervjuer 
Platschefen på arbetsplatsen är BAS-U vilket innebär att han personligen är ansvarig för arbetsmiljön 

för alla de som befinner sig på området. Ute i produktion rör sig olika hantverksgrupper parallellt 

oberoende och beroende av varandra för att bidra med sin del av kompetens till den slutliga 

produkten, deras uppgift är att följa BAS-Us direktiv samt arbete för att bra arbetsmiljö uppstår, se 

kap 5.1.1.1.3. En del av hantverkarna är anställda av Järntorget direkt och andra är där som 

underentreprenörer inköpta för att utföra endast ett eller flera specifika moment. Samtliga av dessa 

karaktärer, platschef, hanterkare Järntorget och UE, befinner sig dagligen under en längre eller 

kortare period på byggarbetsplatsen. Detta betyder att samtliga också har en uppfattning om hur bra 

säkerhetsarbetet fungerar.  

För att skapa en bild av hur arbetstagarna som dagligen befinner sig ute i produktion upplever 

arbetsmiljön och säkerheten har författaren genomfört intervjuer på respektive objekt med ovan 

nämnda karaktärer. Se även kap 4.1.4  för tydligare beskrivning av karaktärerna. 

5.4.1.1. Sökta parametrar 

 Finna vilka krav på regler och rutiner angående säkerhet som hantverkarna upplever ställs 

från platsledningen 

 Finna hur gällande säkerhetsregler förmedlas från såväl platsledning till hantverkarna som 

mellan hantverkarna själva samt hur väl rutinen fungerar 

 Fastställa hur kommunikationen fungerar mellan hantverkare och platsledning 

 Fastställa hur den allmänna inställningen är till säkerhetsarbete är från såväl platsledning 

som hantverkare 

 Fastställa hur väl arbetstagarna anser att den allmänna ordningen är 

 Fastställa hur säkra arbetstagarna anser att tillgängliga maskiner och ställningar är 

 Fastställa att skyddsombudsrollen fungerar på varje arbetsplats 

5.4.1.2. Verkligt resultat 

5.4.1.2.1. Krav och regler 

På frågan om vilka krav och regler som ställs från Järntorget på säkerhetsarbete svarar de flesta 

hjälm, skor och väst. En del nämner övrig utrustning vid behov samt diverse utbildningar för tunga 

lyft eller heta arbeten. 

”Spiktramp, stålhetta, varselväst och hjälm”, hantverkare Järntorget. 

Enighet råder i att man trots dessa kunskaper ofta åsidosätter gällande krav, framförallt hjälm och 

väst då de i vissa moment anses överflödiga och snarare har en hindrande funktion än skyddande. 

”Hjälm till och från arbetsplatsen är larvigt. Ingenting kan hända på vägen dit”, hantverkare 

Järntorget. 

”När fasaden är klar, kran, ställning är borta och så vidare sitter hjälmen mest på huvudet och 

skramlar. Jobbar man inte på olika nivåer och har något över sig kan en hjälm mer bli farlig istället för 

att hjälpa till”, arbetsledare Järntorget. 
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Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts14: Allmänt, Personlig 

skyddsutrustning  

5.4.1.2.2. Hur informeras hantverkare om gällande säkerhetsregler 

I kontraktet med respektive underentreprenör samt i Arbetsmiljöplanen står det att var och en som 

är ny på arbetsplatsen skall anmäla sig på platskontoret innan arbetet börjar och få en genomgång av 

gällande säkerhetsregler. Då genomgången är klar skall var och en signera ett papper att man är 

informerad om arbetsplatsens ordnings- och skyddsregler. 

I praktiken sköts detta så att nyanlända får ett fyrasidigt dokument med arbetsplatsens ordnings- och 

skyddsregler som det är upp till var och en att läsa igenom så noggrant som han eller hon behagar. 

De intervjuade hantverkarna erkänner att detta papper inte alltid läses igenom noggrant eller över 

huvud taget då gällande rutiner är i stort sett lika från arbetsplats till arbetsplats. Med andra ord 

signeras pappret utan att part tagit del av de ordnings- och skyddsregler som gäller. De flesta är 

överrens om att en muntlig genomgång skulle vara ett bra komplement till redan gällande rutiner. 

”Man får en lunta med papper när man börjar på arbetsplatsen, som om han har gjort sitt”, 

hantverkare Järntorget. 

”Papper inte den bästa metoden. Finns inte intresse läses det inte”, hantverkare Järntorget. 

Ett problem rådde för framförallt lärlingar som ingen hade fått ta del av gällande ordnings- och 

skyddsregler. Detta var aktuellt för både objekt 1 och 2. 

”Vet jag faktiskt inte. Kommit in och kört liksom. Har inte skrivit på och tagit del av eller sett några 

ordningsregler innan arbetet påbörjades. Gör bara småjobb, kommer och går bara”, UE lärling. 

Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts14: Allmänt, Under-

/sidoentreprenör, Anmälan, Identifikation.  

5.4.1.2.3. Hur sker kommunikationen mellan olika yrkesgrupper 

Ute på bygget sker den mesta kommunikationen direkt mellan yrkesgrupperna i den mån det går. 

Ofta är kontakten bristfällig mellan yrkesgrupper som inte är beroende av varandra för att kunna 

utföra ett visst moment. Då mycket utländsk arbetskraft förekommer är direkt kommunikation ibland 

omöjlig då språkkunskaper saknas i så väl svenska och engelska, i dessa fall måste även små problem 

gå via platsledningen. Detta upplevs inte bara som frustrerande utan även som en säkerhetsfara. En 

incident uppstod på ett av objekten när kranföraren inte pratade samma språk som övriga och 

började sänka lasten innan order getts.  

5.4.1.2.4. Kommunikation mellan hantverkare och platsledning 

Här råder tydliga meningsskiljaktigheter mellan hantverkare och platsledning. Många hantverkare är 

överrens över att responsen uppifrån är väldigt vag när det kommer till säkerhetsfrågor och att man 

måste tjata och trycka på länge innan en förändring sker. Framförallt är uppfattningen att ju mer det 

kostar desto svårare är det att få något att gå igenom. 

”man får väga sig fram lite grand känns det som”, hantverkare Järntorget.  

                                                           
14

 Se kap 5.5 och 5.6 för hela arbetsmiljö- och ordnings- och skyddsreglertexter. 
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”Men ibland går det igenom. Beror på kostnaderna, pengar styr åtgärderna”, hantverkare Järntorget. 

”Kostnadssak, det är det man får höra i alla fall. Tjatar man tillräckligt länge blir det effekt”, 

hantverkare Järntorget. 

Från ledningens sida är uppfattningen den motsatta. Man är överrens om att säkerhetsfrågor 

prioriteras och att möjliga åtgärder vidtas om problem upptäcks. 

”Skyddsombudet har aldrig blivit nekad någonting, bra att han säger till”, platschef. 

5.4.1.2.5. Attityd till säkerhetsarbete 

Samtliga som blev intervjuade hävdar att säkerhetsarbetet är viktigt för dem. Dock kan 

platsledningen ibland känna att bemötandet kan vara ganska tråkigt och negativt när frågan kommer 

på tal. Likaså känner hantverkarna att ledningen ibland strävar emot och inte lyssnar då de tar upp 

problem som uppmärksammats på arbetsplatsen. 

”Man skulle kunna bli bättre på gehör när man säger till om någonting. Ta UE på allvar när de säger 

till”, UE. 

Nonchalant nick. Lite gäspande och tråkiga bemötande. De är medvetna om att om PC kommer och 

pratar rör det sig inte om kaffebjudning”, platschef. 

5.4.1.2.6. Allmän ordning 

Åsikterna om den allmänna ordningen varierar ganska brett oavsett position på arbetsplatsen. 

”Ganska bra. Varit med om värre”, UE objekt. 

”UE städar inte”, platschef. 

Lagar och föreskrifter som överträtts15: AFS 1999:3 18 §   

Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts16: Allmänt, ordning 

på arbetsplatsen. 

5.4.1.2.7. Maskiner och ställningar 

Förutom problemen med ställningarna som rådde på objekt 1 under första skyddsronden se kap 

5.3.1.2.1, finns inga större klagomål på dem förutom att de kanske inte alltid är de mest moderna. 

Angående maskinerna så har det på två av objekten borttagits skydd från klyvsågen för att kunna 

kapa 1,2 meters skivor. Detta är inte tillåtet ur arbetsmiljösynpunkt och arbetsmiljöverket har sett 

åtgärden på båda objekten, dock har ingen av sågarna varit i bruk under arbetsmiljöverkets besök så 

ingen rapport har skrivits. 

”Sågen. Alla måste förstå att tar man bort måste man sätta tillbaka. Egentligen får skyddet inte tas 

bort! 1.20 skivorna är problemet, går inte att klyva på mitten med skydd på”, hantverkare Järntorget. 

                                                           
15

 Se kap 5.4 för hela paragraftexter 
16

 Se kap 5.5 och 5.6 för hela arbetsmiljö- och ordnings- och skyddsreglertexter. 
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Övriga maskiner och utrustning som börjar bli gammal har hantverkare från Järntorget försökt få nya 

ersatta med nya men de har upplevt ett motstånd från platsledningen. Platsledningen själv känner 

inte till detta problem utan anser att man köper in nytt då förfrågan kommer. 

”Inte värt att skaffa så mycket hjälpmedel för en så liten åtgärd. Bättre att slå ihop en ställning 

istället för att köpa in en dyr”, känslan hantverkare Järntorget får då han rapporterar att hjälpmedlet 

är bristfälligt. 

”Ja. Ergonomiskt anpassade efter arbetsuppgifterna. Snålar inte i arbetsledningen om bra utrustning 

finns”, platschef. 

Lagar och föreskrifter som överträtts17: AML kap 3 12 §, AFS 1990:12 26 §, AFS 1981:14 13 §   

Arbetsmiljöplan samt ordnings- och skyddsregler från Järntorget som överträtts18: Allmänt, 

Skyddsanordningar 

5.4.1.2.8. Skyddsombud 

Rollen fungerar bra på två av tre objekt där skyddsombud finns. Skyddsombuden rapporterar brister 

och deltar i skyddsronder precis så som det skall vara. På det tredje objektet saknas dock 

skyddsombud helt. Uppskriven på uppgiften står samma namn som på ett av de andra objekten men 

personen i fråga är inte medveten om detta. 

”Det finns inget skyddsombud”, arbetsledare. 

Lagar och föreskrifter som överträtts17: AML Kap 6 2 § första stycket  

5.4.1.3. Analys 

I regel verkar kunnandet om den specifika ordnings- och skyddsverksamheten bland hantverkarna 

vara låg. Nyanlända underentreprenörer skriver under gällande ordnings- och skyddsregler utan att 

lägga någon större vikt vid att läsa igenom dem och vissa kommer inte ens så långt. Detta innebär 

problem dels för hantverkarna som inte är underrättade om vilka skyldigheter de har samt för BAS-U 

som vid olycka saknar dokument på att han delget nyanlända gällande säkerhetsregler. 

De flesta, hantverkare som ledning tycker att kraven på hjälm och väst borde minskas då det under 

alla arbetsmoment inte kan motiveras som nödvändigt. 

Kommunikationen mellan olika arbetsgrupper blir en svårighet när språkkunskaperna inte är 

tillräckliga. Problemet blir även en säkerhetsrisk då order och direkta tillsägelser inte blir förstådda. 

Att platsledningen och hantverkarna har olika uppfattning om hur bra kommunikationen fungerar 

mellan dem samt hur säkerhetsarbetet sköts är inte positivt och kommer alltid att leda till att en av 

parterna känner sig missförstådd. Att ledningen inte lyssnar på synpunkter från UE blir ett problem 

som skapar ”vi mot dem”-känsla. Detta tillsammans med att delade meningar råder mellan ledning 

och arbetstagare om kvalitén på säkerhetsarbetet kan leda till onödiga konflikter.  

                                                           
17

 Se kap 5.4 för hela paragraftexter 
18

 Se kap 5.5 och 5.6 för hela arbetsmiljö- och ordnings- och skyddsreglertexter. 
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Maskiner som modifieras så det inte håller säkerhetskraven skall aldrig accepteras. Dessvärre har 

hantverkarna som gjort modifieringen känt sig tvingade att utföra den då arbetsuppgiften annars 

hade varit omöjlig att utföra.  

Skyddsombud skall enligt lag finnas på varje arbetsplats med fler än fem arbetstagare enligt AML kap 

6 2§. Varför en arbetsplats saknar skyddsombud kan bero på missförstånd men är definitivt ett 

problem som måste åtgärdas. 

5.4.1.4. Identifierade nyckelproblem 

 Hjälm och västkrav 

 Folk har inte tagit del av eller läst gällande ordnings- och skyddsregler 

 Språkkunskaper 

 Allmän oordning och modifiering av ställningar samt skyddsräcken 

 Maskiner som är otillräckliga för uppgiften 

 Avsaknad av skyddsombud 

5.4.1.5. Förslag på åtgärder 

5.4.1.5.1. Hjälm och västkrav 

Se kap 5.3.1.5.5 för åtgärd till problemet. 

5.4.1.5.2. Ordnings- och skyddsregler 

Ordnings- och skyddsreglerna varierar väldigt lite från arbetsplats till arbetsplats. Därför är det svårt 

att motivera nyanlända hantverkare att läsa igenom de specifika bestämmelserna för ett speciellt 

objekt. Istället för att endast delge reglerna skriftligt bör det även ske muntligt. I samband med 

startmötet för varje entreprenör bör man även gå ut och titta på bygget på en så kallad 

säkerhetsrunda där man visar hur säkerhetsarbetet bedrivs. 

5.4.1.5.3. Språkkunskaper 

Ett minimikrav bör införas i kontraktshandlingarna till underentreprenörerna att åtminstone lagbas 

och/eller någon av hantverkarna som är på plats behärskar antagligen svenska eller engelska. På 

centrala roller som kranförare bör detta krav absolut finnas. Denna metod tillämpar Hamid Karim 

projektledare hos Bjerking när han gör en upphandling. 

5.4.1.5.4. Kommunikationssvårigheter mellan platsledning och hantverkare 

Rutinen finns redan att man en gång i veckan sitter ner på ett byggmöte och diskuterar hur arbetet 

flyter på. Diskussioner om hjälpmedel och maskiner berörs under mötena men uppenbarligen inte i 

tillräcklig omfattning. Det som krävs är ökad tydlighet. Hantverkarna måste vara tydligare och 

motivera varför ny utrustning behövs. Ledningen skall då inom bestämd tid lämna svar på frågan 

samt motivering till taget beslut. Förslagsvis bör ett dokument upprättas där hantverkare kan fylla i 

uppkomna behov istället för att allt sker muntligt och därav lätt glöms bort. 

5.4.1.5.5. Allmän ordning och modifiering utav ställningar 

Se förslag kap 5.3.1.5.3 och 5.3.1.5.4 

5.4.1.5.6. Otillräckliga maskiner för uppgiften 

Problemet med klyvsågen kan lösas på två sätt. Antagligen införskaffar man en ny som klarar av att 

klyva 1.20 skivor eller så upphandlar man endast skivor av storlek som aktuell maskin klarar av utan 
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att modifieras. Det senare alternativet skall tillämpas på ett av objekten. Då maskiner anses 

otillräckliga bör dokumentet som föreslagits i kap 5.4.1.5.4 ”kommunikationssvårigheter mellan 

platsledning och hantverkare” tillämpas. 

5.4.1.5.7. Avsaknad skyddsombud 

Problemet har bara en lösning. Ett skyddsombud måste tillsättas då detta annars bryter direkt mot 

AML kap 6, 2§.  
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5.5. Överträdda lagar och föreskrifter 

AFS 1981:14 13 §  

Om skyddsanordning tillfälligt måste tas bort för att arbete skall kunna utföras, får detta göras endast 

efter medgivande från arbetsledningen. Särskilda försiktighetsåtgärder skall vidtas och anordningen 

skall sättas tillbaka snarast möjligt.  

AFS 1990:12 26 § 

 En ställning skall kontrolleras innan den tas i bruk. Den skall fortlöpande kontrolleras under 

användningstiden. Förband, stag, förankringar och liknande får inte ändras eller tas bort utan särskilt 

medgivande av arbetsgivaren. 

AFS 1999:3 57 §  

Risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå skall vara förebyggd. Om det behövs skall 

skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Skyddsräcken skall vara 

hållfasta och tillräckligt höga samt ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare eller ge 

motsvarande skydd. Skyddsräcken skall vara helt inklädda om det förekommer lösa föremål som kan 

vålla skada om de faller genom skyddsräckena.  

AFS 1990:12 4 §  

Det skall finnas lämplig tillträdesled och där det behövs lämplig transportled till varje del av ett 

ställningslag där arbete skall utföras. En ställning som i längdled består av två eller flera fack skall 

vara utförd så att tillträde kan ske på betryggande sätt till varje fack. Vid omfattande arbete skall 

tillträdesled till högre eller lägre plan normalt utgöras av trappa eller landgång. Vid omfattande 

arbete på stor höjd skall utöver trappor finnas tillgång till hiss. 

AFS 1990:12 29 §  

Då en ställning står vid vatten, väg, gata, järnväg, kranspår eller intill starkströmsanläggning skall 

skydd ordnas mot de särskilda risker som kan uppkomma därav. 

AFS 1999:3 18 § 

De som driver verksamhet på det gemensamma arbetsstället skall medverka till att god ordning råder 

och att byggarbetsplatsen inte onödigtvis belamras med material, redskap, emballage, avfall och 

liknande. Regelbunden städning skall utföras. 

AFS 1999:3 52 §  

Sådana utstickande eller uppåtriktade byggnadsdelar eller föremål som är spetsiga eller vassa skall 

avlägsnas eller förskyddas om det behövs för att undvika olycksfall. 

AFS 2001:4 8 § 

Gasflaskor med tillhörande utrustning skall hanteras och förvaras på ett från säkerhetssynpunkt 

lämpligt sätt. 

I arbetslokal får endast finnas det antal gasflaskor som behövs för arbetets utförande. 

Varningsskylt för gasflaskor skall finnas uppsatt i anslutning till dörren till lokal eller annat utrymme 

där flaskor förvaras. Varningsskylt skall även finnas invidflaskors uppställningsplats om flaskorna inte 

är väl synliga. 
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AFS 1999:3 71 § 

 Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta skall användas 

om det inte är uppenbart obehövligt. Vid arbete på isbelagt vatten skall finnas tillgång till isdubbar, 

isbroddar, flytväst och livlina. I övrigt skall personlig skyddsutrustning användas när det behövs. 

AFS 1999:3 28 § andra stycket 

Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser skall markeras med skyltar. Dessa 

skyltar skall vara tillräckligt hållbara och placeras på lämpliga platser.   

AFS 1999:3 31 § första stycket 

Första hjälpen skall kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen skall alltid kunna 

tillkallas. I den utsträckning som motiveras av verksamhetens art och omfattning skall det finnas 

utrymmen för första hjälpen. Utrustning och utrymmen för första hjälpen skall vara utmärkta med 

skyltar 

AFS 2005:17 4 § c) 

Om en bedömning, enligt 4 § i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4), visat att det 

finns risk för att luftförorening förekommer på en arbetsplats, skall arbetet ordnas, utföras och följas 

upp så att halten luftförorening i andningszonen blir så låg som det är praktiskt möjligt. Härvid skall 

de förebyggande åtgärder som anges i a–e övervägas i den ordning de är uppställda. 

c) Förorenad luft omhändertas genom processventilation vid den plats där luftföroreningen 

uppkommer. Detta gäller, när så behövs, även vid slutet system eller utrymme, särskild lokal, del av 

lokal, avskild plats eller maskin och annan teknisk anordning. 

AFS 2005:17 6 § 

Om åtgärder enligt 4 § a–e eller 5 § inte kan vidtas eller är otillräckliga, skall lämplig personlig 

skyddsutrustning användas. Arbetet skall planeras och utföras så att skyddsutrustningen kan 

användas effektivt och med minsta möjliga olägenhet för användaren. 

AML Kap 2 7 §  

Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig 

skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.  

AML kap 3 12 §  

Den som råder över ett arbetsställe skall se till att det på arbetsstället finns sådana fasta anordningar 

att den som arbetar där utan att vara arbetstagare i förhållande till honom inte utsätts för risk för 

ohälsa eller olycksfall. Han skall även se till att andra anordningar som finns på arbetsstället kan 

användas utan sådan risk.  

Den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder 

som behövs i detta arbete. (Paragrafen ändrad genom 1994:579) 

AML Kap 6 2 § första stycket 

På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, skall det bland arbetstagarna 

utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombud skall utses även på ett annat 

arbetsställe, om arbetsförhållandena kräver det. För skyddsombud bör ersättare utses. 
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5.6. Överträdelser mot Järntorgets Arbetsmiljöplaner 

Skyddsanordningar 

Innan ett arbete påbörjas skall man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta 

och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring 

arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig. 

Observera 

Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa 

den. 

Om skyddsanordning inte omedelbart kan återställas skall detta rapporteras till arbetsledningen och 

BAS-U (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 §2). 

Ordning på arbetsplatsen 

God ordning skall gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra 

många olyckor. I personalutrymmen skall ordnings- och skötselföreskrifter noga efterlevas. 

Personlig skyddsutrustning 

Skyddshjälm, varselklädsel/väst, samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta skall alltid 

bäras såvida samordningsansvarige inte uttryckligen medger annat. 

Övrig anbefalld skyddsutrustning skall även bäras. 

Under-/sidoentreprenör 

Under-/sidoentreprenör skall tillse att den egna personalen får del av dessa regler. (ordnings och 

skyddsregler).  

Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga 

skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och 

underhålles. 

Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får inte ske utan överenskommelse med BAS-U 

Brandfara och brandredskap 

Gasflaskor/gasolflaskor/brännbara vätskor skall förvaras i skyltade & ventilerade containers 

minimum 6 meter från övrig verksamhet (skyltning är som info till räddningstjänsten). 

Anmälan 

Alla personer som skall arbeta i projektet eller beträda arbetsområdet skall anmäla sig på 

platskontoret. 

När man kommer till arbetsplatsen första gången skall man av entreprenören få en genomgång av 

projektets arbetsplatsrutiner inklusive skydds- och ordningsregler. Genomgången skall avslutas med 

att man själv signerar på ett dokument att man har tagit dela av och förstått projektets 

arbetsplatsrutiner. 

Identifikation 

ID 06 – krav gäller i projektet. 
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Entreprenören skall kontinuerlig ha kontroll över vilka personer som befinner sig på plats. 

Entreprenören skall också etablera och underhålla en anhörighetslista för alla personer i projektet. 
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5.7. Överträdelse mot Järntorget ordnings- och skyddsregler 

Allmänt 

Samtliga entreprenörer är skyldiga att följa gällande arbetsmiljöföreskrifter, skyddsregler samt de 

avtal m.m. som speciellt utfärdades för arbetsobjektet i fråga. 

Personlig skyddsutrustning 

Skyddsutrustning tillhandahålles av respektive arbetsgivare/entreprenör för sina anställda. Ansvaret 

att den personliga skyddsutrustningen används åligger respektive arbetsgivare. 

skyddsskor, skyddshjälm och varselväst/varseljacka är obligatoriskt inom arbetsområdet. När det 

behövs skall andningsskydd, hörselskydd, skyddsglasögon, handskar, livlina mm användas. 

Skyddsanordningar 

Du skall själv kontrollera att det finns skyddsanordningar och ev. avspärrningar innan Du påbörjar ditt 

arbete. Om sådana saknas är du skyldig att säga till arbetsledningen innan arbetet påbörjas. 

Exempel på skyddsanordningar är skyddsräcke och olika typer av maskinskydd. 

Om Du måste ta bort en skyddsanordning för att utföra ett arbete är Du personligen ansvarig för att 

det sätts tillbaka. 

Transportvägar och tillträdesleder 

Du får inte blockera en transportled. 

Använd de tillträdesleder, trappor, hissar och landgångar som är byggda för Din skull. Stege skall inte 

användas som tillträdesled utan endast till korta tillfälliga arbeten. 

Renhållning 

Varje yrkesgrupp skall dagligen ta hand om sina sopor och överblivet material och lägga det i 

källsorteringskärlen (om sådan finnes) eller på anvisad plats. 
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6. Slutsatser 
De slutsatser som författaren kommit fram till under arbetets gång är att fokus och inställning till 

säkerhetsarbetet generellt är bristande från såväl hantverkare som arbetsledning. Detta 

framkommer framförallt under skyddsronder som är avsedda att vara det tillfället då säkerheten 

verkligen ses över men istället blir en genomgång av bygget där man diskuterar byggnadstekniska 

frågor och endast sekundärt berör säkerheten. 

Problemet ser ut att bottna redan i projekteringen. Ingen tid läggs ner på individuella 

arbetsmiljöplaner eller specifika riskåtgärder utan det mesta standardiseras. Denna attityd 

fortplanterar sig sedan genom organisationen ner till enskild hantverkare som inte finner någon nytta 

av att läsa gällande ordnings- och skyddsregler då dessa ändå är i stort sett lika på samtliga 

arbetsplatser.  

Om en attitydförändring kan ske från toppen så att platsledning och hantverkare känner att 

arbetsmiljön är prioriterad så kan identifierade nyckelproblem i kapitel 5 med stöd av föreslagna 

åtgärder förbättras. Platsledningen måste känna att Järntorget vill uppnå optimalt säker arbetsmiljö 

för att sedan kunna föra detta vidare ut på arbetsplatsen.  Görs detta kommer engagemanget i det 

befintliga kontrollsystemet skyddsronder att öka och acceptansen till underlåtelse att följa AML, 

AFS:ar, AMP och ordnings- och skyddsregler kommer sjunka.  

Trots ovan nämnda skall det inte glömmas att Järntorgets arbetsplatser fungerar bra. Stämningen är 

god, kommunikation mellan platsledning och hantverkare råder samt olyckorna är få. Av de 

intervjuade personerna har ingen varit med om något större tillbud, incidenterna som uppstått har 

varit med kranföraren, kap 5.4.1.2.3, samt att en hantverkare ramlat från en bock. 

Sammanfattningsvis är det alltså bra med potential att bli bättre!  
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7. Rekommendationer 
Med hänsyn till egna iakttagelser och genomförda intervjuer rekommenderar författaren Järntorget 

att genomföra framförallt följande: 

 Få säkerheten prioriterad på skyddsronderna. Ställ som krav i kontraktet att olika 

underentreprenörer skall delta för att få varierade synvinklar. Inför rutinen att ett möte skall 

hållas efter ronden där protokollet gås igenom och åtgärdsansvar delegeras. 

 Inför muntlig genomgång av säkerhetsarbetet till redan rådande rutin för ordnings- och 

skyddsregler. Gå även igenom bygget i samband med uppstartsmötet så en visuell uppfattning 

om säkerhetsarbetet kan skapas då nya underentreprenörer anländer. 

 Ändra på policyn för väst och hjälm19. Kravet att alltid bära dem behöver inte finnas då ingen lag 

säger detta. Motiveringen att använda skydden när de verkligen behövs kan troligtvis bli större 

om krav som kan uppfattas som onödiga när skydden inte behövs tas bort. 

 Inför krav i kontraktshandlingarna att någon som befinner sig på arbetsplatsen alltid skall 

behärska minst engelska. 

 Säkerställ att aktiva skyddsombud verkligen finns på samtliga arbetsplatser. 

                                                           
19

 Se reservation personlig skyddsutrustning kap 8.1 
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8. Reservationer 

8.1. Personlig skyddsutrustning 
Exakta konsekvenser av en omskrivning där arbeten som kräver hjälm och väst preciseras och övrigt 

användande av utrustningen sker efter egen bedömning har inte undersökts då det ligger utanför 

ramen av arbetet. En sådan undersökning bör göras innan förslaget tas i bruk. 

Tanken med förslaget är att lysa upp problemet med användningen av utrustningen då överträdelser 

i bruket av redskapen uppenbarligen sker.  
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Bilaga 4 
Frågeformulär underentreprenör 

Namn: 

Yrke: 

Antal år inom branschen:  

Aktuell arbetsplats: 

Datum:  

Regler och rutiner 
1. Vilka är kraven från Järntorget angående säkerhet och arbetsmiljö? 

i. Vilka anser du bra? 

ii. Vilka anser du mindre bra/onödiga? 

iii. Förslag på förbättringar/bättre rutiner? 

2. Vilka är kraven från er organisation angående säkerhet och arbetsmiljö? (personlig 

skyddsutrustning etc) 

i. Vilka anser du bra? 

ii. Vilka anser du mindre bra/onödiga? 

iii. Förslag på förbättringar/bättre rutiner? 

3. Vilka rutiner/metoder finns mellan ”arbetare” på arbetsplatsen för att följa/medla 

säkerhetsfrågor? 

i. Vilka anser du bra? 

ii. Vilka anser du mindre bra/onödiga? 

iii. Förslag på förbättringar/bättre rutiner? 

4. Vad är ditt ansvar gällande säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatsen? 

5. Hur ofta händer det att du ser en uppenbar säkerhetsbrist på arbetsplatsen? 

i. Vad gör du om du ser en sådan? 

ii. Om ingenting, varför? 

6. När kom du till aktuell arbetsplats? 

i. Har du blivit informerad om säkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete från 

Järntorget? 

a. Om ninte, hur tror du är bästa sett att ge UE denna  

information? 

b. Hur lång tid tog det innan du fick dessa genomgångar? 

ii. Hur länge blir du kvar på aktuell arbetsplats? 

7. Hur blir du informerad om säkerhetsregler och arbetsmiljö på den här arbetsplatsen? 

i. Vilka metoder anser du vara bra? 

ii. Vilka metoder anser du vara dåliga/onödiga? 

iii. Är genomgångarna nog? 

iv. Förbättringar? 
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Järntorgets krav 
8. Är det svårt som UE att leva upp till Järntorgets krav vad gäller säkerhet och skydd? 

i. Om ja, varför? 

ii. Förslag på åtgärd? 

9. Anser du att attityden från Järntorget till UEs säkerhet är densamma som till Järntorgets 

egen personal? 

i. Hur skiljer den sig? 

10. Ser du någon skillnad mellan Järntorget och andra entreprenörer (JM, Skanska) gällande 

säkerhet och arbetsmiljö? 

i. Vad gör Järntorget bättre? 

ii. Vad gör Järntorget sämre? 

 

Ordning på arbetsplatsen 
11. Hur anser du att den allmänna ordningen är på arbetsplatsen? 

i. Om du tycker det är för rörigt, åtgärdar du det? 

ii. Om ninte, varför? 

iii. Vem ansvarar för att den allmänna oordningen åtgärdas? 

iv. Tror du allmän oreda leder till skador? 

Attityd 
12. Vad anser du är den allmänna attityden till säkerhetsarbetet? (positiv/negativ) 

i. Om negativ, hur kan man ändra på detta? 

ii. Är det någon skillnad på Järntorgets och UEs attityd? 

13. Vad är din attityd till säkerhet och arbetsmiljö? 

i. Följer du alltid alla regler/skyltar vad gäller säkerhet? (skyddsutrustning 

etc…) 

ii. Om ninte, varför inte? 

14. Följer arbetstagare i allmänhet regler/skyltar vad gäller säkerhet? 

i. Om ninte, varför tror du det är så? 

15. Hur upplever du din chefs attityd till säkerhet? 

i. Smittar denna attityd av sig till dig och dina arbetskamrater? 

16. Hur bra anser du att den generella kontakten mellan olika arbetsgrupper är på 

arbetsplatsen? 

i. Tror du ökad kommunikation mellan arbetsgrupperna skulle höja  

säkerheten? 

ii. Tror du ökad kommunikation mellan arbetsgrupperna skulle höja den 

allmänna ordningen? 

Farliga moment 
17. Har/Känner du någon gång i något moment att du utsätts för fara när du gör ett arbete för 

Järntorget? 
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i. Genomför du momentet ändå? 

ii. Finns det något sätt att göra momentet säkrare? 

iii. Säger du till någon (skyddsombud) om detta? 

a. Om ja, åtgärdades problemet? 

18. Anser du att Järntorgets säkerhetsutrustning är tillräcklig? (fallräcken etc) 

i. Om ninte, vad är bristfälligt? 

Tillbud 
19. Hur ofta är du med om/ser ett tillbud/olycka? 

i. Vilken grad är dessa på? 

ii. Rapporterar du tillbud? 

iii. Om ninte, varför? 

iv. Finns det något sätt att öka/motivera anmälningar av tillbud? 

v. Har det varit mycket tillbud/olyckor på denna arbetsplats? 

Aktuell arbetsplats 
20. Hur upplever du att säkerheten är på den här arbetsplatsen? 

i. Finns det någonting som skulle kunna göras bättre? 

ii. Hur gör man det bättre? 

21. Hur är kommunikationen mellan arbetare på aktuell arbetsplats? 

22. Vad fungerar bäst på den här arbetsplatsen angående säkerhet och arbetsmiljö? 

23. Vad fungerar sämst på den här arbetsplatsen angående säkerhet och arbetsmiljö? 

i. Vilka åtgärder kan man vidta mot detta? 

Allmänt 
24. Vad kan man göra för att höja säkerhet och arbetsmiljö generellt på Järntorgets 

arbetsplatser? 

i. Tror du detta skulle ha någon effekt mot olyckor/tillbud i allmänhet? 

25. Vad kan man göra för att öka kommunikationen mellan olika arbetsgrupper på Järntorgets 

arbetsplatser? 

26. Sätter du ALLTID tillbaka eventuell skyddsutrustning (skyddsräcke etc.) som du av någon 

anledning tvingats ta bort? 

a. Om inte, varför? 

27. Trivs du på din arbetsplats? 

i. Varför gör/gör du inte det? 
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Övrigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill inte att mitt namn    jag godkänner att mitt 

används i citat etc    namn används i  citat etc 

 _________________________   _____________________  

Underskrift Underskrift 

 

Jag godkänner att mitt namn används 

för citat etc vad gäller följande frågor: _________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _________________________  

Underskrift 

Jag vill inte att mitt namn används 

för citat etc vad gäller följande frågor: ___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 _________________________  

Underskrift 
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Bilaga 5 
Frågeformulär platschef 

Namn: 

Platschef sedan (år): 

Antal platschefsjobb: 

Aktuell arbetsplats: 

Datum:  

Regler och rutiner 
1. Vilka är kraven från Järntorget att du skall göra för arbetsmiljö och säkerhetsarbetet? 

i. Är det några krav du gillar bättre? 

ii. Är det något krav du tycker är onödig/inte fungerar? 

a. Vad skall man göra istället? 

2. Finns det några rutiner från Järntorget som är ”frivilliga” att använda? 

i. Vilka använder du? 

ii. Varför använder du dessa? 

3. Har du några ”egna” rutiner som du tillämpar angående arbetsmiljö och säkerhet på dina 

arbetsplatser (Inte givna av Järntorget)? 

i. Hur utvecklade du denna rutin?(erfarenhet, såg någon annan…) 

ii. Tror du denna rutin kan tillämpas på samtliga arbetsplatser? 

4. Hur förmedlar du säkerhetsinstruktioner till de som vistas på bygget? 

i. Är detta sättet det du blivit lärd att använda? 

ii. Är det här sättet det ultimata? 

iii. Finns det något bättre sätt enligt dig/ Hur vill du göra det? 

5. Hur informeras nytillkomna underentreprenörer om säkerhetsarbetet? 

i. Sker detta alltid med alla UE? 

ii. Finns det något sätt att förbättra informationen till nyanlända UE? 

iii. Är UE generellt bra på att följa de regler som gäller på din arbetsplats? 

iv. Tror du det finnas något sätt att förbättra UEs attityd till Järntorgets 

säkerhetsarbete? 

 

Ordning på arbetsplatsen 
6. Hur anser du att den allmänna ordningen på dina byggen är? 

i. Händer det att du behöver påpeka att det är för rörigt? 

a. I så fall, åtgärdas det? 

7. Anser du att hjälpmedel (maskiner, ställningar) är lämpliga sett ur säkerhetsperspektiv? 

i. Tror du det finnas några bättre rutiner för att göra hanteringen säkrare? 
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Skyddsronder 
8. Följer du själv med på skyddsronder? 

i. Hur ofta görs skyddsronder på dina arbetsplatser? (aldrig mer sällan än…) 

ii. Vilka är åtgärderna om ett fel i säkerheten upptäcks? 

iii. Vad görs om felet inte är åtgärdat nästa gång inspektion sker? 

9. Hur ofta är du själv ute och kontrollerar/inspekterar bygget? (inte i säkerhetssyfte) 

i. Vilka är åtgärderna om en säkerhetsbrist upptäcks på dessa rundor? 

Attityd 
10. Hur viktigt tror du att arbetarna anser säkerhetsarbetet? (onödigt jobb, bra etc) 

i. Vad är det ”vanligaste” bemötandet du får när säkerhetsfrågor kommer på 

tal? 

ii. Tror du det finns något sätt att ändra en negativ attityd mot säkerhet till en 

positiv? 

iii. Är det någon skillnad på Järntorgets och UEs attityd? 

11. Hur bra anser du att underentreprenörer anpassar sig efter Järntorgets regler och 

säkerhetsarbete? 

i. Vad är det vanligaste (om sådana förekommer) problemen med UE? 

ii. Förslag på åtgärder? 

12. Hur viktigt är säkerhetsarbetet för dig? 

i. Tror du din attityd till säkerhet smittar av sig till arbetarna? 

Skyddsombud 
13. Hur stort inflytande har ett skyddsombud på dina arbetsplatser? 

i. Tror du skyddsombudet ser sin roll som viktig? 

Tillbud  
14. Hur ofta sker tillbud på dina arbetsplatser? 

i. Vilken grad är dessa på? 

ii. Hur ofta tror du tillbud sker som inte rapporteras? 

a. Finns det något sätt att öka anmälningarna av tillbud? 

Aktuell arbetsplats 
15. Hur upplever du att säkerheten är på din/dina arbetsplatser? 

i. Vad är du extra nöjd med? 

ii. Vad är du inte nöjd med? 

iii. Hur tror du man kan göra detta bättre? 

Allmänt 
16. Vad har du jobbat som inom produktion innan du blev platschef? 

i. Hur upplevde du då att säkerhetsjobbet sköttes? 
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ii. Hur blev du informerad om vad som gällde? 

iii. Gör du det bättre/sämre? 

17. Vad kan man göra för att höja säkerhet och arbetsmiljö generellt på Järntorgets 

arbetsplatser? 

i. Tror du detta skulle ha någon effekt mot olyckor/tillbud i allmänhet? 

18. Trivs du på din arbetsplats? 

i. Varför gör/gör du inte det? 

Övrigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill inte att mitt namn    jag godkänner att mitt 

används i citat etc    namn används i  citat etc 

 _________________________   _____________________  

Underskrift Underskrift 

 

Jag godkänner att mitt namn används 

för citat etc vad gäller följande frågor: _________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _________________________  

Underskrift 

Jag vill inte att mitt namn används 

för citat etc vad gäller följande frågor: ___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 _________________________  

Underskrift 
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Bilaga 6 
Frågeformulär huvudentreprenör 

Namn: 

Yrke: 

Antal år inom branschen: 

Aktuell arbetsplats: 

Datum: 

Regler och rutiner 
1. Vilka är de generella kraven från högre position (platschef etc) angående säkerhet och 

arbetsmiljö? 

i. Vilka anser du bra? 

ii. Vilka anser du mindre bra/onödiga? 

iii. Förslag på förbättringar/bättre rutiner? 

2. Vilka rutiner/metoder finns mellan ”arbetare” på arbetsplatsen för att följa/medla 

säkerhetsfrågor? 

i. Vilka anser du bra? 

ii. Vilka anser du mindre bra/onödiga? 

iii. Förslag på förbättringar/bättre rutiner? 

3. Vad är ditt ansvar gällande säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatsen? 

4. Hur ofta händer det att du ser en uppenbar säkerhetsbrist på arbetsplatsen? 

i. Vad gör du om du ser en sådan? 

ii. Om ingenting, varför? 

5. Hur blir du informerad om säkerhetsregler och arbetsmiljö på den här arbetsplatsen? 

i. Vilka metoder anser du vara bra? 

ii. Vilka metoder anser du vara dåliga/onödiga? 

iii. Förbättringar? 

Ordning på arbetsplatsen 
6. Anser du att hjälpmedel (maskiner, ställningar) är lämpliga sett ur säkerhetsperspektiv? 

i. Tror du det finnas några bättre rutiner för att göra hanteringen säkrare? 

7. Hur anser du att den allmänna ordningen är på arbetsplatsen? 

i. Om du tycker det är för rörigt, åtgärdar du det? 

ii. Om ninte, varför? 

iii. Vem ansvarar för att den allmänna oordningen åtgärdas? 

iv. Tror du allmän oreda leder till skador? 

Attityd 
8. Vad anser du är den allmänna attityden till säkerhetsarbetet? (positiv/negativ) 
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i. Om negativ, hur kan man ändra på detta? 

ii. Är det någon skillnad på Järntorgets och UEs attityd? 

9. Vad är din attityd till säkerhet och arbetsmiljö? 

i. Följer du alltid alla regler/skyltar vad gäller säkerhet? (skyddsutrustning 

etc…) 

ii. Om ninte, varför inte? 

10. Följer arbetstagare i allmänhet regler/skyltar vad gäller säkerhet? 

i. Om ninte, varför tror du det är så? 

11. Hur upplever du din chefs attityd till säkerhet? 

i. Smittar denna attityd av sig till dig och dina arbetskamrater? 

12. Hur bra anser du att underentreprenörer anpassar sig efter Järntorgets regler och 

säkerhetsarbete? 

i. Vad är det vanligaste (om sådana förekommer) problemen med UE? 

ii. Förslag på åtgärder? 

13. Hur bra anser du att den generella kontakten mellan olika arbetsgrupper är på arbetsplatsen, 

hur sker kommunikationen? 

i. Tror du ökad kommunikation mellan arbetsgrupperna skulle höja 

säkerheten? 

ii. Tror du ökad kommunikation mellan arbetsgrupperna skulle höja den 

allmänna ordningen? 

Skyddsombud 
14. Hur ofta pratar du med ert skyddsombud när du anser att det finns risker i säkerhet och 

arbetsmiljö? 

i. Brukar dessa samtal ge någon effekt? 

ii. Hur bra anser du att skyddsombudsrollen fungerar? (lyssnar ledningen) 

iii. Tror du skyddsombudet ser sin roll som viktig? 

Farliga moment 
15. Har/Känner du någon gång i något moment att du utsätts för fara? 

i. Genomför du momentet ändå? 

ii. Finns det något sätt att göra momentet säkrare? 

iii. Säger du till någon (skyddsombud) om detta? 

a. Om ja, åtgärdades problemet? 

Tillbud 
16. Hur ofta är du med om/ser ett tillbud/olycka? 

i. Vilken grad är dessa på? 

ii. Rapporterar du tillbud? 

iii. Om ninte, varför? 

iv. Finns det något sätt att öka/motivera anmälningar av tillbud? 

v. Har det varit mycket tillbud/olyckor på denna arbetsplats? 
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Aktuell arbetsplats 
17. Hur upplever du att säkerheten är på den här arbetsplatsen? 

i. Finns det någonting som skulle kunna göras bättre? 

ii. Hur gör man det bättre? 

18. Hur är kommunikationen mellan arbetare på aktuell arbetsplats? 

19. Vad fungerar bäst på den här arbetsplatsen angående säkerhet och arbetsmiljö? 

20. Vad fungerar sämst på den här arbetsplatsen angående säkerhet och arbetsmiljö? 

i. Vilka åtgärder kan man vidta mot detta? 

Allmänt 
21. Vad kan man göra för att höja säkerhet och arbetsmiljö generellt på Järntorgets 

arbetsplatser? 

i. Tror du detta skulle ha någon effekt mot olyckor/tillbud i allmänhet? 

22. Vad kan man göra för att öka kommunikationen mellan olika arbetsgrupper på Järntorgets 

arbetsplatser? 

23. Trivs du på din arbetsplats? 

i. Varför gör/gör du inte det? 

Övrigt 
 

 

Jag vill inte att mitt namn    jag godkänner att mitt 

används i citat etc    namn används i  citat etc 

 _________________________   _____________________  

Underskrift Underskrift 

Jag godkänner att mitt namn används 

för citat etc vad gäller följande frågor: _________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _________________________  

Underskrift 

Jag vill inte att mitt namn används 

för citat etc vad gäller följande frågor: ___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 _________________________  

Underskrift 

 


