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Sammanfattning 
Stress är ett växande problem i hela Sverige där den blir alltmer vanlig och påtaglig. Inte 
minst gäller detta i byggbranschen, där stressen både påverkar de anställda och företagen 
negativt. Arbetstagarna mår sämre, drabbas av flera åkommor och långtidssjukskrivningar 
som kostar företagen stora summor pengar varje år.  

Syftet med rapporten är att utreda och få en inblick i vilka faktorer som orsakar den 
upplevda stressen hos de anställda på NCC Construction, Stockholm och hur den påverkar 
byggproduktionen. Det utreds även skillnader hos tjänstemän och yrkesarbetare gällande 
upplevd stress samt sjukskrivningskostnaderna som beror på stress för respektive 
yrkesgrupp. 

Detta kommer fastställas med hjälp av: 

• Intervjuer 
• Enkäter 
• Tidigare forskning inom ämnet 
• Statistik 

Målet med denna rapport är att: 

• Komma fram till olika förslag och åtgärder för att minska och förebygga stressen i 
byggbranschen. 

• Beräkna sjukskrivningskostnaderna som beror av stress hos NCC. 
• Beräkna hur mycket NCC kan spara om sjukfrånvaron som beror av stress minskar. 

Resultatet från studien visar att det finns skillnader mellan de olika yrkesgrupperna 
angående upplevd stress, vilket även avspeglas på sjukskrivningskostnaderna som beror på 
stress. Problemen med stress på NCC beror på samma faktorer som resten av 
byggbranschen det vill säga, korta byggtider, dålig planering och hög arbetsbörda. Studien 
visar också på att de äldre och erfarna i branschen inte besväras lika mycket av de negativa 
stressfaktorerna samt att de överlag hanterar stressen på ett bättre sätt än vad de yngre 
åldersgrupperna gör. Mot denna bakgrund kan det avslutningsvis fastställas att stress inte 
behöver innebära något negativt, utan också kan ha en positiv inverkan för människans sätt 
att prestera. 

Nyckelord: Stress, Byggproduktion, Ekonomi, Yrkesgrupper, Projekt 

i 
 



 

 

 
 



 

Abstract 
Stress is a growing problem in Sweden where it has become increasingly more common and 
tangible, not least in the construction industry where stress affects both employees and 
companies negatively. The employees’ health decreases and they suffers from several 
ailments and long term illnesses which costs companies a huge amounts of money every 
year.  
The aim with this report is to investigate and also to get an insight into the factors that 
causes the perceived stress among the employees at NCC Construction Stockholm. The 
purpose is additionally to show how stress can affect the building process. The report also 
investigates the differences among the construction managers and the professional workers 
regarding perceived stress as well as the costs of the long term illnesses causes by stress for 
each professional group. 

This will be determined using: 

• Interviews 
• Surveys 
• Previous research regarding the subject 
• Statistics 

The objective of this report is to: 

• Come up with different proposals to reduce and prevent stress in the construction 
industry 

• Calculate the costs of the long term illnesses that are causes by stress at NCC  
• Calculate how much NCC can save if the absenteeism causes by stress decreases 

The result from the study shows that there are differences between both professional 
groups regarding stress, which also reflects on the costs of the long term illnesses. The 
problem with stress at NCC depends on the same factors as the rest of the construction 
industry that is, short construction periods, insufficient construction documents and a high 
workload. The study also shows that the employees who are older and more experienced 
are not bothered as much by the stress, and that they generally handle stress better than 
the younger age groups do. In conclusion it can be established that stress does not always 
have a negative effect, but also have a positive impact on the human way to perform  
Keywords: Stress, Construction output, Economy, Professional groups, Project. 
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Förord 

Examensarbetet har utförts hos NCC Construction Stockholm och ingår som en del av 
högskoleprogrammet Byggteknik och design vid Kungliga tekniska högskolan. 
Arbetet har pågått under 10 veckors period och är på 15 högskolepoäng. 

Examensarbetet har baserats på intervjuer och enkätfrågor från platschefer, arbetsledare 
och yrkesarbetare. Studien har syftat till att undersöka skillnader angående upplevt stress 
och dess orsaker för de olika yrkesgrupperna. I rapporten har det även gjorts uppskattade 
beräkningar med hjälp av statistik och kalkyleringsprogram gällande 
sjukskrivningskostnaderna. Det har även redovisats gynnsamma besparingar på 
sjukskrivningar som kan hjälpa NCC i framtiden. 

Vi vill tacka vår handledare Sören Eriksson på NCC Construction för att ha fått möjligheten 
att skriva rapporten. Vidare vill vi tacka Åke Tell som varit vår handledare på KTH för 
värdefull information och handledning genom hela projektet. Vi vill även tacka alla som ställt 
upp på våra intervjuer och besvarat enkätfrågorna. 

Slutligen vill vi tacka Virginia Varli för korrekturläsning av rapporten.
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Ordlista 

Begrepp som används i denna rapport är definierade i denna undersökning och även allmänt 
brukbara i byggbranschen. För att missuppfattningar ska undvikas i denna rapport förklaras 
begreppen nedan. 

Byggherre/beställare - Är en privatperson eller ett företag som låter uppföra en byggnad för 
sin egen räknings skull 

Byggprocessen - Är indelad i fyra skeden:  

Förstudien - Där de olika förslagen angående byggnaden som ska uppföras gås igenom 
Projekteringen - Där det tas fram ritningar och beskrivningar till byggnaden 
Produktion - Själva byggandet av projektet 
Förvaltning - Underhållet av byggnaden som uppförts 

Skyddsombud- Den person som bedriver arbetsmiljöarbetet på företaget 

Projektör - Den som tar fram ritningarna och handlingarna som ska användas för bygget 

Platschef - Den som har det övergripande ansvaret över byggarbetsplatsen ansvarar för 
ekonomin, yrkesarbetarna och produktionen. Platschefen är den som delegerar arbetet till 
de inblandade i bygget, bland annat yrkesarbetarna och arbetsledarna 

Arbetsledare- Det är platschefens hjälpande hand, har ofta ett eget ansvarsområde i 
projektet 

Yrkesarbetare- Snickare, betongarbetare, målare med mera 

Yrkesgrupper- Omfattar både tjänstemän och yrkesarbetare 

Ackord- Är en löneform som är prestationsbunden 
 
 
 
 

Projektör Platschef 

Yrkesarbetare 

Arbetsledare 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Stress är en faktor som kan höja eller sänka moralen hos arbetstagarna under 
byggprocessen.  Vid oförutsedda arbetssituationer som till exempel ofullständiga handlingar 
eller tidsbrist kan stress vara ett hjälpmedel för att skapa effektivitet och produktivitet bland 
arbetstagarna. Den kan också innebära motsatsen när förmågan att möta de höga kraven 
inte finns. Då skapas en obalans mellan kraven och förmågan vilket kan ge upphov till en 
känsla av stress. Det kan i sin tur en ökad risk för ohälsa och sjukfrånvaro för de anställda i 
byggbranschen. 

De höga sjukskrivningstalen kostar samhället stora pengar och långtidssjukskrivningar är den 
formen som har ökat mest på senare år. Försäkringskassan har kommit med siffror på att 
kostnaderna för sjukskrivningar har ökat med 1 miljard kronor 2013 och med 2,8 miljarder 
2014. Studier pekar på att de främsta orsakerna till sjukskrivningar har varit långvarig stress 
som beror på såväl psykiska som fysiska faktorer.  

Omständigheter som påverkar individens stressförmåga negativt kan exempelvis vara korta 
byggtider, dålig planering och tidsbrist i byggprocessen.  Dessa kan i sin tur göra intryck på 
byggandet genom ofullständiga handlingar vid byggstart, slarv vid utförandet, bristfällig 
kontroll och negativ stress som påverkar människan hårt då kraven blir högre än förmågan 
att klara av dem. Byggprocessen kan därför beskrivas som en kedja som består av ett antal 
sammanlänkade länkar såsom förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Länkarna 
står i växelverkan och påverkar varandra vid eventuella komplikationer som i sin tur kan ge 
upphov till förseningar i de nästkommande delarna av byggprojektet. Av den anledningen 
bör stress förebyggas så att dessa länkar inte påverkar byggprocessen negativt. Detta då 
följden av stress kan resultera i olyckor samt långtidssjukskrivningar, som inte bara påverkar 
individen och företagen, utan även samhället.    

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att utreda och få en inblick i vad som orsakar stress på 
byggproduktionen och även hur sjukskrivningar som beror på stress påverkar företaget 
ekonomiskt. Syftet är dessutom att undersöka och analysera om det finns skillnader på 
stress mellan yrkesarbetare och tjänstemän samt om det råder olika åsikter mellan 
åldersgrupperna. Därefter kommer förslag och åtgärder att lyftas fram och redogöras. 
 
Dessa frågor kommer att besvaras: 

• Vad är stress? 
• Hur upplever yrkesarbetarna stress jämfört med tjänstemän på 

byggarbetsplatserna? 
• Vad blir kostnaderna av sjukskrivningar som beror av stress?  
• Hur kan stress förebyggas? 

 
 
 
 

1 (48) 
 



 

1.3 Målformulering 
Målet med rapporten är att kartlägga de viktigaste stressfaktorerna för de olika 
yrkesgrupperna utifrån enkäterna och intervjuerna. Dessutom kommer beräkningar av 
sjukskrivningskostnader som beror på stress att utföras för att uppskattningsvis visa hur 
mycket pengar NCC kan spara om dessa minskar. Baserad på det kommer olika förslag och 
åtgärder att lyftas fram för att visa hur stress och dess orsaker till sjukskrivningar kan 
förebyggas i byggbranschen. 
 
1.4 Avgränsningar 
Fokus i denna studie ligger på två särskilda områden, nämligen stress och dess förhållande 
till sjukskrivningskostnader. Enkätundersökningen och intervjuerna genomförs endast hos 
NCC Construction, Stockholm. Studien utreder följaktligen vad som förorsakar stress på 
byggarbetsplatsen samt undersöker vad de olika yrkesgrupperna anser bör göras för att 
förebygga stress i byggbranschen. Examensarbetet begränsas således till utvalda yrkesroller 
inom byggbranschen, såsom tjänstemän och yrkesarbetare.  
 
Därav anges förslag på åtgärder gällande förebyggandet av stress och även dess kostnader 
för sjukskrivningar. Dessutom beräknas sjukskrivningskostnaderna som beror på stress i 
byggbranschen med hjälp av kalkyleringsprogram från försäkringskassan. Medellöner i 
branschen används som löner för de sjukskrivna för att visa gynnsamma besparingar NCC 
Construction kan göra.  
 
1.5 Rapportens disposition 
På ett övergripande plan är rapporten indelad i två huvuddelar, varav ena delen handlar om 
stress och dess konsekvenser på byggproduktionen. Den andra delen inriktas på 
sjukskrivningskostnader, med avsikt att behandla kostnader och eventuella besparingar på 
sjukskrivningar som orsakas av stress.  För att rapporten ska vara lättöverskådlig och 
begriplig för läsaren, har den därav systematiskt indelats i ett flertal olika kapitel som i sin 
tur består av diverse avsnitt. Det första kapitlet har något av en introducerande funktion, 
som presenterar främst syftet med rapporten och den metod som den baserats på samt 
även bakgrund till ämnet etcetera. Detta följs av kapitel 2,3, och 4 som tillsammans utgör 
den teoretiska referensramen för rapporten, det vill säga faktainsamlingen. Vidare består 
kapitel 5 av en sammanställning av de intervjuer och enkätundersökningar som gjorts hos 
NCC Construction, Stockholm. Därmed följs detta av en analys som i kapitel 7 diskuterar 
kring det presenterade materialet. Följaktligen presenteras förslag på åtgärder i kapitel 8, för 
att förebygga stress och därmed även minska sjukskrivningskostnaderna. I 9 kapitlet görs en 
övergripande bedömning av rapporten i helhet, genom att en slutlig värdering görs av det 
material som presenterats.   
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1.6 Metoder och genomförande 
I detta avsnitt redovisas tillvägagångssättet och utförandet av rapportens arbetsgång.  

1.6.1 litteraturstudie 
Literaturstudien har baserats på statistik, sökning av databaser, forskning och 
undersökningar om stress samt dess ekonomiska konsekvenser för att hitta lämplig 
information som är inom våra riktlinjer. Den samlade informationen har sållats och 
gransakats för att kunna bedöma vad som är såväl relevant som lämpligt för vårt 
examensarbete. 
 
Stress 
Undersökningsstudien har grundats på enkätfrågor samt intervjuer hos både tjänstemän och 
yrkesarbetare för att visa på skillnader avseende stress mellan de olika yrkesrollerna. 
Dessutom kommer det även att tas upp skillnaderna mellan olika åldersgrupper angående 
upplevd stress. 

Enkäten har varit riktad till de yrkesarbetare och tjänstemän som arbetar på 
byggarbetsplatserna. Enkäten är utformad utifrån ålder, kön och befattning och innehåller 
ett antal beskrivande frågor som omfattar våra frågeställningar. Respondenterna som 
besvarade på enkäterna fick välja om de ville vara anonyma eller inte. Men med anledning 
av sekretess och den personliga integriteten har vi dock valt att enbart hålla oss till 
beteckningar i form av tjänstemän samt yrkesarbetare. Processen har baserats på ett 
frågeformulär som delades ut till tjänstemän och yrkesarbetare på NCC:s byggarbetsplatser.  

Målet med enkäten var att få in så många svar så möjligt för att få den optimala 
helhetsbilden över problemet. Intervjuer har gjorts bland de olika yrkesrollerna för att 
ytterligare få ett bättre helhetsintryck över problemet. Metoden genomfördes för att på 
bästa sätt komma fram till förslag på åtgärder gällande stress i byggproduktionen. 

Sjukskrivningskostnader 
Med hjälp av statistik och sökning av databaser har det även gjorts en utredning av det höga 
sjukskrivningstalet som orsakas av stress i byggbranschen. Ungefärliga beräkningar har 
utförts för att visa hur mycket sjukskrivningarna kostar företaget och hur gynnsamma 
besparingar påverkar företagets ekonomi. 
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2. Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet ges en kort beskrivning av företaget NCC och deras sammarbete med 
hälsoföretaget Feelgood. 
 
2.1 NCC 
NCC, Nordic Construction Company, är ett multinationellt bygg- och fastighetsföretag. 
Koncernen är verksam för att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. Det kan 
vara allt från infrastruktur och bostäder till komplexa anläggningsprojekt.  
År 2014 hade NCC 18 000 anställda och omsatte 57 miljarder. Verksamheten bedrivs 
framförallt i Norden och är en av de största aktörerna, tillsammans med Skanska, på 
byggmarknaden med en marknadsandel om 5 % [1]. NCC är även verksamma utanför 
Norden i länder som Ryssland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland [2]. 
Koncernens huvudmål är att vara den ledande aktören på de marknader som verksamheten 
är verksam i, samt även erbjuda de bästa lösningarna för hållbarhet och vara kundens första 
val vid byggandet av all form av byggprojekt [3]. 
NCC består av fyra affärsområden: 
– NCC Construction: 
Affärsområdet bygger bostäder, industrilokaler, kontor, vägar, anläggningar och övrig 
infrastruktur. Inom detta område inbegrips även byggandet av bostäder i egen regi och där 
fokus ligger på att öka det industriella byggandet. 
– NCC Property Development:  
Detta affärsområde har en inriktning mot fastighetsutveckling. Inriktningen innefattar allt 
från projektering av ett projekt till färdig försäljning. Arbetet sker i samverkan med NCC 
Construction. 
– NCC Roads:  
 Producerar och erbjuder allt från krossprodukter, asfalt och asfaltsbeläggning till vägservice. 
– NCC Boende: 
Tar hand om utvecklingen av bostaden och bostadsförsäljningen [4]. 
 

2.2 NCC i samarbete med Feelgood 
I detta avsnitt kommer två huvudområden, nämligen stress och sjukskrivningskostnader att 
presenteras samt behandlas utifrån företaget Feelgoods synvinkel. Med utgångspunkt i 
Feelgods perspektiv kommer förebyggandet av dessa två områden att beskrivas mer 
ingående.  

Feelgood är ett hälsoföretag som finns i hela Sverige med ungefär 600 anställda och 
distribuerar tjänster för hälsan i olika omfattningar. Verksamheten sträcker sig över fyra 
områden, avseende företagshälsa, primärvård, träning och sjukgymnastik [5]. 

Företaget erbjuder tjänster som avser hälsofrågor till bland annat organisationer, företag 
och privatpersoner. Koncernens huvudfokus är att minska kostnaderna för ohälsa och dess 
effekter på företaget, genom en lönsam investering via en ökad produktivitet [5]. 
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2.2.1 Utbildning inom stress  
Företaget har en utbildning som går ut på att ge basala kunskaper om stressreaktioner och 
ge kunden de hjälpmedel som behövs för att förebygga stress. Utbildningen inriktas på såväl 
fysiologiska som psykologiska stressreaktioner, sömnsvårigheter och återhämtning. 
Däribland tas det inom utbildningen upp bråttombeteenden i förhållande till stress och även 
tanken samt tolkningens kraft. Utbildningen baseras på kognitiv beteendeterapi, där olika 
verktyg presenteras för att skapa en god balans och hälsa i livet. På kursen behandlas detta 
vidare med diskussioner, övningar och hemuppgifter som är relaterade till ämnet [6]. 
 
2.2.2 Sjukskrivningskostnader 
Feelgood erbjuder en tjänst som ger en tydlig helhetssyn över sjukfrånvaro och dess 
kostnader. Insatser sätts in i god tid och resultaten av dessa kan sedan lätt följas upp. 
Arbetsgivaren får stöd, det vill säga de underlag samt signalement som behövs för att arbeta 
med hälsan och på så sätt minska sjukskrivningskostnaderna. Fördelen med denna tjänst är 
att den skapar: 

• En trygghet och säkerhet för arbetarna 
• Stöd till chefen och klargöra ansvarsområden 
• En helhetsbild över sjukfrånvaron och dess kostnader 
• En process som arbetar i förebyggande syfte med tidiga tecken och ger viktig statistik 

som hjälper att förebygga sjukskrivningar och dess kostnader för företaget. 

Vid hjälp och behandling av stress som påverkar människan negativt har NCC ett samarbete 
med Feelgood. Vid fall där de anställda behöver hjälp med att hantera sin stress på 
byggarbetsplatsen på ett bra sätt kan de via NCC vända sig till Feelgood för hjälp. 
NCC erbjuder sina anställda bra förutsättningar för att de ska trivas, känna en trygghet och 
kunna hantera stressen. Genom att lära sig hantera stress kan de därigenom omvandla 
stressen från negativ till positiv.  

Detta skapar en effektivitet och produktivitet bland yrkesarbetarna. I sin tur resulterar detta 
i att det blir mer gjort på bygget och minimerar därmed komplikationer som kan leda till 
förseningar. Feelgood är en hjälpande hand i byggbranschen som ser till att de anställda får 
de bästa villkoren för ett välbefinnande i arbetet [7]. 
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3. Stress 
Det här kapitlet behandlar stress i olika former och i olika situationer. Det tas upp forskning 
och statistik om stress i arbetslivet och byggbranschen. 
 
3.1 Allmänt om stress 
Stress kan definieras som en påfrestning en person drabbas av, det kan bero på att de 
förväntningar en person har på sig inte kan uppnås eftersom kraven är för höga. Stress kan 
också bero på motsatsen till höga krav, exempelvis kan ett enformigt och repetitivt arbete 
leda till understimulans som i sin tur leder till stress [8].  
Vid stress reagerar kroppen på så sätt att pulsen ökar, musklerna spänns och blodtrycket 
höjs. Kroppens sätt att reagera härstammar ifrån stenåldersmänniskan, då det var ett sätt 
att förstå fara och sätta kroppen i ett förberedande läge för att antingen fly eller kämpa för 
sitt liv. Kroppens sätt att reagera på stress idag är precis som förr i tiden, den reagerar på 
samma sätt oavsett om en person känner sig hotad eller skyndar sig till arbetet. I dagens 
samhälle har stress blivit en del av vardagen för de flesta och arbetet är ofta en bidragande 
faktor till den upplevda stressen.  

Generellt sett är stress i sig inte farligt, det är vid tappad kontroll, otrygghet och vid långvarig 
stress utan chans till återhämtning som stress blir ohälsosamt. Det är först då stressen 
påverkar individen negativt. Hur stress påverkar människor är olika ifrån person till person 
beroende på hur hög stresstolerans denne har. Med detta menas att en situation som är 
stressig för en person kan anses vara hanterbar och även behaglig för en annan [9] [10] [11]. 

Stress är även en bidragande faktor till de många olyckor och fel som görs i 
byggproduktionen vilket medför stora kostnader för företagen varje år [12]. 

Det finns två sorters stress: 

3.1.1 Positiv stress 
Stress associeras ofta med något negativt, men det finns tillfällen då stressen har en positiv 
påverkan. Det är en kortvarig stress som gör att prestationsförmågan ökar. Positiv stress kan 
uppstå inför en tävling eller ett prov, stressen kan då fungera som ett extra lyft som höjer 
prestationsförmågan och hjälper till att klara utmaningen [10].  

3.1.2 Negativ stress. 
Negativ stress är den stress som upplevs när kraven är högre än vad en person kan hantera, 
det kan exempelvis vara stress från skolan eller jobbet. 
Symptom och tecken på negativ stress kan vara: 

• Sömnproblem 

• Magont 

• Koncentrationsproblem 

• Svårt att koppla av 

• Huvudvärk 

• Hjärtklappning [10]. 
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3.2 Arbetsrelaterad stress  
Arbetsrelaterad stress är den stress som uppkommer när arbetstagaren upplever låg 
självkontroll över privatlivet och arbetslivet. Den kan bero på ett alltför monotont arbete, för 
hög arbetsbörda eller tidsbrist. 

Stress som är arbetsrelaterad är en bidragande faktor till arbetsmiljöproblem, ekonomiska 
problem och ett sämre hälsotillstånd för de anställda. En konsekvens av detta kan bli att 
personalens produktivitet minskar samt att risken för sjukdomar ökar. [13] 

Enligt Arbetsmiljöverket och den Europeiska kommissionen är de sedvanligaste orsakerna till 
arbetsrelaterad stress: 

• Otillräcklig erfarenhet och kunskap för arbetet 
• Otydliga arbetsinstruktioner 
• Mobbning 
• För stor arbetsbörda 
• För lite tid för återhämtning 
• För lite stöd på arbetsplatsen 
• Osäkra anställningsvillkor 
• Tidsbrist 
• Monotont arbete [13] [14]  

  
                Figur 1, balans mellan krav och resurser [15] 
 
Figuren illustrerar en stressvåg, den visar hur kraven på individen måste vara jämt fördelad 
med de resurser som finns. Ökar kraven måste resurserna öka, om resurserna inte höjs när 
kraven höjs skapas det en obalans. Det kan leda till att de högre ställda kraven inte möts på 
ett tillfredsställande sätt och att den anställde utsätts för arbetsrelaterad stress [15].  

Konsekvenserna av arbetsrelaterad stress kan leda till: 

• Hög personalomsättning 
• Olyckor 
• Oavsiktliga felhandlingar 
• Minskad produktivitet [13] [14] 
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3.3 Stress i byggbranschen  
I byggsektorn finns många olika aktörer som har olika ansvarsområden i arbetsmiljön. Dessa 
kan vara byggherrar/beställare, projektörer, platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare. 

Byggherren är en huvudaktör i byggbranschen, det är han som sätter upp ramarna för 
projektet. Byggherren har en stor påverkan på de deltagande i planeringen av byggprojektet. 
I vissa fall anlitar en byggherre en projektör för att han inte har de kunskaper som krävs 
inom arbetsmiljön. Då har projektören en viktig funktion som konsult till byggherren att se 
till att allt går rätt till under byggprocessen [16]. 

Byggherrens målsättning är att få avkastning på sitt kapital, ett sätt att få högre avkastning 
är att förhandla med entreprenören om en kortare byggtid. Därför blir korta byggtider ett 
sätt för entreprenörerna att konkurrera om uppdraget. Denna konkurrens påverkar alla som 
deltar i processen av byggandet. Vid projekteringsskedet ska de som projekterar framställa 
handlingar, ofta inom snäva tidsramar. Sådana arbetssituationer kan leda till att det uppstår 
fel i handlingarna. Orsaken kan vara att det brister i kontrollen och samordningen vid 
projekteringsskedet. Därför kan det hända att fel upptäcks i ett sent skede eller inte alls.  
Korta byggtider kan leda till högarbetsbelastning och dålig överblick över situationen för de 
som arbetar i projekteringen [16]. 
 
Ansvaret för arbetsmiljön åligger inte bara byggherren, utan platschefen har också ett ansvar 
för yrkesarbetarnas arbetsmiljö. Med detta avses att goda förutsättningar skapas som 
exempelvis belysning, säkerhetsrutiner och hjälpmedel på byggarbetsplasten för att öka 
tryggheten och effektiviteten [17].  
 
Yrkesarbetarna har också ansvar för att reglerna i arbetsmiljön följs. Det kan vara allt från 
föreskrifter till att använda säkerhetsutrustning, för att minska risken för olyckor och ohälsa. 
Det är ibland upp till yrkesarbetarna att utse ett skyddsombud som ska se till att de får en 
god arbetsmiljö [18]. 

 
                                                     (Figur 2, upplevd stress, tidpunkt) [19]. 
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Figur 2 visar i vilket skede av produktionen som tidspressen upplevs som störst och som 
minst. Korta tidsramar i bygget leder ofta till att man försöker ”forcera” vid byggstarten 
för att spara in så mycket tid som möjligt i ett tidigt skede. Detta eftersom det blir svårare att 
”forcera” på slutet då projektet blir svåröverskådligare i och med att flera yrkesgrupper 
arbetar samtidigt och fler detaljer måste beaktas [19].  
 
3.4 Orsakerna till stress i byggbranschen 
Stress återfinns på de flesta arbetsplatser i Sverige idag och beror på olika faktorer beroende 
på bransch. Enligt arbetsmiljöverket är de främsta orsakerna till stress i byggbranschen: 

• Bristfällig planering i projekteringsskedet 

• Brist på erfarenhet och kunskap 

• Hög arbetsbelastning 

• Korta byggtider 

• Bristande organisation och ledarskap [16] 
 

3.4.1 Bristfällig planering i projekteringsskedet 
I projekteringsskedet tas det fram ritningar, beskrivningar och administrativa föreskrifter 
som används som underlag för att bygga. Under projekteringen beskrivs vilka moment som 
ska göras, hur lång tid utförandet avses att ta och hur många yrkesarbetare som behövs vid 
varje moment. Byggbranschen är en väldigt tidspressad bransch där tiden för projekteringen 
ofta är relativt kort satt för varje moment. Byggherren vill ha ett så kort tidsschema som 
möjligt för att få ner kostnaderna för projektet. Genom att låta projekteringen och bygget 
att pågå samtidigt, ses det som ett sätt att både spara tid och få ner kostnaderna. 
Konsekvenserna av ovanstående kan vara att projektören/konstruktören pressas av 
företaget för att hinna klart med ritningarna för det särskilda momentet. Det kan i sin tur 
leda till att ritningarna/handlingarna skickas ut ofullständiga till bygget. Bygget kan då 
behöva stoppas tills de fullständiga ritningarna/handlingar kommit fram innan det går att 
bygga vidare. Förseningar tillkommer som en följd av detta och företaget förlora stora 
pengar på att bygget står still. För att undvika alltför stora ekonomiska förluster på grund av 
förseningar så pressas och stressas yrkesarbetarna att jobba ikapp tidsschemat. Dock ökar 
detta riskerna för oavsiktliga felhandlingar och olyckor på byggarbetsplatsen. [16] 
 
Arbetsmiljöverket har hittat ett flertal problem som görs vid planeringen: 

• Det läggs inte tillräckligt med resurser till planeringen 
• Planeringen har låg prioritet av företagen 
• Otillräcklig kunskap om planering 
• Leveransen på materialen tar lång tid 
• Svårt att veta när materialen bör levereras 
• Ofullständiga ritningar [16] 
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Konsekvenser av en bristfällig planering: 
• Fel tillvägagångssätt, exempelvis att använda sig utav olämpliga arbetsmetoder 
• Underbemanning, för få yrkesarbetare eller annan personal för ett utsatt moment 
• Fel användning av säkerhetsutrustning 
• Hög arbetsbelastning  
• Risk för felhandlingar 
• Oordning på bygget 
• Arbetsmoment krockar med varandra  

[16] 
 

 
                                                     (Figur 2, åtgärdskostand och tidpunkt för åtgärd) [17]. 
 
Bilden ovan illustrerar hur viktigt det är att det byggs rätt från början, det finns stora pengar 
att spara om felen åtgärdas i ett tidigt skede. Desto längre in i byggskedet, ju svårare blir det 
att åtgärda eventuella felhandlingar. Ett fel som gjorts i början av bygget kan bli kostsamt att 
åtgärda, eftersom det ofta krävs mer jobb och resurser för att åtgärda ett problem ju längre 
in i byggskedet man befinner sig i. För varje steg på diagrammet beräknas det att kostnaden 
för att åtgärda ett fel ökar med 10 gånger [17]. 
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3.4.2 Brist på erfarenhet och kunskap 
Brist på erfarenhet och kunskap går ofta hand i hand. En person som är erfaren har en 
trygghet och en kunskap av olika problem som kan uppstå i byggskedet. Erfarenheten kan 
vara till hjälp för att motverka eventuell stress som kan uppstå [8].  

De nyanställda behöver oftast en introduktion i arbetet för att kunna utföra ett bra jobb. Det 
kan dock hända att företagen inte har den tid som krävs för att lära upp personen och det 
kan leda till att den i frågavarande personen känner sig stressad [20]. En person som utsätts 
för en stressig arbetsmiljö är mindre benägen att ta sig an nya utmaningar, eftersom 
stressen förhindrar ett effektivt lärande [8]. 

Ett annat problem är att byggherren inte alltid är kunnig inom planering och därför inte 
uppger ett realistiskt slutdatum. Eftersom byggherren ofta bestämmer tiden för bygget i ett 
tidigt skede, finns det en viss benägenhet att problem uppstår då projekteringen tar för lång 
tid. Det kan leda till att upphandlingen drar över på det tidssatta schemat. Det kan i sin tur 
leda till att startdatumet för bygget skjuts fram och att byggtiden fortkortas. I takt med att 
byggherren inte vill förlänga byggtiderna så pressas de som bygger att bygga fortare [16]. 
 
Byggherren har inte alltid kunskap gällande arbetsmiljöplanen och kan därför överlåta 
uppdraget till den entreprenör som bygger. Det är då viktigt att de som ska projektera 
projektet har den kunskap som krävs för arbetsmiljön. Arbetsmiljöplanen kan bli lidande om 
de som projekterar inte har koll på vilka lagar och regler som gäller [16]. 
 
3.4.3 Hög arbetsbelastning 
Enligt statistik ifrån arbetsmiljöverket visar det sig att de krävs mer av arbetstagarna idag. 
Ungefär 75 % av platscheferna och arbetsledarna anser att de fått fler administrativa 
arbetsuppgifter och att de dessutom fått mindre tid på sig att utföra dem [21]. Det kan leda 
till tidsbrist för tjänstemännen genom att de inte har den tiden och utrymmet som krävs för 
att gå ut på bygget och tillgodose sina medarbetares behov i den mån de själva vill [20]. 
 
Ett annat problem med hög arbetsbelastning är att de som arbetar kan känna att de inte har 
”råd” att vara sjuka. Det gäller framförallt unga tjänstemän under 30 år, enligt 
arbetsmiljöverket har nästan 90 procent gått till arbetet när de varit sjuka. Det utgör inte 
bara en smittorisk, utan det föreligger också en stor risk i att det kan gå ut över arbetet som 
de utför [21]. När arbetsbelastningen är hög blir kontrollen över det egna arbetet sämre och 
risken för såväl fel som olyckor ökar [16]. 
 
Enligt en undersökning av Ledarna genom Byggcheferna så visar det sig att ungefär 30 
procent av arbetsledarna och platscheferna riskerar att gå in i väggen. Det finns flera 
anledningar till att hög arbetsbörda upplevs. Det kan exempelvis vara att arbetstagaren har 
svårt att säga nej till fler arbetsuppgifter när arbetsgivaren frågar[22]. 
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Några andra exempel på hög arbetsbelastning är: 

• Många timmar övertidsarbete 
• Arbetet följer med hem 
• Högt arbetstempo under en lång tid 
• Få pauser/raster 
• Sämre produktivitet 
• Oavsiktliga felhandlingar [14]. 

 
3.4.4 Korta byggtider 
Det finns många orsaker till att människor känner sig stressade och tidspressade. Detta kan 
bland annat bero på faktorer såsom ofullständiga bygghandlingar som måste ändras i 
efterhand, brist på personal eller dålig planering. 

Korta byggtider uppkommer vid anbud då entreprenörerna pressas på grund av den hårda 
konkurrensen som råder på marknaden för att få uppdraget. Konsekvenserna av det kan bli 
att arbetsmiljöplanen för de anställda blir lidande, eftersom den tid som krävs för att se över 
den inte är tillräcklig. Enligt arbetsmiljöverket är det svårt att bedöma vad som egentligen är 
rimlig tid, då det kan bero på hur olika projekt byggs utifrån dess komplexitet och 
arbetsförhållanden [16]. 

Vid ett pressat tidsschema ökar slarv och misstag markant eftersom man vill hinna med 
mycket under en kort period. Detta är i sig en stressfaktor som påverkar individen negativt. 
När planeringen inte är genomtänkt blir arbetsmiljön lidande, vilket kan leda till att de 
arbetsmetoder och den utrustning som krävs för att kunna utföra ett visst arbetsmoment 
inte utnyttjas fullständigt. [16] 
 
Vid korta byggtider tvingas arbetarna till att utföra flera arbeten samtidigt för att spara tid 
och hinna med planeringen. Problematiken i ett sådant hänseende kan leda till att 
arbetsplatsen blir trång och i sin tur även ge upphov till säkerhetssvårigheter i arbetet. Till 
följd av detta ökar risken för hög arbetsbelastning [16]. 

Vid arbetssituationer där byggtiden är för kort utgör erfarenhet en betydelsefull faktor i att 
hjälpa till att undvika stress.[8] Projektörer som arbetar i projekteringskedet kan ibland ha 
svårt att avgöra hur lång tid ett visst moment kan ta eftersom det tar olika lång tid för olika 
personer att utföra ett visst moment. Detta kan i sin tur orsaka orimliga byggtider [20]. 
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3.4.5 Bristande organisation och ledarskap  
En stabil och stressfri organisation kan genom rätt ledarprofil och rätt ledarskap få sina 
medarbetare att ställa sig bakom organisationens mål. Genom detta agerande upplever 
medarbetarna en delaktighet, tydlighet i strävan efter målsättningarna och en ökad 
arbetsglädje i arbetet. Detta medför mindre oro och lägre stressnivåer för medarbetarna 
[23]. 

Chefens ledarprofil kan prägla arbetsklimatet och medföra mindre stress genom att hålla en 
strategisk linje. Denna strategi ska kommuniceras med medarbetarna i organisationen för att 
de ska vara medvetna om de mål och resultat de ställs inför. Genom denna kommunikation 
skapas en delaktighet som leder till att målsättningarna och de gemensamma besluten följs. 
Detta skapar även arbetsglädje och motivation bland medarbetarna. Därför är rätt 
ledarprofil en viktig förutsättning för chefen att lyckas i sina jobbuppdrag. I figuren nedan 
visas fyra olika ledarprofiler som kan vara en avgörande roll för hela organisationen och 
företagets framgång.[23] 

 
                                           (figur 3, fyra olika ledarprofiler) [24]. 

Bilden ovan illustrerar fyra olika ledarprofiler: 

Q1- Ej resultat- och medarbetarinriktad: Chefen är inte resultatinriktad och motiverar inte 
heller sina medarbetare, ligger lågt i både delarna. Det resulterar i dåliga resultat och 
missnöjda medarbetare. 

Q2- Medarbetarinriktad: Chefen lyssnar på sina arbetare genom att lösa konflikter och 
motivera sina medarbetare. En sådan chef är dessutom väldigt mån om sin personal men är 
inte resultatinriktad. Detta resulterar i nöjda medarbetare, dock blir resultatet lidande. 

Q3- Resultatinriktad: Chefen är väldigt resultatinriktad och vill nå ett bra resultat på sitt sätt, 
utan att ta hänsyn till sina medarbetare. Det kan leda till att medarbetarna upplever att de 
har låg påverkan på sitt jobb, vilket utgör en stressfaktor. 

Q4- Resultat- och medarbetarinriktad: En chef som både kan nå bra resultat och hålla 
medarbetarna nöjda. 
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Q4 utses till den mest optimala ledarstilen för ett tydligt ledarskap och vision mot det 
gemensamma målet [24] 

Enligt en avhandling av Anna Nyberg vid Institutionen för folkvetenskap kan ett samband 
finnas mellan hur medarbetarna förstår chefens ledarskap och arbetarnas hälsotillstånd. En 
destruktiv chef som beslutar och fördelar arbetet på ett odemokratiskt sätt leder till att 
medarbetarna upplever mer stress, mår psykiskt dåligt och sjukskriver sig oftare. En chef 
med ett passivt ledarskap som undviker att prata med sina medarbetare och drar sig undan 
för att lösa konflikter har en negativ inverkan på medarbetarnas hälsa. Dåligt ledarskap 
medför inte bara ökade sjukskrivningstal, utan även till ökade sjukdomar som kan påverka 
individen negativt i framtiden. Studier har visat att ju mer människan arbetar under ett dåligt 
ledarskap, desto mer ökar chansen att få en hjärtinfarkt [25]. 

Studier av Bengt Arnetz visar att endast en liten del av den stress och ohälsa individen 
känner av, beror på den personliga faktorn. Den stora faktorn menar han beror på en dålig 
organisation [26].  

Stress som uppstår i organisationen utgör ett tydligt tecken på ett organisatoriskt problem, 
som indikerar att effektiviteten hos medarbetarnas inte används på bästa möjliga sätt. 
Genom att undersöka och kartlägga var stressorsakerna finns kan åtgärder vidtas utefter 
det, som därmed bidrar till att minska stressnivåerna hos medarbetarna [27]. 

De flesta problemen som är orsakade av stress uppstår av otydliga mål som påverkar 
medarbetarna negativt. Otydligheten förvärrar den redan stressiga situationen som uppstått 
av andra orsaker.  Det optimala ledarskapet för en god och sammanhållen organisation är att 
sätta upp klara, tydliga, mätbara samt verklighetstrogna målsättningar [27]. 
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4. Upplevd stress hos de båda yrkesgrupperna och sjukskrivningar 
Det här kapitlet handlar om den upplevda stressen hos båda yrkesgrupperna. Den behandlar 
även sjukskrivningar som orsakas av stress. 
 
4.1 Upplevd stress hos tjänstemän 
Forskning och undersökningar som utförts på 90-talet visade på tjänstemännens problem 
angående stress. Redan då uppmärksammades det att de flesta tjänstemännen i 
byggbranschen upplevde en dålig arbetsmiljö som omfattades av alltför många 
arbetsuppgifter och för stora ansvarsområden. Trots rapporter om problemet har det inte 
gjorts tillräckligt de senaste åren för att förhindra det. Det har med tiden snarare blivit värre, 
arbetsuppgifterna har blivit fler och ansvaret större [28]. Enligt undersökningar gjorda av 
Byggcheferna anser hela 70 procent av platscheferna/arbetsledarna att byggtiderna har 
kortats ner. Byggcheferna medger även att korta byggtider kan ligga till grund för de misstag 
och slarv som uppstår på byggarbetsplasterna samt påverka säkerheten negativt [21]. 
 
60 procent av platscheferna/arbetsledarna upplever att de inte kan hantera det ansvar och 
krav som de har på sig angående arbetsmiljön [21]. Platscheferna har ett stort ansvar, de 
ansvarar för ekonomin, arbetsmiljön och produktionen. Med tanke på de ansvarsområden 
och den höga arbetsbördan som platschefen innehar kan det vara svårt att leva upp till de 
krav som företagen ställer [20]. I takt med att byggtiderna kortas ner och arbetsuppgifterna 
blivit fler, är det inte konstigt att tiden inte räcker till och som en följd av detta tvingas 
många tjänstemän arbeta övertid för att hinna med planeringen [21]. I sin tur blir det allt 
svårare att koppla av ifrån jobbet och därigenom kan det leda till att sömnsvårigheter 
uppstår [20]. 
 
4.2 Upplevd stress hos yrkesarbetare 
De flesta undersökningar som gjorts angående stress i byggbranschen har inte behandlat 
yrkesarbetare. Det kan bero på att endast omkring 4 procent av alla sjukskrivingar som gjorts 
av yrkesarbetare är till följd av stress [16]. Trots ett lågt sjukskrivningsantal, anser 70 procent 
av yrkesarbetarna att jobbet är stressigt [29].  

Företagen kräver idag kortare byggtider vilket leder till att arbetet måste utföras snabbare 
och effektivare, vilket är något som yrkesarbetarna i väsentlig mening känt av. 68 procent av 
yrkesarbetarna anser att tempot på arbetsplatsen ökat de senaste åren [30]. Det leder till att 
arbetsbelastningen i allt större uträckning blir högre. Det medför till höga stressnivåer bland 
yrkesarbetarna, vilket kan leda till att arbetsplasten blir riskfylld att vistas på [16]. Detta visas 
tydligt enligt en undersökning ifrån Novus där hälften av yrkesarbetarna i byggbranschen 
anser att de är rädda för att gå till jobbet [31]. 
 
Ackord är ett hett ämne i byggbranschen idag, det diskuteras om det ska ersättas med fast 
lön eller om det ska vara kvar som det är idag. Motståndare till ackord anser att det är en 
stressfaktor för yrkesarbetarna som gör att de slarvar med arbetet för att hinna med så 
mycket som möjligt. Förespråkare för ackord menar att de fungerar som en ”morot” för att 
öka prestationsförmågan hos yrkesarbetarna [16].  
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Fördelar ackord: 

• Yrkesarbetarna får mer betalt 
• Samhörigheten stärks i gruppen 
• Tempot blir högre [16] 

 
Nackdelar ackord: 

• Äldre yrkesarbetare får svårt att hänga med i tempot 
• Stressigt, kan leda till byggfel och olyckor 
• Arbetsmiljön blir lidande [16] 

 
4.3 Sjukskrivningar som orsakas av stress 
I det här avsnittet behandlas sjukskrivningar som orsakas av stress, yrkesarbetare och 
tjänstemän som har sjukskrivits på grund av stress i byggbranschen. 

De senaste åren har sjukanmälningar och sjukskrivningar, beroende på hög arbetsbelastning 
samt psykiska besvär, ökat i byggbranschen. Ökningen har varit stor och det visas inga 
tecken på att det avtar enligt arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013” [32]. 

Sjukskrivningar på grund av stress ökar inte bara i byggbranschen, utan är ett växande 
problem i hela Sverige. Mellan 2012 och 2014 har sjukskrivningstalet, på grund av stress, 
ökat med 73 procent som enligt försäkringskassan har blivit den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning i hela Sverige [33]. Stress kan leda till att en person drabbas av hjärtproblem, 
muskelvärk och utmattningssyndrom [10].  

När en individ utsätts för stress under en längre tid, kan det utfalla i att kroppens 
immunförsvar försämras och även öka risken att drabbas av sjukdom [34]. Att bli sjukskriven 
på grund av arbetet påverkar inte bara individen som blir sjuk utan även företaget och hela 
samhället i stort till följd av att de höga sjukskrivningskostnaderna [35]. 

Enligt en undersökning från stressforskningsinstitutet ökar risken för sjukskrivning när man 
arbetar i ett stort kontorslandskap. Det är inte bara smittorisken som ökar, utan det blir även 
svårare att koncentrera sig på grund av alla distraktioner och ljud runtomkring. Främst är det 
arbetsuppgifter som innefattar beräkningar av olika slag som blir lidande av detta. Det kan 
leda till att de som utför uppgifterna inte kan koncentrera sig ordentligt på de 
arbetsuppgifter som ska utföras. Detta kan i sin tur föranleda till att arbetet tar längre tid att 
utföra, vilket kan resultera i att man hamnar efter i tidsschemat. Således blir följden av detta 
att man stressar ytterligare för att hinna ikapp. Därför är det viktigt i framtiden utforma 
arbetsplatser som har en lugn miljö för ett välbefinnande hos arbetstagarna [36]. 

 
 
 
 
 
 
 

18 (48) 
 



 

5. Metod och genomförandet av enkätstudierna 
 
5.1 Enkätstudien 
I det här avsnittet redovisas olika tabeller som sammanställts av enkätfrågorna som delats ut 
på NCC:s byggarbetsplaster. Resultatet av sammanställningarna kommer att presenteras på 
nästakommande kapitel. 

Svaren på enkätfrågorna baseras från 4 olika byggarbetsplatser hos NCC Construction, 
Stockholm. Totalt har 19 stycken tjänstemän och 29 stycken yrkesarbetare svarat på 
enkäterna. Samma frågor har ställts till respektive yrkesgrupp som fick besvara 5 frågor 
angående stress, [se bilaga 1]. Yrkesgrupperna kommer att redovisas var för sig och kommer 
även uppdelas utifrån ålder. Detta för att kunna visa på skillnader mellan dessa yrkes- och 
åldersgrupper beträffande stress. 

 
 
Tjänstemän 

 

Yrkesarbetare 

 

Förtydligande av tabellerna nedan. 

I Kolumnen antal respondenter redovisas antalet personer som fått besvara frågan. 
Tabellerna är uppdelade efter ålder och yrkesgrupp. Eftersom respondenterna fått skriva 
flera svar per fråga kan antalet svar bli fler och färre än antalet respondenter. Detta kan bero 
på att en del som har svarat på enkätfrågorna valt att lämna en eller flera frågor blankt. 
 
 
 
 
 

Ålder Antal tjänstemän (st) 
50+ 5 
36-49 8 
18-35 6 
 Totalt: 19 

Ålder Antal Yrkesmän (st) 
50+ 9 
36-49 14 
18-35 6 
 Totalt 29 
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 1) Vilka faktorer anser du skapar den stress du eventuellt upplever? 
 
Tjänstemän 

 
 
 

Yrkesarbetare 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 5 8 6 19 

Faktorer:     

a) Korta 
byggtider/tidspress 

4 5 4 13 

b) Dålig 
planering/handlingar 

2 6 4 12 

c) Hög arbetsbörda 0 2 2 4 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 9 14 6 29 

Faktorer:     

a) Korta 
byggtider/tidspress 

7 7 5 19 

b) Dålig 
planering/handlingar 

5 3 5 13 

c) Dåliga 
arbetsledare 

0 4 0 4 

(Tabell 1) 

(Tabell 2) 
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2) Hur har dessa påverkat dig? (ex ryggont, huvudvärk) 
 
Tjänstemän 

 
 

Yrkesarbetare 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 
Antal respondenter 9 14 6 29 

Symptom:     
a) Inga, (problemen 
kommer ifrån 
arbetsbelastningen inte 
stress) 

4 3 0 7 

b) Ont i axlar/rygg 5 3 6 14 

c) Trött, sömnproblem 0 2 1 3 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 5 8 6 19 

Symptom:     

a) Huvudvärk 3 0 0 3 

b) Magont 1 0 1 2 

c) svårt att koppla av 
från jobbet på fritiden 

0 0 3 3 

d) Sömnproblem 0 1 3 4 

Inga symptom 1 2 1 4 

(Tabell 3)  

(Tabell 4)  
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3) Vilka faktorer anser du har förändrats genom åren angående upplevd stress? 
 
Tjänstemän 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 5 8 6 19 

Till det bättre:     
a) Inget 3 4 2 9 

b) Mer fokus på stress 
och arbetsmiljö 

0 2 1 3 

Till det sämre:     

c) Kortare 
byggtider/tidspressen 

3 4 2 9 

d) Högre 
arbetsbelastning/mer 
ansvar 

2 7 1 10 

e) Färre yrkesarbetare 3 3 0 6 

 
 
Yrkesarbetare 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 9 14 6 29 

Till det bättre:     

a) Inget 2 8 4 14 

b) Hjälpmedel 1 1 1 3 

Till det sämre:     

c) Kortare 
byggtider/tidspressen 

4 8 5 17 

d) Färre yrkesarbetare 2 4 2 8 

e) Sämre planering 1 1 2 4 

f) Sämre arbetsledare 0 3 0 3 

(Tabell 6) 

(Tabell 5) 
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4) Vilka stressfaktorer anser du vara de mest akuta att åtgärda 
 
Tjänstemän 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 5 8 6 19 

Stressfaktorer som är 
mest akuta att åtgärda: 

    

a) Korta 
byggtider/tidspress 

5 7 4 16 

b) Dåliga 
handlingar/ofullständiga 
handlingar 

0 3 0 3 

 
 

Yrkesarbetare 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 9 14 6 29 

Stressfaktorer som är 
mest akuta att åtgärda: 

    

a) Korta 
byggtider/tidspress 

3 5 1 9 

b) Dåliga 
handlingar/ofullständiga 
handlingar 

5 3 2 10 

(Tabell 7) 

(Tabell 8) 
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5) På vilket sätt anser du att det bör ske?  
 
Tjänstemän 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 5 8 6 19 

Förslag:     

a) Bättre 
handingar/planering 

3 5 5 13 

b) Längre byggtider 2 4 1 7 

c) Högre krav på 
leverantörerna 

0 0 2 2 

     
 
Yrkesarbetare 

Ålder 50+ 36-49 18-35 Totalt 

Antal respondenter 9 14 6 29 

Förslag:     

a) Längre byggtider 2 7 4 13 

b) Bättre planering 3 3 1 7 

c) Bättre kommunikation 
mellan yrkesarbetare och 
tjänstemän 

0 3 0 3 

d) Bättre arbetsledare 0 3 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tabell 9) 

(Tabell 10) 
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6. Resultat  
I det här kapitlet kommer resultat av enkätstudien och uppskattade sjukskrivningskostnader 
som beror på stress att presenteras. 

6.1 Resultat av enkätstudien 
I det här avsnittet redovisas de viktigaste stressfaktorerna från enkätstudien. Dessa faktorer 
kommer att behandlas utifrån respondenternas svar.  

Korta byggtider 
Korta byggtider är den främsta orsaken till upplevd stress för de båda yrkesgrupperna.   
Enligt enkäterna har de flesta av yrkesarbetarna angett att byggtiderna blivit allt kortare de 
senaste åren. De menar att de har mindre tid på sig att utföra ett visst moment idag än vad 
de hade förr. Detta är något som även uppmärksammats hos tjänstemännen där ungefär 
hälften av de tillfrågade anser att byggtiderna har försämrats genom åren. Tjänstemännen 
menar att konkurrensen i byggbranschen är den bidragande orsaken till att det inte finns ett 
spelrum för några felsteg längre, eftersom i ”byggvärlden” har tiden blivit en ekonomisk 
fråga. Vilket även har påverkat entreprenörerna att pressa ner byggtiderna vid anbud till 
byggherren. Av den anledningen tycker tjänstemännen och yrkesarbetarna att kortare 
byggtider är den stressfaktor som främst bör åtgärdas. För att lösa problemet anser båda 
yrkesgrupperna att de ska använda sig av längre byggtider. De menar att en reservtid ska 
planeras in i tidsplanen då hänsyn kan tas till eventuella komplikationer som uppstår under 
projektets gång. Detta kan bidra till att lätta upp den höga tidspressen som upplevs bland 
medarbetarna. 

Konsekvenser av stress 
Konsekvenserna av stress varierar för de båda yrkesgrupperna. En stor del av tjänstemännen 
upplever psykiska problem som beror på stress, såsom huvudvärk och sömnproblem. De 
påstår även att de inte kan koppla av ifrån jobbet på fritiden på grund av den höga 
arbetsbördan och de höga kraven som de ställs inför, vilket kan medföra sömnsvårigheter 
och sömnproblem. Medan hälften av yrkesarbetarna anger att de har fått fysiska åkommor 
som beror på stress, såsom problem med axlar och rygg. De menar att den korta byggtiden 
leder till att de inte använder rätt teknik när de utför tunga lyft och att de även slarvar med 
säkerhetsutrustningen. Påföljden av det kan ge upphov till olycksfall och ergonomiska 
problem. 

Hög arbetsbörda 
Hög arbetsbörda anser en liten del av tjänstemännen är en faktor som skapar den stress de 
upplever. De uppger att de har fler arbetsuppgifter än vad de hinner utföra, vilket leder till 
att de måste arbeta många timmar övertid för att ligga i fas med planeringen. Enligt 
enkäterna är detta ett problem hos tjänstemännen där över hälften av dem anser att de fått 
en högre arbetsbelastning med fler arbetsuppgifter. Medan ingen av yrkesarbetarna har 
nämnt att de upplever en hög arbetsbörda eller att de fått mer att göra de senaste åren trots 
de korta byggtiderna. 

Dålig planering 
Att en bristfällig planering leder till upplevd stress på byggarbetsplatsen anser en majoritet 
av tjänstemännen och ungefär hälften av yrkesarbetarna. Båda yrkesgrupperna menar att en 
dålig planering många gånger leder till ofullständiga handlingar. Konsekvensen av det kan ge 
upphov till en del problem som måste lösas på plats, vilket tar både tid och utrymme ifrån 
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det redan hårt satta tidsschemat. Det är även den stressfaktor som flest yrkesarbetare vill 
åtgärda medan hos tjänstemännen är det endast ett fåtal som anser att de är den 
stressfaktor som främst bör åtgärdas. För att lösa detta problem vill båda yrkesgrupper ha 
en bättre planering. Tjänstemännen anser att det är viktigt att de som planerar får den tid 
och de resurser som krävs för att utföra en ordentlig planering. Medan yrkesarbetarna vill se 
en bättre planering för att undvika ”glapp” i produktionen som kan leda till förseningar i 
tidsplanen. 

6.2 Resultat av räkneexempel NCC Construction 
Här visas ett exempel på hur mycket sjukskrivningar på grund av stress kan kosta NCC 
Construction under ett år. Vi kommer att använda oss av medellöner i branschen och ingen 
hänsyn kommer att tas till röda dagar. Endast sjukskrivingar som beror av stress längre än 2 
veckor finns dokumenterat. Eftersom siffror på antalet sjukskrivna som beror av stress för 
ingenjörer inom bygg inte finns tillgängligt kommer ingenjörer i allmänhet att beräknas.  

Antaganden: 31 % arbetsgivaravgift, 12 % semesterlön och att 10 % av lönen betalas ut 
under dag 15-90 under sjukskrivningsperioden. Beräkningarna kommer att utföras med hjälp 
av försäkringskassans kalkylprogram. En sjukskrivningsperiod som beror av stress antas till 
90 dagar. 

Antal Sjukskrivningar på grund av stress 
Enligt försäkringskassan sjukskrivs det 3 manliga och 9 kvinnliga ingenjörer per 1000 
anställda av en reaktion på svår stress [37]. 

Enligt försäkringskassan sjukskrivs det 2,3 manliga och 9 kvinnliga yrkesarbetare inom 
byggbranschen per 1000 anställda av en reaktion på svår stress [37]. 

NCC 
På NCC Construction arbetar 7048 tjänstemän och yrkesarbetare 
– Det finns 3194 stycken tjänstemän varav 2512 män och 682 kvinnor. 
– Det finns 3854 stycken yrkesarbetare varav 3787 är män och 67 kvinnor [38]. 

– Medellöner för tjänstemän i branschen i privat sektor är ungefär 38 000 kr [39]. 
– Medellöner för yrkesarbetare i branschen i privat sektor är ungefär 33 000 kr [40]. 

Tjänstemän 
Män: 3 per 1000 anställda som sjukskrivs på grund av stress ger oss att ((2512/1000)*3) = 
7,5 män sjukskrivs på grund av stress hos NCC. 
Kvinnor: 9 per 1000 anställda som sjukskrivs på grund av stress ger oss att ((682/1000)*9) = 
6,1 kvinnor sjukskrivs på grund av stress hos NCC 
Totalt: Det ger oss (7,5+6,1) = ungefär 14 stycken tjänstemän som sjukskrivs på grund av 
stress hos NCC. 

Yrkesarbetare 
Män: 2,3 per 1000 anställda som sjukskrivs på grund av stress ger oss att ((3787/1000)*2,3) 
= 8,7 män sjukskrivs på grund av stress hos NCC.  
Kvinnor: 6,8 per 1000 anställda som sjukskrivs på grund av stress ger oss att ((67/1000)*6,8) 
= 0,5 kvinnor som sjukskrivs på grund av stress hos NCC. 
Totalt: Det ger oss (8,7+0,5) = ungefär 9 stycken yrkesarbetare som sjukskrivs på grund av 
stress hos NCC 
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Tjänsteman, kostnad för en person 

Årsinkomst: 456 000 kr Arbetsgivaravgift: 31 % Semesterlön:12 % Avtal för dag 15-90: 10 % 

 

Dagar Frånvarotimmar Kostnad (kronor) 

Dag 1 8 0  

Dag 2-14 72 21 024 

Dag 15-90 440 30 360 

 
[41] 

 
Kostnaden för en tjänsteman som är borta under 90 dagar blir runt 51 000 kr. Enligt 
statistiken sjukskrivs det 14 tjänstemän per år vilket ger en totalkostnad på 714 000 
kronor/år. 

Yrkesarbetare, kostnad för en person 

Årsinkomst: 396 000 kr Arbetsgivaravgift 31 % Semesterlön 12 % Avtal för dag 15-90: 10 % 

 

Dagar Frånvarotimmar Kostnad (kronor) 

Dag 1 8 0  

Dag 2-14 72 18 288 

Dag 15-90 440 26 400 

 
[41] 
 

 
Kostnaden för en yrkesarbetare som är borta under 90 dagar blir runt 45 000 kr. Enligt 
statistiken är det 9 yrkesarbetare som sjukskrivs hos NCC, vilket ger en totalkostnad på 
ungefär 405 000 kronor. Den totala kostnaden för NCC beräknas då till: 714 000 + 405 000 = 
Ungefär 1 120 000 

 
 

 

 

 

 

∑ 51 384 

∑ 44 688 
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Viktigt att ta hänsyn till är att sjukskrivningar som är kortare än 2 veckor inte beräknats 
eftersom sådan information inte funnits dokumenterad, den verkliga kostnaden bör således 
vara högre än den uträknade. Det finns flera orsaker till att det är svårt att dokumentera 
sjukskrivningar som beror på stress. Det kan bero på att de som sjukskriver sig inte anger att 
det är stress som är orsaken till att de är sjuka, det kan också bero på att de skäms eller att 
de helt enkelt inte förstår att de är drabbade av hälsofarlig stress. 

Att sänka antalet sjukskrivningar med hjälp av de förslag till åtgärder som presenteras i 
kapitel 8 kan gynna NCC på flera sätt. Produktiviteten kan öka till följd av att stressen 
minskar och koncentrationsförmågan ökar. Detta kommer att resultera i en ökad effektivitet 
i utförandet av arbetsuppgifterna. På så vis kan tidsschemat följas på ett tillfredsställande 
sätt och bidra till en väl fungerande arbetsplats. 

Om antalet sjukskrivna på grund av stress sänks kommer även kostnaden för utbetalningar 
av sjuklöner att minska: 

• En minskning med 10 % skulle spara NCC ungefär 112 000 kronor/år 

• En minskning med 30 % skulle spara NCC ungefär 336 000 kronor/år 

• En minskning med 50 % skulle spara NCC ungefär 560 000 kronor/år 
 

Dessa är inga stora summor för ett företag som NCC, men eftersom vinsmarginalerna i 
byggbranschen är så pass minimala är varenda krona som kan sparas in viktig. Detta 
eftersom pengarna som sparas kan användas för att erbjuda anställda bättre resurser och 
därmed skapa bättre förutsättningar. Vilket i sin tur kan leda till att de anställda mår bättre 
och sjukskrivningar som beror på stress kan minska ytterligare. Detta bidrar till en positiv 
utveckling för NCCs ekonomi då de kan spara pengar på en välmående personal. 

För att vända den pågående trenden samhället där stressen blir alltmer vanlig och påtaglig 
krävs det att det sätts in åtgärder redan nu. Ifall ingenting görs riskerar vi att se en ökning av 
antalet sjukskrivingar som beror av stress. Det kan drabba NCC på så sätt att de måste betala 
ut dyra sjuklöner. Dessa är sannolikt endast en liten del av de egentliga kostnaderna som 
troligen går att spåra tillbaka till en tid innan den anställde blev sjuk. Stress är inte något 
man plötsligt drabbas av, det är något som byggs upp under flera månader. Under den 
tidsperioden, där negativ stress upplevs minskar produktiviten som en följd av detta. I sin tur 
visar detta på att sambandet emellan företagets ekonomi och en välmående personal har en 
viktig betydelse för företagets utveckling. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan av den 
anledningen få en stor betydelse för företagets framtid och lycka. 
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7. Analys av enkätstudien 
I det här kapitlet kommer det att diskuteras och analyseras kring enkätfrågorna. Det kommer 
även att diskuteras om yrkesgruppernas svar på enkätfrågorna. 
 
Inledningsvis tycks stress härleda ifrån olika faktorer och även upplevas på olika sätt inom 
yrkesgrupperna. Med utgångspunkt i resultatet visar sig ett framträdande och 
återkommande mönster inom byggbranschen vara hur stress inverkar i det dagliga arbetet. 
Något som är anmärkningsvärt är de svar som gavs på frågan: Vilka faktorer anser du skapa 
den stress du eventuellt upplever. Majoriteten av både yrkesgrupperna ansåg att faktorer 
som orsakar stressupplevelser är korta byggtider/tidspress och dålig planering/handlingar[se 
tabell 1 och 2]. Korta byggtider och ofullständiga handlingar går hand i hand eftersom det är 
tidspressen/tidsbristen som oftast orsakar ofullständiga bygghandlingar. Korta byggtider kan 
ge en indikation på en konkurrenskraftig marknad för byggföretagen och uppkommer vid 
anbud, då entreprenörerna pressas för att få uppdraget av byggherren. Detta är en 
förutsättning för byggherren som utnyttjar situationen till sin fördel för att ge upphov till 
avkastning för sitt eget kapital. Medan företagen får helt andra förutsättningar som kan leda 
till stress och press. Konsekvenserna av detta kan leda till att det uppstår slarv och fel i 
byggandet. Det kan i sin tur ge indikationer på stora kostnader på lång sikt då byggfelen 
måste repareras i efterhand.     
När det gäller hög arbetsbörda är det endast tjänstmännen som ansett att det bidragit till att 
skapa den stress de känner av [se tabell 1]. Enligt tabellen har det även visat sig att det är de 
yngre tjänstemännen som lider av det. Erfarenhet spelar en avgörande roll då man som 
erfaren har tagit lärdom av sina tidigare fel eller misslyckanden. Medan en oerfaren som 
kommer från skolan är på lärlings nivå och behöver utsättas för olika situationer under långa 
perioder för att lära sig att agera efter olika situationer. I sin tur underlättar detta i 
bedömningen om att kunna skilja på vad som är rätt och fel i olika skeden av byggandet, det 
är oftast först då personens yrkeserfarenheter utvecklas. Detta är något som tydligt visas i 
tabellen [se tabell 1] där ingen över 50 år har angett att hög arbetsbörda är ett problem. 
Erfarenhet kan därför vara nyckeln till många problem, som kan handla om alltifrån hur man 
hanterar hög arbetsbörda till att hitta de optimala lösningarna för ett gynnsamt byggande. 

När samma fråga ställdes till yrkesarbetarna visar enkäterna att ingen av yrkesarbetarna 
ansåg att hög arbetsbelastning leder till att de känner sig stressade [se tabell 2]. Det kan 
bero på att yrkesarbetarna inte har lika stor press på sig som tjänstemännen, dessutom kan 
detta även bero på att de inte har lika många arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
Tjänstemän har fler arbetsuppgifter än vad yrkesmännen har, vilket leder till att de måste 
hålla koll på flera saker samtidigt och det medför därmed högre arbetsbelastning. 

Hög arbetsbörda i kombination med en oerfaren arbetsledare leder till stress och påverkar 
arbetet negativt anser en del av yrkesarbetarna [se tabell 2]. Detta signalerar att oerfarna 
arbetsledare som kommer från skolan måste vägledas av en erfaren mentor i branschen, för 
att motverka känslan av otrygghet och stress som upplevs bland yrkesarbetarna. Ur ett 
kritiskt perspektiv är detta en process som kräver tid, där många anser att det är onödigt att 
ägna en massa timmar och dagar för att lära upp en oerfaren. Men ur en positiv synvinkel 
kan den oerfarne, när denne lärt sig allt som behövs för att kunna dirigera arbetet, 
kombinera teorin från skolan och den praktiska erfarenheten på ett bättre sätt som därmed 
kan leda till att skapa stimulans hos sina medarbetare.     
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Gällande frågan: Hur har dessa påverkat dig, syns det en tydlig skillnad mellan de båda 
yrkesgrupperna. Tjänstemännen har psykiska besvär och yrkesmännen har fysiska besvär. 
Tjänstemännen lider av besvär såsom huvudvärk, sömnproblem och problem med magen. 
[se tabell 3]. Dessa är tecken på stress som uppstår vid höga krav, tidsbrist och dålig 
planering. Tjänstemän är de som har huvudansvaret för själva byggarbetsplasten och det är 
de som skapar förutsättningarna för yrkesarbetarnas välmående och framgång i deras 
utförande. Därför kan ett dåligt ledarskap påverka yrkesarbetarna negativt, samspelet måste 
av den anledningen fungera mellan dessa två parter för att det ska leda till ett framgångsrikt 
projekt. En intressant punkt är att de flesta yrkesarbetarna angav att de fysiska problemen 
berodde på flera års hårt arbete i branschen snarare än stress [se tabell 4]. Det kan bero på 
att den höga arbetsbelastningen över tiden har satt sina spår. Detta kan ge problem på axlar 
och rygg för att det krävs mer fysiskt än psykiskt arbete.  

Angående problemet med att koppla av från jobbet på fritiden är det något som endast 
tjänstemännen upplever att de har. Det är den yngsta åldergruppen (18-35 år) som har 
problem med detta, de äldre tjänstemännen är enligt enkäterna bättre på att skilja mellan 
privatliv och arbete. [se tabell 3]. Enkäterna visar att yrkesarbetarna likt de äldre 
tjänstemännen är bra på att skilja på privatliv och arbete. De arbetar sina timmar och utför 
det som behövs enligt planeringen för att sedan gå hem när arbetsdagen närmar sig sitt slut 
[se tabell 4]. Detta kan bero på att ju mindre ansvar man har, desto mindre huvudbry har 
man. Vilket leder till att yrkesarbetare har lättare att koppla bort jobbet på sin fritid än 
tjänstmän. Men detta behöver inte betyda att yrkesarbetare inte har något ansvar, utan var 
och en har sitt ansvar och sin roll för att arbetet ska fungera som det ska på 
byggarbetsplasten. Det finns även platschefer som tidigare arbetat som yrkesarbetare. 
Sådana typer av platschefer har en trygghet som de kan luta sig mot när det krisar på 
byggarbetsplasten, för de vet hur allting fungerar i praktiken ute på produktionen. Detta är 
ett tydligt tecken på att tjänstmän med en bakgrund som yrkesarbetare har enklare att 
koppla bort arbetet på fritiden än de som bara har arbetat som tjänstemän.  

På frågan: Vilka faktorer anser du har förändrats genom åren angående upplevd stress delar 
yrkesmännen och tjänstemännen flera åsikter. Att inget har blivit bättre genom åren har 14 
av 29 yrkesarbetare och 9 av 19 tjänstemän angett [se tabell 5 och 6 ]. Det kan bero på att 
stress inte har uppmärksammats i den grad den borde eftersom den har blivit en del av 
vardagen i byggbranschen. En aspekt i detta avseende kan vara att NCC ska bli tydligare 
gällande information till sina anställda för att på ett bättre sätt kunna förebygga stress bland 
sina anställda. Nästan hälften av de tillfrågade anser att ingenting blivit bättre utan att saker 
och ting endast blivit värre [se tabell 5 och 6]. Att folk som arbetat i byggbranschen i flera år 
anser att inget blivit bättre, är således ett stort problem. Det kan leda till att erfarna 
tjänstemän och yrkesarbetare väljer att byta bransch på grund av de höga riskerna som finns 
inom byggsektorn. Därför kan andra företag i andra branscher locka över duktig och erfaren 
personal genom att erbjuda en bättre arbetsmiljö.  

Angående hjälpmedel anser en liten del av yrkesarbetarna att dessa har blivit bättre genom 
åren [se tabell 6]. Maskiner och verktyg som underlättar en del av det tunga arbetet är något 
som nämns på enkäterna. Gällande hjälpmedlen har dessa bidragit till att kroppen slits 
mindre än vad den gjorde för 50 år sedan då det flesta arbetsuppgifter utfördes manuellt. 
Vilket påverkade yrkesarbetarna såväl psykiskt som fysiskt och kunde resultera i att de inte 
kunde arbeta upp till en hög ålder. Detta är dock viktigt eftersom samhället kräver att arbete 
ska ske högre upp i åldrarna. 
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Det har även skett en förbättring i byggbranschen angående hjälpmedel i byggbranschen. En 
indikation på det är att antalet yrkesarbetare blivit färre och arbetslagen minskat. Ett annat 
tecken på det kan vara en förbättrad ekonomi till följd av det minskade antalet 
yrkesarbetare på företagen. Dock kan hjälpmedel såsom maskiner och andra apparater vara 
kostsamt för företaget och innebära en försämrad ekonomi vid stunden av inköpet.  

När det kommer till tjänstemännen är det en liten del som anser att det blivit större fokus på 
arbetsmiljön och stress i allmänhet, medan hos yrkesarbetarna har detta inte nämnts. 
Detta kan bero på att arbetsmiljön för yrkesarbetare främst handlar om deras säkerhet, 
medan för tjänstmän handlar den mest om det psykiska. Ackordet som löneform för 
yrkesarbetarna kan leda till att de stressar och pressar mer för att tjäna pengar. Detta kan 
bidra till att yrkesarbetarna inte känner av den stress som de upplever, eftersom de får 
pengar för sina insatser. Därav kan det resultera i att tjänstemännen som inte har en 
prestationsbunden lön upplever mer stress. 

En annan aspekt är att många stora företag har investerat stora pengar för att skapa bra 
förutsättningarna för sina anställda. NCC är ett av dem och har ett samarbete med 
hälsoföretaget Feelgood för att erbjuda sina anställda tjänster för att kunna förebygga stress 
och därmed uppnå en god arbetsmiljö. Samspelet mellan dessa två företag är ett sätt att 
tillgodose de anställdas behov. Detta kan leda till att ett starkt band skapas mellan den 
anställde och företaget. Å ena sidan är det förvånansvärt att så få märkt av någon skillnad 
trots investeringarna. Detta kan bero på brist på information från företagets sida.  Å andra 
sidan kan det likväl anses vara den anställdes skyldighet att ta reda på vad företaget har för 
tjänster och alternativ för ett välbefinnande på arbetsplasten. 

Av det som blivit sämre genom åren var kortare byggtider och tidspressen något som båda 
yrkesgrupper höll med om. Det kan finnas flera orsaker till att de båda yrkesgrupperna 
enades om det. Eftersom byggbranschen är en tidspressad bransch där marginalerna är små 
både tidsmässigt och ekonomiskt, är det inte konstigt att byggtiderna blivit kortare. En 
synvinkel är som tidigare nämnts att konkurrens bland företagen gör att tiderna pressas ner 
för att få uppdraget, vilket leder till att arbetarna lider av det pressade schemat. Detta kan 
medföra en upplevelse av både stress och otrivsel på byggarbetsplasten. Men samtidigt 
gynnar det byggherren ekonomiskt när det råder en sådan kraftig konkurrens om 
jobbuppdragen, eftersom byggherren då kan pressa ner priserna och välja de anbud som är 
lämpliga inom sina riktlinjer. 

Att det blivit färre yrkesarbetare är något som uppmärksammats av båda yrkesgrupperna. 
Det är de äldre åldersgrupperna som har påpekat det [se tabell 5 och 6]. Det kan bero på att 
de har arbetat flera år i branschen och kan därför se en tydlig skillnad från hur det såg ut när 
de började arbeta och hur det således är idag. Medan för de yngre som bara arbetat några år 
är det svårare att märka av någon större skillnad, vilket även avspeglas i tabellerna. Det kan 
även indikera på en radikalisering inom byggbranschen gällande de hjälpmedel och verktyg 
som yrkesarbetarna använder. Detta kan i sin tur leda till ökad produktivitet hos arbetarna 
på byggproduktionen. Å andra sidan kan detta även medföra stressiga situationer och höga 
stressnivåer bland medarbetarna vid eventuella förseningar på byggarbetsplasten när det är 
få yrkesarbetare per arbetslag.    
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Gällande platschefens arbetsuppgifter har vissa av dem fördelats till andra, men samtidigt 
tilldelats andra arbetsuppgifter, främst administrativa uppgifter. Detta pekar på att det 
administrativa arbetet har ökat och lett till att platscheferna får mindre tid att gå ut på 
arbetsplatsen. Det kan leda till att relationen mellan platschef och yrkesarbetare blir sämre 
eftersom de då träffas och pratar i mindre utsträckning. Detta kan i sin tur medföra 
kommunikationsbrist och missvisande information, som kan leda till en stressfaktor samt ge 
en känsla av otrygghet bland yrkesarbetarna. Men ur en annan synpunkt får platschefen 
också den hjälp som krävs för att kunna klara av arbetsuppgifterna och därmed även 
kommunicera med sina medarbetare. Platschefen kan vid behov vända sig till en 
entreprenadingenjör som hjälper till med allt som omfattas av ekonomi och administrativ 
arbete. Då en sådan person har en nyckelroll för platschefen, tillsätts denne på basis av 
platschefens kompetens. Vid nödsituationer kan platschefen även få hjälp av 
produktionschefen. Därför kan man säga att platschefens utsatta roll har blivit bättre genom 
åren, då ett sådant stöd inte fanns för platschefen förr. 

Av de tillfrågade yrkesarbetarna har ingen angett att de fått mer att göra på jobbet [se tabell 
6]. Det kan antingen bero på att arbetsuppgifterna inte förändrats så mycket genom åren, 
eller att man som erfaren inte känner av att arbetsmängden ökat. Istället ligger fokus på 
planeringen och de målsättningar som de ställs inför. "Positionssystemet" som innebär att 
varje arbetare har sin station och sitt ansvarsområde, kan indikera på att arbetsfördelningen 
är väl genomtänkt och en bidragande faktor till att arbetarna inte känner av arbetsmängden.  
En annan indikation kan vara att man använder sig av nya metoder och maskiner som 
underlättar själva arbetet, samt även bidrar till att yrkesarbetarna inte känner av 
arbetsbördan lika mycket. 

När det gäller Vilka stressfaktorer som anses vara de mest akuta att åtgärda är svaren 
densamma. Att korta byggtider/tidspress är den stressfaktor som är mest akut att åtgärda 
tycker 16 av 19 tjänstemän och 9 av 29 yrkesarbetare [se tabell 7 och 8].  
Majoriteten av tjänstemännen anser att byggtiderna är den mest akuta stressfaktorn att 
åtgärda. Detta kan bero på att de har för stora ansvarsområden, för många arbetsuppgifter, 
press från sina chefer och yrkesarbetare samt ett tidspressat schema som måste följas. 
Vilket kan leda till att de får en känsla av att det inte finns något spelrum för att göra fel eller 
avvikelser för då kan hela planeringen spricka och leda till att budgeten blir lidande. 
Samtidigt måste det även påpekas att korta byggtider alltid varit ett problem i 
byggbranschen och att företagen vid det här laget borde anpassat sig efter situationen samt 
lärt sig att handskas med problemet. Medan för yrkesarbetarna kan det vara stressigt att 
ständigt känna att de ligger efter i planeringen, vilket kan leda till att motivationen minskar 
bland yrkesarbetarna som i sin tur kan påverka både effektiviteten och produktiviteten hos 
dem. Detta kan även leda till att de aldrig slappnar av, utan istället befarar att hamna ännu 
mer efter i planeringen.   
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Den viktigaste stressfaktorn att åtgärda för yrkesarbetarna är dåliga ofullständiga 
handlingar. 10 av 29 yrkesarbetare anser att de är den viktigaste faktorn att åtgärda  
[se tabell 8]. 3 av 19 tjänstemän anser att det är den viktigaste faktorn att åtgärda [se tabell 
7]. Majoriteten av Yrkesarbetarna menar att ofullständiga bygghandlingar kan leda till 
frustration och stress, eftersom de bygger efter ritningarna vilket kan få förödande 
konsekvenser om det saknas något eller om en ritning är fel. Det kan även medföra stopp i 
produktionen om en ritning saknas eller är felaktigt konstruerad. Det kan även hända att 
byggandet fortgår innan ritningarna kommit fram. Just i sådana situationer kan erfarenhet 
som tidigare har nämnts bli nyckeln till att lösa huvudproblemet och i vissa fall avhjälpa den 
redan stressiga situationen. Dessa problem kan indikera på förseningar som leder till att det 
läggs ännu större press på att hålla byggtiden.  

Gällande tjänstmännen framgår det av enkäterna att de inte upplever ofullständiga 
bygghandlingar som den viktigaste stressfaktorn att åtgärda. Det kan bero på att de anser att 
huvudorsaken till ofullständiga bygghandlingar är korta byggtider. Därför kan detta vara en 
förklaring till varför så få svarade på det sättet. 

En intressant aspekt på frågan På vilket sätt anser du att det bör ske är att det finns likheter 
mellan de båda yrkesgrupperna. Ungefär hälften av yrkesgrupperna vill ha längre byggtid för 
att minska på den upplevda stressen [se tabell 9 och 10]. Enligt platschefer och andra inom 
byggbranschen ger inte längre byggtider ett bättre resultat. Båda yrkesgrupper påpekar att 
projektet kommer att ta hela byggtiden ändå. Det kan finnas många orsaker där den ena kan 
bero på att de anställda tar det lugnare med tanke på den förlänga byggtiden. Det kan leda 
till att effektiviteten och produktiviteten avtar hos yrkesarbetarna samt tjänstmännen, på 
grund av den extra tiden som finns. Dock kan detta förebygga stress vid komplikationer och 
förseningar i de olika momenten som utförs. Det kan planeras in reservtid för eventuella 
förseningar som kan uppstå vid varje moment. Denna metod måste kombineras med 
ackordlön för yrkesarbetarna för att bibehålla arbetstempot och produktiviteten hos 
yrkesarbetarna. Den förlängda byggtiden behöver inte innebära att projektet färdigställs då, 
utan kan slutföras tidigare om inga komplikationer har uppstått under byggets gång.  

Bättre handlingar/planering anser en majoritet av tjänstemännen skulle leda till minskad 
stress [se tabell 9 ]. Anmärkningsvärt här är att endast 3 av 19 tjänstemän ansåg att bättre 
handlingar var den mest akuta att åtgärda [tabell 7]. Trots det anser 13 av 19 att det är 
lösningen för att minska stressen på byggarbetsplatsen. Detta kan bero på att 
yrkesarbetarna drabbas mer av det än tjänstmännen eftersom det är de som bygger efter 
ritningarna. Platschefen eller projektören kan godkänna ritningen som vid ett senare skede 
kan skapa problem för yrkesarbetarna. Detta kan ge en indikation på att ritningen är utförd 
av någon som inte har den praktiska kunskapen för att kunna utforma ritningen på ett 
verklighetsförankrat sätt. Det kan även bero på att de skett ett fel under utförandet av 
ritningen. Dessa kan därför skapa problem för yrkesarbetarna vid byggandet, då lösningen 
måste lösas på plats vilket kan ta tid och pengar. Men samtidigt måste även tjänstemännen 
hjälpa yrkesarbetarna vid sådana problem, det krävs att man kommer på den optimala 
lösningen för det specifika projektet. Det ena projektet är inte likt den andra därför är varje 
lösning unik för varje projekt.  
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Gällande bättre handlingar/planering har 7 av 29 yrkesarbetare svarat att det är lösningen 
för att minska på stressen de upplever på byggarbetsplatsen [se tabell 10]. Bättre planering 
och handlingar kan underlätta deras arbete, eftersom då behöver de inte klura ut en massa 
lösningar som tar tid utan kan istället fokusera på själva byggandet. Detta kan innebära att 
det skapas bättre förutsättningar och arbetet flyter på bättre. En god planering kan av den 
anledningen leda till en bra arbetsmiljö som kan medföra välbefinnande hos de anställda. En 
intressant punkt i detta avseende är att en del av yrkesarbetarna anser att de inte är 
tillräckligt involverade i planeringsskedet och skulle vilja få en större roll samt delaktighet i 
planeringsskedet. Vilket kan motverka ofullständiga bygghandlingar som i sin tur kan 
förebygga stress genom att man ligger i fas med planeringen. Dessutom behövs det kanske 
en som kan det praktiska ute på produktionen för att tillrättavisa de detaljer som finns på 
ritningarna som inte kan utföras i verkligheten. Detta kan vara en lösning att införa i 
projekteringsstadiet för att undanröja alla risker som kan uppstå på grund av ofullständiga 
bygghandlingar.    

Bättre kommunikation mellan yrkesarbetare och tjänstemän är något som en del av 
yrkesarbetarna anser är lösningen. Med bättre kommunikation mellan yrkesarbetare och 
tjänstemän kan det menas att yrkesarbetarna vill att arbetsledarna ska ta större hänsyn till 
deras erfarenhet såväl som kunskap inom området.  I led med detta framhåller 
yrkesarbetarna att de upplever att de blir förbisedda i en del frågor främst angående hur ett 
problem ska lösas, det kan vara vilken metod som ska användas för att ”tackla” problemet. 
Detta kan skapa en osäkerhet och osämja i gruppen som till slut kan leda till höga 
stressnivåer bland yrkesarbetarna.  

Ifråga om bättre arbetsledare har resultatet nämligen visat på att dennes erfarenhet spelar 
en stor roll och även speglas i arbetet. Detta kan bland annat bero på att arbetsledare som 
är nyexaminerade kan ha svårigheter med att knyta an till de problem som yrkesarbetarna 
ställs inför. Medan en erfaren arbetsledare kan underlätta jobbet för yrkesarbetarna och 
tjänstemännen genom driftighet och delegation av arbetet främst med avsikt att 
åstadkomma ett framgångsrikt projekt. En betydligt mindre andel av yrkesarbetarna, det vill 
säga 3 av 29 anser att bättre arbetsledare minskar på stressnivåerna bland yrkesarbetarna. 
Anledningen till detta kan ha sin grund i att de upplever en viss trygghet och kan på det viset 
förlita sig på att arbetsledaren kommer kunna bistå med det stöd som yrkesarbetarna 
möjligtvis kan behöva när de ställs inför potentiella utmaningar i arbetet.    
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8. Förslag till åtgärder 
I det här avsnittet presenteras förslag på hur stress i byggbranschen och på NCC kan 
förebyggas. 
 
Bristfällig planering i projekteringsskedet 

• Lägg mer resurser på planeringen 

• Planeringen måste prioriteras högre av företagen 

• De som planerar måste ha god kunskap och erfarenhet av planering 

• Ritningar ska inte skickas iväg ofullständiga 

• Mer stöd till platschefen som planerar 

• Inkludera yrkesarbetarna i planeringsskedet i större omfattning 

• Särskild utbildning för att utbilda planerare i företaget 

 
Brist på erfarenhet och kunskap 

• Inför mer praktik på byggutbildningarna i Sverige 

• Alla nyanställda ska vara garanterade att få den introduktion som anses nödvändig 

• Platschefen måste ut i produktionen mer 

• Den som upprättar arbetsmiljöplanen måste vara kunnig inom området 
 

Hög arbetsbelastning 

• Försök att undvika att arbeta för många övertidstimmar 

• Ta inte med arbetet hem 

• Ta pauser och vila när du väl har rast 

• Se till att återhämta dig ordentligt 

• Öka variationen i arbetet 

• Tydlig befattningsbeskrivning 

• Personalen ska utbildas för att hantera stress på ett bättre sätt. 
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Mer stöd till de anställda 
Det ska vara olika sorters stöd: 

• Känslomässigt stöd som innebär att den anställda ska ha någon att prata med om 
denna anser sig behöva det.  

• Handgripligt stöd kan exempelvis innebära att extra hjälp ges vid behov, exempelvis 
om det är tidsbrist kan det lösas genom att ta in mer resurser. 

• Analytiskt stöd, att ge konstruktiv kritik, berätta vad som gjorts bra och vad måste bli 
bättre. 

• Instruktivt stöd, kan exempelvis vara att hjälp ges med en arbetsuppgift som 
uppfattas som otydlig.[8] 
 

Ledarskap och organisation 
Som chef krävs det bra resultat och att de anställda hålls nöjda 

För att nå bra resultat som chef krävs det att man är: 

• Tydlig 

• Organiserad 

• Har en bra planering 

• Leder möten på ett tillfredsställande sätt [24] 

För att hålla de anställda nöjda krävs det att man som chef: 

• Lyssnar på sina anställda 

• Ger tydliga instruktioner 

• Motiverar sina anställda 

• Ger sitt stöd till de anställda 

• Löser konflikter på ett bra sätt  
[24] 
 

Sjukskrivningskostnader som orsakas av stress 
Alla dessa förslag ovan kan leda till att antalet sjukskrivningarna i företaget minskar, 
vilket gynnar företaget ekonomiskt och skapar ett välbefinnande hos arbetstagarna.  
 
Slutord 
Byggprocessen är väldigt stor och komplex, det går att se det som en lång kedja där alla 
moment är sammankopplade med varandra. En ändring i början av kedjan påverkar hela 
byggprocessen. Därför är det viktigt att förstå att en åtgärd för att minska på stress kommer 
att påverka hela kedjan, det kan vara en lösning till flera problem. 
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8.1 Vidare studier och rekommendationer för NCC 

• Upprätta statistik för antalet sjukskrivna som beror av stress, detta för att kunna se 
och räkna på kostnaden och hur mycket pengar som kan sparas. 

• Undersök skillnaden i antalet sjukdagar samt upplevd stress mellan de som arbetar i 
ett öppet kontorslandskap och de arbetar i ett kontorsrum bakom stängda dörrar. 
Detta för att se om de som arbetar på öppna kontorslandskap upplever mer stress 
och sjukskriver sig oftare. Utifrån resultaten går det att räkna på om det är 
ekonomiskt fördelaktigt att ha öppna kontorslandskap. 
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9. Slutsats 
Utifrån resultatet från enkätstudierna och intervjuerna visar det sig att stress är ett 
hälsoproblem som förekommer allt mer i byggbranschen. I samband med detta definieras 
stress utefter hur individen upplever situationen.  För vissa kan situationen betraktas som 
stressig och för andra används den som ett sätt att nå framgångsrika resultat. Med 
utgångspunkt i denna studie framstår faktorer som ålder, erfarenhet och yrkesposition spela 
en stor betydelse för hur stress hanteras.  

Enligt våra enkätstudier och intervjuer visar det sig att huvudfaktorerna vad gäller stress 
främst beror på korta byggtider, ofullständiga bygghandlingar, dålig planering och tidspress. 
Dessa faktorer kan förebyggas genom att bland annat följa NCC:s riktlinjer och regler inför 
starttillståndet i ett byggprojekt. NCC:s rutiner bygger på att man ska se till att ha alla 
förutsättningar såsom färdiga bygghandlingar, en färdig tidsplan och tillgänglig personal 
innan starttillståndet ansöks för att påbörja byggandet. 

Överlag har studien visat på att stress även kan medföra sjukskrivningskostnader som kan 
vara kostsamma för företaget och drabba samhället hårt genom långtidssjukskrivningar. 
Med hjälp av hälsoföretaget Feelgood kan dessa sjukskrivningar motverkas genom att 
erbjuda insatser i god tid, då arbetsgivaren får stöd och underlag för att arbeta med hälsan 
och därmed minska sjukskrivningskostnaderna. Detta kan resultera i ett ökat välbefinnande, 
som i sin tur leder till ökad produktivitet och effektvitet hos medarbetarna. Detta är 
illustrativt för hur byggprocessens olika delar hänger samman och vikten av att investera tid, 
engagemang samt uppföljning ligger till grund för att uppnå ett välmående och 
framgångsrikt projekt.   
 
Mot denna bakgrund förefaller det tydligt att bra planering, god kommunikationsförmåga, 
goda ledaregenskaper och även en välutvecklad arbetsmiljöplan utgör goda förutsättningar 
för att skapa en stressfri miljö. Som ett led i detta är det dessutom av betydelse att lyfta 
fram att studien även åskådliggör att det finns såväl positiv som negativ stress. Med detta 
menas att stress inte alltid behöver vara negativt, utan i vissa fall föreligger det fördelar med 
stress såsom att prestationsförmågan stimuleras. Avslutningsvis är en bedömning att man 
kan stressa, samt att stress i viss mån till och med kan vara relativt nyttigt för individen, 
genom att framhäva ens goda yrkesegenskaper. I ett sådant hänseende kan slutsatsen dras 
om att så länge man reserverar tid för återhämtning, bör stress inte bara förknippas med en 
negativ klang. Eftersom i vissa fall kan det innebära motsatsen och generera goda resultat 
samt framgång.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkätfrågor som besvarats av tjänstemän och yrkesarbetare 

Bakgrund: 
Ett stort problem som har kostat samhället stora pengar varje år är det höga 
sjukskrivningstalet. Långtidssjukskrivningar är den formen som har ökat mest på senare år.  
En av de största orsakerna till de höga sjukskrivningstalen har varit stress i olika former såväl 
psykiska som fysiska.  
Det finns två former av stress, positiv- och negativ stress vilka kan påverka människans kropp 
beroende på vilken arbetssituation denne befinner sig i.  
Människans hälsa beror också på olika ansvarområden, ju mer ansvar desto mer stress kan 
man känna av. Resultatet av detta kan oftast ge indikationer på långdragna processer med 
kroppsliga och psykiska besvär.  
Av den anledningen är arbetsmiljön på arbetsstället en viktig faktor vilken påverkar för 
människans hälsa för att det är där man tillbringar det mesta av sin tid.  
Därför måste kunskaperna inom detta område utökas. Det finns starka bevis på att de 
negativa effekterna skapar problem både för de anställda och företaget.  
 
Syfte: 
Syftet med denna undersökning är att komma med förslag på åtgärder för att minska på 
effekterna av den skadliga stressen vilket förhoppningsvis kommer att vara ett stöd för 
många byggföretag. 
Det som intresserar oss är hur situationen ser ut idag på byggarbetsplatsen samt utreda 
orsaker och konsekvenser av stress.        
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Datum: 
 

Ålder:_____                Kön: Man                        Befattning:  Yrkesarbetare 
                                            Kvinna    
                                             Tjänsteman 

 
 
 
 

1) Vilka faktorer anser du skapar den stress du eventuellt känner? 

 

 

 

 

2) Hur har dessa påverkat dig? (ex ryggont, huvudvärk) 

 

 

 

 

3) Vilka faktorer anser du har förändrats genom åren angående upplevd stress? 
 
a. Till de bättre:                                                             b. Till de sämre: 
 
 
 
 
 
 

4) Vilka stressfaktorer anser du vara de mest akuta att åtgärda? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) På vilket sätt anser du att det bör ske? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 2 av 2 

46 (48) 
 



 

Bilaga 2: Intervjufrågor som besvarats av tjänstemän och yrkesarbetare 
 
Datum: 

Intervjufrågor 
Befattning: 
 
1. Beskriv dina arbetsuppgifter samt ansvarsområden? 

 

 
 

 
2. Hur påverkas du av stress? Kan din upplevda stress smitta av sig till andra i gruppen och 
därmed leda till olika problem? 

 

 

 
 
3. Vilka faktorer anser du skapar den stress du eventuellt upplever? 

 

 

 
 

4. Hur har dessa faktorer påverkat dig? (ex ryggont, huvudvärk) 

 

 

 
 
 
5. Vilka åtgärder anser du att företaget genomför för att förebygga stress? 
 
 
 
 

6. Vilka faktorer anser du har förändrats genom åren angående upplevd stress? 
 
a. Till de bättre:                                                                                 b. Till de sämre: 
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7. Vilka stressfaktorer anser du vara de mest akuta att åtgärda? 

 

 

 

 
 
8. På vilket sätt anser du att det bör ske? 

 

 

 
 
 
 
9. Har du några råd till yngre (oerfarna) platschefer/arbetsledare för att undvika stress? 
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	1.6.1 litteraturstudie Literaturstudien har baserats på statistik, sökning av databaser, forskning och undersökningar om stress samt dess ekonomiska konsekvenser för att hitta lämplig information som är inom våra riktlinjer. Den samlade informationen ...

