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Sammanfattning 

Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är 

betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser. 

  

Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en 

byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. 

Magisteruppsatsen har begränsats till att undersöka arbetsmiljön på en 

byggarbetsplats i ett bergrum. Några organisatoriska faktorer som 

säkerhetskultur, attityder, kunskap samt fysiska faktorer som belysning, buller, 

farliga ämnen och personlig skyddsutrustning har undersökts. 

 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer på arbetsplatsen i 

bergrummet kunde en analys av intervjuer och resultat sammanställas. 

 

Resultatet av undersökningen visar att det finns sannolikhet för olycksfall på 

grund av fall från höjder, stenfall och fallande material. Yrkesarbetarna upplever 

dålig belysning och exponeras för höga bullernivåer. Damm och dieselavgaser 

är luftföroreningar som mest är förekommande på byggarbetsplatsen. 

Yrkesarbetarna har inte tillräcklig förståelse och kunskap om ergonomi, 

hälsorisker och effekter av hög bullernivå, dålig belysning och farliga ämnen. 

Slarv från en del arbetare och bristande ekonomiska insatser i arbetsmiljön kan 

vara bland de största hindren för arbetsmiljöarbetet. Överlag är 

säkerhetskulturen inom organisation ganska god och det finns bra attityder 

gentemot säkerhetsarbete. Positiva attityder visas gentemot säkerhetsregler och 

rutiner samt bra kännedom och motivering finns kring tillbudsrapportering från 

både ledningen och yrkesarbetarna. Yrkesarbetarna är motiverade att skydda sig 

och använda personlig skyddsutrustning. Men det finns undantag då vissa 

yrkesarbetare ibland slarvar med sin personliga skyddsutrustning, på grund av 

bekvämlighet. 

  



 

 

Abstract 

Efforts to reduce the risk of accidents at work and achieve a good work 

environment, is important today, not least at construction sites. 

 

The purpose of the thesis was to investigate the work environment of a 

construction workplace, to study some of the factors that influence the work 

environment. This study has been limited to investigating working conditions at 

a construction workplace in a cave. Some organizational factors as safety 

culture, attitudes, knowledge as well as physical factors such as lighting, noise, 

hazardous substance and personal protective equipment has also been studied. 

 

With qualitative interviews and observations at the workplace in the cave, an 

analysis of the interviews and results has been compiled. 

 

The result of the investigation shows that there is likelihood of accidents due to 

falls from heights, falling stones and falling material. The workers are 

experiencing poor lighting and exposed to high noise levels.  Dust and diesel 

fumes are air contaminants the construction workplace. The workers need more 

understanding and knowledge about ergonomics, health risks and the effects of 

high noise level, poor lighting and hazardous substances. Workers negligence 

and economic problem can be the main obstacles to a good work environment. 

The safety culture within the organization, however, is generally good and there 

is good attitude to safety performance. There are positive attitudes toward 

safety’s rolls and routines, as well as good knowledge and justification are 

around incident reporting from both leaders and workers. The workers are 

motivated to protect themselves and use personal protective equipment in the 

workplace. But there are exceptions where some lazy workers sometimes are 

careless with their personal protective equipment and the reason is convenience. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Brister i arbetsmiljön är ett stort problem på dagens byggarbetsplatser och 

olycksfallen är många. I Sverige är byggsektorn en av de största 

industrisektorerna. Antal anställda ökar varje år samtidigt som arbetsmiljön 

fortfarande är bristande. År 2012 sysselsatte byggsektorn 321 000 anställda (BI, 

2014). Statistiken från Arbetsmiljöverket, visar att det under år 2013, 

rapporterades sammanlagt 3 369 arbetsolycksfall med sjukfrånvaro, 775 

arbetssjukdomar och 4 dödsfall inom byggbranschen (Bilaga 4 och 5). Både 

arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökade medan dödsfall minskade jämfört med 

åren innan. 

 

Strävan efter att uppnå en god och säker arbetsmiljö är viktig idag, inte minst på 

byggarbetsplatser. Det är oacceptabelt att så här många personer skadas på sin 

arbetsplats till följd av säkerhetsbrister. Många studier har fokuserat på 

arbetsmiljön och många är pågående (FoU, 2014). Alla studier strävar efter att 

öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön. 

 

Mitt examensarbete behandlar olika arbetsmiljöfaktorer på en byggarbetsplats i 

ett bergrum och de risker som arbetare på denna byggarbetsplats möter varje 

dag. Byggarbetet i ett bergrum har andra förutsättningar och brister jämfört med 

andra byggarbetsplatser. På byggarbetsplatsen i bergrummet är det mest 

yrkesarbetare som påverkas av dessa brister, som orsakar olycksfall och ohälsa. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka inverkande faktorer i arbetsmiljön 

på en byggarbetsplats i ett bergrum. 

Frågeställningen för denna undersökning är: 

 Vilka arbetsmiljörisker finns på arbetsplatsen i bergrummet? 

 Vilka hinder respektive möjligheter finns för ett fungerande 

arbetsmiljöarbete? 

1.3 Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att undersöka arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett 

bergrum. I denna undersökning belyses några organisatoriska faktorer som 

säkerhetskultur, attityder, kunskap samt olycka och tillbud. Även några fysiska 

faktorer undersöks såsom belysning, buller, farliga ämnen och personlig 

skyddsutrustning. Undersökningen utfördes på byggarbetsplatsen i 

bergrumsgaraget som belägen vid Liljeholmskajen i Stockholm. 

1.4 Presentation av företaget 

Byggföretaget JM AB är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder 

och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på bostäder i storstadsområden 

i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Projektet bergrumsgaraget 

Liljeholmskajen i Stockholm pågår nu i samarbete med Veidekke och företaget 

Forsen projekt. Veidekke är ledande inom tunneldrivning på den svenska och 

norska anläggningsmarknaden. Forsen är ett projektledningsföretag som har fått 

uppdraget av JM att leda ombyggnaden av bergrummet och projektet ska 

genomföras som ett Construction Management-projekt. JM bygger om 

bergrummet vid Liljeholmskajen till parkeringsgarage som ska rymma cirka 

1000 parkeringsplatser. Bergrummet, som tidigare använts av Vin & Sprit AB 
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för förvaring, har en bruttoyta på cirka 40 000 kvadratmeter och förväntas bli 

färdig år 2015, se Figur 1och Bilaga 3. 

 

  

Figur 1: Illustration av bergrumsgaraget vid Liljeholmskajen i Stockholm. Bilden tagen ur 
material från byggföretaget JM, vid arbetsplatsbesök. 
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2 Metod 

Den här undersökningen är en kvalitativ undersökning av arbetsmiljön som 

bygger på intervjuer och observationer på en byggarbetsplats i ett bergrum. 

Tanken är att belysa de främsta arbetsmiljöbristerna på byggarbetsplatsen men 

också att undersöka vilka hinder respektive möjligheter som finns för 

arbetsmiljöarbetet. Undersökningen startades med en litteraturstudie och 

informationssökning, därefter har empiri samlats in och legat till grund för 

gjorda analyser och slutsatser. Empirin har samlats in via intervjuer och 

observationer på arbetsplatsen i bergrummet vid flera arbetsplatsbesök. 

2.1 Kvalitativ undersökning 

Valet av undersökningsmetod baseras på olika faktorer. Främst beror det på hur 

problemet ser ut, vilka frågeställningar som finns kring problemet samt vilket 

resultat man förväntar sig (Sharan B., 1994). Undersökningen som genomförts i 

detta examensarbete är en kvalitativ undersökning. Kvalitativ undersökning 

kännetecknas av närhet mellan undersökaren och undersökningsobjektet, vilket 

ger djupare förståelse och mer observation (Holm et al., 1997). Kvalitativa 

undersökningar har vanligen flexibilitet i relationen och ger möjlighet till att 

undersöka fenomen som kan vara svårt att mäta och kvantifiera (Widerberg, 

1992).  Denna typ av undersökning baseras främst på kvalitativa intervjuer som 

är semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste 

undersökningsmetoden, som är mer som en öppen diskussion (Holm et al., 

1997). Kvalitativa intervjufrågor formuleras för att få svar på ”hur”, ”vad” och 

”varför” och för att få en öppen diskussion med respondenter (Widerberg, 

1992). Det krävs att intervjuaren i förväg har en viss kunskap om ämnet som ska 

diskuteras i studien, för att även kunna ställa eventuella följdfrågor (Lantz, 

2007). Observationer vid intervjun är den andra metod för att undersöka och 

betrakta situationer, reaktioner och känslor. Observationsteknik har stor vikt vid 

kvalitativa intervjuer för att utvinna en helhetsbild om situationen (Lantz, 2007). 
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Undersökningsresultat uppnås från intervju- och observationsanalys genom att 

jämföra och analysera svar från samtliga respondenter (Holm et al., 1997). 

2.2 Litteraturstudie 

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie och informationssökning kring 

områdena metodlära, organisation och beteendevetenskap, arbetsmiljö i 

byggindustrin samt av de lagar, regler och föreskrifter som styr 

arbetsmiljöarbetet i byggsektorn. Informationsökning gjordes med hjälp av 

böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter från tidigare studier, samt databaser 

från internet. De främsta databaserna som användes var Springer Link, Web of 

science, Artikelsök och Google. Bland de sökord som användes var arbetsmiljö, 

bygg, säkerhetskultur, arbetsskador, tillbud, attityder, personlig 

skyddsutrustning, buller, belysning, dieselavgaser, damm, kvarts, med mera. 

2.3 Intervjuer och observationer 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med hjälp av intervjufrågor och 

kompletterades med observationer som utfördes på arbetsplatsen för att samla 

information om faktorer som belysning, buller och farliga ämnen samt göra en 

bedömning av arbetsmiljön. Intervjufrågorna skapades utifrån litteraturstudier 

med handledning från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och byggföretaget 

JM. Intervjuerna utfördes på byggarbetsplatsen i bergrumsgaraget, som är 

belägen vid Liljeholmskajen i Stockholm. På byggarbetsplatsen i 

bergrumsgaraget intervjuades sju respondenter; en arbetsmiljöansvarig, en 

projektingenjör och fem yrkesarbetare. Personerna som intervjuats valdes ut 

med hjälp av handledaren på företaget och intervjuerna tog cirka 30 minuter var. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon (med respondenternas 

tillstånd) för att senare transkriberas och analyseras med kvalitativ metod. 

I denna undersökning gjordes först observationer under en rundvandring på 

arbetsplatsen vid ett arbetsplatsbesök. Senare under intervjutillfället gjordes en 

längre besök med en mer utförlig observation av arbetsplatsen. I förväg 



6 

 

bestämdes det att främst sättas fokus på bristerna i arbetsmiljön under 

observationstillfället. Framförallt fokuserades det på belysning, buller och 

farliga ämnen. Dokumentering gjordes med hjälp av fotografering och 

anteckningar, så att det som obseverades inte glömdes bort. Observationer var 

ett alternativt sätt att samla data då det inte var möjligt att mäta några faktorer 

eftersom mätinstrument inte var tillgängliga, för exempelvis belysning, buller 

samt damm och avgaser som är farliga ämnen. 

Observationerna som skrevs ned i anteckningsbok användes för att validera 

intervjuerna. Kombinationen av intervjuer och observationer gav en djupare 

förståelse och en helhetsbild av arbetsmiljö på arbetsplatsen i bergrummet. 

Intervjufrågorna för denna undersökning finns i Bilaga 1 och 2. 

2.4 Analys 

Petal och Davidson (1994) beskriver att för den kvalitativa analysen finns det 

sällan enkla procedurer och rutiner att tillämpa. De menar att varje kvalitativ 

analys kräver sin unika variant av metod. Dock finns det vissa allmänna 

tillvägagångssätt som är användbara vid kvalitativa analyser (Patel et al., 1994). 

Löpande analyser, exempelvis direkt efter en litteraturstudie eller intervju, är en 

viktig del av kvalitativa analyser. Vid dessa analyser bör materialet granskas så 

att ingen viktig information missas (ibid). Svaren som erhållits från intervjuerna 

har studerats och sedan analyserats. Observationsmaterialet i form av 

anteckningar och foton gav en möjlighet att validera intervjuerna. Materialet 

som samlades utifrån intervjuer och observationer renskrivits för att sedan 

analyseras utifrån projektets frågeställningar. Inspelning av intervjuer 

kombinerat med observationer var till god hjälp för att dokumentera svaren. 

Utvalda citat lades till i resultattexten för att tydliggöra respondenternas 

uppfattningar och belysa resultatet. Några bilder som fotograferades på 

arbetsplatsen lades till i resultatdelen för att illustrera arbetsplatsen i 

bergrummet. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

För att kontrollera kvaliteten av en studie vid kvalitativ forskning, är begreppen 

validitet och reliabilitet svåra att använda. Varje kvalitativ studie har sin unika 

kriterier för tillförlitlighet och pålitlighet som används för studiens utvärdering. 

(Widerberg, 1992). Studien baseras på både intervjuer och observationer vilket 

har möjliggjort ifrågasättning, kontrollering och tolkning av resultaten. 

Tillförlitligheten i denna undersökning har uppnåtts genom att kontrollera 

respondenternas svar och åsikter under intervjuerna så att de har uppfattats rätt. 

Följdfrågor ställdes till respondenterna vid eventuella oklara svar och åsikter. 

Kvalitativa observationer som gjordes på arbetsplatsen bidrog med en stor del 

till resultatens validitet. Dålig belysning, hög buller, damm och avgaser som 

observerades bidrog till resultatens validitet, även om mer tillförlitlighet 

tekniska mätningar inte var möjligt att utföra. Det som dessutom ökar studiens 

validitet är att observationerna överensstämde med respondenternas åsikter 

(Widerberg, 1992). 

Reliabilitet har uppnåtts genom att alla intervjuer har spelats in och 

transkriberats. Vid intervjuerna gjorde respondenterna oberoende av varandra 

samma bedömning av arbetsmiljön vilket gör att reliabiliteten stärks. 
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3 Arbetsmiljön i byggindustrin idag 

3.1 Arbetsskador 

Arbetsskador är skador som personer får medan de arbetar eller på väg till eller 

från arbetet. De kan vara arbetsolyckor eller arbetssjukdomar som båda orsakas 

av risker i arbetsmiljön. 

Arbetsskador har oftast flera negativa konsekvenser, både lidande för den 

drabbade och ekonomiska förluster för individ, företag och samhälle. 

Arbetsskador kan vara allt från skador som inte leder till påtagligt lidande eller 

sjukskrivning, till allvarliga skador med långa sjukskrivningar. Dödsfall är den 

allvarligaste konsekvensen av en arbetsskada (Bohgard et al., 2011), se Figur 2. 

 

 

Den officiella arbetsskadestatistiken i byggsektorn baseras på anmälningar om 

arbetsskador som görs till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan enligt 

Lagen om arbetsskadeförsäkring SFS 1976: 380 och lagen om statligt 

personskadeskydd SFS 1977: 265. Den omfattar personer inom privat och 

offentlig byggsektor, både arbetare och tjänstemän samt egenföretagare (ibid). 

 

Figur 2: Arbetsskador medför negativa konsekvenser (Rose, 2001). Modellen tagen 
ur boken Arbete och teknik på människans villkor (Bohgard et al., 2011), kapitel 11, 
Figur 11.1, sida 631. 
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Statistik är ett viktigt underlag för förebyggande arbetsmiljöarbete. 

Arbetsskadestatistiken ger bra information för att undersöka utvecklingen av 

arbetsskador och dödsolyckor. Inom byggindustrin är antalet arbetsskador högt i 

jämförelse med andra industribranscher. Under år 2013 har ungefär 3 369 

arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 775 sjukdomar anmälts till 

Försäkringskassan (AV, arbetsskadestatistik, 2014). Bilaga 4 visar antal 

arbetsolyckor med sjukfrånvaro per bransch och år, se Figur 3 och 4. 

 

Figur:3 Antal arbetsolyckor inom byggindustrin senast anmäld skada, 2014-03-21             
(AV, arbetsskadestatistik, 2014). 

 

 

Figur 4: Antal arbetssjukdomsfall i byggindustrin senast anmäld skada, 2014-03-21              
(AV, arbetsskadestatistik, 2014).  
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Bland de skador inom byggindustrin som inträffat på grund av arbetsolyckor var 

skador från verktyg och redskap mest dominerande. Andra vanliga olyckor var 

kroppsrörelse med fysisk överbelastning, fall från höjd, fall på samma nivå och 

hanteringsskador (Samuelson, 2012), se Figur 5. 

Figur 5: Skador från arbetsolyckor inom byggindustrin år 2012 (Samuelson, 2012). 

De arbetssjukdomar som var mest dominerande och som orsakade mest 

sjukfrånvaro var belastningssjukdomar och sjukdomar på grund av fysikaliska 

faktorer (Samuelson, 2012), se Figur 6. 

 

Figur 6: Arbetssjukdomar inom byggindustrin år 2012 (Samuelson, 2012). 
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3.2 Dödsolyckor 

De farligaste arbetsolyckorna inom byggindustrin är de med dödlig utgång. År 

2013 inträffade 4 dödsfall vilket är färre än åren innan, se Figur 7.  Statistiken 

från Arbetsmiljöverket visar att under perioden 2009-2013 förekom totalt 44 

dödsolyckor vilket motsvarar cirka dödsolyckor per månad (AV, 

arbetsskadestatistik, 2014). Bilaga 5 som visar antal dödsolyckor inom 

byggindustrin jämfört med andra branscher. 

 

Figur 7: Dödsolyckor inom byggindustrin under perioden 2009-2013. 2014-03-21              
(AV, arbetsskadestatistik, 2014). 

 

3.3 Arbetsmiljörisker 

Varje verksamhet har sina specifika arbetsmiljörisker som påverkar 

arbetstagarna på olika sätt (Alfredsson et al., 2000). Vid byggarbete finns flera 

arbetsmiljörisker som bör tas hänsyn till i arbetsmiljöplanen (Arbetsmiljöverket, 

2014a). Några exempel på huvudsakliga risker är: 

 Risk för fall 

 Risk för ras 

 Brand, sprängning, explosion 

 Exponering för damm och farliga ämnen 

 Fysisk överbelastning 

 Förlorad kontroll över handverktyg och redskap 
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4 Arbetsmiljöarbetet - krav och ansvar 

4.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljölagstiftningen består av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljö-

förordningen samt ett antal föreskrifter som handlar om olika specifika områden 

och risker. Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) är en av dessa föreskrifter 

som dessutom intar en särställning bland föreskrifterna. SAM är ett hjälpmedel 

för företagen för att förbättra arbetsmiljön. Denna föreskrift redogör hur 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas (Bohgard et al., 2011). 

Arbetsmiljöverket definierar Systematiskt arbetsmiljöarbete i sin 

författningssamling på följande vis: 

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 

arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 

förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (AFS 

2001:1, 2 §). 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har som mål att förebygga ohälsa och 

olycksfall och främja hälsa och en tillfredsställande arbetsmiljö för 

arbetstagaren. Det innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet på ett 

rutinmässigt och systematiskt arbetssätt. Det ska genomföras regelbundet och 

gäller alla arbetsgivare och arbetstagare. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en 

process som kan delas in i flera steg i en cyklisk modell som är vanlig vid 

utvecklingsarbete i företag och organisationer 

(Bohgard et al., 2011), se Figur 8. 

Stegen som ingår i den cykliska modellen är: 

 Undersökning av arbetsförhållanden 

 Riskbedömning 

 Åtgärder 

 Handlingsplan Figur 8: En beskrivande bild av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (LU, 2014). 
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 Kontroll av åtgärder 

 Handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart 

 Kontroll av genomförda åtgärder 

 Utformning av arbetsmiljöpolicy 

 Uppgiftsfördelning 

 Kunskaper 

Att skapa ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är en nödvändig och 

bidragande faktor till piggare och friskare personal, vilket resulterar i högre 

arbetskvalitet och produktivitet (Angelöw, 2002). 

4.2 Arbetsplatsens arbetsmiljöorganisation  

Arbetsplatsens arbetsmiljöorganisation består av ett antal aktörer som fyller 

olika roller. De skall ta sitt ansvar och samverka aktivt för ett fungerande 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01, 4 §). När arbetsmiljöverket beslutar om 

föreläggande eller förbud för att kräva lämpliga åtgärder för arbetsmiljön, riktas 

beslutet mot de som bedriver verksamheten (Frostberg, 2005). De aktörer som 

har stor betydande inverkan på byggarbetsplatsens arbetsmiljö är främst 

byggherre, arbetsgivare, arbetstagare, byggarbetsmiljösamordnare och 

skyddsombud (ibid). 

4.2.1 Byggherre 

Byggherren är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. 

Byggherren är ansvarig för arbetsmiljön och för att projektets alla aktörer 

samordnas på ett arbetsmiljövänligt sätt. Byggherren bör kontrollera att 

personen som utför ett arbete får tillräcklig instruktion för att kunna arbeta 

säkert (Frostberg, 2005). Byggherren ansvarar för att samordna aktörer vid 

utförandet av ett projekt. Byggherren har möjlighet att överlåta sitt 

arbetsmiljöansvar till en uppdragstagare för planering, projektering och 

utförande av projektet (Arbetsmiljöverket, 2014b). 
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4.2.2 Arbetsgivare 

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och arbetstagarnas 

säkerhet (Iseskog, 2010). Arbetsmiljöverket formulerar arbetsgivarens ansvar 

enligt följande: 

”Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares 

arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller 

alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar till exempel för 

den som utför projekteringen, för den som tillverkat en maskin som 

används i arbetet eller för den som är byggarbetsmiljösamordnare” 

(AV, 2014b). 

En arbetsgivare är ansvarig för att skapa en arbetsmiljöpolicy, en organisation 

för arbetsmiljön samt handlingsplaner och rutiner för arbetsmiljöfrågor. 

Arbetsgivaren måste även göra en sammanställning av inträffade olycksfall och 

tillbud varje år (Sundström et al., 2007). Ett viktigt ansvar som arbetsgivaren 

även har är att se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper och kompetens 

för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Arbetsgivaren bör kontrollera att 

arbetstagaren förstår de skriftliga instruktionerna, för att kunna utföra sitt arbete 

på ett säkert sätt (AFS 2001:1, 7 §). 

4.2.3 Arbetstagare 

Arbetstagaren är den som utsätts för riskerna på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska 

följa de regler och föreskrifter som gäller på arbetsplatsen samt är skyldig att 

använda skyddsutrustning för att minimerar olycksrisker (Iseskog, 2010). 

Arbetstagaren har rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2014a). 

Om arbetstagaren bryter mot föreskrifter om säkerhetsutrustning, bryter han/hon 

mot avtalet och kan riskera omplacering eller uppsägning. Huvudansvaret för 

arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren, men arbetstagaren ansvarar ändå för att 

följa instruktioner och använda anvisad skyddsutrustning i det dagliga arbetet. 
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Arbetstagare skall samverka med andra medarbetare så att en god arbetsmiljö 

skapas på arbetsplatsen (Iseskog, 2010).  

Arbetsmiljölagen formulerar arbetstagarens ansvar enligt nedan: 

”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 

genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en 

god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de 

skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs 

för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om arbetstagaren finner att 

arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall 

han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. 

Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som 

uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan 

på besked om det skall fortsättas” (AML, 3 kap, 4 §). 

En arbetstagare kan även delta i arbetsmiljöarbete genom att rapportera risker, 

tillbud, sjukdom och olycksfall som existerar på arbetsplatsen. En arbetstagare 

kan även lämna synpunkter eller föreslå åtgärder till riskfyllda moment på 

arbetet (AV, 2014c). 

4.2.4 Byggarbetsmiljösamordnare 

På en byggarbetsplats är det oftast flera medverkande företag som tillsammans 

utför arbetet.  Dessa företag måste samverka enligt arbetsplanen för att nå en 

fungerande och god arbetsmiljö (Nordstrand, 2008). Byggherren kan vara 

samordningsansvarig om han/hon har kompetensen för detta, annars kan 

byggherren överlåta samordningsansvaret till en uppdragstagare (Sundström et 

al., 2007). Uppdragstagaren ansvarar då att välja en byggarbetsmiljösamordnare 

för planering och projektering av anläggningsarbete (BAS-P), samt en för 

utförandet av arbetet (BAS-U) (Arbetsmiljöverket, 2014d). 

BAS-U och BAS-P måste ha tillräcklig kompetens, utbildning och erfarenhet för 

att kunna utföra sitt arbete. I AFS 1999:3 gällande Byggnads- och 
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anläggningsarbete beskrivs arbetet som skall utföras av de 

samordningsansvariga, BAS-U och BAS-P (ibid). BAS-U har ett omfattande 

arbetsmiljöansvar, exempelvis ansvarar han/hon för att följa gällande 

skyddsanordningar, personalutrymmen och tidsplaner (Nordstrand, 2008). BAS-

U har till uppgift att informera medarbetarna om arbetsmiljöplanen för att 

företaget ska följa arbetsmiljöreglerna för byggarbetsplatsen (AV, 2014e). BAS-

P ansvarar speciellt för planering av skyddsarbete ur arbetsmiljöperspektiv. 

Arbetsmiljöplanen skapas oftast med hjälp av BAS-P. Detta dokument är 

mycket viktigt för arbetsmiljön (AV, 2014d). 

4.2.5 Skyddsombud 

Ett skyddsombud väljs oftast av den fackliga organisationen som 

arbetsgivaren har kollektivavtal med. På en arbetsplats där minst fem 

arbetstagare är regelbundet sysselsatta, skall minst ett skyddsombud utses 

för att representera dem (AML, 6 kap, 1 §). Skyddsombud representerar 

arbetstagarna med arbetsmiljöfrågor. Han/hon har rätt att avbryta arbetet ifall det 

finns allvarliga faror för arbetstagarnas liv eller hälsa. Därefter gör 

Arbetsmiljöverket en bedömning och fattar beslut om frågan (Arbetsmiljöverket, 

2014c). 

Skyddsombud har många arbetsuppgifter exempelvis, att delta i planering av 

rutiner tillsammans med arbetsmiljösamordnare, medverka i utredning av 

arbetsolyckor, föreslå åtgärder och förändringar gällande skyddsområde samt 

delta i skyddsronder. Däremot har skyddsombudet inget straffrättsligt ansvar, 

det vill säga kan inte ställas till svars vid en arbetsolycka (Sundström, 2007). 

4.3 Arbetssätt och rutiner 

4.3.1 Arbetsmiljöplan 

Arbetsmiljöplan är dokumentation som tas fram för att skapa en god arbetsmiljö 

på arbetsplatsen innan byggarbetsplatsen har etablerats. Det är byggherren och 

BAS-P som har ansvar att tillsammans ta fram den arbetsmiljöplan som skall 
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användas och vid behov revideras tills byggtiden är slut. Regler för 

arbetsmiljöplanen finns i AFS 1999:03, Byggnads- och anläggningsarbete. 

Arbetsmiljöplanen innehåller främst regler som skall tillämpas på 

byggarbetsplatsen, riskbedömningar av farliga arbeten, planerade åtgärder samt 

hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras på arbetsplatsen (Sundström, 2007). 

4.3.2 Arbetsberedning 

En arbetsberedning är en planering av verksamhet och bidrar till hög kvalité och 

rätt produktion. Den är en viktig och detaljerad plan för hur ett säkert arbete bör 

utföras. Vid arbetsberedning bestäms vilka utförandemetod, arbetskraft, 

material, maskiner ska väljas. Arbetsberedning anpassas främst till krav som 

ställs av samhället, kvalitet och miljön men också till arbetsmiljön (Persson, 

2012). 

4.3.3 Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljöpolicy beskriver hur arbetsförhållanden ska vara för att förebygga 

ohälsa och olycksfall i verksamheten. Den avgör målet för ett företag och 

fastställs av företagsledning men arbetstagare och skyddsombud kan även delta i  

diskussionen om den. Ett företag med tio eller fler arbetstagare skall 

dokumentera policyn skriftligt. Policyn ska vara tillgänglig och känd av alla 

anställda. (Arbetsmiljöupplysningen, 2014b). Bilaga 6 visar ett exempel på 

arbetsmiljöpolicy från byggföretaget JM. 

4.3.4 Skyddsronder 

Skyddsronder är särskilt viktiga på ett byggföretag eftersom riskinventering som 

utgörs i företaget baseras huvudsakligen på skyddsronderna. Det är arbetsgivare 

som ansvarar för att skyddsronder genomförs regelbundet, helst en gång per 

vecka, eller med två eller tre veckors mellanrum. Under skyddsronder 

kontrolleras arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatserna. Vid 

skyddsrondarbetet används oftast checklistor för att underlätta riskidentifiering 

och att lämpliga åtgärder vidtas (AV, 2014f). 
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4.3.5 Tillbudsrapportering 

Tillbudsrapportering är en viktig del i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är 

viktigt att veta vilka avvikelser som förekommer för att kunna förebygga 

liknande tillbud. Med tillbudsrapportering kan en händelse som hade kunnat 

orsaka en skada förebyggas. Tillbudsrapporteringen går vidare till 

Arbetsmiljöverket enbart om tillbudet utgjort en allvarlig fara för liv eller hälsa 

(AV, 2014g). 

4.3.6 Företagshälsovård 

Företagshälsovården arbetar bland annat för att identifiera, reducera eller 

eliminera hälsorisker på arbetsplatser. Den har personal med kometens att  

beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa 

(AML, kap 3, § 2c). 

Arbetsmiljöverket påpekar att företagshälsovårdens närvaro och samverkan vid 

organisationsförändringar är viktig, då de kan spela en avgörande roll i att 

förebygga risker i god tid, innan förändringarna ägt rum. Även vid förändringar 

av den fysiska miljön och inköp av maskiner, utrustning och produkter kan 

företagshälsovården bidra då de kan utföra riskanalyser i syfte att kartlägga hur 

förändringarna påverkar arbetet (AV, 2014h). 

  



19 

 

5 Inverkande faktorer i arbetsmiljön 

5.1 Organisatoriska faktorer 

5.1.1 Säkerhetskultur 

Säkerhetskultur är ett begrepp som började användas efter kärnkraftsolyckan i 

Tjernobyl 1986, och används nu brett inom olika branscher såsom kärnkraft och 

flyg. Olycksutredningar har visat att brister i säkerhetskultur legat bakom 

Tjernobyl olyckan och haft avgörande inverkan i flera fall (Bohgard et al., 

2011). 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden för en god arbetsmiljö och ska 

kompletteras med en god säkerhetskultur för att bli framgångsrikt. 

Säkerhetskultur utgörs av attityder, normer och värderingar som är centrala för 

säkerheten i en organisation (Arbetsmiljöverket, 2014i). Forskaren Marianne 

Törner har diskuterat begreppet säkerhetskultur. Hon återger andra forskares 

beskrivningar kring säkerhetskulturens betydande roll i en organisation. Bland 

dessa forskare har Törner refererat Richter och Kochs beskrivning: 

”Gemensam och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av arbete 

och säkerhet – delvis symboliskt uttryckt – som vägleder människors 

handlingar gentemot risk, olyckor och prevention” och menar att 

”säkerhetskultur formas av människor i strukturerna och de sociala 

relationerna inom och utanför organisationen” (Törner, 2010). 

Det traditionella sättet att öka säkerheten är att organisationer inför lämpliga 

tekniska barriärer vid olycksfall för att kunna reducera riskerna och förhindra 

nya olyckor (Törner, 2010). 

Reason (1997) beskriver att en säkerhetskultur utgörs av fyra viktiga delar som 

är beroende av varandra, lärande kultur, rapporterande kultur, rättvis kultur och 

flexibel kultur, se Figur 9. 
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 Lärande kultur: Det finns vilja och kompetens för att ta rätt beslut utifrån 

den information som skapas av säkerhetssystemen. Säkerheten ökas 

genom att analysera olyckor och tillbud och för detta krävs en 

rapporterande kultur. 

 Rapporterande kultur: Det finns tillit och engagemang hos anställda att 

rapportera olyckor och tillbud även om de själva hade bidragit till dem, 

och för detta krävs en rättvis kultur. 

 Rättvis kultur: Mänskliga fel bestraffas inte, utan man belönas för 

information om säkerheten eller rapportering av sina egna fel, och för 

detta krävs en flexibel kultur. 

 Flexibel kultur: Organisationen kan anpassa sig efter rådande förhållanden 

och vid krisläge. Kunskap och erfarenhet utnyttjas och personer kan 

ompröva sitt sätt att hantera risker (ibid). 

Figur 9: Säkerhetskulturens pelare (Reason 1997). Illustrerad av författaren 
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För att personer i en grupp ska kunna utveckla och anpassa sig till sin 

omgivning, behöver de förbättra egna beteenden och utveckla normer och regler. 

Detta för att gruppen ska uppleva trygghet och skapa ordning i en komplex 

omgivning. Kultur i en organisation är beroende av gemensamma och inlärda 

kunskaper, vanor och förståelse (Schein, 2010). 

Attityder, värderingar och normer ligger till grund för utformningen av det som 

kallas för säkerhetskultur. Det som kännetecknar en god säkerhetskultur är att 

organisationen ständigt strävar efter förbättringar och ökad säkerhet. Ledningen 

ansvarar för att aktivt förebygga oönskade risker och situationer (Reason, 1997). 

5.1.2 Attityder 

Attityder förekommer i tre former. En positiv, en negativ och en neutral attityd 

gentemot ett objekt eller en handling.  Medvetet eller inte, utvärderar man sin 

omgivning, personer eller objekt. En annan sak som attityder har en direkt 

inverkan på, är situationer som kräver snabb bedömning. Olika attityder gör att 

man tar förhastade eller väl övervägda beslut, och således uppnås resultat som 

speglar attityder (Kassin et al., 2008). 

Attityder påverkar alltså människors beteende. Men vad är det som påverkar 

attityders styrka? Det är tre faktorer som är centrala och spelar roll i detta, ett är 

intresset. Intresset är det som huvudsakligen stimulerar en individ till att utföra 

något. Frånvaron av intresset kan ibland innebära att handlingen utförs utan 

precision. Den andra faktorn är människors värderingar, som egentligen spelar 

roll i större skala, till exempel vad man gör i livet och hur man ser på framtiden. 

Tredje faktorn är sociala grupper och den kulturella kontexten. Att vara i en 

grupp som delar samma vision eller samma karakteristiska, skapar någon form 

av drivkraft att utföra olika handlingar (ibid). 

Shikdar och Das (2003) konstaterar i sin studie om arbetstillfredsställelse och 

attityder hos arbetare att i en organisation speglas positiva attityder av 
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tillfredsställelse hos arbetstagarna. Det är även tvärtom, att negativa attityder 

motsvarar arbetstagares missnöje (Shikdar et al., 2003). 

En studie har identifierat några faktorer som kan stödja attityder hos 

arbetstagarna i en organisation: öppen och engagerad ledning, arbetstagarnas 

behov av säkerhet, personlig bedömning av risker, engagemang och kontroll, 

god arbetsmiljö (Meams et al., 1999). Detta innebär att arbetstagarnas beteenden 

och attityder också är beroende av själva organisationen och dess effektivitet i 

arbetsmiljön. 

5.1.3 Kunskap 

Kunskap i organisationer har fått ökad uppmärksamhet på senare år. Senge 

(2000) beskriver i sin bok att ett lärande i en organisation är som ett litet barns 

lärande vilket är ett nyfiket informationsletande, prövande och tillämpande. 

Detta lärande ger upphov till en mental förändring (Senge, 2000). En studie 

visar att effektivitet i arbetsprestation uppnås genom att utbilda anställda, vilket 

många verksamheter inte tar hänsyn till. Detta kan ha ekonomiska orsaker då 

utbildningar är dyra och tidskrävande (Harvey et al., 2000). 

Kunskap är en viktig del i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket 

ställer krav på arbetsgivare gällande kunskap i AFS 2001:1, 7 §: 

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet 

och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall 

skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När 

riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga 

instruktioner för arbetet.” 

Bristande kunskap om arbetsmiljö är en bakomliggande orsak till olyckor på 

byggarbetsplatser. Utbildad personal, både arbetsledare och yrkesarbetare, är en 

mycket viktig del av verksamheten och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljölagen kräver att arbetstagare ska ha den utbildning som behövs för 

att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Även skyddsombud ska ha tillräcklig 
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utbildning för att kunna utföra sitt arbete. Begriplig och tidlig information ska 

lämnas till personal om arbetsuppgifter, risker och de arbetsmiljöåtgärder som är 

vidtagna eller planerade och om vilka regler som gäller. I allmänhet behövs det 

särskild utbildning eller instruktion när nya produkter, maskiner, utrustning eller 

arbetsmetoder ska användas (Arbetsmiljöverket, 2014j). 

5.1.4 Olycka och tillbud 

Olycka och tillbud är två konkreta effekter av brister eller risker i arbetsmiljön. 

En olycka definieras som en plötslig och oavsiktlig händelse med skadlig 

inverkan på människor och omgivning. Tillbud, däremot, är en plötslig, 

oavsiktlig och hotande händelse, som väldig lätt hade kunnat utveckla sig och 

leda till en olycka (Bohgard et al., 2011), det vill säga att ett tillbud är en 

olyckshändelse där ingen skadats. 

Arbetsmiljöverket definierar tillbud som: 

”Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller 

olycksfall. Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara 

för ohälsa eller olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för 

person i den aktuella situationen. Ett exempel är en explosion i en 

lokal där ingen vistas för tillfället. Tillbud är ofta en följd av brister i 

arbetsmiljöarbetet” (AFS 2001: 1, 9 §). 

Det finns olika typer av tillbud som kan inträffa på en arbetsplats. Visa typer av 

tillbud kan peka på orsaker som sällan leder till allvarliga olyckor, medan andra 

typer är ovanligare men kan vara viktigare för oss att lära av, eftersom de oftare 

leder till allvarliga olyckor (Bohgard et al., 2011). 

Det kan vara lätt att förstå varför det är viktig att rapportera en olycka på en 

arbetsplats. Däremot kan inrapportering av ett tillbud vara mindre motiverande 

och lätt glömmas bort. Anledningen till detta kan vara att händelsen inte ledde 

till någon alvarlig skada. Tillbud visar var arbetsmiljörisker i arbetet finns. Det 

kan vara att någon av personalen fått särskilt hög belastning i sitt arbete, att en 
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ofarlig arbetssituation plötsligt blir hotfull, eller att en explosion sker i en tom 

lokal som vid ett annat tillfälle skulle vara full med folk. Det är viktigt för 

verksamheten som siktar mot utveckling, att veta vilka risker och avvikelser som 

kan förekomma på arbetsplatserna.  Detta för att kunna utreda riskerna i god tid 

och undvika ohälsa och alvarliga arbetsolyckor (Arbetsmiljöverket, 2014g). 

5.2 Fysiska faktorer 

5.2.1 Belysning 

Belysning är en viktig faktor för byggarbetsplatser, speciellt vid 

underjordsarbete till exempel i tunnlar och bergrum. Byggarbetsplatser har ofta 

behov av belysning med tillräcklig styrka för att uppnå en god arbetsmiljö. Rätt 

ljus gör det möjligt för arbetstagare att uppfatta sin omgivning och kunna utföra 

sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Under den ljusa delen av året 

och dygnet ger dagsljusets en grund för belysning på en vanlig arbetsplats, till 

exempel i ett kontor (AV, 2014k). Men, på byggarbetsplats i tunnel eller 

bergrum är det oftast helt mörkt och saknas möjlighet till utblick. 

På tillfälliga arbetsplatser såsom byggarbetsplatser och gruvområden där 

arbetsförhållandena ständigt ändras, kan det finnas många överraskande risker. 

Därför är det viktigt att ha anpassade armaturer för bättre belysning (ibid). På 

byggarbetsplatser ska belysningsstyrka jämföras med 100 lux, som är minimum 

för andra arbetsplatser (Holmström, 2004). Arbetsmiljöverket har i sina 

föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete behandlat belysningen i AFS 

1999:3, 42 §: 

”Arbetsplatser och andra utrymmen samt förbindelse- och 

tillträdesleder skall där så är möjligt anordnas så att de får 

tillräckligt dagsljus. Då dagsljuset inte är tillräckligt skall artificiell 

belysning anordnas. När det behövs skall flyttbar, stötsäker 

arbetsplatsbelysning användas. När det behövs skall lämplig 

reservbelysning finnas”. 
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Bristande belysning på arbetsplatser bidrar till ögontrötthet, huvudvärk och 

spänningar i nacke/skuldra och rygg. Dålig belysning medför oftast risker för 

olycksfall och belastningsskador. Ibland kan belysningen vara tillräcklig, men 

arbetstagaren kan skugga sig själv och då försvinner nyttan med det starka 

takljuset. God allmän belysning behöver kombineras med en individuellt 

integrerad belysning, till exempel pannlampa eller annan flyttbar belysning 

(Prevent, 2011). 

5.2.2 Buller 

Buller är ett av miljöproblemen i byggplatser som främst beror på maskintyper 

som används, arbeten som utförs samt anläggningstyper. Byggarbetet i tunnel 

och bergrum kräver oftast sprängningar vilka orsakar buller som kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa, och är störande för både arbetsmiljö 

och omgivningen. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, anges insats- och gränsvärden för 

daglig bullerexponering. Daglig buller exponeringsnivå är 80 dB(A) som undre 

insatsvärde och 85 dB(A) som övre insatsvärde. Om arbetstagare bär 

hörselskydd, skall hänsyn tas till dämpningen när bullerexponering bestäms 

(AFS 2005:16). 

Byggarbetare exponeras ofta för buller, vilket leder till nedsatt hörsel. Buller har 

subtil påverkan på hörselnerven hos människan vilket ibland innebär att det inte 

direkt leder till hörselskador men kanske till smärtsam tinnitus, ökad irritation 

och ansträngning. Detta leder till försämrad koncentration och att det blir svårare 

att uppfatta viktig information vilket kan leda till alvarliga olyckor (AFS 

2005:16). Arbetstagare som exponeras för störande buller kan drabbas av 

psykiska problem som stress, trötthet, nedsatt prestation, och av fysiologiska 

problem som ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av 

stresshormoner (ibid). 
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En holländsk studie visar att inom byggbranschen är buller ett vanligt 

arbetsmiljöproblem. På byggarbetsplatser exponeras personer ofta för buller 

kontinuerligt, vilket är skadligt för hörseln. Exponeringen varierar kraftigt 

beroende på arbetsmoment och den skyddsutrustning som används (Leensen et 

al., 2011). När den dagliga bullerexponeringsnivån ökar från 80 dB(A) till 96 

dB(A) under kort tid, kan försämring av hörsel påvisas. Efter 10 års 

exponeringstid kan hörselnedsättning vara väldigt hög (ibid). 

En amerikansk studie har undersökt hörselnedsättning i byggindustri i USA, och 

visat att buller är ett av de största problemen inom byggbranschen. 

Bullerexponering alstras mest från tunga maskiner, fordon och verktyg där 

insatsnivåerna varierar mellan 90-130 dB(A) (Hong, 2005). 

Som skydd använder de särskilda skyddsanordningar för att förebygga 

exponering för buller. Personer som exponeras för buller bör skydda sig med 

anpassande hörselskydd och arbetsgivaren är ansvarig för detta. Det 

förebyggande arbetet är mycket viktigt, eftersom höga nivåer av buller kan ge 

skador på lång sikt. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om buller för att undvika 

eller minska buller på arbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 2014 l). 

5.2.3 Farliga ämnen 

Damm 

Damm är ett vanligt problem på byggarbetsplatser i samband med 

tunneldrivning, rivning, borrning, betongslipning, bilning och flera andra 

moment. Damm på byggarbetsplatser innehåller kvarts som mest kommer från 

sten, jord och betong. 

Kvarts är ett mineral som ingår i Sveriges vanligaste bergarter, granit och gnejs. 

Personer som arbetar inom bygg- och gruvindustrin kommer ofta i kontakt med 

kvartsdamm. Kvarts består av kristallin kiseldioxid och är klassat som 

cancerframkallande av International Agency for research on cancer (IARC), 

men är inte cancer klassat i den svenska gränsvärdeslistan (AV, 2014m). 
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Det svenska hygieniska gränsvärdet för yrkesexponering av respirabelt kvarts 

ligger idag på 0,1 mg/m3 (AFS 2011:18). Exponering för kvartsdamm via 

inandning kan ge upphov till olika hälsobesvär, bland annat kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL), silikos (stendammslunga) och olika typer av cancer 

(Krook, 2001). För att reducera damm vid exempelvis rivning och bilning 

används bevattning som en effektiv metod. Inkapsling i kombination av 

undertryck är en bra lösning vid rivning. Punktutsug vid handhållen bilmaskin 

kan minska damm vid bilning (Antonsson et al., 2012). 

På arbetsplatser där arbetstagarna exponeras för damm innehållande kvarts och 

asbest är arbetsgivare ansvarig för att ordna medicinska kontroller av 

arbetstagarna (AFS 1999: 3). Arbetsmiljöverket har rätt att kräva regelbundna 

medicinska kontroller av de anställda som arbetar med vissa ämnen, bland annat 

kvarts (Prevent, 2014). 

Dieselavgaser  

Vid arbete i tunnlar eller anläggningsarbeten i gruvor och bergrum utsätts många 

byggnadsarbetare och maskinförare för dieselavgaser som är 

cancerframkallande (Byggnadsarbetaren, 2014). 

Arbetsmiljöverket har i sina föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete 

behandlat förbränningsmotordrivna fordon samt sådana maskiner i AFS 1999:3, 

47 §: 

”Sådana förbränningsmotordrivna fordon samt sådana maskiner 

och annan utrustning skall väljas som kan brukas så, att de som 

handlar dem eller arbetar intill dem inte exponeras för avgaser i 

skadliga halter” 

Idag betraktas emissioner från dieselmotorer och arbetsmaskiner som ett mycket 

allvarligt arbetsmiljöproblem. Dieselavgaser är en orsak till luftföroreningar i 

form av partiklar och gaser. Dieselavgaser är en blandning av kolmonoxid, 

kolväten, kväveoxider och partiklar, men antalet komponenter i dieselavgaser är 

mycket stort, upp till 15 000 ämnen (Grimvall et al., 2003). 
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Bland komponenterna finns formaldehyd, acetaldehyd, akrolein, bensaldehyd, 

etan, eten, propan, propen, propyn, isobutan, acetylen, 1-buten, isobuten, pentan, 

1,3-butadien, bensen, toluen, M-xylen och O-xylen (Haupt et al., 2008). 

En studie har visat att personer som exponeras mest för dieselavgaser får olika 

symtom relaterade till ögon och andningsvägar (Nordenhäll et al., 1999). Både 

partiklarna och ämnena kan ge skadliga hälsoeffekter speciellt för personer som 

är överkänsliga. Personer som är mest känsliga är astmatiker, personer med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt personer med hjärt-kärlsjukdom. 

När dessa personer utsätts för partikelföroreningar ökar risken att må sämre och 

att dö i sin grundsjukdom (Lundbäck, 2009). 

5.2.4 Personlig skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning är den utrustning eller tillbehör som är avsedd att 

bäras eller hållas av en person, för att skydda personen mot en eller flera risker 

som skulle hota säkerhet eller hälsa under arbetet (AFS 2001:03). Men det kan 

vara svårt att motivera arbetarna att använda sin personliga skyddsutrustning. 

Anledningen kan vara att risker och dess konsekvenser oftast är osynliga (Zoher, 

et al., 2007). Reason (1997) anser att det inte är lätt för arbetare att uppfatta 

riskerna när det inte inträffar olyckor på arbetsplatsen, vilket resulterar i att 

arbetarna underskattar behovet av användning av personlig skyddsutrustning. 

Men arbetsgivare är alltid skyldig att erbjuda personlig skyddsutrustning som 

behövs för arbetet utan kostnad för arbetstagare och kontrollera att den används 

när den behövs. Personlig skyddsutrustning kan användas när allmänna tekniska 

skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder inte begränsar risken 

tillräckligt mycket. Risker på en byggarbetsplats ska analyseras och bedömas 

innan personlig skyddsutrustning väljs. Detta görs för att kunna välja passande 

skyddsutrustning och tillbehör. Det är viktigt att medarbetarna får utbildning om 

de risker som de aktuella personliga skyddsutrustningarna kommer att skydda 

mot (AFS 2001:03). 
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Enligt Arbetsmiljölagen gällande personlig skyddsutrustning i kommentarer för 

3 kap, 4 § Att: 

”När personlig skyddsutrustning behövs är arbetstagarna skyldiga 

att använda den.” 

Bland de skyddsutrustningar som används vid byggarbete och ibland annat i 

bergrum är skyddshjälm, skyddsskor, handskar, hörselskydd, glasögon, 

trampskydd, andningsskydd, fallskyddslina, hätta, varselkläder och ficklampor. 

Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och 

skyddståhätta skall alltid användas om det inte är uppenbart obehövligt. Övrig 

personlig skyddsutrustning skall användas när det behövs, exempelvis 

skyddsglasögon, hörselskydd och fallskyddslina (AFS 1999:03). Lämplig 

personlig skyddsutrustning på bygg arbetsplatser finns i Bilaga 8. 
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6 Resultat – Intervju- och observationsanalys 

Kvalitativa intervjuer och observationer utfördes på byggarbetsplatsen i 

bergrumsgaraget, som är belägen vid Liljeholmskajen i Stockholm. På 

byggarbetsplatsen i bergrummet intervjuades sju respondenter; en 

arbetsmiljöansvarig, en projektingenjör och fem yrkesarbetare. Intervjufrågorna 

finns i Bilaga 1 och 2. Observationer gjordes i samband med intervjuer samt 

under rundvandring vid besök på byggarbetsplatsen i bergrummet. 

Kombinationen av intervjuer och observationer gav en djupare förståelse och en 

helhetsbild av arbetsmiljön. Bilaga 9 innehåller bilder som ger en övergripande 

blick av arbetsplatsen i bergrummet. Svaren som erhölls från intervjuerna 

redovisas nedan och summeras i Tabellerna 1, 2 och 3. 

6.1 Arbetsmiljön i bergrummet 

6.1.1 Arbetsplatsen 

Utifrån observationer under intervjutillfällen och vid rundvandring på 

arbetsplatsen framgår det att arbetsplatsen är stor och till största delen mörk. 

Arbetet sker i fem bergrum, bestående av två till fyra våningar var, som ska 

byggas om till en parkeringsplats. På vägen in till bergrummet hade jag på mig 

varselväst, skyddskor och hjälm samt en ficklampa i handen. Bilaga 9 innehåller 

bilder som ger en övergripande blick av arbetsplatsen i bergrummet. Bilderna 

visar hur stor och mörk arbetsplatsen är. Många arbetsmaskiner och truckar är 

igång samtidigt vilka orsaker mycket damm, avgaser och buller. På arbetsplatsen 

i bergrummet är risken för olyckor stor. Brister gällande arbetsmiljön finns 

konstant vilket kräver mycket kontroll och beredning för att kunna förebygga 

olyckor och ohälsa. 

”Det är häftigt, alla måste vara försiktiga!” (Yrkesarbetare om 

arbetsmiljön i bergrummet). 

Alla respondenter är medvetna om att de har svåra arbetsförhållanden på sin 

byggarbetsplats, och att de ska vara uppmärksamma för att undvika riskerna. 
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De är också medvetna om att de ansvarar för att ha sina personliga 

skyddsutrustningar och skydda sig när de är ute på arbetsplatserna. 

6.1.2 Olyckor 

Alla respondenter som intervjuades uppger att de inte har haft någon allvarlig 

arbetsolycka på arbetsplatsen sedan projektet påbörjades år 2012. 

Arbetsmiljöansvarige berättar att de har haft två nollolyckor (Arbetsolyckor utan 

sjukfrånvaro), som enligt honom klassas mer som ”väldigt allvarligt tillbud” än 

en olycka, i bedömningen. Den ena incidenten var en yrkesarbetare som hade 

ramlat från en trappa och skadat sig i sitt knä. Arbetaren hade svårt att gå, men 

nästa dag var han tillbaka på sitt arbete. Den andra incidenten var att en 

medarbetare som ramlade ner från en grävmaskin på ojämnt bergsmaterial och 

fick enkla sår i handen, men han var tillbaka bara ett par timmar efter. 

”Inga allvarliga, bara väldigt enklare skador, klassades som 

allvarliga tillbud” (Projektingenjör om olyckor på arbetsplatsen). 

Projektingenjören – som i grunden är civilingenjör i samhällsbyggnad, och har 

arbetat med arbetsmiljöfrågor i fyra år – blev även hon tillfrågad om de 

vanligast förekommande olyckorna på arbetsplatsen. De vanliga olyckorna är 

lindriga ögon- och handskador. Oftast händer dessa vid betongsprutning, då det 

studsar tillbaka någon liten sten/partikel, som arbetaren får i ögonen om inte 

skyddsglasögon används vid tillfället. 

Samtliga intervjuade yrkesarbetare sa att de inte haft allvarliga olyckor på 

arbetsplatsen, och att de är försiktiga med sitt arbete. 

”Inte hänt, vi får skärsår ofta, men ingen fara, vi är vana!” 

(Yrkesarbetare om vilka vanliga olyckor). 

6.1.3 Sjukdomar 

Respondenter fick svara om vanliga arbetssjukdomar som kan leda till 

sjukskrivningar. Arbetsmiljöansvarige svarade att de har haft en person som var 

överkänslig mot mögel som finns på vissa ställen. De har fått en genomgång 
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från sjukvården och företagshälsovården gällande problemet. Personen var 

överkänslig och hade astma tidigare. Det får vi aldrig veta om när vi får in extra 

medarbetare, fortsätter han. 

”Självklart finns det arbetsbelastning i till exempel rygg och ben, 

men det rapporteras sällan som sjukfrånvaro på grund av 

arbetsbelastning” (Arbetsmiljöansvarige om sjukdomar). 

De flesta yrkesarbetare säger att arbetet är tufft och att de oftast känner 

belastning, mest i rygg och ben. Det finns lyftkranar på arbetsplatsen för att 

undvika tunga lyft, berättar de, men denna typ av arbete kräver att man nästan 

alltid arbetar stående och behöver gå långa sträckor mellan olika arbetsstationer. 

Arbetsplatsen är stor och arbetet är väldigt energikrävande. 

”Får värk i kroppen i slutet av dagen, det är tufft, man kan inte göra 

något åt det” (Yrkesarbetare om arbetssjukdomar). 

”Har ingen sjukdom, men jag blir trött och känner belastning i rygg 

och ben, men det går aldrig över till sjukfrånvaro”(Annan 

yrkesarbetare om arbetssjukdomar). 

6.1.4 Vanliga risker 

”De vanligaste riskerna är fall och fallande föremål från höga höjder”, svarade 

arbetsmiljöansvarige på frågan om vanliga risker på arbetsplatser i bergrummet. 

Enligt yrkesarbetarna är de största riskerna i bergrummet stenfall, och de mycket 

aktiva truckarna som kör med begränsad syn, dålig belysning och i trånga 

ställen; risken är alltså att man blir påkörd. Utifrån observationer under  

intervjutillfällen och vid rundvandring på arbetsplatsen framgår det att många 

arbetsmaskiner och truckar är igång som kör tillsammans och ibland i dålig 

belysning. 

Projektingenjören berättar att en vanlig risk i bergrummet är fallande sten, som 

arbetarna är medvetna om. Efter varje sprängning, skrotar de därför all sten från 

berget. Sedan börjar de spruta betong direkt, för att förebygga risker för stenfall. 
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 De löser dilemmat genom att jämnt ha skyddsglasögon på sig, se Figur 10. 

 

6.1.5 Belysning 

Överlag är belysningen på arbetsplatsen i bergrummet bristande, både enligt 

arbetsmiljöansvarige och egna observationer vid intervjutillfällen och 

rundvandring på arbetsplatsen. Det finns fastplacerade armaturer i taket och 

väggarna på arbetsplatsen, men ibland är belysningen inte tillräcklig för att 

utföra vissa arbetsmoment. Det finns flyttbara armaturer vid behov, som riktar 

ljus precis mot arbetsstationerna, men observationer visar att det även finns 

skuggor på arbetsplatserna, se Figur 11. 

 

Figur 10: Betongsprutning/Fallande partiklar vid betongsprutning. 
http://www.ncc.se/  

Figur 11: Belysning på arbetsplatser i bergrummet, foto av författaren 

http://www.ncc.se/
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Regelbundet görs kontroll av belysning på arbetsplatsen. Oftast visar mätningar 

låga värden, men mätvärdena dokumenteras inte, enligt arbetsmiljöansvarige. 

De flesta som har blivit intervjuade bedömer belysningen inne i bergrummet 

som dålig och leder till ögontröttenhet. 

”Det finns mycket brister att jobba med”(Arbetsmiljöansvarig om 

belysningen). 

 

Arbetsmiljöansvarig uppger att han hela tiden försöker informera arbetarna om 

vikten av bra belysning, både i upphandlingsdokument och vid genomgång på 

arbetsplatserna. Arbetarna börjar arbetet ganska bra med att använda armaturer, 

men sedan när de byter arbetsplats, känner de att det är jobbigt att lyfta och 

flytta på kablar och andra tillbehör. Slarv och bekvämlighet med andra ord. 

"Jag ska bara bort i det här hörnet och jobba en liten stund – jag 

klarar det, tänker de, och struntar i att det är dålig belysning. De 

bryr sig inte så mycket, de slarvar, de gör en felaktig 

bedömning”(Arbetsmiljöansvarig om belysning på arbetsplatser). 

 

De allra flesta intervjuade respondenter tyckte alltså att belysningen är dålig och 

att de upplevde bland annat huvudvärk och trötthet i ögonen i slutet av dagen. 

Medan enbart några tyckte att pannlampor i hjälmen räcker för vad som räknas 

som en bra belysning. 

”Alla har pannlampor i hjälmen som vanligtvis brukar räcka, 

killarna är vana att jobba så!”(Yrkesarbetare om belysningen). 

6.1.6 Buller 

Arbetsmiljön i bergrummet är konstant bullrande, enligt egna observationer vid 

intervjutillfällen och rundvandring på arbetsplatsen. Bullret som hörs på 

arbetsplatsen kommer mest från truckar, borr- och grävmaskiner samt från 

sprängning. Det har observerats att arbetarna på plats oftast använder sig av 

hörselskydd, som reducerar skadorna som bullret kan orsaka. 
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Bullermätningar på arbetsplatsen görs, och det högsta uppnådda värdet i 

vistelsezon är 110 dB(A), enligt arbetsmiljöansvarige. Borrmaskinerna som 

används nästan varje dag låter väldigt högt och vasst. 

”Mycket störande, man får huvudvärk, bli trött, av traktorer och 

maskiner” (Yrkesarbetare om buller).  

 

Operatörerna som styr borrmaskiner sitter oftast i en ljudisolerad hytt med bra 

tätningar och de är bra skyddade från skadligt buller, se Figur 12.  

”I berget är det mycket borrning och spräng, mycket buller, men 

killarna har hörselskydd och öronproppar, och sitter i egna bås som 

har bra tätning. De känner inte så mycket buller” (Projektingenjör 

om buller). 

 

Yrkesarbetarna som arbetar i närheten av maskiner, traktorer och truckar uppger 

att det är för höga bullernivåer på arbetsplatsen. Yrkesarbetarna är utrustade med 

hjälm kombinerad med hörselskydd, se Figur 13. 

Figur 12: Borrning i berget.  http://www.ncc.se/  

javascript:void(0);mediaLayer.next('1');
http://www.ncc.se/
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6.1.7 Farliga ämnen 

Damm och dieselavgaser är vad man framförallt avser med farliga ämnen på 

byggarbetsplatsen. Detta framgick av observationer  under rundvandring och i 

samband med intervjuerna, då mycket damm och avgaser släpps ut från truckar 

på arbetsplatsen. Damm alstras mest från borrning, grävning, skrotning och vid 

sten- och materialtransport. Dieselavgaser släpps mest ut från dieseldrivna 

arbetsmaskiner och truckar. Vid betongsprutning använder sig arbetarna av 

friskluftsmasker med anpassande filter, som andningsskydd, se Figur 14. 

”Ibland finns det många maskiner samtidigt på arbetsplatsen, så att 

det blir ganska mycket avgaser och ventilationen hjälper då inte 

alls” (Arbetsmiljöansvarig om 

farliga ämnen). 

  

Figur 14: En typ av friskluftsmask. 
http://www.gardinpersson.se/  

Figur 13: Yrkesarbetarna använder hörselskyddet, foto av författaren. 

http://www.gardinpersson.se/
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Det har gjorts mätningar av asbest som visade låga värden och har inte 

överskridit gränsvärdet.  Det har inte gjorts mätningar av kvarts och dieselgaser, 

enligt arbetsmiljöansvarige. 

Projektingenjören svarade på frågan om luftföroreningar, att det används 

bevattningsmetod vid borrning som binder dammet, och på så sätt minskar 

dammpartiklar i luften, samtidigt som yrkesarbetarna skyddar sig med personligt 

utprovade andningsskydd med filter. Yrkesarbetarna som arbetar med material- 

och stentransport använder sig av halvmasker med filter. Men de klagar på 

mycket damm på arbetsplatserna. 

”Mycket damm, men vi har masker. Man ska skydda sig så 

klart”(Yrkesarbetare om farliga ämnen). 

 

Samtliga intervjuade yrkesarbetarna upplever att det finns mycket damm på 

arbetsplatserna i bergrummet. De som jobbar med eller i närheten av truckar 

som alstrar damm, är utrustade med halvmasker, se Figur 15. 

 

 

Figur 15: En yrkesarbetare bär halvmask som andningsskydd, foto av författaren. 
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Intervjuer och observationer på arbetsplatsen visar att arbetsmiljön är betydligt 

bristande och riskfylld. Resultatet gällande arbetsmiljön i bergrummet summeras 

nedan i Tabell 1. 

Tabell 1:Resultat av intervjuer och observationer om arbetsmiljön. 

Arbetsmiljön i bergrummet 

Faktor Situation Resultat 

Arbetsplatsen  Stor, mörk, dammig, mycket avgaser Riskfylld 

Olyckor 

 Inga arbetsolyckor 

 Två nollolyckor i två år (klassades och 

rapporterades till AV som allvarliga tillbud)  

 Lindriga ögon- och handskador vid 

betongsprutning 

Kan inträffa 

Sjukdomar 

och besvär 

 Allergi mot mögel 

 Arbetsbelastning – rygg och ben 

 Det finns besvär/värk i kroppen i slutet av dagen 

Hälsorisker 

finns 

Vanliga risker 

 Fall från höjd 

 Stenfall 

 Fallande föremål från höga höjder (grus) 

 Påkörning av truckar 

Riskerna är 

många 

Belysning 

 Dålig belysning 

 Det finns skuggor på arbetsplatser 

 Regelbunden kontroll och mätning 

dokumenteras inte 

 Information om belysning finns 

 Yrkesarbetarna slarvar med att använda flyttbar 

belysning 

 Pannlampor räcker inte ibland 

Bristande/ 

Hälso- och 

olyckrisker 

finns 

Buller 

 Konstant bullrande 

 Mest från truckar, borr- och grävmaskiner och 

spräng 

 Bullernivån uppnår värdet 110 dB(A) 

 Hörselskydd och öronproppar används 

Höga nivåer/ 

Hälsorisker 

finns 

Farliga ämnen 

 Damm vid borrning grävning, skrotning och 

materialtransport 

 Mätningar av kvarts i dammet gav låga mätvärde 

 Bevattningsmetod används vid borrning 

 Dieselavgaser alstras mest från arbetsmaskiner 

och truckar 

 Inga mätningar gällande dieselavgaser 

 

Mycket 

damm och 

avgaser/ 

Hälsorisker 

finns 
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6.2 Arbetsmiljöarbetet i bergrummet 

6.2.1 Kunskap 

Yrkesarbetarna får kunskap om arbetsmiljörisker och säkerhetsregler 

regelbundet, enligt arbetsmiljöansvarige. Yrkesarbetarna är nöjda med 

utbildningen de får. Arbetsmiljöansvarige har lämplig kompetens gällande 

arbetsmiljön och säkerhet. Han har genom gått flera interna utbildningar, samt 

har tio års arbetserfarenhet inom arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvarige förklarar att 

alla nyanställda får en instruktionsutbildning i början, anpassade till deras 

arbetsuppgifter. Instruktionsutbildningen innefattar arbetsmiljörisker, personlig 

skyddsutrustning och säkerhet. Utbildningen hålls en gång per vecka och består 

av två nivåer. En enklare nivå (15 minuter) som är anpassad för besökare, och en 

entreprenörsutbildning i 2-3 timmar som omfattar individens arbete, diskussion 

kring arbetsmiljö samt säkerhet och risker. 

I samband med skyddsronder som sker en gång per vecka körs det en 

genomgång om befintliga risker och brister. Dessutom genomförs en 

ledarutbildning för arkitekter, konsulter och konstruktörer en gång per månad, 

som handlar om utrymning och visning för besökare. 

”Jag är mycket nöjd. Det är nyttigt för oss, vi är ju på ett grovt jobb, 

berget är fullt av risker” (Yrkesarbetare om utbildningen). 

 

Alla respondenter är engagerade och har visat intresse för kunskap gällande 

säkerheten och tycker att utbildning och informationen som ges om arbetsmiljön 

är viktig. Detta då arbetet i bergrummet är väldigt tufft och fullt av överraskande 

risker. Dessutom finns det en informationstavla som är uppsatt i kontoret och är 

tillgänglig till alla medarbetare. På informationstavlan finns bland annat 

arbetsmiljöplan, allmänna ordnings- och skyddsregler, checklista från 

skyddsronder samt andra viktiga ärenden, enligt egna observationer, se Figur 16. 
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6.2.2 Skyddsronder 

Skyddsronder sker regelbundet en gång om veckan på samtliga arbetsplatser, 

med säkerheten i fokus. Under skyddsronderna kontrolleras till exempel allmän 

ordning, lyftanordning och tillfälliga elanläggningar. Resultatet från 

skyddsronderna redovisas direkt i ett protokoll, som blir tillgängligt för alla. 

Skyddsronderna leds av skyddsombudet, lagbasen och arbetsmiljöansvarige, 

enligt arbetsmiljöansvarige. 

”En gång om veckan, när vi får skyddsronder, får vi en genomgång” 

(yrkesarbetare om skyddsronder). 

 

Arbetsmiljöansvarige berättar att efter varje skyddsrond ordnas ett lagbasmöte 

på kontoret och en uppföljningsrond minst en gång per vecka och ibland två 

gånger för att kontrollera de åtgärder som vidtagits. Yrkesarbetarna får 

genomgångar i samband med skyddsronder om eventuella brister och risker på 

arbetsplatsen. 

Figur 16: Arbetsplatsinformation om arbetsplan och regler, foto av författaren. 
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6.2.3 Tillbudsrapportering 

Tillbudsrapportering görs genom att man fyller i en tillbudsblankett när ett 

olyckstillbud förekommer. Alla på arbetsplatserna har tillgång till blanketterna 

som är väldigt enkla att fylla i, enligt egna observationer vid intervjuer. Bilaga 7 

visar exempel på en blankett för tillbudsrapportering som medarbetarna kan 

använda när de vill rapportera tillbud. Blanketten är från byggföretaget JM där 

examensarbetet har utförts. 

”Ibland rapporteras tillbud muntligt och då skriver vi ner istället” 

(Arbetsmiljöansvarige om tillbudsrapportering). 

 

Arbetsmiljöansvarige berättar att tillbud dokumenteras direkt. Vissa mindre 

tillbud går man inte vidare med, det räcker att enbart utreda orsakerna och ta 

lärdom för att förebygga risken för olyckor. Däremot rapporteras allvarligare 

tillbud till ledningen för undersökning och bedömning av allvarlighetsgrad. Efter 

bedömningen skickas de allvarliga tillbuden vidare till Arbetsmiljöverket, 

medan alla tillbud skickas internt till JM eller Forsen projekt. 

”Tillbud är en risk som skulle leda till olycka,(…)det finns mall för 

det, man skriver i och lämnar till kontoret” (Yrkesarbetare om 

tillbud). 

 

”En olycka! Man måste återberätta den till chefen direkt, och hjälpa 

till så klart” (Yrkesarbetare om tillbud). 

 

”Det händer inte något farligt,(...) jag har inte fått reda på något. 

Men när vi ser något farligt eller risk måste vi rapportera, det finns 

en mall för det”(Yrkesarbetare om tillbud). 

 

Överlag har yrkesarbetarna god kännedom om tillbud och är bra informerade om 

tillbudsrapportering. Från observationer framgår det att samtliga respondenter i 

undersökningen är motiverade att rapportera tillbud.  
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6.2.4 Användning av personlig skyddsutrustning 

Samtliga respondenter hade på sig sin personliga skyddsutrusning på 

byggarbetsplatsen, enligt egna observationer. Skyddsutrustningen var 

skyddshjälm med hakrem, varselkläder, skyddsskor med spiktrampskydd och 

skyddståhätta, och ficklampor. Det är krav på samtliga personer som befinner 

sig på arbetsplatserna i bergrummet, att alltid använda sin personliga 

skyddsutrustning, ”om det inte är uppenbart obehövligt”. Det finns flera andra 

skyddsutrustningar som används vid olika arbetsmoment som till exempel 

skyddsglasögon, handskar, friskluftsmaskar, andningsskydd och hörselskydd. 

Det finns även fallskyddslinor som används vid höghöjdsarbete. 

De som arbetar inne i bergrummet, där belysningen är dålig, har hjälm på sig 

och hjälmen är kombinerad med pannlampor. Vägarna är ojämna och mörka och 

pannlamporna räcker till att lysa upp vägen in mot mål, enligt egna 

observationer. Samtliga respondenter tycker att personliga skyddsutrustningen 

som de använder är tillräcklig, praktisk och skyddar bra. 

Ibland händer det att arbetarna struntar i den skyddsutrustning som behövs i 

syfte att arbeta ”lättare” eller ”snabbare”. Arbetaren tänker ”jag ska bara...”, och 

då finns risk att olyckan plötsligt framme. 

”Vi ställer inga krav på yrkesarbetarna, utan kravet är på oss. Det enda 

kravet på dem är personliga skyddsutrustningen”(Projektingenjör om 

personlig skyddsutrustning). 

 

Intervjuer och observationer på arbetsplatsen visar att arbetsmiljöarbetet har en 

del brister. Resultatet gällande arbetsmiljöarbetet i bergrummet summeras i 

Tabell 2. 
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Tabell 2: Resultat av intervjuer och observationer om arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljöarbetet i bergrummet 

Faktor Situation Resultat 

Kunskap 

 Det ordnas utbildning och information 

för arbetare om arbetsmiljörisker och 

säkerhetsregler 

 Instruktionsutbildning om 

arbetsmiljörisker och personlig 

skyddsutrustning och säkerhet 

 En genomgång vid skyddsronder, en 

gång per vecka 

 Informationstavla finns 

Inte är tillräckliga 

 

Arbetarna saknar 

kunskap om 

ergonomi och 

hälsorisker samt om 

maskiner och 

produkter 

 

Skyddsronder 

 Sker regelbundet, en gång per vecka 

 Kontroll av ordning, lyftordning 

elanläggningar och skyddet 

 Lagbasmöte, uppföljning 1-2 gånger 

per vecka 

Känns mindre 

effektiva /(hinder)  

 

Mer kontroll och 

uppmärksamhet 

behövs 

  

Bristerna i 

arbetsmiljön är 

många, se Tabell 1 

Tillbuds-

rapportering 

 Enkelt att rapportera, tillbudbsblankett 

finns 

 Tillbud undersöks, bedöms och 

rapporteras till ledningen och till 

Arbetsmiljöverket 

 Endast allvarliga tillbud rapporteras 

till AV 

 God motivering och kännedom om 

tillbud och tillbudsrapportering 

Bra 

Personlig 

skydds-

utrustning 

 Personer som befinner sig på 

arbetsplatsen ska ha skyddshjälm, 

varselkläder, skyddsskor och 

ficklampor (ett krav för både anställda 

eller besökare), 

 Alla hade på sig sin personliga 

skyddsutrustning 

 Undantag finns ibland/det finns slarv 

med användning av personlig 

skyddsutrustning på grund av lathet 

 

Relativt bra, 

Slarv förekommer 
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6.3 Hinder och möjligheter i bergrummet 

6.3.1 Varför sker det arbetsolyckor? 

Respondenterna fick svara på frågan om vilka orsaker som brukar ligga bakom 

olyckorna på arbetsplatsen. ”Vi har inte haft någon allvarlig olycka”, svarade 

samtliga. 

”Vi tittar med olika ögon,(...) mest slarv och okunskap” 

(Arbetsmiljöansvarige om varför olyckor). 

 

Arbetsmiljöansvarige poängterar att en del ibland slarvar med säkerhetsreglerna 

då de underskattar riskerna. Vissa saknar tillräckliga kunskaper om maskiner 

och produkter som används. 

”Man blir trött, då slarvar man!(…)man ska vara försiktig med det 

vilda berget”(Yrkesarbetare om varför olyckor). 

Under de cirka två år, som projektet har varit igång i bergrummet, har det 

inträffat enbart två nollolyckor (Arbetsolyckor utan sjukfrånvaro) som 

rapporterades som allvarliga tillbud, enligt arbetsmiljöansvarige. Samtliga 

respondenter tycker att slarv kan vara en orsak bakom olyckor på arbetsplatsen. 

6.3.2 Hur kan arbetsskador reduceras? 

Hur kan man minska antalet olyckor på arbetsplatsen? Arbetsmiljöansvarige 

menar att yrkesarbetarna behöver mer kunskap. De bör ha mer kännedom om de 

dolda riskerna som finns. Dessutom är det nödvändigt att yrkesarbetarna har bra 

inställning till säkerhetsreglerna. 

”Vi har maskiner och truckar som ska användas på rätt sätt. 

Byggmaterial är av olika typer, en hel del är hälsofarliga, och yrkes-

arbetarna behöver därför extra varsamhet” (Arbetsmiljöansvarige 

om hur olyckor minskas). 

  

”Man ska vara försiktig med allt här inne i berget” (Yrkesarbetare 

om hur olyckor minskas). 
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”De gör egen bedömning, vilket inte alltid är rätt. Man bör tänka på 

bakomliggande risker, de känner att det är jobbigt att man ska ha så 

mycket saker på sig” (Projektingenjör om hur olyckor minskas). 

6.3.3 Hur kan arbetsmiljön förbättras? 

På frågan om hur arbetsmiljön kan förbättras svarade yrkesarbetarna att man ska 

ta hänsyn till reglerna och hela tiden försöka vara alert när man jobbar. 

Arbetsmiljöansvarige ansåg att rapporteringar från andra byggarbetsplatser där 

det sker fler olyckor/tillbud bidrar till en förbättrad kännedom om risker och 

säkerhet. 

”Vi har budget som vi håller oss till, och arbetsmiljön är dyr” 

(Arbetsmiljöansvarig om hinder). 

 

Arbetsmiljöansvarige beskriver att arbetsmiljön är kostsam och att det är 

otillräckligt med den nuvarande ekonomin att utveckla arbetsmiljön. 

6.3.4 Attityder och säkerhetskultur 

På byggarbetsplatsen anses god säkerhetskultur och goda attityder ha varit 

viktigast för att det inte har hänt någon allvarlig olycka sedan projektet kom 

igång. Även fast det förekommer en del slarv bland arbetarna, så följer de flesta 

ändå säkerhetsreglerna och rapporterar tillbud, enligt arbetsmiljöansvarige. 

Yrkesarbetarna är nöjda med de instruktioner och genomgångar om säkerheten 

och som ges varje vecka i samband med skyddsronderna. Överlag är attityder 

gentemot säkerhetsregler och användning av personlig skyddsutrustning bra. 

Ledningen på arbetsplatsen har även den en bra attityd gentemot förbättring av 

arbetsmiljön och säkerheten. Arbetsmiljöansvarige är engagerad och arbetar 

ständigt för att uppnå ”nollvisionen”. Detta innebär att säkerhetskulturen i 

organisationen är bra också, för att säkerhetskultur avgörs av attityder och 

värderingar. 
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Intervjuer och observationer visar att det finns en del hinder och möjligheter för 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  Resultatet gällande hinder och möjligheter i 

bergrummet summeras nedan i Tabell 3. 

 

Tabell 3: Resultat av intervjuer om hinder och möjligheter. 

Hinder och möjligheter i bergrummet 

Frågeställning Situation Resultat 

Varför olyckor? 

 Yrkesarbetarna underskattar riskerna (dolda 

risker), har aldrig haft några allvarliga 

olyckor 

 Slarv med säkerhetsregler 

Hinder finns 

Hur kan 

arbetsskador 

reduceras? 

 Yrkesarbetarna bör inte göra egna 

bedömningar avseende användning av 

personlig skyddsutrustning 

 Yrkesarbetarna behöver mer kännedom om 

arbetsmaskiner, truckar och produkter som 

används 

 Yrkesarbetarna bör kunna skydda sig för 

farliga byggmaterial 

 Mer varsamhet och inställning gentemot 

säkerhetsreglerna 

Hinder finns 

Hur förbättras 

arbetsmiljön? 

 Större ekonomiska insatser behövs åt 

arbetsmiljön 

 Bättre efterlevande av regler och varsamhet 

hos yrkesarbetarna 

Hinder finns 

Attityder och 

säkerhetskultur 

 Säkerhetskultur är mest bidragande till att 

inga allvarliga olyckor har inträffat i två år 

 Attityder gentemot säkerhetsregler och 

personlig skyddsutrustning är relativt god 

slarv finns ibland med användning av 

personlig skyddsutrustning på grund av lathet 

 Ledning på arbetsplatsen har goda attityder 

gentemot förbättring av arbetsmiljön och 

säkerhetsregler samtidigt som slarv från en 

del arbetare och bekvämlighet finns 

 

Överlag god  
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Observationer under rundvandring på arbetsplatsen samt vid intervjutillfällen 

visar att arbetsplatsen är stor och till största delen mörk. Det finns 

okontrollerade risker i arbetsmiljön på arbetsplatsen i bergrummet. Det finns 

risk för påkörning av truckar som är igång och kör tillsammans och ibland i 

dålig belysning. Överlag observerades att belysningen i bergrummet är 

otillräcklig och det finns skuggor på arbetsplatserna. Det är konstant buller på 

arbetsplatsen och bullret kommer mest från truckar, borr- och grävmaskiner 

samt från sprängning. Observationer visar att det är mycket damm och avgaser 

utsläpps från truckar på arbetsplatsen. Arbetarna på plats oftast använder sig av 

hörselskydd, men en del slarvar ibland med att använda sin hörselsydd. 

Intervjuer visar att säkerhetsutbildning för arbetarna har prioriterats. Det har 

observerats att det finns en informationstavla i kontoret. På informationstavlan 

finns bland annat arbetsmiljöplan, allmänna ordnings- och skyddsregler, 

checklista från skyddsronder samt andra viktiga ärenden. 

Intervjuerna visar att tillbudsrapportering är en viktig del i arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen och det görs genom att man fyller i en tillbudsblankett när ett 

olyckstillbud förekommer. 

Observerationer visar att samtliga respondenter som befinner sig på 

arbetsplatsen använder sin personliga skyddsutrusning på sig, men det finns 

undantag ibland då en del yrkesarbetare slarvar med att använda sin personligt 

syddsutrustning. 
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7 Diskussion 

Ibland har en undersökning ett resultat som inte överensstämmer med den 

allmänna uppfattningen om hur realiteten är. Byggarbetsplatsen är stor och 

består av fem bergrum med av 2 till 4 våningar med bruttoyta på cirka 40 000 

kvadratmeter. Figur 1 visar illustration av bergrumsgaraget och Bilaga 3 ger 

information om bergrummets historia. I denna del av rapporten diskuteras de 

arbetsmiljöfaktorer som observerades och togs upp under intervjuer och på 

arbetsplatsen i bergrummet. 

Olyckor och vanliga risker 

Intervjuerna visar att inga allvarliga olyckor har inträffat på arbetsplatsen sedan 

projektets början. Däremot har två nollolyckor inträffat och klassades som 

allvarliga tillbud vid bedömningen och rapporterats till Arbetsmiljöverket. 

Nollolyckor är arbetsplatsolyckor som inte leder till sjukskrivning (Byggnads 

2014). Men betyder det att inga framtida allvarliga olyckor kommer att inträffa? 

Vilka faktorer spelar roll? Arbetsskadestatistik från Arbetsmiljöverket visar att 

både arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdom har ökat mellan 2009 

och 2013 i svensk byggindustri. År 2013 var antalet olyckor 3 383 och antalet 

arbetssjukdom var 775, medan antalet dödsfall var 4. Att inga allvarliga olyckor 

inträffar på arbetsplatsen är bra, men får arbetarna att tro på att olyckor inte kan 

inträffa. Reason (1997) menar att det inte är lätt för arbetare att uppfatta riskerna 

när det inte inträffar olyckor på arbetsplatsen, och detta resulterar i att arbetarna 

underskatter riskerna. 

Riskerna som finns på arbetsplatsen är många, framförallt fall från höjd, stenfall 

och fallande material; risker som skulle innebära både arbetsskador och 

strömningar i verksamheten. Observationer visar att det finns risk för påkörning 

av truckar som är igång och kör tillsammans och ibland i dålig belysning. 

Trucken är den maskin som är mest inblandad i arbetsolyckor på arbetsplatser i 
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Sverige och den vanligaste orsaken till det kan vara att föraren tappar kontrollen 

över trucken eller inte använder trucken på ett rätt sätt (AV, 2014r). 

Belysning  

Tillräcklig belysning gör det möjligt för arbetstagare att uppfatta och förstå sin 

omgivning och känna sig trygg på arbetsplatsen vilket gör att man kan utföra 

sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Arbetsgivaren är ansvarig för 

att arbetsplatser ska ha tillräcklig belysning, och bör regelbundet undersöka 

belysningen speciellt i de svåra förhållandena i bergrummet. Belysningsstyrkan 

ska jämföras med 100 lux, som är minimum för arbetsplatser (Holmström, 

2004). En arbetare som har nedsatt syn behöver extra belysning för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter, inklusive arbetsmoment som kräver noggrannhet och 

extra belysning. 

Bland yrkesarbetare finns personer i 40-55 års ålder som är i behov av extra 

belysning, enligt observationer på arbetsplatsen. Behovet av ljus ökar med 

stigande ålder. En 50-årig person behöver nästan tre gånger mer belysning än en 

40-åring. Dålig belysning kan orsaka muskelspänning i nacken, eftersom man 

brukar anpassa kroppen efter synen (Holmström, 2004). Bra och tillräcklig 

belysning behövs för att kunna utföra arbetet på bra sätt och tryggt. Belysning är 

viktig faktor och ska beaktas för att kunna undvika arbetsmiljörisker och 

olycksfall på arbetsplatserna med dessa svåra förhållanden. Otillräcklig 

belysning, speciellt i bergrummet som är helt mörkt, ökar risken för olycksfall 

och kan ge upphov till ögonbesvär, huvudvärk och belastningsskador. 

Arbetsmiljöverket har i sina föreskrifter för arbetsplatsens utformning (AFS 

2009:2), behandlat belysning i 10 § och 11 §: 

”Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt 

undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att 

förebygga ohälsa och olycksfall.” och ” Belysningen ska anpassas 

till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som 

arbetsuppgifterna ställer. 
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Belysning ska ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning. 

Bländning ska undvikas så långt det är möjligt.” 

Intervjuerna visar att det är lite oklart för yrkesarbetarna att belysning är en 

viktig faktor i arbetsmiljön. De känner belastning i kroppen och tycker att det är 

normalt. De slarvar med att flytta armaturerna med sig när de byter arbetsplats 

och arbetar lite längre bort. Yrkesarbetarna föredrar att hellre arbeta i mörker än 

att flytta med sig kablar och armaturer. De tycker att det är för jobbigt att lyfta 

och flytta på kablar och andra tillbehör, enligt intervjuerna. Utbildning om 

belysning, hälsa och säkerhet skulle behövas för att åtgärda problemet. 

Yrkesarbetarna behöver mer kunskap om hur dålig belysning har negativa 

effekter på hälsan som bland annat ögonbesvär, huvudvärk och 

belastningsskador. Det är viktigt också att utföra mätningar gällande belysning 

regelbundet, samt göra service och underhåll för armaturer på samtliga 

arbetsplatser och placera ut extra armaturer för att öka belysningen på 

arbetsplatsen. Detta för att säkerställa hälsa och säkerhet.  

Buller 

I bergrum exponeras yrkesarbetarna kontinuerligt för buller som har negativa 

hälsoeffekter. Sprängningar, borrning, maskiner och truckar är huvudsakliga 

källor till buller, enligt observationer på arbetsplatsen. Det är svårt att undvika 

eller reducera bullret från dessa källor. Buller är ett vanligt problem i 

byggbranschen, enligt en holländsk studie (Leensen et al., 2011).  Studien visar 

att byggarbetarna ofta exponeras för buller, vilket leder till nedsatt hörsel. 

Exponeringen varierar kraftigt beroende på arbetsmoment och den 

skyddsutrustningen som används (ibid). Därför är det viktigt att byggarbetarna 

skyddar sig med hörselskydd för att förebygga exponering för buller. Personer 

som exponeras för höga bullernivåer kan drabbas av psykiska problem som 

stress, trötthet och nedsatt prestation, samt av fysiologiska problem som ökad 

hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner (AFS 

2005:16). 
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Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsgivare att skydda arbetstagare och 

utrusta dem med lämpliga hörselskydd, då höga nivåer av buller kan ge skador 

på lång sikt. Kortvarig exponering av så högt buller kan också vara skadligt 

(Arbetsmiljöverket, 2014 l). Yrkesarbetarna i bergrummet använder 

hörselskydd, men de klagar fortfarande på bullret på sina arbetsplatser. Det kan 

tyda på att hörselskyddet som de använder inte är tillräckligt skyddande och 

behöver kontrolleras eller bytas mot ett mer effektivt hörselskydd. Effektiva 

hörselskydd dämpar skadliga ljudnivåer. Normalt definieras gränsen mellan 

oskadliga och skadliga ljudnivåer till ca 80 dB(A). 

Arbetarna exponeras för buller som alstras mest från tunga maskiner, fordon och 

verktyg där insatsnivåer varierar mellan 90-130 dB(A), enligt den amerikanske 

forskaren Hong (2005). Om bullerexponering överstiger toppvärdet 140 dB(A), 

så uppstår en risk för bestående hörselskador även efter kortvarig exponering 

(Nohlberg, 2006). 

Att yrkesarbetarna känner huvudvärk och trötthet från störande buller på 

arbetsplatsen, kan leda till försämrad koncentration, sämre förmåga att uppfatta 

viktig information och därmed i värsta fall allvarliga olyckor. 

Farliga ämnen 

Damm och dieselavgaser är de vanligaste luftföroreningarna i bergrummet 

liksom på andra byggarbetsplatser. I bergrummet alstras damm mest vid 

borrning, grävning och skrotning samt vid materialtransport. Dieselavgaser 

släpps ut från dieseldrivna arbetsmaskiner och truckar, enligt observationer på 

arbetsplatsen. Yrkesarbetarna klagade på damm och avgaser, men hur mycket 

kunskap har de egentligen om riskerna från dessa två luftföroreningar? Både 

damm och dieselavgaser utgör betydande hälsorisker för människor som 

exponeras kontinuerligt för dessa. Damm innehåller kvarts som är klassat som 

cancerframkallande (AV, 2014m). Personer som arbetar inom bygg- och 

gruvindustrin kommer ofta i kontakt med kvartsdamm. Bevattningsmetod är en 

bra lösning vid till exempel stenborrning.  Bevattning hjälper till att minska 
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dammhalten i luften till stor del. Inkapsling i kombination av undertryck är bra 

lösning vid rivning. Punktutsug vid handhållen bilmaskin kan även minska 

damm vid bilning. Arbetare skall använda andningsskydd med P3-filter 

(Antonsson et al., 2012). Men det är svårt att eliminera all damm från andra 

arbetsmoment, exempelvis damm från material- och stentransport. Personer som 

arbetar med dessa dammiga arbetsmoment använder sig av friskluftsmasker och 

halvmasker. Maskerna bör vara tillräckligt skyddande, personligt utprovade, och 

behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Andningsskydd som inte har 

god passform eller har brister i design, kan ge upphov till läckage (Fjällström et 

al. 2009). 

Exponering för kvartsdamm via inandning kan ge upphov till olika hälsobesvär 

hos yrkesarbetare (Langley et al., 2010). Arbetsmiljöverket ställer i sina 

föreskrifter krav på kontroll av luftföroreningar om kvarts: 

”Vid arbete där kvartshaltigt damm uppkommer skall arbetsgivare 

se till att undersökning av luftförhållandena sker. Därvid skall 

expositionsmätning ske, om det inte med hänsyn till arbetets art eller 

omfattning klart framgår att de hygieniska gränsvärdena för 

kvartshaltigt damm inte överskrids” (AFS 1992:16, 17 §). 

Dieselavgaser är den andra orsaken till luftföroreningar i bergrummet. En 

yrkesarbetare på arbetsplatsen har någon gång fått ett besvär på grund av 

avgaser, och fallet rapporterades som allvarligt tillbud. 

Det är alltid viktigt med kunskap. Arbetare som exponeras för dieselavgaser och 

kvartsdamm skall få tillräcklig kunskap om kvarts, avgaser, hälsorisker och hur 

kan skydda sig. Det krävs masker med partikelfilter och filter som innehåller 

aktivt kol eller något annan absorbent, för att kunna fånga upp dieselavgaser 

(Fjällström et al. 2009). 
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Kunskap 

Kunskaper om arbetsmiljörisker och säkerhetsregler är en viktig del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats.  Arbetsmiljöverket 

understryker alltid att kunskap är en viktig faktor som leder till ett välfungerande 

arbetsmiljöarbete. 

”Kunskap om arbetsmiljö är viktigt. Det kan handla om att lära sig 

mer om arbetsmiljöregler eller olika arbetsmiljörisker för att göra 

en bra riskbedömning, men det kan också vara att ha kunskap om 

arbetsteknik, hjälpmedel eller annan utrustning” (AV, 2014n)  

Yrkesarbetarna i bergrummet är utsatta för flera arbetsmiljörisker såsom farliga 

luftföroreningar som kvarts och avgaser, störande buller, bristande belysning 

och hög arbetsbelastning. Samtliga respondenter tycker att arbetsplatsen är stor, 

mörk, bullrig och att arbetet är väldigt tufft. Därför är det nödvändigt att 

arbetarna får tillräckliga kunskaper om dessa arbetsmiljöfrågor. I samband med 

skyddsronder, som sker en gång per vecka, får arbetstagarna en genomgång om 

de risker och brister som finns på arbetsplatsen. De flesta yrkesarbetarna känner 

sig nöjda och trygga med den kunskapen de får från genomgången. 

Men varför klagar de då? Varför slarvar de och upplever det jobbigt att flytta på 

kablar för mer belysning? Varför känner de sig så trötta och har värk i rygg och 

ben? Yrkesarbetarnas beteende och hälsa tyder på att de är i behov av mer 

verklighetsanpassad rådgivning. Rådgivning och kunskap som gäller belysning, 

buller, farliga ämnen, personlig skyddsutrustning och belastningsergonomi. 

Yrkesarbetarna behöver informeras om arbetsmiljöriskerna på deras arbetsplats 

och dela med sig av sina erfarenheter om risker och händelser. Detta i syfte att 

öka deras kännedom och inblick i dolda risker som kan förekomma på deras 

arbetsplats och lära dem hur riskerna kan undvikas eller åtgärdas i framtiden. 

Det är av stor vikt att lämna information till personer på byggarbetsplatsen om 

arbetet och de åtgärder som är vidtagna och planerade samt om vilka regler som 
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gäller. Utbildning eller instruktion behövs när nya produkter eller arbetsmetoder 

ska användas (Arbetsmiljöverket, 2014 l). 

Skyddsronder 

Skyddsronder är viktiga på byggarbetsplatsen, för de hjälper vid uppföljning av 

arbetsplanen. ”På varje byggarbetesplats bör regelbunden översyn ske genom 

skyddsrond” (AMF, 7 §). Skyddsronderna sker en gång per vecka i bergrummet 

där förhållandena ständigt och snabbt förändras, där görs kontroller av samtliga 

arbetsställen och protokoll om riskerna dokumenteras. Detta för att kunna 

förebygga risker och reducera brister på arbetsplatsen samt för att 

skyddsombudet ska övervaka skyddet mot ohälsa hos yrkesarbetarna. Men det 

märks att det fortfarande finns brister i arbetsmiljön, såsom dålig belysning och 

störande buller, som samtliga respondenter uppgav vid intervjuerna och 

observationer på arbetsplatsen visade. Detta innebär att det inte finns tillräcklig 

uppmärksamhet på dessa brister. Yrkesarbetarna anger att de upplever trötthet i 

slutet av dagen och det kan bero på dålig belysning och buller. I 

Arbetsmiljölagen står det att: 

”Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och 

skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombudet skall 

inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall 

samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen” 

(AML 6 § 6a). 

Bristande belysning och störande buller på arbetsplatser bidrar till att man får 

trötthet, huvudvärk och spänningar i kroppen. Dålig belysning och buller medför 

ofta risker för olycksfall och belastningsskador och därför behöver bristerna 

utredas. Det är arbetsgivarens ansvar att planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett systematiskt sätt som leder till en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren ansvarar för  att skyddsronder genomförs på ett bra sätt och 

kontrollera att bristerna utreds, riskerna undersöks och nödvändiga åtgärder 
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genomförs (AV 2014p). Vid skyddsronder bör mer uppmärksamhet läggas på att 

utreda om det finns brister i arbetsmiljön och på förbyggande åtgärder. 

Tillbudsrapportering 

Tillbudsrapportering är en viktig del i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I en 

byggarbetsplats som brukar ha brister i arbetsmiljön, skall det finnas 

tillbudsrapportering som en rutin i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket sätter 

vikt på tillbudsrapportering enligt följande: 

”Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöarbetet, men det är viktigt 

att det finns ett samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna – 

exempelvis när det gäller att rapportera och undersöka tillbuden. 

Det blir då lättare att vidta åtgärder innan något olycksfall inträffar 

eller innan arbetsförhållandena leder till ohälsa. För att detta 

samarbete ska fungera är det viktigt med tydliga rutiner” (AV, 

2014g).  

Yrkesarbetarna i bergrummet har bra kännedom och är aktiva med 

tillbudsrapportering, de motiverar varandra att anmäla även om de mesta 

rapporteringar sker muntligt. Observationer visar att tillbudsrapportering är en 

viktig del i arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen och det görs genom att man fyller 

i en tillbudsblankett när ett olyckstillbud förekommer. Arbetsmiljöansvarige 

biträder dem med att skriva tillbudsrapporteringar och det i sig tyder på god 

motivation från ledningens sida. Intervjuade respondenter har bra kännedom om 

begreppet ”tillbud” även om de nollolyckor som inträffat har klassificerats 

felaktigt som allvarliga tillbud. En yrkesarbetare som tillfrågades angående 

begreppet tillbud, svarade ”Är en olycka”. Uppföljning av tillbud sker i tid efter 

varje skyddsrond. Yrkesarbetarna tillsammans med arbetsmiljöansvarige 

försöker ibland åtgärda ofarliga tillbud omedelbart på plats.  
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Arbetsmiljöverket har behandlat utredning av tillbud i AFS 2001:1, 9 §: 

”Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet 

och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren 

utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan 

förebyggas i fortsättningen”. 

Det har anmälts två allvarliga tillbud till arbetsmiljöverket under två år. Vid 

 två olika tillfällen fick två personer mindre skador som inte ledde till 

sjukskrivningar, men räknades inte som nollolyckor utan värderades som 

allvarliga tillbud. Anledningen till detta är att Arbetsmiljöverket har anvisningar 

om hur olyckor eller tillbud bedöms och anmäls. När det gäller tillbud, är det 

endast allvarliga tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket (AV, 2014 o). 

Generellt vid tillbudsrapportering vidtas en utredning och bedömning för att 

förebygga riskerna för ohälsa och olycksfall. 

Personlig skyddsutrustning 

Alla som arbetar i bergrummet eller besöker arbetsplatsen, bär sina personliga 

skyddsutrustningar i form av skyddshjälm, skyddsskor, varselkläder och 

ficklampor. Det är krav på samtliga personer som befinner sig på arbetsplatserna 

i bergrummet, att alltid använda sin personliga skyddsutrustning, ”om det inte är 

uppenbart obehövligt”. Det innebär att arbetarna får ta av sig hjälmen till 

exempel vid kortare pauser och när de lämnar sina arbetsplatser. 

Vid arbetsmoment som borrning, skrotning, betongsprutning och andra 

arbetsmoment, finns det även andra personliga skyddsutrustningar att använda 

såsom andningsskydd, hörselskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar. 

Intervjuer och observationer på arbetsplatsen visar att arbetarna är engagerade i 

att skydda sig och använda sin personliga skyddsutrustning. Samtidigt finns det 

en del medarbetare som ibland struntar i att använda till exempel 

skyddsglasögon, vilket medför att de kan få ”mindre skador” i ögonen. 

Anledningen till att små skador underskattas är att de oftast inte ger upphov till 

svåra skador, och därmed underskattas även risken att små skador kan lämna 
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allvarliga spår eller utvecklas till att bli större skador. Ett litet grus i ögonen är 

oftast ofarligt, men storleken på gruset kan variera och det är inte alls omöjligt 

att få allvarliga synskador. 

Sedan arbetet börjades för mer än två år sedan, har det inte hänt någon allvarlig 

olycka i bergrummet. Detta är bra, men får arbetarna att tro på att olyckan är 

omöjlig att inträffa. Reason (1997) menar att det inte är lätt för arbetare att 

uppfatta riskerna när det inte inträffar olyckor på arbetsplatsen, vilket resulterar i 

att arbetarna slarvar med användning av personlig skyddsutrustning. Zoher och 

Erev (2007) menar att det är svårt att motivera arbetarna att använda sin 

personliga skyddsutrustning. Anledningen kan vara att riskerna oftast är 

osynliga och konsekvenserna kan uppkomma först på lång sikt. 

Yrkesarbetarna uppger att det hörs störande buller samtidigt som de använder 

sig av hörselskydd. Detta kan tyda på att antingen hörselskyddet inte skyddar 

effektivt, är ur funktion eller att själva yrkesarbetaren inte använder 

hörselskyddet på rätt sätt. 

Arbetsmiljö och olyckor 

”Det är häftigt”, svarade yrkesarbetarna när de ville beskriva sin arbetsplats. De 

beskriver arbetsmiljön som tuff, dammig och hemsk. Vilket stämmer! 

Bergrummet är en stor arbetsplats, djup, med högt i tak, kall, bullrig och 

framförallt mörk, visar observationer på arbetsplatsen. Intervjuer med 

yrkesarbetarna utfördes inne i bergrummet medan de arbetade. De var fullt 

utrustade med sin personliga skyddsutrustning. Som besökare fick även jag 

använda personlig skyddsutrustning vid besök i bergrummet i sällskap med 

arbetsmiljöansvarige. 

Yrkesarbetarna jobbar gruppvis i bergrummet. De jobbar i grupper om minst två 

och två och inget arbete utförs som ensamarbete, enligt intervjuerna och 

observationer på arbetsplatsen. Detta görs för att öka säkerheten och för ökad 

trygghet bland arbetarna. De är medvetna om att risker finns runt omkring och 

att en olycka kan inträffa när som helst. Truckarna bullrar och dammar medan 
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de är igång och transporterar material. Det finns risk för arbetarna att bli påkörda 

av truckarna i mörkret. Stenfall är den största risken i bergrummet. 

Inga allvarliga olyckor har inträffat på arbetsplatsen sedan projektets början. 

Däremot har två nollolyckor inträffat som klassades som allvarliga tillbud vid 

bedömningen och rapporterats till Arbetsmiljöverket. Detta tyder på att olyckor 

kan inträffa. Det som yrkesarbetarna alltid ska påminnas om är att de inte ska 

slarva med säkerhetsreglerna, vara uppmärksamma, ansvara för att skydda sig 

och medverka för att få en god arbetsmiljö  

”Att utveckla arbetsmiljö i en verksamhet är oftast beroende av ekonomi, för 

arbetsmiljön är dyr” enligt arbetsmiljöansvarige i bergrummet. När man vill 

förmedla mer kunskap till arbetarna, kan det kräva extra arbetstid som kostar 

mycket för företaget. Nya och moderna verktyg, maskiner och utrustningar är 

alltid dyra. Harvey med flera forskare (2000) visar att en organisation kan ta 

ekonomiska hänsyn då utbildningar är dyra och tidskrävande. Men investeringar 

i arbetsmiljön leder oftast till minskade kostnader för ersättningar på grund av 

arbetsskador, sjukfrånvaro, personalomsättning och förlorad kompetens 

(Prevent, 2011). Investering i arbetsmiljön och satsning på de anställdas 

välbefinnande ger oftast positiva effekter, framförallt ekonomiskt. 

Attityd och kultur 

Attityd är en faktor som påverkar människors beteende och den allmänna 

prestationsnivån (Kassin et al., 2008). Attityder hos människor är alltså något 

som styrs av normer och värderingar. Meams (1999) med flera forskare anser att 

det är några faktorer som kan stödja attityder hos arbetstagarna i en organisation: 

öppen och engagerad ledning, arbetstagarnas behov till säkerhet, personlig 

bedömning av risker, engagemang och kontroll, god arbetsmiljö (Meams et al., 

1999). 

När det gäller säkerhet och arbetsmiljö är yrkesarbetarna medvetna om de risker 

som finns på arbetsplatsen i bergrummet. De vet vilka bristerna är och är nöjda 

med de interna utbildningarna. Detta tyder på att yrkesarbetarna har 
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gemensamma inställningar och beteenden. Ledningen är engagerad och har 

positiva attityder till säkerhetsarbetet. Det finns vilja till lärande hos både 

arbetare och ledning, då de hela tiden strävar efter att öka säkerheten, och det 

tyder på bra lärande kultur. 

Tillbudsrapportering är en viktig rutin som både yrkesarbetarna och ledningen 

har god attityd och handling mot och det spelar ingen roll vem som orsakar 

tillbudet. Att yrkesarbetarna rapporterar tillbud även om man själv har orsakat 

tillbudet tyder på att företaget har en rättvis kultur. Mänskliga fel bestraffas inte 

i en organisation med rättvis kultur, utan man belönas för rapportering av sina 

fel (Reason 1997). 

Yrkesarbetarna på arbetsplatsen är motiverade att rapportera tillbud. Några 

yrkesarbetare tycker att det är lättare att rapportera tillbud muntligt då de får 

hjälp från ledningen att skriva ner dem. Detta innebär att både medarbetarna och 

ledningen är motiverade och har positiva attityder gentemot normer och 

säkerhetsarbete. Det tyder på att det finns en god rapporterande kultur i 

organisationen som är viktig för en god säkerhetskultur. 

Det har inte hänt någon allvarlig olycka sedan projektet började i bergrummet.  

Både ledningen och medarbetarna har goda attityder till kunskap om 

arbetsmiljörisker och säkerhetsregler. Detta visar att det finns förståelse för 

vikten av arbetsmiljö och de krav och regler som utvecklas. Det innebär att det 

finns god flexibel och lärande kultur som båda är viktiga för en god 

säkerhetskultur. 

En god säkerhetskultur utgörs av fyra viktiga delar som är beroende av varandra; 

lärande, rapporterande, rättvis och flexibel kultur, enligt Reason (1997). 
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Resultatsdiskussion 

Resultatet som framkom ur observationer under rundvandring på arbetsplatsen  

samt vid intervjutillfällen visar att även om det läggs stor vikt på arbetsmiljön 

och arbetsmiljöarbetet i bergrummet finns det fortfarande vissa brister och 

risker.  

Arbetsmiljön är också betydligt riskfylld. Dålig belysning, hög buller, farliga 

ämnen som dieselavgaser och damm samt hög arbetsbelastning hos 

yrkesarbetarna är de största arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen i bergrummet. 

Arbetsplatsen är stor, mörk och har vanliga risker som fall från höjd, stenfall och 

påkörning av truckar. Nämnda arbetsmiljörisker är ganska vanliga på 

byggarbetsplatser (Samuelson, 2012). Statistiken från arbetsmiljöverket visar att 

antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom byggbranschen har ökat under 

år 2013 (Se Figur 3 och 4). Detta tyder på att byggarbetsplatser är fortfarande 

riskfyllda och arbetsmiljön är bristande. 

En bra arbetsmiljö lönar sig för både arbetsgivare och anställda. Med en god 

arbetsmiljö blir det roligare för anställda att arbeta, färre skador och 

sjukskrivningar, högre kvalitet och effektivare produktion som leder till bättre 

ekonomi (AV, 2014f). 

Resultatet från intervjuer och observationer på arbetsplatsen visar att det finns 

strävan i verksamheten efter att nå ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att 

förebygga ohälsa och olycksfall. Det har ordnats utbildning och information om 

arbetsmiljörisker och säkerhetsregler och skyddsronder på arbetsplatsen samt 

finns det bra tillbudsrapportering och relativt bra användning av personlig 

skyddsutrustning. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden för en bra 

arbetsmiljö. Att skapa ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är en nådvändig 

och bidragande faktor till piggare och friskare personal, vilket resulterar i högre 

arbetskvalitet och produktivitet (Angelöw, 2002). 

Resultatet från intervjuer och observationer på arbetsplatsen visar att det finns 

både hinder och möjligheter för arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Bland de 
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hinder som finns för arbetsmiljöarbetet är slarv med säkerhetsregler ibland och 

att yrkesarbetarna nedvärderar riskerna och inte har tillräcklig kännedom om 

maskiner, truckar och farliga produkter som används. För att kunna förbättra 

arbetsmiljön behövs det större ekonomiska insatser. Däremot finns det 

möjligheter till goda attityder och säkerhetskultur från både ledningen och 

medarbetarna gentemot användning av personlig skyddsutrustning och 

säkerhetsregler. En god arbetsmiljö baseras på Ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetet måste kompletteras med en god 

säkerhetskultur och goda attityder gentemot säkerhetsregler för att bli 

framgångsrikt (AV, 2014q). 

Metoddiskussion 

En kombination av litteraturstudie, informationssökning och intervjustudie med 

observationer på arbetsplatsen var en lyckad kvaltativ metod för denna 

undersökning. Litteraturstudien och informationssökning gav en teoretisk bild 

av problemet/frågeställningen och god förståelse om arbetsmiljöarbetet samt de 

inverkande faktorer i arbetsmiljön inom byggbranschen. 

Den kvalitativa metoden som valdes till denna undersökning baserades främst på 

intervjuer och observationer. Kvalitativa intervjuer med sju respondenter och 

observationer på arbetsplatsen i bergrummet bidrog med ett mer praktiskt 

perspektiv och mer konkreta/tydliga resultat i undersökningen och bidrog till att 

skapa en helhetsbild av arbetsmiljö i bergrummet. Intervjuerna var 

semistrukturerade och mer som öppen diskussion med respondenter. 

Observationer i denna undersökning skedde i samband med intervjuerna och 

under rundvandring vid arbetsplatsbesöken. Observationer har stor betydelse vid 

kvalitativa intervjuer för att få en helhetsbild av situationen (Lantz, 2007). 

Validitet i denna undersökning har uppnåtts genom att kontrollera 

respondenternas svar och åsikter under intervjuerna så att de har uppfattats rätt. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon (med respondenternas 

tillstånd). Sedan skrevs samtalen ned och analyserades. Kvalitativa 
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observationer som gjordes på arbetsplatsen överensstämde med respondenternas 

svar vilket bidrog en hel del till resultatens validitet. Widerberg (1992) menar att 

det som ökar studiens validitet är att observationerna överensstämmer med 

respondenternas uppfattning om verkligheten. 

Reliabilitet i denna undersökningen har uppnåtts genom att hela studiens 

intervjuer har redovisats så tydligt som möjligt. Respondenterna gjorde samma 

bedömning av arbetsmiljön och de gav sina egna svar oberoende av varandra på 

de frågor som behandlats vid intervjuerna vilket gör att reliabiliteten stärks. 

Observationer på arbetsplatsen som överensstämde med respondenters svar 

ökade reliabiliteten i undersökningen. 

Anledningen till att kvalitativ analysmetod valdes till denna undersökning är att 

denna metod har flexibilitet i kontakten mellan undersökaren och 

undersökningsobjektet vilket ger möjlighet till att undersöka fenomen som kan 

vara svårt att mäta och kvantifiera. Närheten mellan undersökaren och 

respondenterna vid intervjun ger djupare förståelse för arbetsplatsen (Holm et 

al., 1997), samt att en djupare inblick fås i hur respondenterna resonerar och 

upplever förutsättningarna på arbetsplatsen. 

Flera andra metoder kunde ha valts eller kombinerats såsom kvantitativ metod 

där enkäter eller mätningar ingår. Kvantitativa undersökningar kan genomföras 

via enkäter med fasta svarsalternativ. Det kräver mer tid och ett stort antal 

respondenter för att få så många svar på enkäter och uppnå en bra nivå av 

säkerhet i resultaten från undersökningen (ibid). Men på grund av svårighet att 

få tag på många personer som är intresserade av att svara på enkäter samt brist 

på tid och mätinstrument valdes inte den kvantitativa metoden för denna 

undersökning. 
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8 Slutsats 

8.1 Studiens slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att undersöka inverkande faktorer i arbetsmiljön 

på en byggarbetsplats i ett bergrum. För att kunna undersöka detta formulerades 

följande frågeställningar: 

 Vilka arbetsmiljörisker finns på arbetsplatsen i bergrummet? 

 Vilka hinder respektive möjligheter finns för ett fungerande 

arbetsmiljöarbete? 

Resultatet från kvalitativa intervjuer och observationer på arbetsplatsen som 

gjordes och analyserades visade att byggarbetsplatsen i bergrummet är riskfylld. 

Det finns även faktorer som dels kan vara hinder och dels möjligheter för ett 

fungerande arbetsmiljöarbete. 

Huvudslutsatser som kan dras ur denna undersökning redovisas i följande 

punkter: 

 Risker 

Byggarbetsplatsen i bergrummet är riskfylld. De främsta riskerna som finns i 

arbetsmiljön är:  

 Sannolikhet för olycksfall i typ av fall från höjd, stenfall och fallande 

material.  

 Yrkesarbetarna upplever dålig belysning i bergrummet, vilket kan leda 

till ökad trötthet och därmed ökad risk för ohälsa och olycksfall. 

 Yrkesarbetarna exponeras för höga bullernivåer, vilket kan öka 

hälsorisker bland annat risken för hörselnedsättning. 

 Damm och dieselavgaser är mest förekommande luftföroreningar och 

kan orsaka allvarliga hälsorisker. 

 Yrkesarbetarna har inte tillräcklig förståelse och kunskap om 

ergonomi, hälsorisker och effekter från hög bullernivå, dålig belysning 

och farliga ämnen vilket kan öka risk för ohälsa och olycksfall. 
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 Hinder 

Det finns några hinder för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på 

byggarbetsplatsen. De främsta hindren är:   

 Skyddsronder på arbetsplatsen uppfattas som mindre effektiva. Det 

görs inte tillräcklig kontroll av arbetsmiljö på arbetsplatsen. Brister i 

arbetsmiljön är många och har inte utretts. 

 En del yrkesarbetare underskattar riskerna och slarvar med 

säkerhetsregler. 

 Ekonomiska insatser som avsätts för arbetsmiljön kan vara 

otillräckliga. 

 En del yrkesarbetare gör egna bedömningar som inte alltid är rätt. 

 

 Möjligheter 

Det finns däremot en del möjligheter för ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. De främsta möjligheterna är: 

 Säkerhetskultur inom organisationen överlag är god och det finns bra 

inställning gentemot säkerhetsarbete. 

 Positiva attityder visas gentemot säkerhetsreglar och rutiner. Bra 

kännedom och motivering finns kring tillbudsrapportering från både 

ledningssida och medarbetarna.  

 Yrkesarbetarna är motiverade för användningen av personlig 

skyddsutrustning och vill skydda sig. Men det finns undantag då vissa 

arbetare slarvar med sin personliga skyddsutrustning. 

 

Baserat på analyser av intervjuer och observationer från denna undersökning 

samt litteraturstudier och statistik om arbetsskador på byggarbetsplatser i 

Sverige som ingått i undersökningen, går det att konstatera att arbetsmiljön på 

byggarbetsplatser har brister och arbetsmiljöarbetet behöver effektiviseras för att 

ohälsa och olycksfall ska förebyggas. 
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8.2 Förslag till fortsatta studier 
 

Med denna studie som utgångspunkt, hade det varit intressant att genomföra 

samma undersökning på flera liknande byggarbetsplatser i bergrum eller tunnel, 

där andra byggföretag medverkat. Detta för att en jämförelse kan underlätta 

kartläggningen av den gemensamma strukturen i arbetsmiljöarbetet. 

Undersökningen kan dessutom använda andra forskningsmetoder såsom 

enkätundersökning, då kan studien inrymma ett större antal respondenter och 

från olika byggföretag som arbetar med tunneldrivning på den svenska 

anläggningsmarknaden. Sverige är ledande på tunneldrivning och har inom det 

närmaste decenniet stora planer för infrastrukturprojekt (Veidekke, 2014). Av 

denna anledning skulle vara av stor vikt att studera vidare arbetsmiljön inom 

byggbranschen och kunna identifiera brister och risker som påverkar säkerheten 

och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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http://www.veidekke.se/om_veidekke/veidekke-anlaggning/tunnel-och-bergrum/
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 Figurer 

Figur 1 Illustration av bergrumsgaraget vid Liljeholmskajen i Stockholm. 

Material hämtad från JM vid arbetsbesök. 

Figur 2 Arbetsskador medför negativa konsekvenser, modellen tagen ur 

boken Arbete och teknik på människans villkor, 2010, kapitel 11, 

sida 631. Illustration av författaren. 

Figur 3 Antal arbetsolyckor inom byggindustrin senast anmäld skada 2014-

03-21. Illustration av författaren. 

Figur 4 Antal arbetssjukdomsfall i byggindustrin senast anmäld skada 2014-

03-21. Illustration av författaren. 

Figur 5 Skador från arbetsolyckor inom byggindustrin, 2012 (Samuelson, 

2012) 

Figur 6 Arbetssjukdomar inom byggindustrin, 2012 (Samuelson, 2012) 

Figur 7 Dödsolyckor inom byggindustrin under perioden 2009-2013 

Figur 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hämtad från 

http://www5.lu.se/arbetsmiljoe-miljoe-

saekerhet/arbetsmiljoe/systematiskt-arbetsmiljoearbete-sam- 2014-

05-09 

Figur 9 Säkerhetskulturens pelare. Illustrerad av författaren 

Figur 10  Borrning i berget. Hämtad från  

http://www.ncc.se/Projekt-och-koncept/Projekt/Citybanan/         

2014-05-09 

Figur 11 Belysning på arbetsplatser i bergrummet. Foto av författare 

Figur 12 Betongspruttning. Hämtad från  

http://www.ncc.se/Projekt-och-koncept/Projekt/Citybanan/                

2014-05-09 

Figur 13  Yrkesarbetarna använder hörselskyddet. Foto av författaren 

http://www5.lu.se/arbetsmiljoe-miljoe-saekerhet/arbetsmiljoe/systematiskt-arbetsmiljoearbete-sam-%202014-05-09
http://www5.lu.se/arbetsmiljoe-miljoe-saekerhet/arbetsmiljoe/systematiskt-arbetsmiljoearbete-sam-%202014-05-09
http://www5.lu.se/arbetsmiljoe-miljoe-saekerhet/arbetsmiljoe/systematiskt-arbetsmiljoearbete-sam-%202014-05-09
http://www.ncc.se/Projekt-och-koncept/Projekt/Citybanan/
http://www.ncc.se/Projekt-och-koncept/Projekt/Citybanan/
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Figur 14  En typ friskluftsmask. Hämtad från 

http://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/4613/friskluftsmask

_paket_sr_500_-_sr_200 2014-05-09 

Figur 15  En yrkesarbetare bär halvmask som andningsskydd. Foto av 

författaren 

Figur 16  Arbetsplatsinformation om arbetsplan och regler. Foto av författaren 

  

http://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/4613/friskluftsmask_paket_sr_500_-_sr_200
http://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/4613/friskluftsmask_paket_sr_500_-_sr_200
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju- Arbetsmiljöansvarig och projektingenjör 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som arbetsmiljöansvarig? 

2.  Vilken arbetsmiljöutbildning har du? 

 

Arbetsmiljöarbete 

3.  Kan du beskriva ert arbetsmiljöarbete? 

4.  Ordnas skyddsronder här på byggarbetsplatsen? Om ja, hur ofta? 

5.  Har ni någon form av utbildning eller information om arbetsmiljö 

och säkerhet för de som arbetar i bergrummet? Om ja, Hur ofta? 

6. Har ni någon uppföljning av olyckor och tillbud? Vem ansvarar för? 

7. Hur rapporterar personalen tillbud? Hur ofta? 

8. Hur snabbt utreds tillbud som rapporteras? 

9. Brukar ni ställa arbetsmiljökrav på underentreprenörer? Hur och 

vilka krav? 

 

Arbetsmiljön 

10. Har ni haft några olyckor på den här byggarbetsplatsen? Om ja,  

– Kan du beskriva vilka olyckor som inträffat?  

– Vilken typ av olyckor är vanligast? 

11. Har ni haft några arbetssjukdomar som orsakar sjukfrånvaron? Om 

ja, vilka är de vanligaste? 

12. Vilka arbetsmiljörisker anser du finns mest på den här 

byggarbetsplatsen? 

13. Hur rapporterar underentreprenörer tillbud? Hur ofta? 

14. Hur motiverade är underentreprenörer med att rapportera tillbud?  



76 

 

15. Vad är din bedömning av belysningen på byggarbetsplatsen? 

16. Vid vilka arbetsmoment får ni besvärliga buller? 

17. Vilka farliga ämnen finns det på arbetsplatsen? 

18. Vilken personligskyddsutrustning har ni för det? 

 

Hinder och möjligheter 

19. Varför tror du att det sker arbetsolyckor på den här 

byggarbetsplatsen? 

20. Vad tror du skulle kunna minska olyckorna och förbättra 

arbetsmiljön här? 

21. Vilka hinder finns för att minska olyckor och förbättra arbetsmiljön 

på den här byggarbetsplatsen? 

22. Hur tror du inställningen är till att använda personlig 

skyddsutrustning? 

23. Finns det något mer som du tycker är viktigt? 
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Bilaga 2 

Intervju- Yrkesarbetare 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du jobbat i byggbranschen? 

2. Hur uppfattar du din arbetsmiljö? 

 

Arbetsmiljöarbete 

3. Kan du beskriva hur arbetsmiljöarbetet fungerar på den här 

arbetsplatsen? 

4. Har ni någon form av utbildning eller information om arbetsmiljö 

och säkerhet för er som arbetar i bergrummet? Om ja, Hur ofta? 

5. Vad tycker du om dessa utbildningar? Påverkar utbildningarna dig 

på något sätt? 

6. Vad är tillbud egentligen? 

7. Hur rapporterar ni tillbud? Har du gjort det någon gång? 

8. Motiverar du din kollega att rapportera tillbud? Varför? 

9. Hur snabbt utreds tillbud som ni rapporterar? 

10. Vilka arbetsmiljökrav ställs på er? 

11. Hur ofta använder du personlig skyddsutrustning? Vilka? 

 

Arbetsmiljön 

12. Vad är ditt ansvar gällande arbetsmiljösäkerhet på arbetsplatsen? 

13. Hur blir du informerad om säkerhetsregler och arbetsmiljö på din 

arbetsplats? 

14. Har ni haft några olyckor på den här byggarbetsplatsen? Om ja,  

– Kan du beskriva vilka olyckor som inträffat?  

– Vilken typ av olyckor är vanligast? 

15. Har ni haft några arbetssjukdomar som orsakar sjukfrånvaron? Om 

ja, vilka är de vanligaste? 
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16. Vad är din bedömning av belysningen i din arbetsplats? 

17. Hur mycket bullrar det på arbetsplatsen? Av vad? 

18. Hur skyddar du dig från buller? 

19. Vilka farliga ämnen finns det i din byggarbetsplats?  

20. Vilken skyddsutrustning har du för det? 

21.  Vilka arbetsmiljörisker anser du finns mest på den här 

byggarbetsplatsen? 

22.  Känner du någon gång i något moment att du utsätts för fara när du 

gör ett arbete? 

 

Hinder och möjligheter 

23.  Varför tror du att det sker arbetsolyckor på den här 

byggarbetsplatsen? 

24.  Vad tror du, hur skulle man kunna minska olyckorna och förbättra 

arbetsmiljön här? 

25.  Hur ser du på personliga skyddsutrustningar som du använder?  

 Är de bekväma, praktiska, effektiva? 

28.  Finns det något mer som du tycker är viktigt?  
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Bilaga 3 

Bergrum med historia 

I slutet av 1950-talet byggdes den första delen av den enorma bergrumsanläggning 

som kom att bli Vin & Sprit ABs tappningscentral och lagringsanläggning i 

Årstadal. Eftersom dåvarande AB Vin & Spritcentralen hade monopol på både 

tillverkning och import av såväl vin som starksprit, krävde den kraftigt stigande 

efterfrågan på vin att vissa förändringar i import- och distributionsrutinerna krävdes. 

En av de stora förändringarna var att man började frakta vinet i stora tankar på de egna 

fartygen M/S Vindemia, M/S Vinia och M/S Vinlandia istället för att frakta det på fat 

som man tidigare gjort. Väl framme tömdes vinfartygens tankar och på någon av Vin 

& Spirts anläggningar där man sedan tappade vinet på butelj innan det distribuerades 

vidare. 

Behovet av ett större vinlager och en effektiv tappningsplats ledde därför till 

byggandet av anläggningen vid Sjövikskajen. Ur ett logistiskt perspektiv var platsen 

väl lämpad och man lät anlägga nya kajer där vintankfartygen kunde tömma sina laster 

och sedan tidigare fanns det järnvägsanslutningar där vin, och senare sprit, kunde 

transporteras ut till resten av landet. Inom kort flyttade även Vin & Sprit både sin 

sprittillverkning och sitt huvudkontor från Reimersholme till den växande 

anläggningen i Årstadal. 

Jämfört med den enorma anläggning som idag finns insprängd i berget under 

Sjövikshöjden så var den allra första etappens omfattning relativt blygsam med sina 

blott 19 000 m³. Tunnlarna i berget växte dock i antal under åren och idag finns det 

över 230 000 m³ utsprängt berg fördelat på 5 separata bergrum. Tunnlarna är alla 

ungefär 150 meter långa, runt 20 meter breda och uppåt 20 meter höga. 

Anläggningen avvecklades under 1990-talet i samband med att Vin & Sprits import- 

och tillverkningsmonopol avskaffades. Det enorma utrymme som finns utgrävt i 

bergrummet har stått tomt och den byggnad som tidigare inrymde tappningshall samt 

Vin & Sprit AB:s huvudkontor är numera rivet. För en förbipasserande har området 

vid Sjövikskajen länge sett oansenligt ut. Men inte längre! 

En ny stadsdel växer nämligen fram i det tidigare hamnområdet. Liljeholmskajen är ett 

stadsbyggnadsprojekt som kommer inrymma över 4000 bostäder när allt står klart 

och JM AB bygger en fjärdedel av dessa. På den plats där vintankfartygen tidigare 

lossade sin last planerar t.ex. JM att uppföra fyra spektakulära höghus och både på och 

nedanför Sjövikshöjden byggs det nya attraktiva innerstadsbostäder till det ständigt 

expanderande Stockholm. Även insidan av berget ska få komma till nytta igen när det 

gamla vin- och spritlagret blir ombyggt till ett parkeringsgarage som ska rymma över 

1000 bilar. Forsen har fått uppdraget av JM att leda ombyggnaden av bergrummet och 

projektet ska genomföras som ett Construction Management-projekt. 

 Hämtad från: http://www.forsenprojekt.se/aktuellt/bergrum-med-historia  
 

http://www.forsenprojekt.se/aktuellt/bergrum-med-historia
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Idag ser bergrummet ut så här: (Foto: Jonas Kunze) 

 

Spår av lagringshyllor på golvet. (Foto: Jonas Kunze) 

 

http://www.forsenprojekt.se/aktuellt/bergrum-med-historia 

 

http://www.forsenprojekt.se/aktuellt/bergrum-med-historia
http://www.forsenprojekt.se/sites/default/files/Bergrumsgarage Liljeholmen 130204 Jonas Kunze 066-001.JPG
http://www.forsenprojekt.se/sites/default/files/Bergrumsgarage Liljeholmen 130204 Jonas Kunze 086.JPG


81 

 

Bilaga 4 

 

Källa: Arbetsmiljöverket, arbetsskadestatistik, 2014-03-21  

Hämtad från www.av.se   

http://www.av.se/
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Bilaga 5 

 

  Arbetsskadestatistik-Dödsfall 

   
   

Källa: Arbetsmiljöverket, arbetsskadestatistik, 2014-03-21 

Hämtad från www.av.se  

 
  

http://www.av.se/
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Bilaga 6 

ArbetsmiljöpolicyJM-2012. Hämtad från: 

www.jmentreprenad.se/Global/jmentreprenad/.../Arbetsmiljopolicy.pdf  
 

 

 

http://www.jmentreprenad.se/Global/jmentreprenad/.../Arbetsmiljopolicy.pdf
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Bilaga 7 
 

En mall för tillbudsrapportering på JM, hämtad från JM. 
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Bilaga 8 
 

Exempel på lämplig personlig skyddsutrustning på byggarbetsplatser och 

anläggningar. Hämtad från AFS 1999: 03 Byggnads- och anläggningsarbete, 

sida 60. 
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Bilaga 9 
 

Bilderna nedan ger en övergripande blick av arbetsplatsen i bergrummet.  
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