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Förord 

 
Examensarbetet är den avslutande delen för högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik och 

design vid Kungliga Tekniska högskolan i Haninge. Detta arbete omfattar 15 högskolepoäng 

och innefattar ett huvudsyfte med studien är att ta reda på hur hantering av 

arbetsmiljöfrågor i olika skeden av byggprocessen i olika projekt uppstår i praktiken.  

För att lösa detta problem studerade vi ett antal frågor som rör efterlevnaden av 

arbetsmiljöaspekter både i planerings- och designfasen samt i produktionen. Processen för 

vår utredning och analys skedde på exemplen av tre olika projekt, det vill säga två 

Vasakronans ombyggnadsprojekt och ett större nybyggnadsprojekt som tillhör Akademiska 

Hus. Detta tredje större projekt av Akademiska Hus har vi fått som en komplettering till vår 

studie under arbetets gång, för att få en mer omfattande bild av arbetsmiljöfrågor i olika 

projekt i praktiken och därmed förbättra vår uppfattning av detta ämne i vår utredning.  

Vi anser att frågor inom arbetsmiljö och säkerhet spelar en viktig roll i varje byggprojekt, 

särskilt när det gäller lämpliga arbetsförhållanden i den faktiska produktionen, samt när man 

skapar och främjar en gynnsam och bekväm arbetsmiljö även för processen av drift och 

underhåll av den färdiga byggnaden.  

Vi är framtidens ingenjörer som avser att arbeta särskilt i produktionen, bör alltid vara med 

och ta hänsyn till de viktigaste aspekterna i byggprocessen, såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö 

och säkerhet på arbetsplatsen.  

Vi vill tacka alla de som har deltagit i en grad eller en annan i detta examensarbete, har 

deltagit i underbara intervjuer, har delat med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter 

samt gett oss praktiska råd.  

Vi önskar våra läsare en trevlig läsning och hoppas att ni hittar vår rapport användbar och 

intressant! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
This essay is about the working environment during the construction process various stages, 
work control and responsibility in particular between the developer and contractor in safety 
issues. 
Building process is a complex production process that includes various stages such as 
planning, design, tender stage, construction production and use phase. 
We have studied the work environment into account in each stage of operations under 
different conditions in different projects and how the different role holders are working to 
ensure the good mutual working conditions in the working community and the satisfactory 
working environment at construction sites. 
We have seen how the contractor's responsibility for coordination is usually achieved in 
practice, and how the work and activities are planned, managed and executed in a proper 
manner in the various projects. 
To answer the essay questions, we have used a lot of regulations in the working 
environment, including laws, regulations and rules and other digital sources, as well as 
several published sources to better understand and distinguish between the various actors' 
responsibilities and tasks throughout the process. 
In addition, we have received and used a brilliant information from textbooks and lectures, 
as well as through a number of wonderful and interesting interviews with various safety 
coordinator directly in their work environments. 
Our study is based on analysis of two smaller remodeling projects at the company 
Vasakronan and a major new construction project at Akademiska Hus.  
In general, the purpose is to investigate the work practices and problems that may be found 
in every project and how they are different in conditions and sizes in the three projects, as 
well as what the measures can be taken at each project to improve safety at construction 
sites. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 
Denna uppsats handlar om arbetsmiljö under byggprocessens olika skeden, 
arbetsmiljöstyrning och ansvarsfördelning särskilt mellan byggherren och entreprenören 
inom arbetsmiljöfrågor. Byggprocessen är en komplicerad produktionsprocess som omfattar 
olika etapper såsom planering, projektering, anbudskede, byggproduktion och bruksskede.  

Vi har studerat hur arbetsmiljön beaktas i varje enskilt skede i verksamheten under olika 
förutsättningar i olika projekt och hur de olika rollinnehavarna arbetar för att säkerställa de 
goda ömsesidiga arbetsförhållandena i arbetskollektivet och den tillfredställande 
arbetsmiljön på byggarbetsplatserna.  
Vi har sett också hur entreprenörens samordningsansvar brukar uppnås i praktiken samt hur 
arbetets gång och aktiviteter planeras, styrs och utförs på ett korrekt sätt i de olika 
projekten.  

För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi använt oss av en hel del regelverk inom 
arbetsmiljöområdet, bland annat lagar, förordningar och bestämmelser och andra digitala 
källor, samt flera tryckta källor för att bättre inse och skilja mellan de olika aktörernas ansvar 
och uppgifter under hela processen.  
Förutom detta har vi fått och använt oss av en lysande information från läroböcker och 
föreläsningar, samt genom ett antal underbara och intressanta intervjuer med olika 
arbetsmiljösamordnare direkt i deras arbetsmiljöer. 

Vår studie är baserad på analysen av två mindre ombyggnadsprojekt hos företaget 
Vasakronan och ett större nybyggnadsprojekt hos Akademiska Hus.  
Syftet med detta är att undersöka vilka arbetsmiljörutiner och problem kan finnas i varje 
verksamhet i allmänhet, samt hur de skiljer sig och beaktas i de tre aktuella projekt, vars 
förutsättningar och storlekar ser annorlunda ut. Samt vilka åtgärder som kan tas vid 
respektive projekt för att förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatserna.   
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1. Inledning 

Utgångspunkten för vårt examensarbete är Vasakronans mål för styrning av arbetsmiljö i sina 

projekt. För att kunna bedriva vår verksamhet på ett framgångsrikt sätt behöver vi anlita 

leverantörer av olika slag, som har egna medarbetare och som i sin tur anlitar 

underleverantörer. Vi vill att alla människor som arbetar för Vasakronans räkning, oavsett 

vilket företaget är, ska ha godtagbara arbetsvillkor samt behandlas med respekt och omsorg 

om individens hälsa och säkerhet. 

Vid urval av leverantörer som ska revideras har hänsyn tagits till hur mycket leverantören 

används utifrån kostnad, samt särskilda risker och fokusområden. Under 2015 var 

fokusområdet arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

(Vasakronans hemsida) 

 

1.1 Bakgrund 

Byggprocessen är en lång och komplicerad tillverkningsprocess som omfattar olika skede 

såsom planering, projektering, anbudsskede och utförande av arbeten på byggarbetsplatsen 

samt bruksskede. För att uppnå det slutliga och önskade målet i byggprocessen, krävs det 

effektiva system för planering, utförande och kontroll för varje byggprojekt med hänsyn till 

kvalité-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Rätt ansvarsfördelning, samordning och 

arbetsmiljörutiner intar en viktig roll för att bygga upp en jämn och effektiv 

tillverkningsprocess, det vill säga det hjälper till att förebygga ohälsa och olycksfall, bidra till 

ökad produktivitet och lönsamhet för företag och även minska samhällets kostnader.  

Lämpliga förutsättningar för en ordentlig arbetsprocess och arbetsförhållanden på 

arbetsplatser förändras ständigt från ett arbetsmoment till nästa, på så sätt uppkommer olika 

risker, försämras arbetsmiljö och säkerhet, och allt detta naturligtvis beror på typ och 

omfattning av kommande projekt, dess placering och utformning, val av entreprenadform, 

bestämning av arbetsmiljökrav, volym eller behov av planerade arbeten. Till exempel, vi har 

helt olika förutsättningar i fall om vi planerar nybyggnation eller om vi har ett 

ombyggnadsprojekt av ett flerbostadshus, eller även om vi planerar utveckling av ett stort 

område.  

Det är därför särskilt viktigt att: 

 skapa möjligheter för en god arbetsmiljö redan vid planeringen och projekteringen av 

en byggarbetsplats 

 

 genomföra byggnadsarbetena med hjälp av god planering, samordning och 

uppföljning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet 

 

 tänka på byggnadens eller anläggningens behov av drift och underhåll, samt behov 

som kommande arbetsplatser i byggnaden kan komma att ha. 

 

(Arbetsmiljöverkets hemsida) 
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1.2 Problemformulering 

Arbetsmiljöaspekter betraktas inte som en separat delstycke av byggprocessen, tvärtom står 

alla aspekter som gäller arbetsmiljö och säkerhet i direkt koppling till andra frågor och 

problem i varje fas av byggprocessen. Utgående från det ovanstående, är det nödvändigt att 

studera och förstå: 

 

1. Hur beaktas arbetsmiljö vid varje skede i byggprocessen? 

 

2. Om det finns ett behov av att förbättra verksamhetens arbetsmiljö? 

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att: 

 undersöka och ta reda på hur arbeten med Vasakronan och Akademiska Hus som 

byggherrar utförs för att få en god planering, korrekt genomförande och samordning 

samt ständig kontroll inom arbetsmiljön och säkerheten vid olika förutsättningar i 

byggprocessen; 

 studera den praktiska arbetsmiljön i byggprocessen, alltså hur den regleras och styrs i 

verksamheten, vilka aktiviteter, ansvarsroller och arbetsmiljörutiner gäller i 

verkligheten för att uppnå det riktiga målet i varje aktuellt byggprojekt. 

Målet med detta arbete är att: 

 få ökad förståelse och kompetens inom arbetsmiljöfrågor i praktiken; 

 försöka belysa i detalj hur kan en bra arbetsmiljö och säkerhet uppnås trots att olika 

förutsättningar i olika projekt; 

 avgöra om det finns väsentliga skillnader i arbetsmiljöfrågor i olika typer av projekt; 

 rapportera om förekomsten av eventuella avvikelser, brister eller svårigheter i 

arbetsmiljöarbetet i studerade projekt. 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vi inte att fördjupa oss i själva begreppet eller definitioner av olika 

moment och faktorer som påverkar arbetsmiljö och säkerhet i allmänhet, hellre försöker vi att 

fokusera oss på frågorna angående det praktiska skedet inom styrning och koordination av 

arbetsmiljöarbetet under olika förutsättningar i de verkliga byggprojekten.  

Vår studie utförs på tre olika byggnadsprojekt, nämligen: 

 två Vasakronans ombyggnadsprojekt som omfattar cirka 1000 kvm av kontorsytor, det 

vill säga kontorsanpassningar med omsättning ca 8 - 10 miljoner kronor;  

 

 samt en helt ny kontorsbyggnad i 6 våningar av Akademiska Hus på uppdrag till sin 

hyresgäst KTH Campus. 
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1.5 Metod och material 

Syftet med den praktiska delen av vårt arbete är på ett vetenskapligt sätt att utföra insamling, 

bearbetning och analys av den fullständiga och nödvändiga informationen. Kvalitativ 

deskriptiv metod är mest lämplig i vårt fall. Utifrån denna metod kan vi på ett beskrivande 

sätt att betrakta och analysera den nuvarande situationen i de aktuella frågorna, och som 

följd av detta att sammanställa en rapport med slutsatser om det övergripande målet för vår 

forskning. Således kommer det att hjälpa oss att lösa problemet i sin helhet och i en ganska 

kort tid. 

Insamling av den nödvändiga informationen för vår undersökning kan delas in i två kategorier.  

I det inledande skedet av vårt arbete, är det insamling av den preliminära informationen om 

vår frågeställning. Detta omfattar först och främst grundläggande lagar och andra regler om 

arbetsmiljö, bland annat Arbetsmiljölagen (AML, 1977: 1160) och dess förordning med 

kommentarer (1977: 1166), Arbetsmiljöverkets föreskrifter som preciserar vad som gäller för 

arbetsmiljön vid byggnads- och anläggningsarbeten, andra lämpliga litteratur samt 

föreskrifter, rapporter och artiklar. 

Under arbetsplatsbesök har vi fått tillgång till vissa officiella dokument eller annan tillgänglig 

information om den interna verksamheten i företaget angående arbetsmiljöproblem.  

Vi har vidare gjort personliga intervjuer, diskussioner och observationer direkt på alla de 

arbetsplatserna.  
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2. Teori  
 
2.1 Arbetsmiljö, faktorer och aspekter 

I dagens samhälle träffar man ofta på begreppet arbetsmiljö. Arbetsmiljön är ett komplex av 

olika faktorer och omständigheter som kan påverka direkt eller indirekt arbetsförhållanden i 

samtliga verksamheter där finns minst en arbetsgivare och dem som utför sitt uppdrag för 

arbetsgivarens räkning. Arbetsmiljön påverkas av både inre och yttre faktorer, bland annat 

klimatiska och fysikaliska, tekniska och fysiska, organisatoriska och psykosociala, ergonomiska 

samt andra farliga risker och problem som kan inverka på arbetsplatsens omgivning, 

arbetssituation eller individens tillstånd och hälsa. De tekniska eller fysiska faktorer som 

påverkar arbetsmiljön på arbetsplatsen är mer synliga och innefattar bland annat maskiner, 

redskap och andra tekniska anordningar och hjälpmedel. Bland de fysikaliska påverkningarna 

skiljer man vibration, buller, belysning, ventilation och klimat. De viktigaste psykosociala och 

organisatoriska faktorerna är exempelvis krav och ansträngningar i arbetet, kränkande 

särbehandling och konflikter, ohälsosam arbetsbelastning och ergonomi samt organisatorisk 

insats och resursplanering inom varje enskild verksamhet. De ergonomiska faktorerna är 

”sådant som rör anpassning av arbetets krav till individens fysiska och mentala 

förutsättningar, t.ex. arbetsställningar, tunga lyft, ensidigt upprepat arbete, tidskrav, 

läsbarhet i information… Enligt Riksförsäkringsverkets sjukstatistik är arbetsrelaterade 

sjukskrivningar oftast orsakade av ergonomiska, psykosociala och organisatoriska faktorer”(9). 

Enligt arbetsmiljölagen och föreskrifter poängteras att alla anställda ska kunna påverka sin 

arbetssituation. Alla anställda eller enskilda uppdragstagare har rätt till en tillfredställande 

arbetsmiljö och säkerhet, oavsett om arbetsplatsens utformning, typ av arbetsmetoder och 

andra arbetsförhållanden och förutsättningar i arbetslivet. ”Arbetsförhållandena skall 

anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende… Teknik, 

arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 

fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall" (8). 

En god och lämplig arbetsmiljö kan leda i sin tur till mindre risker och negativa konsekvenser 
för ohälsa och olycksfall i arbetet och kan öka möjligheterna till samarbete och trivsel i 
arbetsrutiner och som en följd av detta ge goda förutsättningarna för en bra arbetsprestation. 

I vårt fall lägger vi fokus på undersökning av arbetsmiljöfrågor i byggbranschen eller närmare 
bestämt i byggprocessen. Byggsektorn är en speciell näringsgren, vilken kräver ett särskilt 
tillvägagångssätt i frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Detta beror i första hand på två viktiga 
aspekter som måste tas i hänsyn i samtliga byggprojekt, den första är ökad risk för 
byggnadsarbete och den andra är särskilda krav på slutprodukten, alltså på det uppförda 
byggnadsverket.   

Å ena sidan, karakteriseras byggnadsarbeten av en hel del ökade risker, och detta beror på att 
arbetena är direkt kopplade till farliga och negativa faktorer som kan innefatta arbeten under 
svåra väderförhållanden eller arbeten på olika höjder, arbeten med skadliga och farliga 
material, fysiskt arbete med tunga lyft och mycket rörelser. ”Förutsättningarna vid dessa 
arbeten varierar mycket. Ofta bedrivs arbetena på olika ställen med flera olika arbetsmoment 
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som kan pågå samtidigt, med olika entreprenörer och med varierande antal arbetstagare” 
(10). I samband med de ökade riskerna i verksamheten leder det till ett faktum, när 
försummelse, slarv och överträdelse mot säkerhet kan leda till allvarliga skador eller, även 
dödsfall samt en serie onödiga kostnader.  

Å andra sidan, är de samtliga färdiga byggnadsverken avsedda för användning och underhåll 
under vanligen en längre period. De som planerar och projekterar ska tänka på "hur 
byggnaden eller anläggningen ska kunna underhållas längre fram. Det kan innebära att 
arbetsutrymme ska finnas för framtida ventilations- och elarbeten eller att det finns stabila 
tillträdesvägar" (11). I detta sammanhang bör alla efterföljande arbeten och aktiviteter i 
samband med drift och underhåll av objektet också vara säkra och bekväma. För att uppnå 
detta krävs det först och främst, lämpliga konstruktionslösningar med avseende på drift och 
skötsel redan i planeringen, bra kvalitet på material och prestanda hos de färdiga objekten vid 
överlämnandet, tillräckligt bra kvalitet och god arbetsmiljö vid genomförandet av alla 
planerade arbeten och rutiner i byggskedet samt arbetsmiljöstyrning och tillsyn under hela 
processen. Alla typer av bristande efterlevnad eller brott mot säkerhetsnormer i 
byggprocessen ger en negativ effekt för de nödvändiga kraven och standarder som behövs för 
den goda slutliga produkten, samt medför en rad oönskade och negativa konsekvenser i 
områden för ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Det är därför de viktigaste frågorna inom arbetsmiljö och säkerhet måste läggas i de tidigaste 

skedena under planeringen och garanteras vidare i alla skeden av byggprocessen. 

 

  

2.2 Arbetsmiljöstyrning i byggprocessens huvuddelar 
 

Byggprocessen är den tillverkningsprocess inom det byggnads- och anläggnings-området som 

börjar i det inledande stadiet från vissa idéer och behov, och som omfattar dessutom 

beställning, förberedning och genomförande av projekt och slutar med själva överlämnandet 

av den slutliga produkten, byggnadsverket. Programskede och projektering, upphandling, 

produktion och förvaltning är de huvuddelarna i varje byggprojekt. 

 

2.2.1 Arbetsmiljöstyrning och ledningssystem 

Varje steg i byggprocessen består av ett komplex av vissa moment och aktiviteter som är 

direkt eller indirekt kopplade till varandra och strävar efter att komma till ett och samma 

slutresultat. Aktiviteter såsom organisation, planering och styrning är centrala i hela 

processen. I byggprocessen är inblandade både fysiska och juridiska personer, en som kund 

och entreprenör, medan andra i rollen som tillsynsorgan och finansorganisationer samt i 

rollen som vanliga användare. Huvudaktörer i byggprocessen är byggherrar, projektörer, 

entreprenörer samt andra privata och statliga organisationer och myndigheter. Alla de utför 

deras uppdrag i verksamheten med avseende på de principiella villkoren och metoderna inom 

kvalité-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, de tar också hänsyn till en rad av de viktigaste lagar och 

bestämmelser som styr och påverkar genomförandet av varje byggprojekt. Arbetsmiljöfrågor 

har en direkt inverkan på den hela tillverkningsprocessen och täcker nästan alla förhållanden 

mellan arbetsmarknadens parter, de potentiella arbetsgivarna och deras anställda, det 
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handlar också om arbetsplatsutformning, utrustning och hjälpmedel på arbetsplatsen, 

arbetstider och raster, arbetsmetoder och risker, åtgärder och förebyggande aktiviteter etc. 

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar övergripande frågor om arbetsmiljö och säkerhet, 

brandsäkerhet, sanitära normer, arbetsvillkor för samtliga deltagare, minderåriga och 

särskilda grupp samt övervakning och kontroll över efterlevnaden av regler och föreskrifter 

om arbetarskydd. 

 

EU:s arbetsmiljölagstiftning 

Alla EU-direktiv är rättsligt bindande och alla medlemsstaterna bör ta dem i den nationella 

lagstiftningen. De flesta lagar och regler som gäller arbetsmiljöfrågor idag föreslås först av EU 

genom direktiv, och sedan ratificeras av den svenska riksdagen. EU:s arbetsplatsdirektiv 

bestämmer och styr de minimikrav som ställs på arbetsplatsens utformning och säkerhet 

samt på utförande av arbeten. 

EU:s regler innehåller minimikrav och grundläggande principer för en säker och sund 

arbetsmiljö. Det gäller bland annat allmänna principer för att: 

 förebygga olyckor och eliminera riskfaktorer 

 informera och utbilda arbetstagarna och deras företrädare (1) 

Idag finns det ett antal av gemensamma arbetsmiljöregler inom EU. En av de övergripande 

EU:s arbetsmiljölagar är ramdirektivet 89/391/EGG "om åtgärder för att främja förbättringar 

av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet" (2) trädde i kraft den 12 juni 1989 och 

motsvarar det svenska grundlagen, Arbetsmiljölagen. Detta ramdirektiv avser det 

systematiska arbetsmiljöarbetet inom alla områden. Dessutom finns det en rad så kallade 

kompletterande direktiv, särdirektiv som gäller specifika områden och särskilda 

arbetsmoment i arbetsplatsmiljöfrågor. Ett av de branschspecifika direktiven är särdirektivet 

92/57/EEG ”om minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser” 

(2) trädde i kraft den 24 juni 1992 och avser särskilda riskområden och riskförhållanden när 

det gäller arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen. Dessutom finns det också ett antal 

andra branschspecifika särdirektiv och bestämmelser som har stor betydelse för 

arbetsplatsmiljöfrågor.  

 

Den nationella lagstiftningen om arbetsmiljön 

EU:s arbetsmiljöregler är de grundläggande minimikrav som representerar den miniminivå 

som är nödvändig för de normala arbetsmiljöreglering och styrning. Varje EU-medlemsland 

har rätt att vidta strängare regler och höja kraven för att förbättra arbetsförhållanden och 

säkerhet samt förebygga risker för ohälsa och olycksfall i varje enskilt tillfälle. Särskilt i Sverige 

är sådana arbetsmiljöregler är mycket strängare än i andra EU-länder.  

Den viktigaste grundlagen inom arbetsmiljöområdet är Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen, 

AML (1977: 1160) antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft den 1 juli 1978. Den "anger 

ramarna för hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att uppnå en tillfredställande 

arbetsmiljö" (3). Således denna lag reglerar inte det direkta förhållandet mellan beställare och 

uppdragstagare, lagen riktar sig främst till byggandet av de normala förhållandena mellan en 
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arbetsgivare och de anställda i praktiken. Det vill säga lagen anger de grundläggande 

principerna för hur det korrekt och effektivt måste utföras arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen för att förbättra kvalitetsnivån på arbetsförhållanden mellan parterna samt att 

bidra till en rejäl förminskning av potentiella risker i verksamheten. Lagen talar tydligt också 

om rättigheter och skyldigheter för parterna i arbetslivet, samt om vilka konsekvenser och 

påföljder kan förväntas för den bristande efterlevnaden av de upprättade normerna i 

arbetsmiljölagstiftningen.  

Arbetsmiljöförordningen, AMF (1977: 1166) är utfärdad av regeringen och kompletterar 

Arbetsmiljölagen med ett antal bestämmelser och ”anger bland annat hur den lokala 

skyddsverksamheten ska organiseras och hur arbetsskador ska hanteras” i praktiken (3). I 

lagen anges även tydligt om Arbetsmiljöverkets funktion i skyddsfrågor, tillsynsmyndighetens 

uppgifter, anmälnings- och upplysningsplikt vid arbetsskador och sjukdomar samt om 

tillgängliga författningar på alla arbetsplatser. ”Arbetsgivare ska se till att arbetsmiljölagen 

(1977: 1160) och denna förordning finns tillgängliga för arbetstagarna” (4). 

Arbetsmiljöverket är en myndighet som på uppdrag av riksdagen och regeringen bör övervaka 

att genomförandet och iakttagandet av alla regler som hade fastställts av lagstiftningen, 

utförs av alla parterna i arbetsprocessen. De parterna kan vara både fysiska och juridiska 

personer, bland annat privata och offentliga företag och organisationer och deras företrädare 

samt enskilda uppdragsgivare och uppdragstagare. Myndigheten bedriver sin verksamhet 

inom flera ansvarsområden och inriktningar, det vill säga den tar fram bestämmelser eller 

föreskrifter som reglerar arbetsmiljö på arbetsplatser, utför regelbundna inspektioner och 

tillsyn att lagstiftningen och föreskrifterna följs, utför en rådgivningsfunktion och meddelar 

om föreläggande eller förbud.  

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) är ett antal juridiskt bindande föreskrifter som 

kompletterar den grundläggande lagen, Arbetsmiljölagen och talar mer utförligt om alla krav 

och skyldigheter som måste uppfyllas fullt ut i praktiken. ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter har 

olika juridisk betydelse. Vissa regler är direkt straffbelagda. Om någon bryter mot en sådan 

regel kan det leda till böter eller sanktionsavgift. Föreskrifterna innehåller också allmänna råd 

som ska förtydliga reglernas innebörd och upplysa om lämpliga sätt att uppfylla dem” (5). Det 

finns en rad föreskrifter som gäller i byggbranschen. De viktigaste är: 

 

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999: 3) föreskrifter. 

”Dessa föreskrifter gäller planering och utförande av byggnads- eller anläggningsarbete. De 

gäller även sådan projektering som föregår byggnads- eller anläggningsarbete till den del 

projekteringen inverkar på arbetsmiljön för dem som utför arbetet” (AFS 1999:3, 1 §).  

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som reglerar olika typer av arbeten såsom: 

grundläggnings-, rivnings-, byggnads-, ändrings- och underhållsarbeten.  

I enskilda fall gäller dessa föreskrifter även för projekteringen. 

”Föreskrifterna gäller inte utformning av arbetslokaler som används vid arbetet” (AFS 1999:3, 

1b §) 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001: 1) föreskrifter. 

”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 tillfredställande arbetsmiljö uppnås” (AFS 2001: 1, 2 §).  

Arbetsgivaren har övergripande ansvar för ett fullständigt utförande av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats.  

Arbetsgivarens roll är att regelbundet granska egen verksamhet och upptäcka eventuella 

risker i arbetet, utföra riskanalysen och åtgärda existerande farliga risker, genomföra 

regelbundna kontroller och som en följd av allt detta skapa goda arbetsmiljörutiner för de 

kommande skedena i verksamheten.  

 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009: 2) föreskrifter. 

”Dessa föreskrifter gäller utformning och underhåll av arbetsplatser, förbindelseleder och 

personalutrymmen” (AFS 2009: 2, 1 §).  

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som gäller för alla dem som ska utföra arbeten för 

både uppförande samt drift- och underhåll av byggnaden. 

 

Belastningsergonomi (AFS 2012: 2) föreskrifter. 

”Dessa föreskrifter om belastningsergonomi syftar till att arbetsplatser och arbetsuppgifter 

ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar 

förebyggs” (AFS 2012: 2, 1 §).  

Syftet med dessa föreskrifter är att analysera och bedöma hur en mängd av yttre faktorer 

såsom fysiska, organisatoriska och psykosociala som direkt eller indirekt kan påverka den 

mänskliga kroppen i praktiken, för att undvika negativa konsekvenser, vilka leder till lägre 

produktivitet, och i många fall, leder också till en fullständig förlust av förmågan att arbeta.  

Dessutom det finns andra viktiga föreskrifter som gäller arbetsmiljöfrågor i 

byggverksamheten bland annat föreskrifter om användning av arbetsutrustning, besiktning av 

lyftanordningar, ställningar, stegar och arbetsbockar, kemiska arbetsmiljörisker, asbest, 

manuell hantering och ensamarbete.  

Tillsammans med dessa ovanstående grundläggande regler och förordningar, finns det en hel 

del med många andra viktiga lagar och bestämmelser, avtal och allmänna rekommendationer 

som kan hjälpa med styrning och uppföljning av alla arbetsförhållanden mellan de olika 

parterna i produktionsprocessen: 

Arbetstidslag, ATL (1982: 673), lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden. 

Diskrimineringslag (2008: 567), lagen om diskriminering och trakasserier på grund av faktorer 

såsom kön, etnicitet, ålder med mera. 

Lag (1982: 80) om anställningsskydd av arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. 

Lag (1999: 678) om utstationering av arbetstagare ”här i landet i samband med att 

arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna”. 
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Boverkets byggregler, BBR (föreskrifter och allmänna råd) om den tekniska byggnadens 

utformning och konstruktion samt utformning av driftutrymmen och säkerhet vid användning 

och energihushållning vid bruksskedet.  

 

Arbetsmiljöledningssystem 

Idag många organisationer och företag ofta vill få certifiering enligt ISO-standarder 

ledningssystem, även om ISO-certifiering inte är obligatoriskt. Den största anledningen till att 

höja kraven i standarderna är att förbättra produktkvaliteten och effektiviteten i bolagets 

verksamhet. Systemet är ett internationellt ledningssystem för en frivillig certifiering av 

kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning i verksamheten. De viktigaste är ISO 9001 och ISO 

14001 standarder som specificerar sig på miljölednings- respektive kvalitetssystem. 

Certifiering enligt OHSAS 18001 standard riktar sig för reglering och styrning av 

arbetsmiljöfrågor i olika verksamheter. OHSAS 18001 systemet hänvisar till en grupp av 

internationella standarder av ISO-serien som baserade på samma struktur, krav och principer 

som ISO 9001 och ISO 14001 och ofta kombineras tillsammans. Därför är de väldigt lämpliga 

för både stora och små företag samt organisationer av alla branscher eller jordbruk. 

OHSAS (18001: 2007) - är en brittisk standard med internationell tillämpning för "ett 

övergripande ledningssystem som underlättar hantering av arbetsmiljörisker som är kopplade 

till organisationens affärsverksamhet. Det omfattar organisationens struktur, 

planeringsaktiviteter, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppnå, 

granska och underhålla organisationens arbetsmiljöpolicy" (6). Denna standard är tillämplig 

för alla organisationer och företag som vill upprätta detta ledningssystem för att eliminera 

eller minimera risker inom området hälsa och säkerhet för sina anställda och andra 

intressenter, genomföra, underhålla och ständigt förbättra systemet för hälsa och säkerhet på 

ett hållbart sätt.  

I Sverige sedan 2007, certifiering i enlighet med OHSAS 18001 kan man få av ett ackrediterat 

certifieringsorgan.  

När det gäller arbetsmiljö på den nationella nivån, finns det ett användbart och praktiskt 

arbetsmiljöledningssystem som kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), vilket regleras 

via Arbetsmiljölagen (AML) och föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 

En del företag certifierar sig enligt den svenska lagstiftningen om Systematiskt 

arbetsmiljöarbete som innehåller regler, grundläggande krav och rutiner på ledningssystem 

och styrning för arbetsmiljön i varje verksamhet.  

I fall om någon verksamhet är certifierad enligt OHSAS 18001, så uppfyller den även alla krav i 

SAM. Dock AFS (2001: 1) "inte utmärker sig för att vara speciellt systematisk. Det är svårt att 

skriva en föreskrift som ska täcka allt ifrån små till stora organisationer och dessutom vara en 

förhandlingsprodukt mellan arbetsmarknadens parter… Vill man ha en riktig ordning och 

systematik på sitt arbetsmiljöledningssystem så ska man välja att bygga upp det efter OHSAS 

18001" (6). 

Det finns ett mer specialiserat och praktiskt ledningssystem för att hantera kvalitets-, miljö- 

och arbetsmiljöaspekter som är direkt relaterade till byggindustrin och avser främst 

medelstora och små byggföretag. Sedan 2000-talet utvecklades av Stockholms 
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Byggmästareförening ett lednings- och produktcertifieringssystem som heter BF9K. Systemet 

är baserat på liknande krav och principer som ISO-serien. 

Krav inom arbetsmiljöfrågor och säkerhet i BF9K ledningssystem grundar sig på 

arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat om SAM-metod, KMA-planering, 

arbetsplatsutformning, skyddsronder och aktiviteter, säkerhetsdatablad och anvisningar vid 

arbeten med farliga ämnen, yrkesbevis maskinförare och behörighet tekniska anordningar, 

tillståndsansvarig och heta arbeten. 

”Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna 

verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som 

överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och 

arbetsmiljölagen. 

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som 

ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö” (7). 

 

2.2.2 Program- och projekteringsprocess 

Processen börjar när en beställare eller "den som för egen räkning utför eller låter utföra 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten" (12) genom en eller flera entreprenader, bestämmer 

sig att starta ett projekt. Beställaren kan antingen vara en fysisk eller juridisk person samt 

privat företag eller offentlig organisation. Beställaren är initiativtagare av projektet och den 

själv eller genom sina representanter i verksamheten har det grundläggande ansvaret för att 

se till att alla arbetsmiljöfrågor hanteras och beaktas på rätt sätt i varje skede av 

byggprojektet. Andra huvudaktörer i byggprocessen såsom projektörer och konsulter, 

entreprenörer och underentreprenörer, anställda och tjänstemän arbetar direkt eller indirekt 

på uppdrag till beställaren.  

Byggprojektet börjar från en förstudie när en expertgrupp tillsammans med beställaren eller 

dess representant, projektledaren genomför ett antal utredningar och bedömningar av 

byggherrens olika önskemål och behov. Projektledaren kan upprätta en projektplan med en 

preliminär bedömning av de arbetsmiljöfrågor och kriterier som måste studeras ordentligt 

och tas hand om vidare under projektets gång. "När byggherren har klarlagt sitt behov och 

fattat sitt beslut påbörjas ett byggprojekt, som ska leda till en färdig byggnad - produkt - enligt 

byggherrens önskemål och krav" (13).  

Efter behovsanalysen börjar programskede som ingår i planeringen (fig. 1). Alla utredningar 

och analys under programskedet brukar leds av projektledaren. Vid ett ändringsprojekt, enligt 

hyreslagen "måste fastighetsägaren informera hyresgästerna om projektet och få deras 

godkännande innan planerade ändringsarbeten påbörjas" (14). Det är därför händer ofta så, 

att en bestämd projektledare leder och styr alla arbeten med utredningar och analys 

tillsammans med både beställaren och de framtida brukarna, hyresgästerna. Resultat av dessa 

utredningar ger alltid ett bra underlag för att klargöra och precisera de övergripande 

byggherrens tekniska, funktions- och arbetsmiljökrav och ange generella förutsättningar för 

både en stabil ekonomi och god arbetsmiljö i den kommande processen. "Vid planeringen av 

byggnads- eller anläggningsarbete skall alla faktorer som har betydelse för arbetsmiljön 

beaktas. Riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet skall bedömas så tidigt som möjligt" (15). 

Under programskede eller tidig projektering upprättas en arbetsmiljöplan där det framgår 
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vilka arbetsmiljöaspekter och särskilda risker som ska utredas vidare och bevakas under 

projektets gång. ”En stor fördel med detta är att den då kan bli en dokumentation över de 

överväganden beträffande arbetsmiljön som görs vid projekteringen och vid planeringen” 

(20).  

Under programstadium utvecklas och fastställs en gestaltning av byggnadsverket med hjälp av 

de preliminära ritningar och förslagshandlingar som arkitekten gör för den kommande 

projekteringsfasen. Således startar projekteringen med de tre olika delmomenten: 

förslagshandling eller gestaltning, systemutformning och bygghandling (fig. 1).   

 
                                                    BYGGNADSPROGRAM (Generella arbetsmiljömål)  

     Utredning  

                  FÖRSLAGSRITNINGAR (Detaljerade arbetsmiljömål)   

             Gestaltning  

                                                                  SYSTEMHANDLING (Detaljerade arbetsmiljökrav)      

                           Systemutformning                                      

                                                                                                           BYGGHANDLINGAR (Arbetsmiljöplan) 

                                                                                             Detaljutformning  

 

 

FIGUR 1. Projektering (Byggprocessen, Uno Nordstrand)  

 

Målet med gestaltning är att pröva på alla de tänkbara lösningarna och gynnsamma 

betingelserna för att komma till de bästa alternativen bland de projektets tekniska, 

ekonomiska, estetiska, miljö- och arbetsmiljörelaterade krav och förutsättningar. Bland de 

arbetsmiljöaspekterna i det steget tar man hänsyn till mer preciserade faktorer och särskilda 

risker, speciellt när det gäller något slags ändringsprojekt. Eftersom "det finns ofta dolda fel 

och okända förutsättningar, som medför att en del beslut om tekniska lösningar och 

utförandemetoder måste vänta ändå till byggskedet" (16). Därför "en systematisk inventering 

av farligt avfall och hälso- och miljöstörande material bör också göras" (17).  

Systemutformningen innebär att bestämma och ange ett bra underlag för både 

systemhandlingarna och de kommande bygghandlingarna för objektets konstruktions- och 

installationssystem. Målet med systemskedet är att avsluta produktbestämningen, alltså 

slutproduktens utseende, funktion och egenskaper med avseende på mer detaljerat 

arbetsmiljömål och fokus på individen. Detta gäller bland annat koordinering och anpassning 

av olika arbetsmoment och system, tillgänglighet och begränsningar på byggnadsmaterial och 

ytor, möjligheter till hjälpmedel och anordningar. 

Detaljutformningen är den slutliga och mest omfattande projekteringsfas som omfattar en 

fullständig dimensionering och beskrivning av alla konstruktions- och installationssystem i 

form av ritningar, beskrivningar och förteckningar. I enskilda fall kan bygghandlingarna vara 



14 
 

juridiskt bindande och de bör också vara verkliga och tydliga så att entreprenörer skulle kunna 

beakta och uppfylla alla byggherrens krav.  

Projektörer förtydligar alla arbetsmiljökriterier i denna fas och fastställer arbetsmiljökrav för 

alla de deltagare och brukare som skall utföra sitt uppdrag i samband med ett kommande 

byggnadsverk samt deras arbetssätt och behov. Bland de viktigaste kriterierna är sådana (18): 

 Tydlig redovisning; 

 Åtkomlighet; 

 Arbetsmetoder med hänsyn till ergonomi, olycksfallsrisker och arbetsordning i bygg- 

och förvaltningsskedet; 

 Behov av hjälpredskap och hjälpanordningar; 

 Materialval anpassat till säker hantering, brukande och rivning; 

 Ordentliga utrymmen för städning, skötsel, drift och underhåll, även på detalj nivå; 

 Kretsloppshänsyn 

Tydliga arbetsmiljökrav och förutsättningar i ett förfrågningsunderlag är väldigt viktiga för 

upphandling av entreprenader och leverantörer, andra drift- och underhållspersonal vid 

anbudsskedet. Förfrågningsunderlaget måste vara fullständigt och konkret redan från början 

för att undvika för de kommande entreprenaderna de onödiga riskerna och extra kostnaderna 

samt dåligt ryktet. Det är därför viktigt att "under varje skede av planeringen och 

projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och 

andra som medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas 

när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet” (19). 

 

2.2.3 Upphandlings- och entreprenadformer 

Upphandling är en ofta upprepad och viktig process under hela projektets gång. Den börjar 

med det inköpsarbetet där beställaren sätter de strikta ramarna och övergripande mål och 

krav med tanke på tekniska, ekonomiska, miljö- och arbetsmiljöfrågor för det kommande 

projektet.  

Upphandlingsarbetet innebär behovsanalys, förfrågningsunderlag, avtalsförhandlingar och 

därefter löpande kommunikation, uppföljning och utvärdering av leverantörernas 

verksamhet. Redan under tidig planering, måste beställaren fatta beslut om entreprenad- och 

ersättningsformer samt tillvägagångssätt för anbudsinfordran, prövning och utvärdering samt 

upphandling av potentiella leverantörer inom bygg-, design- eller konsultverksamhet.  

Beroende på hur mycket beställaren vill ta ansvar och påverka i den kommande processen, 

väljer han en mest lämpligt entreprenadform. Upphandlings- och entreprenadform brukar 

bestämmas vid tidiga skeden i processen, medan vid anbudsprövningen bör beställaren välja 

ett rätt företag, nämligen en kompetent leverantör som kan uppfylla både minsta 

byggherrens förväntningar och branschspecifika krav och rutiner som avser arbetsmiljöarbete 

och säkerhet. 
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Bland de mest betydande allmänna krav och viktiga rutiner kan noteras såsom:  

 Arbetsmiljöorganisationens (struktur, ansvarsfördelning);  

 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA - styrning); 

 Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P, BAS U); 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM); 

 Riskutredning och bedömning; 

 Personlig skyddsutrustning; 

 Arbetsmiljöutbildning, kompetens, referenser; 

 Arbetsmiljöledningssystem (certifikat OHSAS, BF9K); 

 Rutiner vid tillbud och olyckor. 

Utöver de allmänna minimikrav som nämnts tidigare, kan varje part i avtalet bli lite mer 

delaktig, när det gäller en rätt attityd och inställning till frågor om hälsa och säkerhet i 

projektet. Samtidigt är de båda, uppdragsgivaren och uppdragstagaren bör alltid samverka i 

arbetsmiljöfrågor för att uppnå ett och samma mål i slutet, medan var och en kan bidra med 

sina egna insatser till att förbättra arbetsmiljöförhållanden och säkerhet på arbetsplatsen. 

Sammantaget kan man säga att ”upphandling kan användas som en strukturell metod för att 

förebygga arbetsskador och ohälsa, där beställaren använder den potential som finns för att 

skapa goda förutsättningar för ett säkert arbete vad gäller utformning av arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna (strukturella åtgärder) och så att entreprenören kan ta sitt ansvar vad 

gäller utförandet (kunskaper, regelverk och beteende)” (21). 

Det finns en skillnad mellan upphandlings- och entreprenadform. Det är endast två typer av 

upphandlingsform att välja på - general eller delad form, samtidigt finns det olika alternativ av 

entreprenadformer, bland annat rena eller orena samordnade total-, utförande-, eller 

funktionsentreprenader, Construction Management (CM) med mera. 

Upphandlingsformer (22): 

 Generalen är enda avtalspart till byggherren när det gäller utförande. Det finns alltså 

ingen annan utförarentreprenör annat än generalen själv, generalens 

underentreprenörer. Beställarens kontroll blir mindre. 

 Utförandet har delats ut till flera utförarentreprenörer, varandras sidoentreprenörer 

med delmängder av utförandet. Sidoentreprenörer har ofta underentreprenörer. 

Beställaren får större kontroll över processen.  

             Inga slutsatser kan dras om projekteringen i de båda fallen. 

Vanliga entreprenadformer (23):  

 Vid totalentreprenad låter byggherren en enda entreprenör svara för såväl 

utformningen av byggobjektet, det vill säga projekteringen, som byggande. 

 Vid utförandeentreprenaden svarar byggherren med hjälp av konsulter för projektering 

fram till färdiga bygghandlingar. Entreprenörerna har ansvar för att utförandet sker 

helt i enlighet med bygghandlingarna. 
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Det finns också en hel del olika former och alternativ för entreprenader. Viktigt att göra ett 

lämpligt val som ofta är direkt relaterat till ett konkret projekt och beror avsevärt av dess 

omfattning, tid och resurser samt de olika allmänna krav och villkor på kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö som är nödvändiga för ett fullständigt genomförande av detta uppdrag.  

”Valet av entreprenadform påverkar de insatser som behöver göras för att hålla 

arbetsmiljöfrågorna levande genom hela byggprocessen” (24).  

 

2.2.4 Byggproduktion 

Redan i tidiga skeden av byggprocessen, utgående från sina önskemål och behov, ställer 

byggherren en hel del viktiga krav och förutsättningar på genomförandet av både 

projekteringen och produktionen. De preciserade målen och kraven formuleras i 

förfrågningsunderlaget.  

I samband med byggproduktion, var och en av de potentiella entreprenörerna redan i 

anbudsskedet måste ha tillgång till ett eget förmånligt system av byggstyrningsaktiviteter och 

effektiva metoder för tydlig planering, styrning, genomförande samt uppföljning och kontroll 

av alla erforderliga krav och villkor för beställaren, särskilt det gäller kostnadsreglering, tids- 

och resursplanering samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav (KMA - styrning).  

Med andra ord varje byggföretag anpassar sitt byggstyrningssystem och "kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljösystem så att det fungerar väl i företagets specifika verksamhet och 

projektinriktning samtidigt som kraven uppfylls" (25). 

I fråga om KMA - styrningssystem, är det baserat på allmänt accepterade standarder, juridiska 

normer samt på färdigheter av de tidiga entreprenörernas projekt.   

Arbetsmiljöstyrningssystem grundar sig framförallt på Arbetsmiljöverkets författningssamling 

som gäller byggnads- och anläggningsarbete. De viktigaste är föreskrifter om arbetsmiljöplan, 

arbetsplatsens utformning och systematiskt arbetsmiljöarbete, ergonomi, och det finns också 

andra viktiga föreskrifter, allmänna råd och arbetsmiljörutiner som berör byggande.  

Produktionen börjar med en serie av olika slags viktiga planeringar som har direkt eller 

indirekt påverkan på arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Enligt 2 kap 2 § 

arbetsmiljölagen skall allt arbete planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och 

säker miljö. Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från 

arbetsmiljösynpunkt. 

Vid sådan planering måste man beakta de centrala bestämmelserna om byggnads- och 

anläggningsarbete (AFS 1999: 3, 19 - 100 § §), bland annat om: 

 planering och etablering av verksamheten (kontakt med berörda myndigheter, 

försörjning med energi, el och vatten, placeringsritning och orienteringstavla, 

installationer, utrymning, första hjälpen mm); 

 arbetsutförande (metodval, transporter, material- och avfallshantering, klimat och 

särskilda risker samt skyddsutrustning); 

 särskilda arbeten (markarbete, rivningsarbete, passerande fordonstrafik och 

takarbete) och skyddsnät. 
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”Det är viktigt att planeringen av arbetet startar så tidigt som möjligt. Den arbetsmiljöplan 

som skall upprättas enligt 10 och 11 § § kan ofta vara en god grund för planeringen av de 

kommande arbetena” (26). Det kan vara så att detta kan ingå i byggentreprenörens åtagande 

enligt administrativa föreskrifter i förfrågningsunderlaget.  

En arbetsmiljöplan upprättas och gäller om arbeten omfattas av en förhandsanmälan (som 

anges i 7 §, AFS 1999: 3) eller riskfyllda arbeten (i 12a §, AFS 1999: 3) skall utföras och måste 

tas fram innan arbetsplatsen etableras. Denna plan ska vara relevant och tillgänglig för alla 

under hela byggskedet upp till det moment, när alla åtgärder avseende både slutbesiktningen 

och avvecklingen är slutförda och klara. ”Syftet med arbetsmiljöplanen är bland annat att få 

en grund för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas samt att, ifråga om arbeten med särskild 

risk, erbjuda lösningar för hur förväntade faror ska kunna undvikas. Arbetsmiljöplanen blir på 

så sätt ett hjälpmedel för den enskilde entreprenören när han ska planera sin verksamhet på 

byggarbetsplatsen” (27). 

Det vill säga enligt 12a § (AFS 1999: 3) ska arbetsmiljöplanen innehålla: 

 Ordnings- och skyddsregler som gäller på byggarbetsplatsen. 

 En beskrivning av hur skyddsarbetet på arbetsplatsen ska organiseras. 

 Riskbedömning och skyddsåtgärder för riskfyllda arbeten. 

För att ständigt förbättra och rationalisera arbetsprocesserna i sin verksamhet, alltså 

förbättra kvaliteten på arbetsförhållandena och undvika eller minimera de potentiella risker 

som kan orsaka ohälsa, olycksfall och andra farliga händelser eller allvarliga konsekvenser, 

försöker varje seriöst företag genomföra sitt eget så kallat - systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM). Sådant förebyggande arbete är huvudsakligen baserat på en uppfattning för vad som 

behöver göras, för att förbättra och skapa gynnsamma förhållanden på arbetsplatsen samt på 

ömsesidigt medvetenhet och samarbete mellan tre huvudparterna i praktiken, den 

potentiella anställde, skyddsombudet och arbetsgivaren.  

Till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger Arbetsmiljölagen med motsvarande 

bestämmelser från Arbetsmiljöverket och detta är obligatoriskt för alla företag. Oavsett typ 

och storlek av företagets verksamhet, är grundprincipen om ett systematiskt arbete alltid 

densamma och denna inkluderar följande huvuduppgifter: 

Undersöka - Riskbedöma - Åtgärda - Kontrollera 

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 

betydelse för arbetsmiljö” (28).  

När det gäller undersökningen och riskbedömningen av arbetsförhållanden, brukar ta man 

hänsyn till utredningsmetoder och betingade arbetsmiljöfaktorer bland annat tekniska, 

psykosociala och organisatoriska som kan påverka arbetsförhållandena, individens fysiska och 

mentala tillstånd, hälsa och prestation på grund av arbetsorganisation, arbetsmängd och 

uppgifternas innehåll, arbetstempo och tid, ergonomi, riskfyllda arbetssituationer, samverkan 

mellan alla deltagare och andra motsvarande omständigheter.  
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Enligt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, ska alla företag ordna i sin verksamhet 

framförallt (29): 

 Väl fungerande medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner; 

 Tydlig uppgiftsfördelning och ansvar (kompetens att bedriva SAM); 

 Regelbunden riskbedömning, handlingsplaner och kontroll; 

 Instruktioner för farliga arbetsuppgifter (skriftliga och tillgängliga); 

 Utredning av allvarliga arbetsolyckor och tillbud (förebyggande mål); 

 Uppföljning (en gång om året) av arbetsmiljöarbetet.  

Tillsammans med det planmässiga arbetsmiljöarbetet i vilken verksamhet som helst behövs 

det alltid en rad viktiga och kompletterande arbetsmiljörutiner och aktiviteter som behövs för 

att säkerställa en väl fungerande arbetsmiljö och säkerhet på varje byggarbetsplats. De 

vanligaste är följande: 

 Regelbundet skyddsrondsarbete (checklistor, skyddsrondsprotokoll);  

 Ordning och reda (en städad och välordnad arbetsplats - mindre olyckor); 

 Särskild utbildning, begriplig information och instruktion; 

 Dokumentation. 

”Dokumentationen ska vara färdigställd då arbetena avslutats. Den ska beskriva objektets 

konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts, allt i den omfattning som 

är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och 

rivning av objektet.” (30).  

 

2.2.5 Brukande och Fastighetsutveckling 

Byggprocessens sista steg är överlämnandet och förvaltningen. Det är nödvändigt att efter 

slutbesiktningen och överlämnandet, alla byggherrens uppställda krav på det färdiga 

byggnadsverket uppfylls, så att både beställaren och kommande brukarna blir nöjda. Väldigt 

"ofta är det andra än byggherren som använder, brukar, byggnaden eller anläggningen... , 

ägaren ansvarar för att byggnad och lokaler fungerar till hyresgästernas belåtenhet" (31).  

Fastighetsförvaltaren tillhandahåller alla utrymmena och förser alla objektets lokaler med all 

nödvändig service i form av drifts- och underhållsarbeten för sina hyresgäster.  

I föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999: 3 finns krav på obligatorisk 

dokumentation av allt som kan behövas för framtida drift, underhåll, reparation, ändring eller 

rivning av byggnaden. När entreprenaden avslutas, överlämnar huvudentreprenören all 

nödvändig information och dokumentation till den kommande driftpersonalen i bruksskedet 

och det innebär följande: 

 Val av material, metoder och installationer; 

 Konstruktions- och installationsuppbyggnad och dess funktion; 

 Drifts- och underhållsinnehåll och omfattning; 

 Hur ändringar och kompletteringar bör utföras; 

 Arbetsmiljörisker; 

 Säkerhetsrutiner. 
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Byggnadsverkets bruksskede fortsätter under dess hela livslängd fram till eventuella ändringar 

och återanvändning eller rivning.  

I samband med ändrings- och rivningsarbeten utförs de systematiska inventeringarna vid 

eventuella uppkomster av hälso- och miljöstörande byggnadsmaterial. Enligt PBL vid total 

eller selektiv rivning och i vissa fall där farligt avfall förväntas uppstå vid ändring av byggnad 

ska en rivningsanmälan lämnas till byggnadsnämnden tre veckor innan rivning avses påbörjas, 

en projektbeskrivning och protokoll från inventering av hälso- och miljöfarligt material samt 

en rivningsplan. "För rivningsarbeten som ska följa en rivningsplan ska byggherren utse en 

kvalitetsansvarig, som bland annat ska se till att rivningsplanen följs. Hälso- och miljöfarligt 

avfall måste tas om hand på särskilt sätt och får endast transporteras av företag som har 

tillstånd av länsstyrelsen" (34).  

I de sista decennierna inträffades i förvaltningssektorn ganska stora förändringar i den 

meningen att en "traditionell förvaltning av byggnader har övergått till ett professionellt 

fastighetsföretagande, med ökad kundorientering och affärsutveckling" (32). Idag finns det 

många framgångsrika fastighetsägare som försöker i första hand att fokusera på behov och 

önskemål hos sina framtida kunder och hyresgäster. De mesta av fastighetsbolagen ständigt 

utvecklar och anpassar sina fastigheter för de potentiella brukarna.  

Det är därför under de senaste åren blev mycket vanliga begrepp såsom förbättring, 

modernisering eller fastighets utveckling. Fastighetsutvecklingen görs främst genom både 

högkvalitativa ombyggnader av kommersiella byggnader och ständig utveckling av det 

befintliga beståndet i form av energiåtgärder och andra förbättringar med långsiktiga och 

ekonomiskt optimerade lösningar.  

Målet med sådan utveckling är att utföra nödvändiga åtgärder och förbättringar med "hänsyn 

till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar" (33) och som en följd av detta 

skapa attraktiva fastigheter, där kan man få både trivsam boende- och bekväm arbetsmiljö.                                                   

2.3 Ansvarsfördelning och kontroll 

2.3.1 Myndighetens ansvar och inspektioner 

Arbetsmiljöverket är en central myndighet som handlägger arbetsmiljö och arbetstidsfrågor 

samt kontrollerar om företag och organisationer följer arbetsmiljölagen på ett korrekt sätt. 

Detta görs för att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser samt för att förebygga riskerna 

för ohälsa samt förhindra att olycksfall sker (35). 

Arbetsmiljöverkets uppdrag är att bevaka arbetsgivares planer för sin verksamhet samt att 

alla lagar och föreskrifter följs. För att lyckas skapa en säker arbetsplats, där inga skador eller 

olyckor sker så krävs det av arbetsgivaren att man har mycket goda rutiner för att undersöka 

om arbetsmiljön är bra, samt att hela tiden utföra kontroller.  

Arbetsmiljöverket ansvar även för att skapa regler om hur en "god arbetsmiljö" ska se ut på 

arbetsplatserna. Dessutom har arbetsmiljöverket flera regler som överensstämmer med 

reglerna i ett flertal EU-länder (36).  

Arbetsmiljöverket ger vidare ut flera olika detaljerade föreskrifter med allmänna råd gällande 

hur dessa regler kan tillämpas i praktiken. Hos arbetsmiljöverket finns det tre typer av regler 

med varierande juridisk betydelse förutom direkt straffbelagda kommer (37): 
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• Inte direkt straffbelagda föreskrifter: Att arbetsmiljöverket meddelar förbud eller 

föreläggande ifall arbetsgivare bryter mot reglerna. Konsekvenserna kan här leda till 

vite. 

• Allmänna råd: är rekommendationer till hur regler och föreskrifter skall följas.  

Arbetsmiljöverket har även inspektörer som har rätt att besöka arbetsställen via 

oannonserade besök och då göra undersökningar av om man följer de regler som finns. Anser 

man att det finns problem eller risker för de som arbetar kan man stoppa arbetet och kräva 

att man måste utföra förbättringar av arbetsmiljön innan arbetet kan fortsätta. Man kan även 

kräva att utredningar görs eller att arbetsgivarna inkommer med olika typer av upplysningar.  

Då Arbetsmiljöverket utfört en inspektion får man information om vad inspektörerna anser 

om arbetsmiljön. Man får reda på om det finns några brister som ska åtgärdas, och om någon 

av dessa innebär att man inte har följt en regel belagd med en sanktionsavgift så måste 

arbetsmiljöinspektören göra en rapport om det till Arbetsmiljöverket (38). 

Arbetsmiljöverket ansvarar också för kontroll av produkter som ska klara arbetsmiljöverkets 

krav när det gäller säkerhet och miljö innan de släpps ut på marknaden (39). 

Regeringen presenterade 1 februari 2016 ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 

2016 - 2020”. Här framgår det att Arbetsmiljöverket är en myndighet som har en mycket 

viktig roll gällande arbetsmiljöpolitiken. Strategin innehöll även ett flertal nya uppdrag för 

Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöstrategin bygger på att konkreta åtgärder ska utföras speciellt 

inom följande områden (40): 

• Ett hållbart arbetsliv. 

• Den psykosociala arbetsmiljön. 

• Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. 

 

2.3.2 Byggherrens ansvar och kontroll 

Byggherre kallas den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, denne har då 

huvudansvar för arbetsmiljön under projektet. 

Det är ett vanligt förekommande att fastighetsägare även är så kallade byggherrar, de innebär 

då att de ansvarar för bland annat bygglov och kontrollplan. En kontrollplan ska finnas för alla 

lov-anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder (41). Där ska det finnas uppgifter om vad 

som ska kontrolleras på byggarbetsplatsen, exempelvis vem som ska utföra kontrollen, vilka 

avfall som räknas som farliga, samt vilka rivningsåtgärder som finns och hur de ska hanteras. 

Byggherren är den som ansvarar för kontrollplanen och ser till att denna inlämnas till 

byggnadsnämnden absolut senast vid det tekniska samrådet, detta enligt plan och bygglagen 

kap10, 18§ (42). 

Enligt AML 4 (kap 8 §) och AFS 2009:12 (8-12§§) så är det den som låter utföra ett byggnads-

eller anläggningsarbete som ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig, 

innan byggarbetsplatsen etableras. Om en arbetsmiljöplan inte tas fram kan detta enligt 10-

11§§ i AFS 2009:12 medföra böter.  
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Det är BAS-U som av byggherren får ansvaret att följa upp och kontrollera så att 

arbetsmiljöplanen fungerar. 

Byggherrens grundläggande ansvar är att se till att alla lagar, förordningar och föreskrifter 

följas i de olika skedena av byggprocessen. I samband med byggning, rivning och markarbete 

(AML 3: 6) så är det den som låter utföra byggandet som ska se till att arbetsmiljösynpunkter 

ständigt betraktas under projektets gång. Dessa gäller både för åtgärder som kräver bygglov 

och för de som inte gör det (43).  

Byggherren kan överlåta hela eller delar av sitt ansvar för arbetsmiljöfrågorna till en 

självständig uppdragstagare, denne måste då vara total- eller generalentreprenör, denna 

överlåtelse måste ske skriftligen men vid delade entreprenören så finns det ingen som helst 

möjlighet att utföra en sådan överlåtelse. 

Enligt arbetsmiljölagen ska byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U, för 

utförande av arbetet. Samt en så kallad BAS-P för projektering och planering, denne ska 

antingen vara en fysisk eller juridisk person. Byggherren, BAS-U och BAS-P ansvarar 

gemensamt för att utförandet av arbetsmiljöuppgifterna samt att arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatserna ska fungera under projekteringen (44). 

Byggherren har skyldighet att anmäla varje byggarbetsplats till skatteverket innan 

byggverksamheten påbörjas, detta enligt en ny lag som kallas personalliggare.  

Elektroniska personalliggare ska finnas på alla dessa arbetsplatser från och med 1 januari 

2016 (43). Detta är en form av kontroll som noterar vilka som arbetar på arbetsplatsen samt 

när de påbörjar och avslutar varje arbetspass. Detta är främst till för att förhindra svartjobb 

vilket i sin tur gör konkurrensen i byggbranschen mer rättvis. 

Byggherren har också ansvar för att se till att existera en elektronisk personalliggare på 

byggarbetsplatsen och att den skall kunna hanteras på ett bra sätt (45).  

Att all utrustning finns för att skapa och underhålla en så kallad personalliggare på 

arbetsplatsen är byggherrens ansvar. Dessa grundkrav måste då uppfyllas: 

 Den som byggherre är huvudansvarig för den samlade personalliggaren och måste 

därför alltid ha elektronisk tillgång till denna med samtliga personals uppgifter. 

 Vid ett spontant kontrollbesök från Skatteverket ska man snabbt kunna avläsa 

personalliggaren som finns på byggarbetsplatsen med samtliga uppgifter synliga på 

skärm eller papper. 

 

2.3.3 Projektörers arbetsmiljöansvar 

Projektören i byggnadsarbetet har ansvaret för arbetsmiljösynpunkter under den pågående 
byggprocessen. Det berör arbetsmiljön under tiden som bygget pågår men även i den färdiga 
byggnaden. 
Under byggprocessen finns det ett antal rollinnehavare såsom byggherrar och projektörer 
som ansvarar för att byggnaden ska uppfylla arbetsmiljöreglerna. Byggherren ska utse 
projektörer som har kännedom och erfarenhet i både byggregler och arbetsmiljöregler (46).  
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Förutom byggherrar och projektörer har även arkitekter, konstruktörer och övriga som deltar 
i projektering skyldighet att överse frågor som berör arbetsmiljön på arbetsplatsen under 
byggprocessen men även under den framtida användningen av byggnaden (47).  

Projektörernas uppgift är att granska och studera de möjliga kraven som ställs för en lämplig 
arbetsmiljö. Detta kan vara att (48): 

 Det finns tillräckligt med plats för all utrustning och hjälpmedel som är nödvändig. 

 Rekommendera material, leveranssätt och montagemetoder som är lämplig och 
förebygger personskador och hälsofara. 

 Tänka på hur skyddsanordningar och tillträdesvägar skall vara placerade på bästa 
möjliga sätt för att de ska vara lättillgängliga och synliga.  

 Avse nödvändiga tillstånd och förundersökningar för att arbetsplatsen ska bedrivas 
säkert. 

Dessa punkter ska inte förföljas utförligt men bör finnas i åtanke vid projekteringsstadiet för 
BAS-P och under produktionsfasen för BAS-U (48). Kommunikation mellan de båda 
projektören och BAS-P är viktigt i tidigt skede för att få fram praktiskt möjliga förslag. 

Arkitekten och de ansvariga för planering av byggnaden eller anläggningen bör tänka på hur 
byggnadsprocessen ska ske säkert och enligt anvisningar, en viktig punkt att ta hänsyn till är 
en säker arbetsmiljö (49).  
Det innebär i praktiken att tänka på genomförbara metoder för arbetet och tidsmässiga 
relationer mellan de olika arbeten som behöver göras. Alla arbetsmiljöhjälpmedel som finns 
att få är till stor betydelse för att kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt. Material för bygget 
är den grundläggande faktorn för en säker byggnad därmed krävs det material som kan 
transporteras och hanteras på ett säkert sätt. Det ska vara miljövänligt och vara av bra kvalitet 
med god livslängd. Arbetsplattformar och lyftanordningar som är nödvändiga för ett visst 
arbete bör finnas på plats.  
Utrymme för arbetet och förvaring av material är ännu en viktig punkt att beakta, inte minst 
under byggprocessen men även inför framtiden då det ska finnas utrymme för ventilation, el 
och tillträdesvägar.  
Avslutningsvis bör planeringsarkitekten tänka på underhållning av den färdiga byggnaden och 
montering av de sista detaljerna såsom tak och skorstenar ska utföras samt kontrolleras på 
ett säkert sätt enligt taksäkerhetsanordningar (50).  
 

2.3.4 Byggarbetsmiljösamordnarens ansvar 

Det ska alltid finnas byggarbetsmiljösamordnare vid varje bygg-och anläggningsarbete oavsett 

om arbetet är stort eller litet. Byggarbetsmiljösamordnaren BAS-U och BAS-P har olika 

ansvarsroller i byggprocessen.  

Enligt AML 3 kap 6 § första stycket 2 ska byggarbetsmiljösamordnare som har utsetts för 

planering och projektering av ett byggnads- eller anläggningsarbete anpassa väsentliga 

arbetsmiljöregler som ska följas under varje skede av planering, projektering samt vid 

framtida användning av byggnaden. Detta gäller framförallt planering av tidpunkt och 

tidsmässiga relationerna mellan de olika arbetsmoment som ska utföras.  
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BAS-P är byggarbetsmiljösamordnare vars uppgift är att ansvara för arbetsmiljöfrågor vid 

planering och projektering. Dessutom ska han/hon försäkra sig på att arbeten kan utföras 

felfritt och säkert genom att studera alla underlag från projektörerna.  

Risker och förslag på lösningar skall dokumenteras i Arbetsmiljöplanen. Finns inte en 

arbetsmiljöplan tillgänglig innan en byggarbetsplats etableras kan BAS-P få betala en 

sanktionsavgift (51). BAS-P har först och främst ansvar för att upprätthålla eller låter upprätta 

en arbetsmiljöplan (52). Dessutom ska samarbeta med olika projektörer och komma fram till 

olika planer och lösningar med stor fokus på arbetsmiljön. Sist men inte minst bör BAS-P 

färdigställa ett slutdokument över objektet när arbetet kommit mot sitt slut. Slutdokumentet 

ska innehålla alla viktiga detaljer om arbetet och ska beskriva objektets konstruktion och 

utformning samt de byggprodukter som använts, allt i den omfattning som är av betydelse för 

säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av objektet 

(53). 

BAS-U är arbetsmiljösamordnare för utförande under det praktiska skedet (54). BAS-U ska se 

till att det finns arbetsmiljöplan så snart byggarbetsplatsen etableras och är tillgänglig till alla 

på byggarbetsstället samt hålla arbetsmiljöplan aktuell under arbetet som pågår (55). 

I byggskedet kommer BAS-U att koordinera entreprenörens arbete så att olika arbete inte 

skapar risker med varandra samt måste BAS-U hålla arbetsmiljöplan uppdaterad regelbundet 

om entreprenörens arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen.   

Vid val av arbetsmetoder och arbetsutrustning bör BAS-U ta hänsyn till 

arbetsmiljösynpunkter. Detta gäller även när olika arbeten planeras och vid fastställande av 

tidpunkter för utförandet av de olika arbetena. 

BAS-U har bland annat ansvar för (56): 

 Se till att det finns tillräckligt med utrymme för dusch, toaletter och omklädningsrum 

för personal samt att det finns skyddsronder på arbetsplatsen. 

 Kontroll av besiktningspliktiga maskiner. 

 Byte av material eller arbetsmetod bör dokumenteras i AMP.  

 För att skapa en samhörighet med entreprenörerna som är aktiva i arbetsplatsen bör 

BAS-U arrangera en skyddsverksamhet.  

 Publicera de allmänna skyddsregler för arbetet.  

 

2.3.5 Arbetsgivarens och skyddsansvar 

Enligt arbetsmiljölagen innebär skyddsansvar åtagande att se till att arbetsmiljön är 

tillfredsställande och att tänkbara risker avlägsnas. Enligt arbetsmiljölagens tredje kapitel 

ligger detta ansvar på arbetsgivare, tillverkare och upplåtare osv, vars uppgifter är olika och i 

varierande grad. 

Enligt arbetsmiljölagen ligger arbetsmiljöansvaret hos arbetsgivare som kan vara en fysisk 

eller juridisk person. Arbetsgivaren ansvarar för att vidta åtgärder som behövs för att 

förbygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatserna samt att arbetstagrena skall kunna utföra 

sina arbeten utan risk för skador och olyckor. För att detta ska vara möjligt är god kännedom 

och bekantskap genom information och utbildning en viktig faktor som arbetsgivaren 

ansvarar för.  
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Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (57). 
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som 
föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplanernas. Arbetsgivaren 
ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med 
denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas (58). En arbetsgivare ska bland annat se till (59):  

 Att utrustningen ska underhålls och användas på ett korrekt sätt samt kemiska 
produkter ska hanteras på ett säkert sätt. 

 Informera och utbilda de nya anställda för att förhindra risker samt förvissa sig om att 
de har den utbildning som krävs för undan gå risker i arbetet. 

 Underrätta den ansvariga myndigheten om dödsfall eller allvarliga personskador som 
ägt rum under arbetet gång.    

 Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna 
föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt 
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.  

 

2.3.6 Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagarna är verksamma i arbetsmiljöfrågor som 
är en viktig utgångspunkt för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Ansvaret är främst 
fördelat på arbetsgivaren vars uppgift är att förbättra arbetsmiljön. Dock krävs ett 
engagemang från både arbetstagare och skyddsombud som kan bidra med tips och råd om 
möjliga lösningar på olika problem som kan inträffa på arbetsplatserna.  

När det finns fem eller fler sysselsatta på en arbetsplats är det krav på skyddsombud som skall 
representera arbetstagarna (60). Skyddsombudets ansvar är fördelat över en rad olika saker 
som inkluderar allt från tekniska frågor till att hålla intresset och engagemanget för 
arbetsmiljön aktuell på arbetsplatserna. 

Enligt Sten Herberts föreläsningar skyddsombud har flera uppgifter: 

 Diskutera förslag om arbetsmiljöåtgärder  

 Företräder arbetskamraterna 

 Deltar i planering och genomförande av undersökningar, utredningar etc  

Flera skyddsombud utses i större arbetsplatser varav ett utav de kommer att anta positionen 
som huvudskyddsanbud. Huvudskyddsanbudets uppdrag går ut på att integrera och upplysa 
om de olika skyddsområden samt representera de andra skyddsombuden vid överklagande av 
arbetsmiljöverkets beslut (61). Huvudskyddsanbudet har vanligtvis en plats i skyddskommitté 
om det finns. Ansvaret är i varierande grad därmed förväntas inte huvudskyddsombudet att 
alltid ha ingående kunskaper om arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats 

Enligt Sten Herberts föreläsningar skyddsombudets befogenheter kan bland annat vara: 

 Begära åtgärder  

 Begära föreläggande eller förbud  
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 Har rätt till att stoppa arbetet om arbetsgivaren ej har rättat sig efter ett förbud  

 Har rätt till att stoppa arbetet vid allvarliga fara för liv eller hälsa 

Skyddskommitté består av både arbetsgivare och arbetstagare och skall främst förekomma på 
större arbetsplatser men kan även finnas på mindre arbetsplatser om det önskas av 
arbetstagarna (62). Representanter för arbetsgivare och arbetstagare skall vara enig om de 
viktigaste punkterna i arbetsmiljöarbetet. Skyddskommitté skall aktivt delta i planläggning av 
arbetsmiljöarbete och alla frågor som berör arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatserna. 

 
2.4 Kritiska moment inom arbetsmiljön i allmänhet 

I detta stycke av vårt arbete vill vi att beskriva de vanligast förekommande problem och 

brister när det gäller arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatser. 

 

Osäker arbetsanpassning 

Arbetsanpassningar av arbetsförhållanden till arbetstagarna i arbetslivet delas in i generella 

och individuella i allmänhet. Den första innebär allmänna anpassningsåtgärder som brukar 

gälla alla arbetstagare på arbetsplatsen medan den andra avser särskilda åtgärder eller stöd 

som gäller för en enskild arbetare. 

Förutom de generella och individuella faktorer som enligt AFS 1999: 1, 1§ ska varje 

arbetsgivare ta i hänsyn till en väl fungerande arbetsanpassning av arbetsförhållandena till 

arbetstagarnas förutsättningar och behov, finns det också andra faktorer som kan påverka ett 

behov av arbetsanpassning, bland annat arbetstagarnas kön och ålder, yrkesvanor och etnisk 

bakgrund. 

I detta fall är en bra lösning när arbetsgivaren utför i förväg tydliga åtgärder för att anpassa 

arbetssituationen till såväl det hela arbetskollektivet som den enskilde arbetstagaren. 

Det finns en hel del av de vanligaste personliga faktorerna till, när anställda eller andra 

uppdragstagare inte känner sig tillräckligt bra på sitt jobb, det kan vara sjukdom, annan 

nedsatt förmåga eller stressfaktor bland annat hets och stress i familj, andra fysiska och 

psykiska påfrestningar ofta i samband med hårt arbetstempo, ett dåligt arbetsklimat och 

starkt missnöje eller bristande arbetstrivsel samt motivation.  

I detta tillfälle är väldigt viktigt om arbetsgivaren är kunnig och uppmärksam och kan 

upptäcka så tidigt som möjligt att någon av medarbetarna inte mår bra eller inte trivs på 

jobbet. Det är därför är det mycket viktigt för en arbetsgivare att hitta lite tid och 

uppmärksamhet på en person som är utsatt för negativa faktorerna, kommer det i sin tur att 

bidra till att snabbt hitta och definiera det aktuella problemet och försöka lösa det fort utan 

att utsätta sin verksamhet för något slag av onödiga risker. Således är det väldigt viktigt om 

det finns en väl fungerande dialog på arbetsplatsen.  

 

Bristande samverkan och samordning 

I samband med att en eller flera arbetsgivare och entreprenörer samt UE med egen eller 

inhyrd arbetskraft arbetar samtidigt på ett arbetsställe, är deltagande och samverkan mellan 

de alla parterna i verksamheten är väldigt viktig. Och det är viktigt också att skapa i förväg, vid 
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arbetets planering, goda förutsättningar för att åstadkomma bra arbetsförhållanden för alla 

deltagare i produktionen. Speciellt när det gäller förhållanden mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.  

Framförallt är det allas gemensamma ansvar, var och en som är verksam på ett och samma 

arbetsställe måste samarbeta alltid för att ordna säkra arbetsförhållanden på arbetsplatsen.  

I sin tur tar varje arbetsgivare huvudansvar för att skapa lämpliga förutsättningar för en väl 

fungerande samverkan i arbetsmiljö och säkerhet på sin arbetsplats. Det är viktigt att 

arbetsgivare och arbetstagare eller dess företrädare, skyddsombud får verkliga möjligheter 

att vara med i processens aktiviteter med bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, miljö- 

och skyddsronder, andra planeringsaktiviteter och möte. 

Samordningen är viktigt, speciellt när på en byggarbetsplats där flera större och mindre 

företag samt andra aktörer är sysselsatta samtidigt i ett projekt, så finns det risker för 

arbetsrelaterade olyckor och ohälsa, andra negativa konsekvenser av olika karaktär och 

omfattning. Och en hel del av arbetsplatsolyckor beror i huvudsakligen på en dålig 

kommunikation och bristande samverkan mellan samtliga deltagare i verksamheten. Ofta i 

praktiken visar det sig att vissa deltagare eller även ett företag genom sin verksamhet kan 

skapa risker för deltagare i andra företag, och vice versa. Följande risker kan uppstå på varje 

arbetsplats: buller, damm, vibrationer och andra eventuella störningar.  

Enligt Arbetsmiljölagen är ”byggherren ansvarig för samordning av arbetsmiljöarbetet på den 

blivande byggarbetsplatsen… Samordningsansvaret och de övriga uppgifterna kan emellertid 

överlåtas på byggentreprenören” (63). Entreprenören kan svara i så fall för 

skyddsanordningar och skyddsåtgärder, samordnade tidplaner, erforderliga arbetsplats- och 

personalutrymmen med mera. "Den samordningsansvarige ska också bland annat upprätta en 

arbetsmiljöplan, som dels innehåller de regler som ska tillämpas på arbetsplatsen, dels 

beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras" (64). Samordningsarbetet får endast utföras 

av juridiska eller fysiska personer med rätt kompetens, utbildning och erfarenhet.  

Endast med rätt kvalifikationer, god planering och uppföljning av alla arbetsmiljörutiner, samt 

tydlig uppgifts- och ansvarsfördelning kan en god samordning mellan parterna i verksamheten 

uppnås.  

  

Riskbeteende, attityder, vanor 

Slarv, ansvarslöshet, motvilja till att samverka och bristande motivation är de vanliga kriterier 

som kännetecknar arbetarnas riskbeteende i arbetsprocessen. Det kan slarvas mycket när det 

gäller skyddsräcke och skyddsutrustning, bland annat skyddshjälm, skyddsmask och 

skyddskläder.  

Ganska ofta, särskilt på större byggarbetsplatser är ständigt verksamma såväl en del av 

ledande personal som andra personer och yrkesgrupper som har olika bakgrund det vill säga 

utbildning, social status, kön och ålder, ursprung och kultur och språk. Samtidigt kan dessa 

sysselsatta personer skilja sig åt i sina personliga attityder och motivationer till arbetet, i sina 

beteende och åsikter för arbetsmiljörisker och säkerhet, skyddsföreskrifter och instruktioner, i 

sina arbetsvanor och relationer med arbetskamrater och ledare samt till andra etniska 

grupper. Ibland kan ett otydligt och konstigt beteende leda till olämpliga arbetsförhållanden 

eller även konflikter och oönskade konsekvenser på arbetsplatsen. Speciellt farligt 

uppkomsten av sådana situationer när det gäller utförande av arbeten med särskilda risker.  
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Den främsta lösningen i dessa situationer kan bli förebyggande åtgärder och rutiner från 

tidigare erfarenhet från andra projekt, arbetsmiljöpolicy, SAM, arbetsgivares medvetenhet 

och ansvar. ”Det är i hög grad beroende av det ledarskap som produktionsledningen utövar. 

Att medarbetarna är väl informerade, får delta i planering och beslut, ges möjlighet till 

utbildning och utveckling är några faktorer som stärkt kan bidra till engagemang, motivation 

och trivsel på arbetsplatsen” (65). 

 

Brist på information, kommunikation och kunskaper 

Alla parter som deltar i byggskedet bör ha tillgång till en relevant och omfattande information 

i varje arbetsplats. Källorna till sådan information såväl visuella som muntliga kan vara 

informationstavlor, skyltar, anvisningar, checklistor, löpande arbetsmöte och andra samtal 

och stöd samt kommunikation med arbetskamrater, andra deltagare och ledande grupper. De 

vanligaste problemen med att få all nödvändig information kan i första hand vara en 

bristande kompetens eller språkkunskaper.  

När det gäller dålig kompetens eller bristfälliga arbetsmiljökunskaper, så kan man säga att 

utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet kan variera mycket mellan olika personer på 

arbetsplatsen och problemet är att de flesta människor som deltar i processen helt enkelt inte 

vet exakt vilken information de behöver och hur och var den kan finnas tillgängliga.  

Ständig kommunikation och kamratstöd är bra lösningarna i detta sammanhang. Här är viktigt 

också för arbetsgivaren att ta hänsyn till detta vid planering och arbetsberedning av något 

arbetsmoment, och även göra nödvändiga introduktioner och handledningar vid arbetets 

början.  

När det gäller språkkunskaper, så är det att den flerspråkiga arbetskraften från olika länder är 

idag mycket vanligt på de svenska arbetsplatserna, särskilt när det gäller byggsektorn. De 

flesta av utländska arbetskraften, både anställda och UE pratar inte svenska utan behöver 

nödvändig information och instruktioner för sitt arbete på ett annat språk.  

Enligt Arbetsmiljöverket kan "språket därför ibland bli en risk både för arbetstagare från ett 

annat land, andra arbetstagare på samma arbetsplats eller för den som ska arbetsleda 

personalen. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till betydelsen av språk, kultur och 

kommunikation vid planering av arbete med personal från olika länder" (66).  

 

Tids-, resursplanering och stress 

Som tidigare nämnts, planeringen särskilt i de tidiga stadierna är mycket viktig för den 

normala funktionen av byggprocessen. Speciellt när det gäller byggskedet.  

Ett av de vanligaste och största problemen är egentligen tidspress som ofta hänger ihop med 

projektets gång och detta problem kan givetvis påverka verksamhetens arbetsmiljö negativt. 

Det skapar en stressig miljö och som följd av detta en del av onödiga risker och belastningar 

som i sin tur kan leda till sjukdomar, olyckor och andra negativa konsekvenser i varje 

verksamhet.  

Ganska ofta är ett projekt välplanerat från början, men blir försenat redan från tidiga skeden i 

produktionen. I detta sammanhang kommer arbetsutförandet bli mer ansträngande för 

arbetande personal än vanligt såväl psykiskt (stress) som fysiskt (ergonomi). Och detta kan 

leda i sin tur till den bristande arbetsmiljön i verksamheten, det vill säga för höga 
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arbetsbelastningar och bristande ergonomi, för långa arbetsdagar och irritation, hot och ilska 

samt konflikter, arbetsolyckor och straffansvar.  

För att undvika detta, inför varje nytt arbetsmoment på en arbetsplats utförs så kallade 

arbetsberedningar där kan man se i detalj och bestämma i förväg vilken arbetsmetod är mest 

lämplig, vilka resurser och hjälpmedel som skall användas vidare under arbetets gång, samt 

vilka risker som ska uppstå i de kommande aktiviteterna.  

Slutligen kan man säga så att "varje resurs ska tas om hand och användas på bästa möjliga 

sätt. Det innebär att man skapar en säker och bra arbetsmiljö, följer uppgjorda planer och 

arbetsberedningar och bevakar och kontrollerar att inget går snett" (67). 

 

Opålitliga leveranser, olämpliga UE 

Inom byggbranschen i jämförelse med tillverkningsindustrin är det inte lätt att skapa bra 

rutiner i logistikprocesser. Alla byggprojekt skiljer sig från varandra i huvudsakligen i typ och 

omfattning av uppkommande aktiviteter och resurser. Resurser i form av material, 

hantverkare, UE och deras arbete förflyttas ständigt från en plats till annan. Möjligheterna att 

lagra byggnadsmaterial på arbetsplatsen är oftast begränsad, på grund av en brist på 

lagringsutrymme, väder och stöld. Det är därför är rätt planering och styrning av 

materialflöden viktigt i varje produktionsskede. Men "planeringen försvåras av att olika 

moment i byggprocessen utförs av olika yrkesgrupper. Om ett moment blir försenat ett par 

dagar räcker det inte med att skjuta på kommande leveranser lika längre. Då kanske inte rätt 

arbetare finns tillgängliga, utan leveranser av material måste koordineras med planeringen av 

personal, utrustning mm" (68), så är det väldigt viktigt att leverera material och arbetskraft till 

rätt plats och i rätt tid. Alla leveranser som inte följer jämna rutiner och flöden och inte 

levereras till rätt plats och i rätt tid, kommer de leda till ett avbrott eller onödiga avvikelser 

och tidstörningar i produktionen och som följd av detta en dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen.  

”Byggmaterial som levereras till rätt plats och i rätt tid, minskar tiden för att hämta, leta och 

vänta” (69). 

Många av såväl svenska som utländska UE på grund av sina begränsade resurser och 

otillräckliga kunskaper inom arbetsmiljöområdet kan leda direkt till en dålig samverkan och 

riskabel arbetsmiljö på den gemensamma byggarbetsplatsen.  

Ett annat tydligt problem är "att UE när de utför egna riskanalyser kanske inte alltid är 

medvetna om andra pågående arbeten som utförs på byggarbetsplatsen som kan leda till 

direkt fara för dem. UE informeras om arbetsmiljöplanen på plats och då blir det svårare för 

dem att planera sitt arbete i förväg, vilket kan vara en olycksrisk" (70).  

Alla UE och andra småföretagare brukar upphandlas på samma princip som i fall med 

huvudentreprenören. Således är de omfattas av samma allmänna krav och villkor när man 

överväger deras förslag vid anbudsskedet. Ett av sådana krav är kravet på att följa alla 

säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljörutiner i utförande av sitt uppdrag på arbetsplatsen, 

särskilt vid arbeten med särskilda risker. Det är framförallt huvudentreprenörens primära 

ansvar i anbudsskedet upphandla rätt kvalificerad personal för att utföra det aktuella arbetet 

utan förekomsten av oavsiktliga eller oönskade risker på arbetsplatsen.  

"Att göra upphandlingar av material och UE på ett rationellt sätt är alltså en mycket viktig 

aktivitet för byggentreprenören. Eftersom en underentreprenad består av både material- 
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leverans och inbyggnad av materialet är det viktigt även för till exempel rör-, ventilations- och 

El-entreprenörerna att göra bra inköp" (71). 

Ordning och reda 

Oordning är ett av de vanligaste problemen som uppstår på arbetsplatsen. Arbetande folk 

som bör finnas varje dag på samma arbetsplats, där det råder oreda och förvirring, riskerar 

alltid att hamna direkt i en riskzon, där man kan helt enkelt halka eller snubbla, falla ner och 

skada sig själv på något vis. Som ett resultat, innebär det negativa konsekvenser för både den 

skadade personen och den ledande lag som bär huvudansvaret för den tillfredställande 

arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Samtidigt saktar den stökiga arbetsplatsmiljön normalt 

arbetsflöde i olika aktiviteter i hela projektet och det kommer en risk att inte avsluta arbetet i 

tid.  

I detta fall, först vid upphandlingen och sedan vid uppstarten av varje projekt, kommer en 

ansvarig person att kräva av alla deltagare att följa reglar om ordning och reda. Samtidigt 

måste frågor om ordning och reda att tas i hänsyn vid varje arbetsplatsmöte. Allt detta 

behövs för att öka säkerheten och skapa en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen samt undvika 

onödiga kostnader på grund av extra arbetet under processens gång.  
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3. Nuvarande situation 

3.1 Kort om verksamheter 

Vasakronan - är ett Sveriges största fastighetsbolag inom förvaltning och fastighets utveckling 

av kommersiella lokaler, kontor och butiker i de stora städerna såsom Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Lund. Vasakronan äger och förvaltar samt ständigt utvecklar sina fastigheter. 

Projektverksamheten omfattar allt ifrån anpassningar av enskilda lokaler till att utveckla hela 

stadsdelar med kontor, butiker, bostäder och service. Vasakronan har stor erfarenhet av 

bygg- och utvecklingsprojekt (72). 

Akademiska Hus är ett näst största statligt ägt fastighetsbolag med uppgift att äga, utveckla 

och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Ett viktigt mål av Akademiska 

Hus som fastighetsägare är att skapa attraktiva och moderna kunskapsmiljöer och därmed 

bidra till lärosätenas framgångar (73).  

 

3.2 Kort om aktuella projekt 

Vi har undersökt två mindre Vasakronans projekt och ett större projekt som tillhör 

Akademiska hus. De första två projekten omfattar kontorsanpassningar och förbättringar av 

kontorsytorna med avseende på hyresgästernas krav och behov. Det tredje projekt innebär 

en nybyggnation som ingår i en serie av olika utvecklingsprojekt och utbyggnader av KTH:s 

Campusplan.  

Projekt 1 (P1) - Höghus 3, vån 17 och 18 

Projektet omfattar total ombyggnationen av lokalerna på vån 17 och 18. Det innebär 

renovering av WC grupper, uppbyggnad ny pentry, uppbyggnad nya mötesrum, nytt undertak, 

anpassning och injustering ventilation, ny rumsstyr, ny belysning, ny matta etc.  

Ombyggnaden omfattar cirka 900 kvm kontor. Entreprenadformen är generalentreprenad. 

Entreprenör: Öhmans Bygg och Fastighet AB  

Projektledare  Vasakronan  Reza Qasim 

VVS-konsult Helenius 

  

Christina Söderlund 

Styr-konsult KEDS KONSULTER  AB  

  

Fredrik Westin Östlund  

Arkitekt AHLSÉNARKITEKTERNA AB 

  

Thomas Gustavsson 

El-konsult Projekt El  Tobias Roselius 
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Projekt 2 (P2) - Kv. Sejlaren, plan 9 och 10  

Projektet omfattar ombyggnationen av lokalerna på plan 9 och 10. Det innebär renovering av 
uppbyggnad ny pentry, uppbyggnad nya mötesrum, nytt undertak, anpassning och injustering 
ventilation, ny rumsstyr, ny belysning, nytt parkettgolv etc.  

Ombyggnaden omfattar cirka 1154 kvm kontor. Entreprenadformen är generalentreprenad. 
Entreprenör: Byggmästargruppen AB  

Projektledare  Vasakronan  Reza Qasim 

VVS-konsult Helenius Christina Söderlund 

Styr-konsult KEDS KONSULTER  AB  Fredrik Westin Östlund  

Arkitekt AHLSÉNARKITEKTERNA AB Thomas Gustavsson 

El-konsult Projekt El Tobias Roselius 

 

Projekt 3 (P3) - KTH Campus, byggnad 43:25 

På uppdrag av KTH Campus som hyresgäst bygger Akademiska Hus tillsammans med 

Stadsbyggnadskontoret en nybyggnad som ansluts till byggnad 43:25 och placeras i 

korsningen Osquars Backe och Teknikringen. Byggnadsvolymen är i 6 våningar plus källare. 

Volymen passar väl in bland de närliggande byggnaderna, såväl de äldre som de senare 

byggda husen. Färdigställande planeras i slutet av år 2016.  

Alla arbeten med projektet utför en generalentreprenör som heter Zengun AB som kan 

bedriva både entreprenadverksamhet och konsulttjänster inom nyproduktion, ROT, projekt- 

och byggledning. 

Nybyggnation: byggnadsvolymen omfattar 6 våningar + källare.  

Entreprenadformen är generalentreprenad. Huvudentreprenör: Zengun AB 

 

Projektledare  Akademiska Hus 

  

Per Ericksson 

Arkitekt AIX Arkitekter & 

  

Tengboms landskapsarkitekter 

Hyresgäst KTH Campus  

  

Utbildningslokaler, kontorshus  
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För ett fullständigt genomförande av de två aktuella projekt som tillhör Vasakronan och ett 

större projekt som utförs av Akademiska hus, har de byggherrarna valt ett samarbete med 

generalentreprenaden. (se fig. 2) 

                                                                  Krav enligt avtal (affärssekretess)                                

                                                                                                                                                    Krav ofta okända   

                                                                                                                                                    för beställaren 

                                                                                                                                                    (affärssekretess)          

                                                                                                                                                      

GENERALENTREPRENAD 

  

 UNDERENTREPRENAD 

 Avtal (affärssekretess)  

 

FIGUR 2. Generalentreprenad (Byggprocessen, Uno Nordstrand) 
 

3.3 Faktainsamling 

I de aktuella projektens studier användes olika undersökningsmetoder bland annat: 

 Litteraturstudie (regelverk, studentlitteratur) 

 Arbetsplatsbesök (observationer, bilder) 

 Intervjuer (intervjuer med BAS-P och BAS-U) 

Under litteraturstudien studerade vi de grundläggande lagar, förordningar och bestämmelser 

som är direkt förknippade med arbetsmiljöfrågor, särskilt i byggbranschen. Vi använde också 

tre tryckta upplagor under arbetets gång, en av dem är bok som handlar om byggprocessen, 

den andra källan handlar om arbetsmiljön i allmänhet och den tredje källan är en praktisk 

handbok för byggarbetsmiljösamordnare. Dessutom arbetade vi med en hel del nyttiga saker 

på Internet, är det oftast en mängd olika artiklar och rapporter om vårt ämne.  

Vid det första mötet med en representant för Vasakronan, Reza Qasim, fick vi allmän 

information om deras verksamhet och lite översiktlig information om de projekt som vi 

studerade under examensarbetets period. Vid ett annat möte med en representant för 

Akademiska Hus, Per Ericksson, fick vi deras checklistor för projekteringsansvar från dem för 

en mer detaljerad studie av vårt ämne. All mottagen information från olika källor var 

ordentligt studerats, analyserats och sammanställts som ett teoretiskt ramverk för vårt 

arbete.  

Under våra arbetsplatsbesök i alla de aktuella projekt, genomförde vi en serie av intervjuer 

och gjorde ett antal bilder. Totalt genomförde vi fem intervjuer, varav de tre första intervjuer 

gällande de projekt som tillhör Vasakronan. Där intervjuade vi BAS-P (Reza Qasim) och BAS-U 

(Daniel Sundin och Onur Demirtas) för P1 respektive P2. Vi besökte också ett större projekt 

som tillhör Akademiska Hus. Där intervjuade vi BAS-P (Per Ericksson) och BAS-U (Stefan 

Hedlöf) för P3.   

  BESTÄLLARE  KONSULTER 

BYGGENTREPRENÖR 

ÖVRIGA RÖR  

ENTR 

    EL  MÅLING    VENT 



33 
 

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys i form av en redovisning av de viktiga 

punkterna och motsvarande svaren på vår problemställning inom arbetsmiljöfrågor i alla de 

aktuella projekt som vi studerade under examensarbetets gång.  

Resultaten av de utförda intervjuerna med en projekteringssamordnare (BAS-P) samt en 

representant från entreprenörens sida (BAS-U) för varje projekt beskrivs här sammanfattat. 

 

4.1 Vasakronans kontorsanpassningar 

 
4.1.1 Arbetsmiljösamordning (kompetens, roll och ansvar) 

BAS-P  

Vasakronans BAS-P, Reza Qasim tog sin examen från KTH som civilingenjör inom uthållning 

energianvändning och byggingenjör. Under resans gång har han gjort en hel del, han har 

bland annat jobbat som energispecialist på Bravida Sverige AB och sedan jobbat upp sig till 

projektledare hos Ebab AB. I nuläget har han startat ett eget företag och jobbar som 

projektledaren, en representant för företaget Vasakronan.    

Projektledarens arbetsuppgifter är att tillsammans med konsultgruppen ta fram 

förfrågningsunderlag för de arbeten som ska utföras i fastighetslokaler. 

Efter att han fått in anbud gör han en anbud sammanställning som han redovisar för 

beställaren, som i detta fall är Vasakronan. Vasakronan tar beslutet om vilket anbud som 

företaget ska gå vidare med. Därefter utses entreprenör för arbetsutförandet och 

byggprocessen kan starta. Under byggets gång ska projektledaren bevaka byggnaden och 

kontrollera att byggentreprenören bygger enligt handlingar. När entreprenaden är besiktigad 

och färdig lämnar man över handlingarna till förvaltningen och hyresgästen. 

BAS-U (P1) 

Daniel Sundin som bedriver projekt (Höghus 3, plan 17 och 18) har en särskild utbildning för 

byggarbetsmiljösamordning, han har jobbat cirka fyra år med dessa frågor.   

BAS-U (P2) 

Onur Demirtas som bedriver projekt (Kv. Seljaren, plan 9 och 10) har tidigare arbetat som 

snickare under sex år, därefter som arbetsledare under två och sedan fick han en högre tjänst 

som platschef där han var verksam under ytterligare två års tid.  

 

4.1.2 Projekteringsskedet 

Val av projektörer 

I samband med projektering tar Vasakronan hänsyn till båda kompetens och erfarenhet när 

det gäller arbetsmiljön. Till följd av detta sammanställer alla konsulter en lista på riskfyllda 

arbetsmoment som lämnas över till byggentreprenören i samband kontraktsskrivning. Krav 
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som ställs på personen som utför samordning av arbetsmiljöfrågor under projektering måste 

vara certifierad BAS-P. 

Vid samordning av projektering har byggherren en del allmänna rutiner som innefattar att det 

ska finnas en projektledare som representerar byggherren. För mindre projekt är 

projektledaren även projekteringsledare. Men för större projekt har man en projektledare 

och en projekteringsledare. Projektledaren representerar byggherren även under 

produktionen. Men samordningen under byggskedet brukar ligga på byggentreprenören.  

Aktuella arbetsmiljöfrågor och risker 

Frågor som ställdes angående aktuella arbetsmiljöfrågor besvarades av BAS-P. I varje projekt 

beaktas arbetsmiljöfrågor som är aktuella för det specifika projektet. Alla projekt är olika och 

detta beaktas i samband med projekteringen. Vasakronan tar fram en projektanpassad 

arbetsmiljö för respektive projekt. Deras målsättning är noll arbetsplatsolyckor på deras 

byggen. De specifika arbetsmiljöfrågor som man behandlat i det aktuella projektet innefattar: 

 Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter 

 Rivning av bärande konstruktioner, hälsofarliga material eller ämnen 

 Dammspridning vid rivning 

 Brandrisk mellan våningsplan under byggskedet 

 Bullrande arbeten 

De arbetsmiljörisker som finns i projektet både när det gäller byggtiden och den färdiga 

byggnaden är emissioner från inbyggda bygg material, till exempel lim, matta. 

Entreprenadform 

Upphandlings- och entreprenadform som byggherren valt i det aktuella projektet är 

generalentreprenad eller utförandeentreprenad. När det gäller lokalanpassning används 

oftast upphandlingsformen - generalentreprenad. I samband med kort byggtid handlar man 

upp enligt entreprenadformen - totalentreprenad, men det händer väldigt sällan. Vid 

generalentreprenad blir beställarens kontroll mindre där behöver beställaren bara 

kommunicera sig med generalentreprenad som i sin tur driver på underentreprenader som vi 

benämnt tidigare. Så är det enkelt att se vem som har ansvar för olika delar för byggarbetet. 

Arbetsmiljöplan (AMP) 

På vår fråga som ställdes till BAS-P angående arbetsmiljöplan, svarade han att rutiner som ska 

göras inför ett arbete med arbetsmiljöplan är att det tas fram innan byggarbetsplatsen 

etableras av byggentreprenören och måste lämnas in senast en vecka efter kontraktsskrivning 

för entreprenaden. På arbetsplatser finns det uppgifter om särskilda risker, riskbedömning 

och beskrivning av åtgärder mot riskerna i AMP. Vid varje byggarbetsplats ska det finnas en 

AMP tillgänglig med information om hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och hur 

samordningen i byggskedet ska ske samt vilka regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 

Det finns en principiell skillnad i arbetet med arbetsmiljöfrågor beroende på typ eller volym 

av byggprojekt. Vid större projekt det är Vasakronan som tar fram arbetsmiljöplan, det är 

enligt lagen medan vid mindre projekt lägger man över på byggaren. 
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Förhandsanmälan 

Vid det aktuella byggprojektet som är ett litet projekt är det byggare som är ansvarig för att 

lämna in förhandsanmälan, dock skiljer detta sig vid större projekt är det Vasakronans 

uppgift. Det är deras skyldighet enligt lag, enligt Reza.  

 

4.1.3 Bygg- och bruksskedet  

Arbetsplatsutformning, etablering 

Enligt våra observationer på byggarbetsplatserna är de både projekten hade ganska bra 

etableringar. Det var faktiskt allt där som är nödvändigt för en tillfredställande arbetsmiljö 

och goda arbetsförhållanden samt en gynnsam arbetsplatsutformning. Det var där 

anslagstavlor med all nödvändig information (APD-plan, KMA-plan), brandsläckare och första 

hjälpen, skåp för arbetande folk, allrum för raster med all nödvändig möbler, bland annat 

köksbord och stolar, mikrovågsugn och kaffebryggare samt lite annat köksredskap.  

Arbetsmiljöaktiviteter och rutiner  

Frågan som ställdes angående arbetsmiljön och standardiserade metoder där fokus är på 

planering, SAM, val av arbetsmetoder och skyddsronder besvarades av Daniel som är BAS-U 

(för P1), han berättade att de utför KMA-ronder (kvalitet, miljö, arbetsmiljö) minst två gånger 

vid varje projekt och varannan vecka skyddsrond. De har även planeringsmöte varje vecka för 

att se över arbetsbelastningen framöver.  

Rutiner som görs av Onur som är BAS-U (för P2) är att gå runt och kontrollera arbetsmiljön vid 

aktuella byggprojektet. Han ser till att alla nödvändiga redskap och material som krävs för att 

utföra arbetet är tillgängligt för arbetarna. Han samarbetar med entreprenören för att 

åstadkomma bästa möjliga arbetsmiljö.  

Onur förhandlar med UE angående KMA-plan som handlar om vad som gäller för den aktuella 

arbetsplatsen och arbetsmiljön. Han gör en bedömning av projektet som skall lämnas skriftligt 

till alla som deltar i projektet angående vad som ska göras och hur arbetet ska utföras. Alla 

uppgifter skickas över till anbudsskede och inköpskedet.  

Detta instämmer vi också med Onur då vi observerade att arbetsplatsen var trivsam och ren. 

Dessutom har de en bra etablering med tillgång till bland annat mikrovågsugn, kaffebryggare, 

dusch och skåp för de anställda.  Dessa resurser är betydelsefulla för en behaglig arbetsmiljö. 

Alltså är det allmänna tillståndet är en viktig förutsättning för allas välmående på en 

arbetsplats och arbetsmiljön spelar stor roll inte endast under arbetstiderna utan kaffepaus 

och lunchrast.  

Leveranser, UE 

Leveranstiden har en stor betydelse för hela byggprocessen och påverkar direkt 

arbetsplatsens verksamhet genom att material och redskap är nödvändiga för utförande av 

arbete.  Det är leveranstiden som styr arbetet och vid långtidsleveranser kan det orsaka 

problem att utföra en bra planering av nästkommande aktiviteter och arbetsmoment. Vid 

leverans är arbetsmiljön viktig då man eftersträvar att minimera risker som kan förekomma i 

samband med transport av tunga varor. 
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I de aktuella projekten fås alla leveranser in till garaget i höghusen. Från källaren 

transporterar man upp varorna med hjälp av stora hissar. I garaget finns även ett lager med 

förvaring av varor som vid behov kan transporteras upp till byggplatsen.  

Enligt Daniel som är BAS-U (för P1) försöker de att få UE engagerade i arbetsplatsens 

arbetsmiljöarbete genom att deras beställare jobbar mycket med arbetsmiljöfrågor och 

allmänna miljöfrågor, alltså ställs samma krav på företagets UE som beställaren kräver. Dessa 

frågor är väldigt viktiga och man bör överse de noggrant för att kunna utföra ett korrekt och 

säkert arbete.  

Onur som är BAS-U (för P2) berättar att UE är engagerade i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete 

daglig eller veckovis. Kravet på UE är att alla ska hålla arbetsplatsen ren genom att plocka 

eller städa efter sig, han anser att det är viktigt att alla ska dela på ansvaret och en god 

arbetsmiljö uppnås om arbetsstället är rent och ordningsam.  Detta är en regel som står i 

KMA-plan och vid vårdslöshet kan den ansvarige få en faktura med ett underlag för bevis.  

Samverkan 

Samverkan mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen är god enligt Onur (P2) där en öppen 

dialog är en viktig förutsättning. Detta har uppnåtts genom att det talas om allt möjligt mellan 

medarbetarna, allt från saker som berör projektet till personliga ärenden. Han anser att 

problem i arbetarnas personliga liv kan påverka jobbet såväl positivt som negativt därför är 

det extra viktigt med kommunikation som leder till en bra och säker arbetsmiljö. Fokus läggs 

på att alla skall behandlas lika och oavsett arbetsroll. Alla yrkesroller bör uppskattas och 

respekteras för allas välmående.   

Vidare fortsätter han berätta att om samverkan inte fungerar, ordnar man ett möte där man 

går igenom vilka kritiska punkter som leder till ofullständigt samarbete.  

Daniel (P1) däremot påstår att en god samverkan mellan olika aktörer uppnås genom ett stort 

flöde av information och möten. Han är medveten om att dålig samverkan kan uppstå och 

säger att det oftast är på “person nivå” och kan lösas genom att man pratar ihop sig med den 

berörde och hans överordnande. Han menar alltså att det oftast handlar om personkemi, och 

det alltid går att lösa. 

Våra åsikter kring detta är att helhetssyn och samverkan mellan olika aktörer är en viktig 

förutsättning för en bra verksamhet. Vi anser att det är viktigt att både anställda och UE får 

vara delaktiga och få sin röst hörd i frågor som berör deras arbetsplats genom att vara med på 

utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. För ett långsiktigt hållbart 

arbetsliv för alla medarbetare på arbetsplatsen är information om verksamhetsmålet 

betydelsefull samt hur de kan gå till hands om de är missnöjda med någonting på 

arbetsplatsen. Detta har en stor roll i en välfungerande och trivsam arbetsmiljö för alla 

involverade i projektet. 

Drift, skötsel och underhåll 

När byggföretaget gjort färdigt sitt arbete, lämnar huvudentreprenören all nödvändig 

dokumentation, det vill säga ett underlag för kommande drift och underhåll, till hyresgästen 



37 
 

och förvaltningen efter besiktningen. Reza påpekar att det hålls en kort driftgenomgång med 

förvaltningen.  

 

4.1.4 Kritiska moment som finns eller kan uppstå i denna typ av projekt 

 
Planering - tidsbrist och säkerhet 

Frågan som ställdes till Reza som är BAS-P (P1, P2) angående vanligt förekommande hinder 

eller typiska problem som kan påverka arbetsmiljöarbeten i produktion besvarades att vid 

upphandling av entreprenörer, leverantörer eller UE läggs hela arbetsmiljöansvaret på 

entreprenören under pågående produktion. Dock läggs inte fokus på arbetsmiljöfrågor vid 

byggskedets slut på grund av tidsbrist innan slutbesiktningen, man eftersträvar att bli färdig 

med bygget vid angiven tid därmed blir ett vanligt förekommande problem att 

byggentreprenören och dess underentreprenörer slarvar med städningen och 

ordningsreglerna på bygget. 

Vanligt förekommande problem eller hinder hanteras genom att samtliga jobb på bygget 

stoppas. Reza som är BAS-P påpekar att det är extra viktigt att arbetet stoppas när man 

upptäcker risker för arbetsmiljön i verksamheten för att förhindra skador och olycksfall. 

Entreprenörerna får inte utföra några arbeten innan man har åtgärdat riskerna. Han berättar 

vidare att de åtgärder som hjälper för att bli av med dessa problem och för att skapa goda 

förutsättningar för arbetsmiljöarbeten är framförallt att vara närvarande vid bygget, delta i 

skyddsronder, kommunikation mellan de olika aktörerna och visa omtanke till medarbetare 

som blivit drabbade av något problem. 

Planering - tidspress och samordning 

Samma frågor ställdes till Onur som är BAS-U (P2) och han berättade att de vanligt 

förekommande hinder som påverkar arbetsmiljöarbeten i produktionen är tiden. Tidspressen 

är problematisk när det gäller arbetsmiljön eftersom det påverkar samordningen då olika 

arbetsmoment är utplacerade vid en viss given tid. När det blir förhinder som försenar 

byggprocessen påverkar det arbetet och kan orsaka att bygget inte blir klart i tid. 

Onur tycker att en bra samordning är en förutsättning för att bli av med dessa problem och på 

så sätt kunna göra arbetsmiljöarbetet bättre under produktionen. Det är viktigt att de som 

jobbar med projektet vet i vilken ordning momenten ska göras. 

Brister i projektering - tidsbrist och stress  

Daniel som är BAS-U (P1) däremot tycker att en dålig projektering och kort produktionstid är 

vanliga problem som uppstår. Det skapar onödigt mycket stress över att jobbet måste vara 

färdigt vid en given tid och leder till att fokus tas från arbetsmiljö frågor till att hitta lösningar 

till problemen som uppstått. Hans förslag på åtgärder för att bli av med dessa problem är att 

personer som är ansvariga för arbetsmiljöfrågor inte bör vara ansvariga för produktionen 

också, han menar att det leder till en obalans över fokus på arbetsmiljön och att bli färdig 

med bygget vid önskad tid.  
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4.2 KTH:s Campusutvecklingsprojekt 43:25  

 
4.2.1 Arbetsmiljösamordning (kompetens, roll och ansvar) 

 
BAS-P  

Per Ericksson är representant av byggherren Akademiska Hus och är både projektledare och 

BAS-P i det här projektet som kallas 43: 25 och utförs på uppdrag av KTH Campus.   

För att bli en BAS-P måste man ha en lång erfarenhet och gå också en särskild kompletterande 

kurs för en byggarbetsmiljösamordnare, enligt honom, och detta är nödvändigt för att kunna 

redan i planeringsstadiet identifiera mer specifik, inse och säkerställa två viktiga punkter i 

vilket projekt som helst, hur det ska byggas och hur det ska skötas efteråt.  

Och det verkar stämma med detta vi lärde oss innan, att det krävs rätt kvalifikationer för en 

byggarbetsmiljösamordnare, det vill säga erfarenhet, utbildning och kompetens i 

arbetsmiljöfrågor. Och vi ser, att vår respondent uppfyller alla de kunskapskrav som ställs av 

arbetsmiljöregelverket.   

De är tre ansvariga parterna för ledningen och styrningen i det här projektet, det vill säga den 

som är både projektledaren och BAS-P, en projekteringsledare och en byggledare. Så 

samarbetar de tre parterna både i arbetsmiljöfrågor och andra viktiga frågor såsom teknik, 

logistik, planering, kvalitét och miljö i hela processen.  

När det gäller BAS-P:s roll och ansvar, är hans centrala uppgift att delta aktivt i organiseringen 

och koordineringen mellan de projektets tre ansvariga parter, så att alla följande arbeten kan 

utföras säkert och olika arbeten inte skapar risker för varandra i det kommande byggskedet, 

till exempel i logistik och transporter, arbetsplatsetablering och andra säkerhetsfrågor och 

rutiner.  

När det gäller design och projekteringen, är hans huvudansvar att se till att det korrekta sättet 

att utföra arbetet har valts för att skapa en tillfredställande arbetsmiljö och säkerhet på 

projektets arbetsplatser. I fallet när en konsult gjorde ett litet misstag eller en försumlighet, 

då kommer konsulten att ta hela ansvaret för sina handlingar och betala skadestånd i det här 

fallet, enligt Per.  

Fast det är svårt att definiera klart vem som är skyldig i detta fall, det visar sig att en projektör 

som ansvarar för sin del, och BAS-P respektive ansvarig för sin egen bit, på grundval av det 

material som har tillhandahållits av projektören. Och BAS-P bär ju huvudansvar för all 

nödvändig granskning och samordning av projekteringsunderlag så att kommande arbeten 

kan utföras på ett säkert sätt.  

Det beror från fall till fall. Men i de särskilda fallen, när en allvarlig olycka sker och när det inte 

är så lätt att avgöra vem som faktiskt bär personligt ansvar för ett visst slarv eller brott, gäller 

också Brottsbalkens bestämmelser.   
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BAS-U (PC)  

Stefan Hedlöf är projekt- och produktionsledare på Zengun AB och platschefen i detta projekt. 

Han är 10 år i branschen och jobbade i olika typer av projekt, bland annat nybyggnationer, 

ROT - projekt samt liknande utvecklingsprojekt. 

 

4.2.2 Projekteringsskedet 

Val av projektörer 

Till vår fråga om tas det hänsyn till kompetens och erfarenhet i arbetsmiljöfrågor vid val av 

projektörer, svarade Per, att de gör det med avseende till dessa kriterier, men i betydligt 

mindre grad än vad gäller själva professionella kvalifikationerna. Arbetsmiljökompetensen är 

prioriterande, men är inte avgörande vid ett val av experter och konsulter inom 

projekteringen. Annars samarbetar de med erfaren och kompetent personal inom design och 

tekniken som brukar jobba med tanke på miljö- samt arbetsmiljörelaterade aspekter i 

förhållande till varje arbetsmoment i projektet, enligt Per.  

Vi håller med om detta faktum att varje deltagare i en projekteringsgrupp utöver sina 

ordinarie arbetsuppgifter, måste inse de arbetsmiljöpunkter som är viktiga i deras uppdrag 

och måste tas hänsyn till, speciellt när särskilda risker kan uppstå i vilket projekt som helst. Vi 

accepterar också detta att arbetsmiljöfrågorna är väldigt viktiga i projektets sammanhang, 

men de bör betraktas i efterhand med avseende på de aktuella förslag, krav och metoder som 

föreslås av en enskild konsult eller expertgrupp. Frågorna om hälsa och säkerhet förekommer 

aldrig i ett vakuum, de uppstår i samband med ett projekt, redan i tidig projektering och 

uppkommer vidare under projektets gång fram till det slutliga stadiet, överlämnandet och 

även i bruksskedet.  

Hantering av arbetsmiljöfrågor 

När deras grupp driver projekteringen, enligt Per, har de KMA-mötena parallellt med 

projekteringsmöten, där diskuterar de kvalitet och miljö och väljer miljölämpliga produkter 

och metoder när det gäller konstruktion. Arbetsmiljön är bara en liten del i jämförelse med 

andra specifika frågor och moment i detta projekt.  

Men när det gäller arbetsmiljöfrågorna, då har projektörerna så kallade ABC-checklistor som 

ett hjälpmedel för projektörer för att alltid planera bra arbetsmiljö och säkerhet i sina projekt. 

Dessa checklistor är direkt kopplade till arbetsmiljöfrågorna och hjälper på ett verksamt sätt 

för projektörer att ta reda på hur alla kommande arbetsmoment ska utföras med en 

tillfredställande arbetsmiljö på blivande arbetsplatser. Bland annat när det gäller 

arbetsmiljörisker och dess hantering i de kommande stegen.  

Enligt Arbetsmiljöverket, innehåller checklistorna en hel del metod- och sakfrågor vad gäller 

arbetsmiljöhantering och projekteringsansvar under projektets gång och förvaltningen, bland 

annat vid förekomsten av potentiella risker, eventuella åtgärder och förbättringsförslag i de 

kommande stegen i processen. På det sättet blir checklistorna både ett bra underlag för att gå 

snabbt igenom en arbetsmiljö och göra en första preliminär riskbedömning och som en följd 

av detta göra en lämplig handlingsplan för blivande verksamhet.   
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Aktuella arbetsmiljöfrågor och risker 

De mest vanliga arbetsmiljöfrågor som är aktuella i denna typ av projekt är bland annat 

spräng-, grund och fasadarbeten, trafik och logistik. 

I enlighet med genomförandet av alla de ovan nämnda uppdrag, finns det vissa risker för både 

arbetande personal och den omgivande miljön - trafik och människor. Bland annat ras och 

skred, fall från olika höjder, farliga och explosiva ämnen, dåliga avspärrningar samt obehöriga 

och mycket skräp på byggarbetsplatser, enligt Per.  

Schaktning och sprängarbeten - vid dessa riskfyllda arbeten tar man hänsyn till den 

omgivande miljön, bland annat till alla förbipasserande fordonstrafik och gående, närliggande 

hus och andra byggnader, speciellt när det är ganska tajt i området. I så fall, görs det reella 

avspärrningar runtom i hela området där spräng- eller grävarbeten uppstår.  

Mark- och grundarbeten - arbeten med särskilda risker, där risken för ras och skred kan 

uppstå och orsaka ohälsa eller olycksfall. Så måste speciella stödkonstruktioner användas vid 

detta fall, för att säkra på ett rätt sätt de sprängda ytorna och lösa massorna och undvika 

något slags problem, enligt vår respondent.  

När det gäller trafik och logistik, då samarbetar Akademiska Hus mycket med andra projekt i 

hela området, bland annat i frågor om transportmöjligheter, tillgänglighetsfrågor och andra 

störningar i den angränsande zonen. Så har de också spärrat av mycket vägar runt omkring 

och byggt tillfälliga vägar och även speciella gångvägar och avspärrade gångytor för att kunna 

ändå utföra trafiken i sin fulla omgång. 

Fasad av rött tegel är diskuterades mycket av projektgruppen i det här projektet, eftersom 

denna fasad har specifik utformning och måste göras i samma stil som de övriga intilliggande 

KTH-byggnaderna i området, samt denna byggnad ska vara med stora fönster i enlighet med 

projektdokumentation, men det kräver framförallt att hitta bra lösningar på vissa problem 

och svårigheter, såsom fasadarbeten samt hantering och installation av de stora fönstren. Ett 

sätt att lösa problemet med fönstren, är installationen av alla stora fönster med hjälp av en 

robot. Akademiska Hus har redan tillräcklig erfarenhet i sådana frågor. 

Det är tydligt att hela arbetet av projekteringsgruppen inom identifiering av potentiella risker, 

fastställande av särskilda åtgärder för att minska eller eliminera risker, samt ständig 

förbättring av arbetsförhållanden och rutiner genomförs normalt i enlighet med arbetsmiljöns 

lagstiftning och beaktas vid utförande av varje arbetsmoment i praktiken.  

Upphandling och entreprenadform 

Vanligen jobbar beställaren med en ren generalentreprenad. I det här projektet projekterade 

byggherrens grupp nästan allt själva, förutom den prefabricerade stommen i deras 

konstruktion, den köper de från en leverantör, men den står ju på deras egen grund.  

Vid upphandlingen av konsulter gör beställaren en utvärdering, där tar man hänsyn till olika 

kriterier där. Akademiska Hus är en kompetent byggherre och de tar in endast konsulter och 

entreprenörer som är professionella.  

Vid upphandlingen av entreprenörer använder byggherren i sitt utvärderingsprogram en 

beräkningsmodul där man utgår från tre viktiga för dem punkter: pris, miljö och organisation. 

Under utvärderingen av organisationen ser man direkt vilken utbildning, BAS-P eller BAS-U 

entreprenörer har, certifieringar, rutiner och erfarenhet av föregående projekt.  
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Akademiska Hus är en seriös och kompetent beställare, och den vet ju redan i tidig planering 

den entreprenadform som passar bäst i deras projekt, det vill säga generalen. 

Och vid anbudsskedet uppstår val av beställaren en lämplig huvudentreprenör för sitt projekt 

utgående från byggherrens specifika krav och förväntningar i samband med bland annat 

arbetsmiljöorganisation, särskild utbildning, arbetsmiljörutiner och kompetens.  

Arbetsmiljöplan (AMP) 

När det gäller arbetsmiljöplan, upprättar byggherren den nästan i början när de vet exakt vad 

ska de bygga. En projektgrupp gör en väl genomtänkt arbetsmiljöplan, här försöker de göra en 

riskbedömning och analys tillsammans med deras konsulter till exempel, i fall med utförandet 

av de stora fasadmurarna av tegel som bör byggas på ett rätt och säkert sätt. De har en 

ständig dialog i deras löpande möten och rapporter mellan den styrande gruppen och 

involverade konsulter samt beställaren, Akademiska Hus. 

Vid upphandlingen av entreprenörer, gör beställaren eget förslag av en arbetsmiljöplan. Den 

innehåller alla uppkommande arbeten med särskilda risker, åtgärder samt andra ordnings- 

och skyddsregler som ska gälla på alla arbetsplatser under produktionen. Entreprenören i sin 

tur kan acceptera befintlig arbetsmiljöplan, lägga till något eller utföra egen arbetsmiljöplan 

på en mer detaljerad nivå, bland annat när det gäller arbetsmetoder, maskiner och 

anordningar, redskap och utrustning. Även enstaka projektörer eller den styrande gruppen 

kan vara med och delta i det detaljerade skedet av arbetsmiljöplaneringen.  

Det är viktigt också, enligt Per, att både projekteringen och utförandeskedet har en upprättad 

tidplan som möjliggör att man jobbar på ett lämpligt och säkert sätt. Man måste ha goda 

förutsättningar i olika områden för att utföra ett riktigt bra jobb.  

Vi ser, som väntat tidigare att en arbetsmiljöplan var upprättats vid tidig planering och 

projektering i detta projekt och den genomförs sedan genom hela projektet. Under 

byggprocessen kan arbetsmiljöplanen ständigt kompletteras och uppdateras. BAS-P har 

huvudansvar för upprättning av denna arbetsmiljöplan, och BAS-U svarar för dess innehåll, 

uppdatering och genomförande i praktiken.  

 

4.2.3 Bygg- och bruksskedet 

Arbetsplatsutformning och etablering 

Långt innan byggstart deltar projektledaren i de särskilda informationsmöten, och där finns 

som regel, både företrädare för beställaren och konsulterna samt byggledaren och 

huvudentreprenören, där diskuterar de viktiga organisatoriska frågor som relaterar direkt till 

arbetsplatsens planering och utformning, det vill säga planeringen av både befintliga och 

tillfälliga transportvägar, parkeringar, upplagsytor och lossningsplatser, kontor och bodar, 

placering av kranar och antal maskiner, stängsel och grindar, skyddsåtgärder och utrustning 

på arbetsplatsen och i omgivningen, bland annat bygg- och orienteringsskyltar och 

informationstavlor på två olika språk, svenska och engelska, på grund av ett stort antal 

utländska studenter i det här området och även på grund av en blandning av olika 

nationaliteter på byggarbetsplatsen, enligt Per. 
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När vi hade gjort ett besök dit, såg vi en riktig byggarbetsplats, där kommer det att byggas 

snart en ny flervånings kontorshus. I nuläget pågår arbeten med grundkonstruktionen, 

nämligen med formbyggnaden och armeringen. Alla utskjutande armeringsjärn var försedda 

med speciellt skydd. Det är viktigt för att minska riskerna för olycksfall. Hela området var 

avspärrat med ett stängsel och en särskild entré för arbetande personal samt besökare som 

var försedd med grindar med speciell utrustning för ID06 - systemet för elektroniska 

personalliggare i byggbranschen. Ungefär i mitten av arbetsplatsen var en typ av anslagstavla 

med all nödvändig information, en brandsläckare och första hjälpen. Ett skyddsombud i en 

grön hjälm var också där bland den befintliga personalen. Längs kanten av hela 

arbetsområdet var gjort ett antal tillfälliga vägar och trappor av impregnerat virke för 

fotgängare och cyklister. Vid första anblicken såg det ut där mycket noggrant, lugnt och utan 

avsevärda fel, konstigheter och stress.    

Arbetsmiljöaktiviteter och rutiner  

Bland de vanligaste arbetsmiljörutiner och aktiviteter som personalen gör på arbetsplatsen i 

samband med arbetets utförande är KMA - möten, skyddsronder, arbetsberedningar och 

riskhantering, lagbasmöten, andra mindre möten direkt på byggarbetsplatsen.  

KMA - möten där tas det och diskuteras inte bara tekniska frågor men också frågor när det 

gäller några aspekter i deras arbete inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdena. 

Tillsammans med skyddsombud och företrädare för UE och andra deltagare i verksamheten 

utför de veckovis skyddsronder, där går alla deltagare igenom de mest osäkra och riskfyllda 

momenten i deras arbetsprocess. De undersöker fortlöpande de möjliga riskerna och 

samtidigt försöker vidta åtgärder direkt för att förbättra situation i de nästkommande 

aktiviteterna, enligt Stefan.  

De arbetsberedningar som utförs dagligen, hjälper dem att ta reda på arbetsmiljörelaterade 

risker och problem som kan befinna sig i något av arbetsmoment eller även i hela 

arbetsskeden i praktiken. Det innebär ett antal mindre utredningar i varje enskilt 

arbetsmoment eller arbetsskede med avseende på effektivitet och säkerhet i arbetets 

utförande. 

Reguljära arbetsberedningar hjälper dem också att minska potentiella risker och som följd av 

detta olyckor i deras verksamhet och hitta bra metoder och rutiner i den kommande 

arbetsprocessen. Arbetsberedning är en viktig sak när man analyserar ett specifikt 

arbetsmoment, till exempel i fallet med prefabricerade element. Massa av olika problem 

måste lösas, såsom: placering av en kran på ett effektivt och säkert sätt, flyttning av kranen, 

precisering av områden som ska spärras av, erfaren personal som svarar för lossningar med 

mera.  

Lagbasmöte är ett annat sätt att hantera arbetsmiljörelaterade risker och problem på en mer 

detaljerat nivå. Det kan man säga är ett annat sätt för arbetsberedningar, där man kan träffas 

och prata om konkreta detaljer inom ett arbetsmoment, till exempel gör vem vad, när för 

många jobbar i samma tid på samma ställe.  

Säkerhetsfrågan är punkt nummer ett i både lagbasmöten och skyddsronder, enligt Stefan.  
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Samverkan, UE 

Det är för mycket folk redan idag på arbetsplatsen även vid detta skede som gäller 

grundkonstruktionen av hela byggnaden. De jobbar ju tillsammans på samma arbetsplats och 

försöker att ta hänsyn till varandra i varje arbetsmoment. Och alla de har ju bra samverkan i 

detta stadium.  

Efter sommaren blir ännu mer folk i arbetslaget, så kommer verksamheten att få mer olika 

yrkesgrupper snart samt UE, då försöker de alla igen att förse deras verksamhet med en bra 

kommunikation och samverkan på arbetsplatsen, enligt Stefan. 

När det gäller kompetens och engagemang av UE, så är det varierar ju från projekt till projekt, 

beror på typ av arbete samt olika omständigheter, men de har alltid en dialog direkt på 

arbetsplatsen samt på de löpande möten som arbetspersonalen har i den dagliga 

verksamheten. Där diskuterar alla deltagare de specifika frågorna vad gäller arbetsutförande, 

samverkan, risker och säkerhet.  

Vi ser också här att deras verksamhet följs enligt allmänt accepterade metoder och rutiner i 

arbetet, det vill säga de ordnar regelbundna mötena och dagliga arbetsberedningar med 

löpande riskbedömningar och åtgärder samt extra uppmärksamhet på arbetsplatsen, i fall 

med dålig samverkan eller konstigt beteende.  

Vanliga olyckor i denna typ av projekt 

I det här skedet, enligt Stefan, vanligen uppstår finger skärskador, klämskador vid hanteringen 

av tunga formluckor, fall från låg höjd bland annat väggar, ställningar eller bockar samt i fall 

om man snubblar på någonting, till exempel elkablar, spill eller skräp. Så är det därför väldigt 

viktigt att hålla ordning och reda på varje arbetsplats.  

Det är klart att det går ju inte förebygga med sådana mindre skador och olyckor, men tack 

vare sunt förnuft och personligt ansvar för varje deltagare för vad som händer på 

arbetsplatsen, är det möjligt att undvika förekomsten av sådana olyckliga händelser eller 

tillbud, eller åtminstone minska dem i praktiken.  

Det är alltid viktigt att rapportera om händelsen omedelbart i sådana situationer, får man 

aldrig dölja sådana incidenter eller lämna av oriktiga uppgifter. Om man inte bryr sig om dessa 

viktiga saker, då kommer det att bli motsvarande påföljder i form av sanktionsavgifter eller 

böter.   

Fastighetsdrift och underhåll 

Redan i planeringen av ett byggnadsverk bör man alltid ta hänsyn till sådana viktiga aspekter 

som tillgänglighet och anpassning vid kommande drift och underhåll samt funktionalitet av 

alla system under framtida brukande, till exempel system för värme och kyla, ventilation, 

dricksvatten och avlopp, el och belysning, avfallshantering. 

I samband med detta är de husen försedda med speciella tekniska rum och utrymme för olika 

användningar samt för olika aggregat, tekniska anordningar och även maskiner. Så är det 

väldigt viktigt i detta fall för projekteringsgruppen, när man designar något att tänka också på 

det bruksskedet, enligt Per Ericksson, och även hur man hanterar saker under byggskedet, 

speciellt när man hanterar tunga byggelement, massiva dörrar och glasspartier samt stora 
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aggregat. Man ska även ta hänsyn till det kommande serviceskedet. Till exempel, i fall om 

aggregatet går sönder eller vid utbytet av tekniska prylar.  

Vi ser här att arbetsmiljöfrågorna betraktas med avseende på ett senare skede i 

byggprojektet, nämligen användningen och förvaltningen av fastigheten. Här tar man hänsyn 

till arbetsmiljökriterier såsom åtkomlighet, trygghet och ergonomi som gäller löpande 

arbetsutförande i samband med drift, skötsel och underhåll i den färdiga byggnaden.  

 

4.2.4 Kritiska moment som finns eller kan uppstå i denna typ av projekt 

Sprängarbeten  

Sprängningsarbeten har en direkt inverkan i termer av vissa risker och påverkningar på de 

som utför sådan typ av arbete och den omgivande miljön i allmänhet, det vill säga människor, 

transport, andra byggnader och miljö. Det innebär att en vibration och skakning, andra 

störningar och även de sprängda bitarna kan ge stora konsekvenser och innebära omfattande 

skador, i fall när sprängningen går fel.  

Angående detta projekt klagade folk mycket att företaget hade utfört sprängningen så nära 

till andra hus. Sprängningar och skakningar drabbade allas verksamhet i närliggande 

byggnader. Företaget upphörde omedelbart alla aktiviteter med sprängarbetet, sedan 

analyserade de den nuvarande situationen och använde en annan metod för att slutföra det 

återstående arbetet. Det var dyrare och tog lite längre tid för företaget, men de 

hyresgästerna i närliggande hus lugnade ner och fortsatte sin verksamhet som tidigare.  

Trafik- och logistikproblem  

I nuläget trafikproblemet är största problem som berör direkt alla skeden i det aktuella 

projektet. Samma problem finns i området där flera andra projekt är på gång. Och både 

Akademiska Hus och alla de behöver ju försörja sin verksamhet med all nödvändigt material 

och hjälpmedel.  

I detta skede har verksamheten lagom med leveranser, i nästa skede kommer mer lastbilar 

med bland annat betong och Prefab-element. Och det är ganska tajt här i området att komma 

åt med tunga och långa lastbilar direkt till arbetsplatsen, enligt platschefen.  

En bra lösning i detta fall är det en bra planering och samordning av trafikleden och 

leveranser samt ständig kommunikation med andra deltagare i andra projekt i det här 

området. En annan lösning är det att utföra både fasta och tillfälliga avspärrningar i området 

med ökande maskin- och lastbilstrafik och det kan lösa problemet med allmän säkerhet.  

Tredje man 

I det område där det byggs kontorshuset är det väldigt trångt. Runt omkring är de gamla 

byggnaderna och även de nybyggda högskolans byggnader. När som helst på dagen finns det 

här en hel del människor, bland annat studenter, lärare, folk som bor eller arbetar nära samt 

människor som passerar förbi, så kallade tredje man i förhållande till arbetande personal och 

aktiviteter inom bygg i området. Det innebär framförallt att ta upp ännu mer ansvar och risker 

för byggföretag som är verksamma där.  
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De vanligaste åtgärderna i sådana situation, är det naturligtvis stängsel, speciella gångbanor, 

informationsskyltar, tillfälliga avspärrningar samt lastbilsförarnas medvetenhet och 

uppmärksamhet vid lossningar och körningar bakåt vid byggarbetsplatsen.  

Hantering av tunga byggelement 

En av de vanligaste olyckor, som vi pratade om tidigare är klämskador på grund av lossning, 

hantering och montering av tunga byggelement, formluckor, fönster, dörrar och andra stora 

anordningar och aggregat. 

I samband med sådan typ av arbete krävs alltid särskild uppmärksamhet och erfarenhet, såväl 

personlig som teknologisk erfarenhet från tidigare projekt. Ibland går det att använda 

speciella hjälpmedel och utrustning, till exempel robotar. I andra fall är det viktigt också att 

överlämna i tid all nödvändig information och anvisningar från en projekteringsavdelning till 

en produktionsplats, till exempel när det gäller montageordning av tunga byggelement.   

Planering, kvalitet och säkerhet 

Planering är en viktig och central faktor i en normal verksamhet. Som regel börjar ett projekt 

med planering. Redan i det inledande skedet av gestaltningen är det viktigt att skapa ett bra 

projekteringsunderlag för en efterföljande kedja av aktiviteter i ett arbetsflöde. I sin tur är det 

också viktigt med en god planering i produktionsledet. Det innebär löpande 

arbetsberedningar och riskbedömningar i detalj, val av rätta och effektiva metoder, 

kompetent personal och lämpliga arbetsförhållande på arbetsplatsen.   

Först och främst handlar det om kompetenser och personliga egenskaper av platschefen. 

Hans arbete samt erfarenhet och kunskap spelar en viktig roll i planeringen och styrningen av 

tid och resurser i byggskedet. När det gäller en arbetsmiljösamordning är det naturligtvis BAS-

U som svarar för alla frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet i arbetsutförandeskedet. I 

praktiken utförs ofta alla dessa uppgifter och skyldigheter av en och samma person, av en 

platschef.  

Som en följd av detta kan vara verkligen ett effektivt arbete och genomförande av uppsatta 

mål fram i tid, mindre stress och bättre kvalitet, nöjda medarbetare och mindre antal 

potentiella risker som är direkt förknippade med arbetsmiljön.  

Dålig ordning 

En dålig ordning är det vanligaste problemet för varje byggarbetsplats. Många små företag 

eller UE eller själva arbetarna inte bryr sig om iakttagande av sedvanliga regler vad gäller 

ordning och säkerhet.  

Det är både platschefens roll och allas gemensamma ansvar att ordna och styra sin 

verksamhet på så sätt att det ger en normal ordningsföljd och en bekväm och fräsch miljö för 

att utföra alla planerade aktiviteter och eliminering potentiella hälsorisker eller förekomsten 

av olyckor på byggarbetsplatsen.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 
5.1 Mindre ombyggnader och en större nybyggnation 

Arbetsmiljöförhållanden och situation med säkerheten i varje verksamhet, tycks det, beror på 

varje enskilt projekt, det vill säga den typ och volym av arbete som utförs där, samt vilka 

potentiella risker som finns närvarande, deras typer och kvantitet i detta projekt. Därför på 

grundval av detta antagande, kan vi med säkerhet säga att de två mindre Vasakronans projekt 

(P1 och P2) med kontorsanpassningar skiljer sig från det projekt (P3) som tillhör Akademiska 

Hus avsevärt vad gäller arbetsmiljöfrågor och deras hantering i dessa projekt.  

I detta sammanhang, är det mycket viktigt att veta, vad det är för arbeten som redan utfördes 

där eller endast planeras att utföras i alla dessa projekt. Detta kommer att hjälpa oss att 

bättre förstå och ta reda på den skillnaden i tillämpningen och hanteringen av 

arbetsmiljöfrågor och rutiner som finns i alla dessa projekt i praktiken.  

Kontorsanpassningar (P1 och P2) 

Som tidigare nämnts, har vi två små projekt för kontorsanpassning, det är främst ombyggnad 

och förbättring av planlösningar, uppbyggnad av nya mötesrum och pentry, renovering av alla 

WC-rum, alla tak-, vägg- och golvytor samt förbättring av alla installationer vad gäller 

luftkvalitet och belysning.  

Den genomsnittliga tiden för arbete för vart och ett av de två projekten ca 2,5 - 3 månader. 

Total ombyggnadsarea är cirka 1000 kvadratmeter för varje projekt. Baserat på ovanstående 

kan vi säga att dessa projekt är ganska lika i principen, men skiljer sig i arbetsvolymen och 

kostnaden för utfört arbete.  

I samband med detta tar vi ett av dessa projekt (P1, P2) för att jämföra den här typen av 

projekt med en annan, mer omfattande typ av projekt (P3) med avseende på 

arbetsmiljöfrågor vid tidpunkten för deras planering och projektering, genomförande och 

användning. 

Nybyggnation (P3) 

Ett annat projekt som vi granskade är det en helt ny byggnad, kontorshuset. Å ena sidan en 

vanlig stor byggnad i sex våningar, men å den andra sidan byggnaden kommer att byggas i 

enlighet med de andra intilliggande husen på grund av arkitektoniska skäl. Den största 

svårigheten med denna byggnad är dess fasad. Den kommer att utföras i en ovanlig stil, 

liknande arkitekturen av början det senaste århundradet. Grundmaterialet för fasaden är rött 

tegel. Man planerar också att installera stora fönster som är något försänkta i fasadlivet och 

kommer att passa ganska väl med husets fasadyta av rött tegel, och även med fasader av 

närliggande hus.  

Det finns andra centrala aspekter i det här projektet som kan också avsevärt påverka 

arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen, såsom logistik- och transportproblem, 

sprängningar som är förknippade med särskilda risker samt andra mindre problem och 

påverkningar som brukar tas i hänsyn i den här typen av projekt under projekteringsskedet. 
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Projektering 

Samtliga större och mindre arbetsmoment i vilket projekt som helst är väldigt viktiga med 

tanke på överensstämmelse med arbetarskyddet och arbetsmiljön i alla efterföljande delar av 

arbetsprocessen, utförandeskedet och även när det gäller användningen av den färdiga 

byggnaden. I det inledande skedet av planering och design, är det mycket viktigt att skapa en 

bra projektdokumentation till alla efterföljande länkar i en kedja av arbetsflöde både när det 

gäller tekniska frågor och när det gäller kvalitet, miljö och säkerhet. I fall, om det något 

tekniskt fel eller avvikelse uppstår i verksamheten, det kan alltid lösas på något sätt, det är 

bara en fråga om tid och pengar, men om det händer en olycka eller annan obehaglig 

händelse, uppstår det en mängd av problem och konsekvenser för vilken verksamhet som 

helst.  

De mest betydande och omfattande jobb som utfördes i P1 och P2, är installationen och 

förbättringen av ventilationssystem, luftkonditionering, el och belysning. I samband med 

dessa åtgärder utför man ofta rivningsarbeten som i sin tur är direkt kopplade till särskilda 

risker för människohälsa och miljö.  

Planering, projektering och samordning av sådant arbete kräver särskilda kunskaper och 

erfarenhet. Naturligtvis, utformningen av dessa system behandlas av erfarna konsulter och 

designer. För planeringen och styrningen samt koordineringen av alla arbetsmoment och 

rutiner under detta skede ansvarar, i detta fall, en särskild projektledare, det vill säga Reza 

Qasim som är också BAS-P i de här projekten. Han har bra utbildning och har även jobbat som 

energispecialist på Bravida Sverige AB och sedan jobbade upp sig till projektledare hos Ebab 

AB. Som vi kan se, har han tillräckligt med kvalifikationer för att utföra dessa uppgifter. Vi 

tycker att han klarar av med sina uppgifter både som projektledare och BAS-P väldigt bra. 

När det gäller nybyggnation i P3 förutom de alla kriterier som finns i P1 och P2, finns det 

många andra aspekter som måste beaktas i ett tidigt skede av projektering och design, bland 

annat hantering av trafikproblem, säkerhet vid sprängarbeten, ergonomi vid tunga lyft samt 

goda ordning och samverkan på arbetsplatsen.  

Som tidigare nämnts, har Akademiska Hus tillräckligt med kvalificerade personalen i 

byggandet av sådana objekt. Dessutom har de en särskild organisation i sin struktur, som är 

ansvarig endast för frågor som rör direkt arbetsmiljö och säkerhet. Medarbetarna från denna 

organisation deltar också i varje projekt som gör Akademiska Hus. De gör vanligtvis revisioner 

och särskilda kontroller för att ta reda på hur saker och ting är i praktiken.  

När det gäller styrning och samordning av alla aktiviteter i detta projekt, har beställaren en, så 

kallad styrningsgrupp. Den består av tre personer: en projekteringsledare, projektledare (BAS-

P) och en byggledare. Arbetsmiljösamordningen i detta fall utförs av Per Ericksson som har 

ganska lång erfarenhet i sådana typer av projekt och han är BAS-P i det här projektet.  

Så ser vi att Akademiska Hus har gott om olika insatser och resurser för att hantera på ett 

säkert sätt alla nödvändiga aktiviteter och rutiner inom arbetsmiljöfrågor i praktiken. 

Som vi kan se, arbetsmiljösamordning som utförs i projekteringen i alla tre projekt är ganska 

bra. I båda fallen, samordnas projekt av erfarna människor som vet bra sitt jobb. När det 

gäller alla BAS-P, ser vi att de har tillräckligt med erfarenhet och kunskaper för att utföra sina 

uppgifter i sin helhet. De två första projekten med kontorsanpassningar verkar lite mindre, 
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om man tittar på volymen av arbete i jämförelse med det andra projekt som kräver mer tid 

och uppmärksamhet i alla aspekter, bland annat i fråga om arbetsmiljö.  

Därför är de två första projekten leds av endast med en person på samma gång, och denne 

klarar av med sina uppgifter, medan det andra större projekt innebär en styrande grupp för 

att hantera alla uppkommande problem och frågor där, inklusive frågor inom arbetsmiljö och 

säkerhet på arbetsplatsen. Naturligtvis tar det mer resurser, tid och pengar. 

Vi kan dra en sådan slutsats här, ju svårare projekt, desto mer resurser krävs det. 

Upphandling 

När det gäller arbetsmiljöplan, är båda fastighetsbolagen fäster en hel del uppmärksamhet på 

frågor som rör de särskilda risker vid utförande av arbeten på arbetsplatser. De sätter också 

vissa kriterier och krav för att välja entreprenörer.  

Både beställarna har erfarna och kompetenta konsulter och projektörer, de är ganska duktiga 

på att projektera sina projekt. I detta avseende, väljer Vasakronan och Akademiska Hus 

entreprenadform - generalentreprenaden att genomföra sina projekt.  

Produktion 

Arbetsplatserna i de två första projekten (P1 och P2) uppfyller alla arbetsmiljönormer och 

krav, de är försedda med allt som krävs enligt lag. Det finns där all utrustning och hjälpmedel 

som gör det lätt och säkert att utföra sitt arbete utan ytterligare extra belastning eller skada 

för hälsa. Det är bland annat personlig skyddsutrustning, speciella bord för byggskivor och 

skivlyft, professionella dammsugare, bockar och mindre stegar med mera.  

I båda fallen är det arbete som utförs på de övre våningarna i höga byggnader, så i händelse 

av brand, finns det en viss risk för säkerheten för den hela personalen som är verksam där. I 

sådan situation finns det ett behov av att snabbt orientera sig på arbetsplatsen och kunna 

ganska snabbt utföra en nödevakuering i en säker plats. I detta sammanhang finns det alltid 

på arbetsplatsen en orienteringstavla med all nödvändig information bland annat 

utrymningsplan, brandsläckare och första hjälpen. På denna tavla var också all information 

som hänför sig direkt till projektet, det vill säga KMA-planen, samt en del av viktiga listor som 

gäller skyddsorganisation, adresslista, riskanalys och handlingsplan, olika protokoll och själva 

tidplanen för de utförande arbetena. 

Det var lite stressigt och rörigt där, när vårt besök sammanföll med en dag innan den 

slutbesiktningen på P1, så var lite besvärligt för oss att vara där, distrahera och störa folk i 

deras slutliga fas med slutförande av alla arbeten, den slutliga kontrollen av alla system och 

den allmänna rengöringen. 

På arbetsplatsen av det andra projektet (P2) var lite lugnare och renare, det mesta av 

arbetena var redan genomförts och avslutats. Uppenbarligen fanns det en liten stopp i 

arbetsprocessen, då ett arbetsmoment var slutfört, och det andra momentet har inte börjat 

ännu, och de var i väntan på en leverans av några komponenter för ett klimatsystem.  

Vi gjorde två arbetsplatsbesök på båda projekten och genomförde intervjuer där. Båda 

platscheferna har tillräckligt stor erfarenhet från yrkeslivet. De började sina karriärer 



49 
 

underifrån, de började sina karriärvägar som vanliga byggare och utvecklade sina kunskaper 

och färdigheter för att få en högre position. Så de är ganska väl känner sin verksamhet och 

förstår i detalj den hela arbetsprocessen som utförs där. Sådana kunskaper är viktiga och 

nödvändiga, framförallt i det preliminära planeringsarbetet, löpande arbetsberedningar samt 

riskanalysen där man tar hänsyn till alla potentiella risker och problem som kan uppstå i 

verkligheten. Därför sådana grundläggande kunskaper bidrar också till att uppfylla helt och 

hållet rollen som BAS-U.  

Utseendet och utformningen av arbetsplatsen i P3 är redan väl beskrivna i analysdelen.  

Arbetsplatsen såg ut så som det skulle vara gjort med ordentlig planering och utformning och 

med hänsyn till alla nödvändiga regler och rekommendationer. Det var inga konstigheter där.  

På arbetsplatsen möttes vi med platschefen och intervjuade honom. Det visade sig, är han en 

man med ganska stor praktisk erfarenhet i byggbranschen, och liksom tidigare respondenter, 

han vet väl sin verksamhet inuti och uppfyller sin roll både som platschefen och BAS-U ganska 

bra. Han berättade hur man rent praktiskt genomför alla nödvändiga arbetsmiljörutiner och 

aktiviteter som behandlar frågan om arbetarskydd och en trivsam miljö på arbetsplatsen. I 

allmänhet, nämnde han samma viktiga punkter inom arbetsmiljöarbetet som vi redan fick av 

andra BAS-U från tidigare projekt. Bland de viktigaste är KMA- möten, veckovis skyddsronder, 

andra dagliga möten och diskussioner, bra kommunikation och samverkan, ordning och reda 

på arbetsplatser.  

Av detta kan vi dra en sådan slutsats att i praktiken allt ser mer eller mindre detsamma, med 

avseende på ett praktiskt arbete inom arbetsmiljöfrågor. Den största skillnaden här är graden 

av ansvar för ett eller annat projekt, eller även arbetsmoment vid mindre omfattning. Ju 

större omfattningen av det arbete som utförs i projektet, desto större ansvar och mer 

skyldigheter. Följaktligen ännu mer människor som är inblandade i sådana ännu mer 

omfattande projekt, bland annat arbetsledare, plats- och produktionschefer samt 

byggarbetsmiljösamordnare.  

Bruksskedet - kunder i fokus 

Båda bolagen arbetar huvudsakligen med fastigheter som är avsedda för kommersiella och 

statliga organisationer och institutioner, det vill säga lokaler, kontor, butiker, utbildnings- och 

andra offentliga platser. Alla rum och utrymmen i dessa byggnader är potentiella 

arbetsplatser för många andra människor, bland annat politiker, tjänstemän, forskare, 

undervisare, studerande samt all servicepersonal.  

Det är därför mycket viktigt, vid tidig planering av en sådan byggnad alltid överväga husets 

framtida funktioner och möjligheter att skapa gynnsamma förhållanden och komfort för 

framtida hyresgäster direkt på deras arbetsplatser och i den omgivande arbetsmiljön.  

Därför kan det noteras här är det faktum, att allt arbete för uppförande eller förbättring av 

byggnader, alltid under de senaste åren genomförs med hänsyn till de synpunkterna och 

önskemålen av framtida kunder.  

Vasakronan och Akademiska Hus är stora och seriösa företag som försöker inte bara att 

uppfylla alla sina kunders krav, men också aktivt hjälpa dem i detta, att hitta på bra lösningar i 

varje enskilt projekt. Denna princip är nu accepterad av många andra stora företag inom 

fastighetsmarknaden.  
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5.2 Förebyggande åtgärder och förbättringar i arbetsmiljöarbetet 

 
De vanligaste problem som var nämnda av våra respondenter i alla de projekt som vi har 

studerat är det inte tillräckligt bra planering samt ett vårdslöst och slarvigt beteende på 

arbetsplatser.  

Enligt Reza som är projektledaren och BAS-P i Vasakronans projekt, fäster han en hel del 

uppmärksamhet åt bra aktivitetsplanering i sina projekt, i enlighet med honom, en bra 

planering från början leder alltid till den normala arbetsprocessen och ett bra resultat utan 

extra arbeten och kostnader i de senare skedena.  

Även vid god planering och projektering i ett tidigt stadium av projektförberedelser, kan 

något problem uppstå direkt i det produktionsstadiet, där det är mycket viktigt att utföra alla 

arbeten i enlighet med tidsplanen. Härifrån finns det oftast en brist på tid och en hel del av 

stress på arbetsplatsen och som följd av detta en rad särskilda risker för hälsa och miljö.  

Ett vårdslöst och riskbeteende till sin hälsa, andras hälsa och sin arbetsplats kan också leda till 

oönskade risker eller negativa konsekvenser i varje verksamhet. 

I samband med detta, erbjuder vi ett antal förebyggande åtgärder och rekommendationer 

baserade på våra personliga åsikter och erfarenhet till de båda fastighetsbolagen, Vasakronan 

och Akademiska Hus i deras utvecklingsprojekt: 

 Tillämpa och följa de lagar och krav som gäller arbetsmiljö och säkerhet samt arbeta 

systematiskt och förebyggande med en ständig arbetsmiljöförbättring i hela 

verksamheten. Arbetsmiljöarbetet ska ingå i den dagliga verksamheten; 

 Involvera av BAS-U och andra entreprenörer så tidigt som möjligt i byggprocessen. 

Stärka och stödja BAS-P och BAS-U i sina roller genom särskilda kurser, befogenheter; 

 Genom en god planering och rätt inköp av UE kan man minska antalet onödiga 

leveranser, förseningar, oförståelser, andra risker och problem på byggarbetsplatser; 

 God ordning för att minimera risker och onödigt arbete som följer av dålig ordning. 

Ordning och reda skall tas upp vid varje arbetsplatsmöte; 

 Skapa en säkrare arbetsplats med noll olycksrelaterade frånvarodagar. Frånvaron 

medför ofta direkta konsekvenser för verksamheten. Det leder i vanliga fall till ökad 

arbetsbelastning och stress för kollegor; 

 Påverka attityder och säkerhetskulturen genom att informera, utbilda och engagera 

alla i arbetsmiljöarbete samt främja en personlig utveckling i arbetsmiljöfrågor; 

 Vara mer uppmärksamma till era medarbetare, lyssna till dem och utför 

medarbetarsamtal; 

 Vara mer uppmärksamma i arbetsmiljöfrågor i större projekt. 
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5.3 Fördelar med en förbättrad arbetsmiljö i varje verksamhet 

 

 De goda och trivsamma arbetsförhållandena på arbetsplatsen leder till en 

gynnsam och riskfri arbetsmiljö i hela verksamheten. 

 

 Den goda arbetsmiljön på arbetsplatsen leder till en bättre kvalitet. 

 

 Den goda arbetsmiljön på arbetsplatsen leder till en ökad produktivitet 

och lönsamhet samt konkurrenskraft och bra rykte för varje företag. 

 

 Den goda arbetsmiljön på arbetsplatsen leder till mindre risker och andra 

problem och som en följd av detta till mindre onödiga kostnader och en 

bra och stabil ekonomi för varje verksamhet.  
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6. REKOMMENDATIONER 

 
Rekommendationer till fortsätta studier är att fördjupa sig och läsa mer om arbetsmiljön 

eftersom det är en stor och viktig del som ingår i hela byggprocessen. Förståelse och 

kunskaper om arbetsmiljön underlättar arbetslivet i framtiden och är nyckeln för ett 

framgångsrikt arbete.  

Det är ett stort ämne som innefattar olika nyttiga och intressanta delar och de kan därmed 

studeras i en ännu mer större utsträckning. Vi hade inte tillräckligt med tid för att studera och 

redovisa det hela ämnet i sin helhet, och som en följd av detta har vi fokuserat oss på de delar 

som berör bara av frågeställningar i denna uppsats. 
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Bilagor: 

Intervjufrågor angående arbetsmiljö i projektet: (BAS-P) 

1). Din bakgrund? Roll, ansvar och arbetsuppgifter? 

2). Tar ni hänsyn till både kompetens och erfarenhet när det gäller arbetsmiljö vid val av 
projektörer?  

3). Vilka arbetsmiljöfrågor beaktade ni normalt vid arbeten med byggnadsprogram i detta 
projekt? 

4). Vilka speciella arbetsmiljöfrågor har ni behandlat i det aktuella projektet? 

5). Vilka arbetsmiljörisker som finns i projektet både när det gäller byggtiden och den färdiga 

byggnaden? 

6). Vilken upphandlings- och entreprenadform har byggherren valt i det aktuella projektet? 

Och vilken mer används vanligen? 

7). Om arbetet utförs som totalentreprenad, hur ser då byggherren till att olika delar av 
projekteringen samordnas vad gäller arbetsmiljöfrågor?  

8). Vilka krav ställs på den som utför samordningen av arbetsmiljöfrågor under 
projekteringen?  

9). Har byggherren några allmänna rutiner för samordning av projekteringen? 

10). Vilka rutiner har ni för arbetet med AMP? När och vem upprättar den? 

11). Vanligt förekommande hinder eller typiska problem som kan påverka arbetsmiljöarbeten 

och samverkan: 

- vid tidiga skeden i processen (i planeringen och projekteringen); 

-  vid upphandling av entreprenörer, leverantörer och UE; 

-  i byggskedet (samverkan i produktionen arbetsgivare/UE, SAM); 

-  med avseende på arbetsmiljöaspekter under framtida brukande; 

12). Går det att hantera och lösa snabbt de uppkommande problemen? Hur? 

13). Vilka åtgärder tror du skulle hjälpa till att bli av med dessa problem? 

14). Hur använder ni erfarenheterna från detta projekt för att förbättra arbetsmiljö i 
kommande projekt? 
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Intervjufrågor angående arbetsmiljö i projektet: (BAS-U, PC) 

1). Din kompetens, erfarenhet och roll inom arbetsmiljöarbetet i projektet? 

2). Anser ni att ni arbetar i en tillfredsställande arbetsmiljö?  

3). Hur arbetar ni för en bra arbetsmiljö (veckovis), har ni standardiserade metoder? (inom 

planering, val av arbetsmetoder, SAM, skyddsronder mm) 

4). Hur ofta gör ni undersökningar och riskbedömningar? 

5). Vilka är de vanligaste olyckor som kan uppstå i denna typ av projekt? 

6). Har UE tillräckliga kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöfrågor? 

7). Hur kan ni få UE engagerade i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete? 

8). Anser ni att det är god samverkan mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen? 

(arbetsledare, yrkesarbetare och UE) Hur det uppnås? 

9). Vad händer om samverkan inte fungerar? Hur och vad gör man då? 

10). Vanligt förekommande hinder eller typiska problem som kan påverka arbetsmiljöarbeten 

i produktionen? 

11). Har du några förslag på åtgärder som skulle hjälpa till att bli av med dessa problem och 

göra arbetsmiljöarbetet under produktion bättre? 

12). Påverkar arbete för en bra arbetsmiljö företagets ekonomi? 

13). Eventuellt har ni andra projekt hos andra beställare, hur fungerar det där med 

arbetsmiljö och säkerhet? 
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