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Abstract 
Since the early 1980s, several research programs initiated in the construction 
industry with the aim of achieving a better working environment and more co-
determination in the planning of construction projects. Integrated planning (IP) was a 
project carried out in 1985-1988 as a collaboration with Lund University, companies 
in the construction industry and the trade unions in the afore-mentioned area. The 
integrated planning concept was developed and implemented in the construction 
industry in building production. IP is a model for integrating production planning with 
systematic work environment planning and integrating the skills of all participants in 
building production planning from early stage to finish. 
 
The purpose of this study is to assess the extent to which the work environment plan 
is a governing document during the ongoing work environment planning before and 
during construction. Work Environment Act (AML) and its provisions (AFS 1999: 3, 
AFS 2001: 1 and AFS 2015: 4) are governing for the planning of the working 
environment in a construction project. Based on the provisions, the report's research 
questions focus on how and at what stage a work environment plan is established, as 
well as how the model integrated planning is used in the ongoing work environment 
planning prior to construction start and during the production phase. 
 
Of the companies included in the study, three of them, Skanska, Peab and NCC are 
Sweden's largest company and work on a national and international scale. The third 
is INAB, a small company that mainly works nationally. The results show that work 
environment planning starts at an early stage with preventive actions and routines 
during the building construction process and mainly follow the same concept as the 
integrated planning model. 
 
Integrated work environment planning (IWEP) is a model for building production 
planning that can be used in any projects, whatever, its complexity and size. Tallåsen 
is a clear example that shows the work environment plan is a governing document 
during the production phase. More attention should be paid to the OSA (AFS 2015:4) 
by implementing more practical preventive actions to promote a sustainable 
organizational and social work environment. 
 
Keywords: Sustainable building production, Integrated planning (IP), Integrated 
Work Environment Planning (IWEP), Construction Process, Work Environment Act 
(AML), Construction Work (AFS 1999: 3), Systematic Work Environment (SAM, ASF 
2001: 1), Organizational and Social Work Environment (OSA, AFS 2015: 3), Work 
Environment Authority. 
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Sammanfattning  
I början av 1980-talet var det flera forskningsprogram som initierades inom 
byggindustrin med syfte att uppnå bättre arbetsmiljö och mer medbestämmande vid 
planering av byggprojekt. Integrerad planering var ett projekt som genomfördes år 
1985- 1988 i samarbete med Lunds universitet, företag i byggbranschen och de 
fackliga organisationerna i området. Konceptet integrerad planering utvecklades och 
implementerades inom byggindustrin i produktionen. IP är en modell för att integrera 
produktionsplanering med systematisk arbetsmiljöplanering och att integrera 
kompetensen hos alla medverkande i produktion planeringen från tidigt skede till slut.  
 
Syftet med denna studie är att kartlägga i vilken utsträckning arbetsmiljöplanen är ett 
styrande dokument under den löpande arbetsmiljöplaneringen före och under 
byggstart. AML och dess föreskrifter (AFS 1999:3, AFS 2001:1 och AFS 2015:4) är 
styrande för planering av arbetsmiljön i ett byggprojekt. Utifrån föreskrifterna riktar sig 
rapportens forskningsfrågor mot hur och i vilket skede det upprättas en 
arbetsmiljöplan, samt hur modellen integrerad planering används vid den löpande 
arbetsmiljöplaneringen före byggstart och under produktionsskedet.  
 
Av de företag som ingår i studien är tre av dem, Skanska, Peab och NCC Sveriges 
största företag och jobbar inom nationell och i internationell skala. Det tredje är INAB 
en mindre företag som huvudsakligen jobbar nationellt. Resultatet visar att 
arbetsmiljöplanering startar i ett tidigt skede med förebyggande åtgärder och rutiner 
under byggprocessen och i huvudsak följer samma koncept som den integrerade 
planeringsmodellen.  
 
Integrerad arbetsmiljöplanering är en modell för produktionsplanering som kan 
användas i alla projekt oavsett komplexitet och storlek. Tallåsen är ett tydligt exempel 
som visar att arbetsmiljöplanen är ett styrande dokument under produktionsskedet. 
Det behövs mer fokus på OSA (ASF 2015:4) genom att utföra mer praktiska 
förebyggande åtgärder för att främja hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö.  
 
Nyckelord: Hållbar byggproduktion, Integrerad planering (IP), integrerad 
arbetsmiljöplanering, byggprocess, Arbetsmiljölagen (AML), byggnads- och 
anläggningsarbete (AFS 1999:3), systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, ASF 2001:1), 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:3), Arbetsmiljöverket.  
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Förord  
Detta examensarbete omfattar 15hp och är författarens avslutande kurs inom 
byggingenjörsprogrammet vid Mittuniversitet campus Östersund. Utbildningen inriktar 
sig mot hållbart byggande och omfattar 180hp.  
 
Författaren vill tacka handledaren Lars-Åke Mikaelsson och de personer som direkt 
och indirekt har varit inblandade och erbjudit sin erfarenhet och data kring rapportens 
fokus område. Examenarbetet är en del av HåSa- projektet (Hållbart 
samhällsbyggande) som är ett strukturfondsprojekt i samarbete mellan 
Mittuniversitet, och ett antal företag (Skanska, Peab, NCC och INAB med flera) inom 
byggbranschen där Lars-Åke Mikaelsson är delprojektledare.  
 
Arbetet har varit lärorikt och gett författaren ett övergripande perspektiv på 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3, AFS 2001:1 och AFS 2015:4), 
företagens integrerade planerings modeller och rutiner kring den löpande 
arbetsmiljöplaneringen före- och under byggproduktion.  
 
 

/ Mohammad Rasouli, 17 maj 2017 Östersund  
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Ordlista och definitioner  
AML: Arbetsmiljölagen. 
 
AFS: Arbetsmiljöverkets författningssamling.  
 
IP: Integrerad planering.  
 
SAM: Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
OSA: Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 
Taktad projektstyrning: Att göra ett byggmoment i taget med viss yrkesgrupp under 
viss tidpunkt. 
 
Visuell styrning: se figur 7.2 och 7.2.1.  
 
APD-plan: Arbetsplatsdispositionsplan. 
 
AM-plan: Arbetsmiljöplan. 
 
UE: Underentreprenör.  
 
KMA: Kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. 
 
Synergi life- app: En applikation till att rapportera olycksfall via mobiltelefon.   
 
OTR: Olycks- och tillbudsrapportering. 
 
BAS- P: Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projekteringsskeden. 
 
BAS- U: Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. 
 
AMA: Allmän Material- och Arbetsbeskrivning.  
 
VPP: Visuell planering produktion.  
 
AV: Arbetsmiljöverket. 
 
ÅFA: Ånge Fastighets o Industri AB 
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Introduktion  
I början av 1980- talet startade ett antal forskningsprogram inom den svenska 
industrin för att kunna uppnå bättre arbetsmiljö och medbestämmande. Integrerad 
planering genomfördes i form av ett projekt år 1985-1988 i samarbete med Lunds 
universitet, byggbranschen och fackliga organisationer (Söderberg et al, 1989). 
Projektet följdes upp av ett nationellt program kallat ”Korta byggtider” som 
genomfördes 1989-1992  (Mikaelsson, et al, 1992). Modellen Integrerad Planering 
vidareutvecklades och spreds inom byggindustrin.   

Grundtanken med forskningsprogrammet var att kunna uppnå bättre byggproduktion 
baserad på en utvecklad integrerad planeringsmodell. Detta ger möjligheter att 
”integrera kompetensen hos platschefer, byggnadsarbetare och hantverkare i en 
enhetlig grupp som förvaltar en byggprocess från första skedet till dess slut” 
(Mikaelsson & Larsson, 2016). 

Integrerad arbetsmiljöplanering är ett koncept för att kunna integrera 
produktionsplanering med systematisk arbetsmiljöplanering i tidigt skede (Antonsson, 
Ann-Beth, 2007). Byggherren har huvudansvaret för att arbetsmiljöplanen upprättas i 
tidigt skede och ska omfatta hela projektet från början till slut.  
 
Integrerad planering är en modell för att kunna förbättra produktionsplaneringen på 
byggarbetsplatsen. Modellen kan med fördel integreras med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och andra ledningssystem som kvalitets- och miljösystem. Detta 
har positiv påverkan gällande produktion, god hälsa och god miljö. (Mikaelsson, L-Å, 
2016). 
 
Arbetsmiljöplanering är reglerad i arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktar sig till alla 
som bär ansvar för byggnads- och anläggningsarbete och omfattar hela projektet. 
Arbetsmiljöplan skall upprättas i tidigt skede innan byggarbetsplatsen etableras 
(Arbetsmiljöverket, 2017a).  

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en modell som bygger på AML och som 
reglerar hur arbetsgivare och arbetstagare ska kunna samverka för att kunna uppnå 
en tillfredsställande arbetsmiljö samt planera för att förhindra ohälsa och olycksfall på 
arbetsplatsen (Nordstrand, Uno. 2008 ).  
 
Enligt Arbetsmiljöverket (2017)  behöver arbetsgivaren prioritera arbetsmiljöarbetet 
ännu mer för att vända utvecklingen där färre blir sjuka. Detta är bra för både 
arbetstagare och arbetsgivare. I och med detta beslutade arbetsmiljöverket 2015 om 
en ny föreskrift gällande organisatorisk och social arbetsmiljö.  
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Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning arbetsmiljöplaneringen 
kan vara styrande för produktionsplanering för ett byggprojekt. Studien går ut på att 
studera hur och i vilket skede arbetsmiljöplanen upprättas samt hur den integreras 
med andra planer och föreskrifter (AFS 199:3, AFS 2001:1 och AFS 2015:4) samt 
med modellen Integrerad Planering. 

Forskningsfrågor  
Denna studie utgår från följande forskningsfrågor:   

1. I vilket skede upprättas en arbetsmiljöplan i ett byggprojekt och vilka åtgärder 
genomförs på bygget baserade på arbetsmiljöplanen? 

2. Hur integreras arbetsmiljöplanen i produktionsplaneringen före byggstart och 
under produktionsskedet? 

3. Vilka rutiner finns för arbetsmiljöarbetet under produktionsskedet? 
4. Hur kan arbetsmiljöplaneringen samordnas med modellen integrerad planering 

till en modell för integrerad arbetsmiljöplanering? 

Avgränsningar 
Fokusområde när det gäller regler för arbetsmiljöplanering är föreskrifterna AFS 
1999:3, ASF 2001:1 och AFS 2015:4. Rapporten begränsas till hur de fyra företagen 
Skanska, Peab, NCC och INAB jobbar med arbetsmiljöplanen och hur modellen 
integrerad planering kan användas för den löpande arbetsmiljöplaneringen under 
produktionsskedet. Tre av de valda företagen bedriver sin verksamhet både i Sverige 
och internationellt. Det fjärde bedriver sin verksamhet nationellt. Datainsamlingen 
bygger på intervjuer med sakkunniga inom valda områden (Entreprenadingenjör, 
projektingenjör och arbetschef för de valda företagen). 
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Teori  
Arbetsmiljöplanering  
Arbetsmiljön påverkas i hög grad av organisation, ekonomi och kvalitetssystem och 
det är viktigt att ta hänsyn till dess individuella, systematiska, sociala, organisatoriska 
och fysiska dimensioner genom att integrera dessa faktorer med varandra.  

 
Arbetsmiljöplanering skall beaktas och utföras vid byggnads- och anläggningsarbete 
där förutsättningarna alltid förändras. Alla som är med i processen ska vara delaktiga 
i planeringen och få tillräcklig information. Byggherrar, projektörer, arkitekter, 
arbetsgivare, arbetstagare, byggarbetssamordnare, underentreprenörer skall vara 
regelbundet uppdaterade och skapa möjligheter för en god arbetsmiljö redan vid 
planering och projektering av en arbetsplats. Det är viktigt då antalet olyckor och 
arbetssjukdomar är dubbelt så många inom byggbranschen jämfört med andra 
industribranscher. Ett fokus på engagera att byggnadsarbetare genom att följa upp 
arbetsmiljöplaneringen kan öka säkerheten på byggarbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 
2017. B). 

 
Arbetsmiljöplanering styrs av AML och ett antal föreskrifter AFS 1999:3 (Byggnads- 
och anläggningsarbete), AFS 2001:1 (SAM) och 2014:4 (OSA) vilka denna rapport 
kommer att inrikta sig på.  

Arbetsmiljölagens uppgift är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter 
arbetstagare för ohälsa och olycksfall. Detta innebär att det alltid kan ställas krav 
på arbetsmiljö att den ska uppfyllas på alla projekt och vid varje tidpunkt vilket 
regleras enligt AML 2 kap (Bohgard et al, 2010. S. 681). Vidare finns ett antal 
paragrafer som tar hänsyn till: 

 Arbeta i sund och säker miljö 

 Lämplig arbetslokal ur Arbetsmiljösynpunkt 

 Skyddsåtgärder mot olika skador  

 Säkert arbete med maskiner och utrustning  

 Personlig skyddsutrustning  

 Särskild bestämmelse om arbetstider    
 
En arbetsmiljöplan beskriver hur en byggnad och anläggning ska byggas för att 
kunna uppnå en bra arbetsmiljö. Den innehåller regler om ansvariga, vilka risker som 
kan förekomma, förebyggande åtgärder och hur byggarbetsplatsen ska organiseras 
(Arbetsmiljöverket, 2017c).  
 
Arbetsmiljöplanen skall upprättas i tidigt skede redan under planering och 
projektering av byggnad och anläggning. Den ska finnas skriftligt upprättad, innan 
produktionen startar. Den skall sedan utvecklas och anpassas under byggskedet och 
den ska beskriva vad som gäller på byggarbetsplatsen. Alla entreprenörer och UE 
ska göra de riskbedömningar som har betydelse för arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 
2017c).   
 
Enligt Persson, Mats (2013. S. 109). Skall redan vid planering och etablering följande 
punkter beaktas:  

 En trivsam arbetsplats ger ökade arbetsprestationer  

 Etablera så att buller och avgaser undviks i största möjliga mån.  

 Vid etablering i befintliga byggnader beaktas de fackliga kraven, t ex. får 
omklädning och matplats inte vara i samma utrymme 
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 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minimistandard för bodar 

 Möjligheterna till snabb sjukvård, vägar, avstånd, etc. skall undersökas. 
 

Nästan alla byggnads- och anläggningsarbeten kräver en arbetsmiljöplan eftersom 
det förekommer risker. En åtgärdsplan skall vara upprättad utifrån en lista med de 
vanliga förekommande riskerna. Byggherren och Bas-P har huvudansvar och 
byggarbetsmiljösamordnaren har ansvar att samordna arbetsmiljön och 
arbetsmiljöplanens innehåll (Arbetsmiljöverket, 2017c).  
 

Enligt AFS 1999:3 § 12a skall en arbetsmiljöplan alltid innehålla vad anges i A och B.  
A. Beskrivning av vilka regler gäller på byggarbetsplatsen.  
B. Beskrivning hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 

En arbetsmiljö kan variera beroende på hur stort själva projektet är. I detta fall ska de 
lämpliga uppgifterna tas fram.   

C. Gäller för arbetet med särskild förekommande risker för byggarbetsplats.  
D. Ska gälla när arbetet ska utföras på en annan plats där en annan verksamhet 

kommer att pågå samtidigt vilket i detta fall gälla både föreskrifterna AFS 
1999:3 och ASF 2008:16.  

 

Vid byggarbetsplats förekommer ofta många risker, detta på grund av regelbunden 
förändring av förutsättningar som varierar vid dessa arbeten. Riskerna (se Figur 1) 
skall förebyggas genom att varje arbetsgivare tillsammans med arbetstagarna 
bedömer de risker som kan förekomma under arbetet och en åtgärdsplan ska finnas 
tillgänglig när en olycka inträffar(Arbetsmiljöverket, 2017d).   

 
Figur 1. Printscreen från AFS 1999:3 Föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete. Abetsmiljöverket.se. 
 

Som tidigare beskrivits är byggherren den som har yttersta ansvaret, under planering 
och projektering. Bas-P är ansvarig för arbetsmiljösamordning och sammanställer 
underlag som tas fram av de olika projektörerna samt planerar och projekterar utifrån 
arbetsmiljö och säkerhet, under byggskedet eller utförandet. Bas- U har ansvar att 
samordna olika entreprenörers arbete under produktion och se till att de inte skapar 
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risker för varandra. Både Bas-P och Bas- U ska ha utbildning och erfarenhet och 
grundläggande arbetsmiljökompetens och kännedom om arbetsmiljöregler och 
föreskrifterna som gäller för varje arbete (Arbetsmiljöverket, 2017e).  
 
Enligt arbetsmiljöverket (2015) är det på en byggarbetsplats särskilt viktigt med 
regelbundna skyddsronder eftersom det sker ständiga och snabba förändringar med 
många risker. Det är lämpligt att använda checklistor som anpassas för olika 
riskområden. En gång per vecka kan vara lämpligt att gå skyddsrond. Verksamheter 
kan använda sig av ett skyddsrondsprotokoll som är ett hjälpmedel för förebyggande 
åtgärder. Enligt AML, 3 kap §4 och 7 ska både arbetstagare och arbetsgivare se till 
att 

 Allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna 
skyddsregler för arbetsstället utfärdas.  

 De speciella skyddsanordningar som kan behövas tas hänsyn till för vissa 
arbeten.  

 Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv 
eller hälsa, ska han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud.  

 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för att säkerställa att alla följer de 
föreskrifter som gäller på arbetsplatsen. I de fall föreskrifterna inte följs blir 
arbetsgivare tvungna att betala en sanktionsavgift (Arbetsmiljöverket, 2017f).  
Fördelen med sanktionsavgifter är att reglerna följs av fler, färre personer kommer att 
skadas och reglerna har en förebyggande roll att arbetsgivarna blir mer noggrann så 
att reglerna inte försummas. Sanktionsavgiftens storlek varierar som differentierade 
och fasta, vidare finns detaljerad beskrivning vad gäller sanktionsavgiftens storlek i 
AFS 1999:3, samt när och i vilket fall den skall betalas. Differentierade avgifter riktar 
sig mot stora företag som har bättre betalningsförmåga (Arbetsmiljöverket, 2014).  
 

Organisatorisk och social arbetsmiljö  
Föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 
den 31 mars 2016. Syftet med föreskrifterna är att minska arbetsbelastning, arbetstid, 
främja god arbetsmiljö, förebygga risker för ohälsa och kränkande särbehandling 
samt några av nedanstående punkter. Föreskrifterna är anpassade och riktade mot 
alla arbetsgivare och arbetstagare som har ansvar att bedriva dessa föreskrifter. 
Detta på grund av ökade antal arbetssjukdomar under de senaste fem åren. 
Föreskrifterna har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket ligger till grund för 
arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv och har tagits fram i samråd med 
arbetsmarknadens parter (AV, 2016a).   
Arbetsmiljöverket beskriver AFS 2015:4 i två kategorier, ”den organisatoriska 
arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut 
fattas. Den sociala arbetsmiljön hur vi samspelar med och påverkas av de personer 
som finns runt omkring oss, till exempel medarbetare och chefer” (Gunnarsson, Erik., 
Johansson, Mirja., & Stoetzer, Ulrich., 2016. S. 10). 
 
Enligt ASF 2015:4 9 § ska arbetsgivarna se till att fördela arbetsuppgifter och 
resurser och anpassa arbetet på sådan sätt att det inte ger upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning. Arbetsbelastning är en viktig och avgörande faktor om hälsa och 
arbete. Om tillräckliga resurser saknas i ett arbetsmoment som ska utföras, då 
kommer arbetsutförandet att hamna i obalans, vilket i detta fall arbetsgivaren ska 
vara uppmärksam på genom att planera en god och hälsosam arbetsmiljö samt ha 
kännedom hur varje arbetsmoment ska fördelas. I andra fall kan följande exempel ta 
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hänsyn till att kunna förebygga ohälsosam arbetsbelastning (Gunnarsson, Erik., 
Johansson, Mirja., & Stoetzer, Ulrich., 2016. S. 34-37). 

 Minska arbetsmängd  

 Ändra prioriteringsordning  

 Variera arbetsuppgifter 

 Ge möjligheter till återhämtning  

 Tillämpa andra arbetssätt 

 Tillföra kunskaper  
   

Enligt AFS 2015:4 4 § skall krav i arbetet i form av arbetsmängd, svårighetsgrad, 
tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden balanseras för att kunna uppnå en 
hälsosam arbetsmiljö. Det handlar om vad ska göras, hur arbeten ska utföras, i vilken 
typ av fysisk- och psykisk arbetsmiljö yrkesgrupperna jobbar exempelvis, lokal, 
temperatur, luftkvalitet med mera. En annan viktig punkt är resurser för att kunna 
balansera arbetsförhållanden, det kan bestå av kollegor, arbetsinnehåll råd och 
hänvisningar, tid feedback, verktyg och hjälpmedel. Dessa kan integreras i 
organisatorisk och social arbetsmiljö för att undvika ohälsosam arbetsbelastning 
(Gunnarsson, Erik., Johansson, Mirja., & Stoetzer, Ulrich., 2016, S. 34-39).    
 
Tydligt förklarat i de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö enligt 
AFS 2015:4 13 § ska arbetsgivaren se till att kränkande särbehandling inte 
accepteras i verksamheten och det ska vidtas förebyggande åtgärder för att 
motverka inträffandet av kränkande särbehandling under arbetet och skapa en 
tillfredställande arbetsmiljö.  
Med kränkande särbehandling menas att en person behandlas på ett orättvist sätt, 
att riskera att hamna utanför arbetsplanen, och kan leda till allvarlig psykisk ohälsa. 
Kränkande särbehandling påverkar arbetsmiljön och den psykiska hälsan i väldigt 
stor skala och kan pågå under en längre period. Detta skall tidigt uppmärksammas, 
sexuella trakasserier och diskriminering ingår också som kränkande särbehandling.  I 
föreskrifterna 14 § står att arbetsgivaren skall ta fram rutiner för hur kränkande 
särbehandling ska hanteras och rutinerna ska vara kända för alla arbetstagare. Vem 
som tar emot information om att kränkande behandling förekommer, vad mottagaren 
ska göra med informationen och hur personen blev utsatt och hur personen kan få 
snabb hjälp. Syftet med de ovanstående föreskrifterna är att förebygga ohälsa och att 
resultera i en hållbar arbetsmiljö (Gunnarsson, Erik., Johansson, Mirja., & Stoetzer, 
Ulrich., 2016, S. 56-61).   
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Alla företag och arbetsgivare skall se till att skapa förutsättningar för att arbetsmiljön 
hanteras och föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbetes följs. AV har ansvar 
att kontrollera om arbetsgivarna följer föreskrifter för SAM (Sundström, Sune., m fl. 
2011). Enligt AFS 2001:1, §2 skall systematiskt arbetsmiljöarbetet genomföras och 
följas upp i verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. För att 
kunna integrera SAM i produktionsplanering och ledning skall cheferna tydligt 
prioritera till sig i arbetsmiljöfrågor i planering och deras ledarskap roll vilket har en 
positiv effekt att kunna uppnå effektiv produktion (Frick, Kaj., 2013. S. 26).  
 
Inom byggbranschen är det vanligt att ledningssystemet samordnas i ett gemensamt 
system benämnt KMA (Kvalitet, miljö och arbetsmiljö) (Bohgard, et al, 2010. S.640). 
Antonsson, Ann-Beth. (2007. S. 169) beskriver hur systematiskt arbetsmiljöarbete 
kan integreras med andra system. En bra och smidig produktion samt god 
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arbetsmiljö hänger ihop och samverkar med varandra. ”arbetsmiljö- och 
kvalitetsarbete är alltså inte samma sak, men det finns likheter” det vill säga 
arbetsmiljöarbetet styrs av lagar och föreskrifter men kvalitet styrs av standarder och 
kundkrav. Det är företaget som vinner på att integrera arbetsmiljö och kvalitetsarbete 
i företagets verksamhet. Det finns vissa delar av kvalitetssystem ISO 9001:2 000 som 
kan samordnas med arbetsmiljöarbetet och AFS 2001:1 föreskrifter som gäller för 
SAM (Se Bilaga 3).  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har också gemensamma punkter som kopplar 
ihop detta med det ekonomiska systemet d.v.s. en god arbetsmiljö är lönsam för 
företag genom att hushålla med människa som resurs vilket i slutändan ökar 
företagets produktivitet och lönsamheten på ett positivt sätt (Bohgard et al, 2010. S. 
673).  
 

Integrerad planering  
Integrerad planering kan användas som ett verktyg för byggnads- och anläggnings 
projekt. Detta ökar samarbetet mellan platschef och personal som är involverade i 
byggprojektet. Med andra ord hur skall olika planer integreras under byggprocessen 
för att uppnå en hållbar produktion, kvalitet och arbetsmiljö.  
 

Modellen är en cirkulär planeringsmodell med flera återkommande steg (Mikaelsson 
& Larsson, 2016, S. 2). Denna modell är enkel att anpassa till för olika situationer. 
Tanken är att varje byggprojekt eller företag skall kunna använda sina egna rutiner 
och vidareanpassa dem till verksamheten. Modellen kan användas som 
utgångspunkt för att integrera arbetsmiljöplanering. Modellen kan i korthet beskrivas 
enligt följande (Mikaelsson et al, 1992, S. 49):  

 Planeringsmöte med platschef, arbetsledare, produktionsplanerare, 
arbetstagare och skyddsombud.  

 Genomförande av byggstartmöte där riktlinjerna för byggets planering tas upp 

 Regelbundna planeringsmöten som tar upp arbetsmiljöfrågor med mera.  

 Rutiner för avvecklingar och uppföljning där personer utvärderas och får 
lärdomar för kommande projekt.  

 
Figur 2. Integrerad planerings modell (Original IP-modell). Alla delar i arbetsorganisationen är 
kopplade med varandra och har en bra samverkan genom att åstadkomma hållbar integrerad 
planerings modell, ledningsgruppen ligger mitt i och i centrum ligger platschef som en ledande faktor 
(Mikaelsson & Persson, 2016. S. 2).  
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Enlig Mikaelsson et al (1992. S. 47) bygger IP modellen direkt på den lagorganisation 
som traditionellt utgör basen i arbetsorganisationen. Det vill säga arbetstagarnas 
erfarenhet och synpunkter kommer at in i planeringen. För att möjliggöra detta måste 
lagorganisationen integreras med byggets ledningsorganisation.  
Modellen går att anpassa till olika förhållanden. För att uppnå en bättre hållbar 
byggproduktion, arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet och hälsa skall alla faktorer som IP 
modellen representerar integreras och planeringsgruppen skall vara ett hjälpmed att 
knyta samarbetet mellan andra deltagare i projektet (Mikaelsson et al, 1992. S. 47-
48).  

 
Figur 3. Integrerad planering för hållbart byggproduktion (utvecklad modell) (Mikaelsson & Larsson, 
2016. S. 6). 
 

I visa fall kan korta byggtider leda till stora svårigheter med att kontinuerligt styra 
byggprocessen. Varje byggprocess ställer mycket höga krav på organisation och 
samordning där det ofta ska tas hänsyn till korta byggtider. Byggherrarna kan sträva 
efter korta byggtider på grund av höga kostnader för byggkreditiv och tidigare 
färdigställanden för bättre ekonomiskt vinst. I dessa fall kan tidsramar vara den 
styrande faktorn vilket leder till tidspress och stress. Lösningen kan vara bättre 
planering och samordning för god arbetsmiljö (Mikaelsson et al, 1992. S. 7-8).  
 

Enligt Mikaelsson et al (1992. S. 5) kan kortare byggtider leda till problem, men inte 
nödvändigtvis till tidspress. Med hjälp av god planering finns det möjligheter till 
utveckling. Vid slutet av 1980- talet registrerade Bygghälsan (Byggbranschen 
företagshälsovård) att tidspress orsakade en ökning av hälsoproblem som hjärt- och 
magbesvär. Detta på grund av dålig planering och att tidplanen var det styrande 
dokumentet istället för arbetsmiljöplanen. Arbetsledarna har en nyckelroll i 
byggprocessen och hamnar lätt i stressituationer och tar i många fall med sig jobbet 
hem på kvällarna.  
 
I boken ”Bygga inför 2000-talet beskrivs” vad som kan vara negativ påverkan av 
tidspress under byggproduktionsskedet De vanligaste effekterna är (Mikaelsson et al. 
1992. S. 5-6):  
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 Hög arbetsbelastning 

 Arbetsskador  

 Bristande uppmärksamhet  

 Högre sjukfrånvaro  

 Bristande motivation i arbetet 

 Lägre produktivitet och lägre kvalitet på färdiga produkten.  
 

Antal personer som deltar i planeringsmöten kan variera beroende på byggprojekt, 
men vanligtvis deltar platschef, projektledare, planerare, arbetsledare, eventuella UE, 
lagbas och skyddsombud. Vanligtvis hålls möten regelbundet varje eller varannan 
vecka under produktionstiden. ”Tidsplaner och samordning, APD-planer, maskiner 
och hjälpmedel, materielleveranser, arbetsorganisationer och arbetsmiljö är de frågor 
som tas upp på planeringsmöten” (Mikaelsson et al. 1992 S. 50).  
 
Byggmöte styrs enligt regel AB 04 och ABT 06 och tar upp frågor kring tidsplan, 
kostnader, ÄTA -arbeten, ändringar, tilläggsarbete (Byggledarskap, 2014).  
 
Planeringsmöten bör vara korta och effektiva, tidsbegränsade och både muntlig och 
skriftlig information ska meddelas snabbt till alla deltagare på bygget. På så sätt 
integreras arbetsmiljöplanering på byggarbetsplatsen på ett systematiskt sätt. Det är 
viktigt att en integrerad planering kan hantera formell och informell information till alla 
som är inblandade i projektet (Mikaelsson,1992. S. 50).  
 

Enligt föreskriften AFS 2001:1, ska varje företag göra en årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet genom att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet 
med föreskrifterna. Syftet med uppföljning är bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatsen 
under hela projektet. En fördel av uppföljning är att se till att arbetsmiljöarbetet 
integreras i företagens verksamhetssystem (AV, 2015a).   
 
Enligt Mikaelsson et al. (1992, S. 59-60) kan uppföljning göras på många olika sätt. 
Ett sätt att följa upp och förebygga tidspress och stress är att stressen följs upp 
kontinuerligt och att aktörerna själva dokumenterar i form av ”bygglogg” som kan 
sammanställas användas som rutinmässig uppföljning. 
För att kontrollera att arbetsmiljöplaneringen fungerar bra, kan byggarbetsplatsen 
besökas av en inspektör från Arbetsmiljöverket som kontrollerar att arbetsgivare följer 
upp de krav som ställs i arbetsmiljölagen och föreskrifterna för olika arbetsmoment. 
Om arbetsmiljön inte uppfyller kraven kan arbetsgivaren få böter, straff eller 
sanktionsavgifter (AV, 2015b). 
 
All information och olika moment i byggskedet som har betydelse för arbetsmiljön 
skall dokumenteras för att kunna användas och integreras för framtida projekt. 
Dokumentation ska förvaras så länge byggnaden och anläggningen finns kvar (AV, 
2015c). Byggherren kan också bidra till att ordna så att det sker erfarenhetsåterföring 
i tidigt skede från utförandet till projektörer, Bas-p och Bas- U och se till att 
arbetsmiljörisker tas upp på planeringsmöten (AV, 2017a). Enligt Mikaelsson et al. 
(1992, S. 59) är det i början av nya projekt nödvändigt att utnyttja de föregående 
erfarenheterna samt försöka ta med sig lärdomarna till nästa projekt. 
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Metod 
Det finns två olika metoder inom forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Båda angreppsätten är baserade på att ge totalperspektiv och en 
fullständig förståelse vid tolkning av litteratur och insamlade data (Holm, Idar Magne 
& Solvan, Brent Krohn, 1997, S. 76).  
 
Den kvalitativa metoden är ett angreppsätt för att ta fram idéer, tankar och hypoteser. 
Kvalitativa forskningsmetoder är ett hjälpmedel för att kunna öka förståelsen av olika 
processer och mekanismer samt underlätta tolkning av kvantitativa resultat och 
tolkning av relationer mellan olika samband (Bryman,  Alan. 1997, S. 173).   
 
Höst et.al (2006, S, 30) menar att ” Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar, 
intervjuer och är rik på detaljer och nyanser. Kvantitativ data kan bearbetas med 
statistikanalys, medan kvalitativ data kräver analysmetoder som bygger på sortering 
och kategorisering”.  
 
I denna studie används huvudsakligen kvalitativa metoder. Intervjuerna med 
personer inom de fyra företag som dagligen jobbar med arbetsmiljörelaterade frågor 
är exempel på detta.  
 
De metoder som används i denna rapport är litteraturstudier, webbaserade källor, 
tidskrifter, vetenskapliga rapporter och intervjuer med nyckelpersoner i företag. 
Handledarens och författarens egna kunskaper och erfarenheter är viktiga källor som 
nyttjas i vissa delar av rapporten. 
 
För att öka författarens kunskap och förståelse inom forskningsområdet samt som ett 
hjälpmedel att ta fram trovärdig information och besvara forskningsfrågorna har 
litteraturstudier som inriktar sig mot arbetsmiljöplanering och dess krav och 
föreskrifter genomförts.  
 
Enligt Höst et.al (2006, S. 84-85) finns det olika sätt att samla in data i ett 
examensarbete. ”Ett examensarbete kan infatta data som andra samlat in”. I denna 
studie ingår en fallstudie som handledaren genomför inom ramen för HåSa- projektet. 
Det gäller ett ombyggnadsprojekt i Ånge Kommun, (ÅFA- projektet) där en intressant 
modell för integrerad arbetsmiljöplanering tillämpas. 
 
Författaren har tagit del av elektroniska källor exempelvis websidor inom områden 
som berör forskningsfrågorna. Detta gäller framförallt Arbetsmiljöverkets material och 
dess elektroniska källor samt arbetsmiljöföreskrifternas allmänna råd. 
 

Intervjuerna har varit strukturerade och öppet inriktade. De har användas som en 
viktig del av den systematiska datainsamlingen och har utgått från det utarbetade 
frågeschemat (se Bilaga 1) som utgår från forskningsfrågorna (Höst et.al, 2006 S.89-
90 ). 
   
Intervjuerna i denna rapport har varit kvalitativa. Alla intervjuerna spelades in för att 
kunna analysera och säkerställa ett tillförlitligt resultat. Alla frågeställningar har varit 
inriktade mot rutiner och åtgärder kring integrerad arbetsmiljöplanering med 
utgångpunkt från Arbetsmiljöverkets författningssamling som styrande material. 
Respondenterna har gedigen kunskap och många års erfarenhet inom området.  
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Syftet med intervjuerna är att ta fram underlag till en modell för integrerad 
arbetsmiljöplanering som går att använda som en förebild för kommande 
byggprojekt. Under intervjuerna samlades material och information in i form av 
statistik, dokument samt aktuella föreskrifter inom forskningsområdet.  
 
Höst et.al (2006 s. 41-42) menar med reliabilitet ”Tillförlitligheten i datasamlingen och 
analysen med avseende slumpmässiga variationer”. För att öka reliabiliteten, 
säkerställa tillförligheten och hitta svagheter, rapporten granskades av både 
handledaren och student oppositionen. Det är mycket viktigt med hög validitet för att 
säkerställa att resultatet överensstämmer med vekliga förhållanden. Det är viktigt för 
validiteten att använda källor som arbetsmiljöföreskrifter för Byggnads-och 
anläggningsarbete, SAM och OSA (AFS 1999:3, AFS 2001:1 och AFS 2015:4) är 
korrekt citerade och tolkade.  
 

Hög reliabilitet är viktigt för att de insamlade data skall fungera med resultatet på ett 
tillförlitligt sätt (Holm, Idar Magne & Solvan, Brent Krohn, 1997 S. 163). I denna 
studie används triangulering för att stärka reliabiliteten, det vill säga samråd med 
handledaren för kontroll av litteraturstudie, lagar och regler (Arbetsmiljölagar), 
föreskrifter, elektroniska källor, vetenskapliga rapporter och intervju med sakkunniga 
inom arbetsmiljöplanering i byggprocessen (Höst et.al, 2006 s.31).  
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Resultat  

Upprättande av arbetsmiljöplan (Forskningsfråga 1) 
I Arbetsmiljöplanen framgår enligt Maria Doberck (2017) grunder för hur 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och blir på så sätt ett hjälpmedel när företagen ska 
planera verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. 
Arbetsmiljöplanen ska genom en arbetsplatsintroduktion kommuniceras med alla 
som är verksamma på arbetsplatsen. BAS U ansvarar för att alla på arbetsplatsen 
informeras löpande om innehållet i planen, när den anpassas och uppdateras. Den 
senaste uppdaterade planen är också den som ska finnas tillgänglig.  
 

Enligt AML och dess föreskrifter ska en arbetsmiljöplan alltid vara tillgänglig och de 
inblandade i projektet ska läsa genom och förstå. Enligt (Dobreck, 2017) är det viktig 
att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig och att alla som är verksamma på arbetsplatsen 
har möjlighet att läsa och därmed känna till de risker som identifierats och att erbjuda 
lösningar för hur riskerna ska kunna undvikas. 
Byggherren är den som enligt arbetsmiljölagstiftningen tar fram arbetsmiljöplanen 
och styr vem ska vara Bas-U och Bas-P. I tidigt skede samordnar företaget ett internt 
startmöte (se bilaga 4). Under detta skede fördelas vem som gör vad, när det gäller 
olika roller under produktionstiden. Redan under etablering och 
produktionsförberedelserna jobbar de inblandade parterna kring arbetsmiljöfrågor 
(Doberck, 2017).  
 
Innan produktionsstarten jobbar man med arbetsmiljöplanering och riskbedömning. 
Detta beroende på om Peab projekterar själv eller får färdiga handlingar. Det som 
framkommer där ska inarbetas i en arbetsmiljöplan. Vid inköp skall UE komma med 
sin riskhantering. Det ska göras innan produktionsstarten. Arbetsbredningar är 
moment som integreras tillsammans med arbetsmiljöplanering så som byggaktiviteter 
för utförandet av moment, exempelvis utsättning av fönster, då i detta fall både 
kvalitet, miljö som arbetsmiljö skall beaktas. ”Arbetsmiljöplanen uppdateras under 
produktionsförberedelserna med de förutsättningar som blir kända där. Till exempel 
när nya ritningar kommer eller när vi får in riskhanteringar från UE. Gällande 
arbetsmiljöplan följer också med vid beställningar till de som vi upphandlar till 
projekten. För att säkerställa att de känner till Arbetsmiljöplanen innan de påbörjar 
arbeten på projekten hålls projektintroduktionsmöten” (Doberck, 2017).  
 
Under projektets gång arbetas det med projektriskhantering löpande och arbetsmiljö 
finns med på alla agendor. I produktionen hanteras arbetsmiljö på 
platsledningsmöten, UE-möten, arbetsberedningsträffar, veckoplaneringsmöten, 
morgonmöten och byggmöten. Efter dessa möten kan arbetsmiljöplanen behöva 
uppdateras beroende på vad som kommit upp på mötena. Även skydds- och 
miljöronderna kan innebära en uppdatering av AM-planen. Det hålls också 
arbetsplatsträffar ca en gång i månaden där information om AM-arbetet förmedlas”. 
(Dobreck, 2017).  
 
Enligt Peter Burman (2017) jobbar NCC och Peab jobbar på i princip samma sätt 
med arbetsmiljöplanering medan i de flesta fall byggherrens arbetsmiljöplanering inte 
matchar arbetsmiljön med produktionsprocessen. Innan etablering ska Bas-P 
upprätta en arbetsmiljöplan med eventuell riskbedömning. Bas-U ska se till att 
arbetsmiljöplanen är tillgänglig vid etablering. Under produktionsskedet ska en 
regelbunden undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena ske (Burman, 
2017). 
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Enligt Marcus Olofsson vill helst ett litet företag som INAB vara med under 
planeringsskedet för att integrera arbetsmiljöfrågor i tidigt skede under hela projektet. 
Detta gör att entreprenören kan analysera arbetsmiljörisker i tidigt skede och ta fram 
åtgärder för att systematiskt förbättra företagets arbetsmiljöarbete. Ibland är 
entreprenören låst till de handlingar som beställaren upprättat tillsammans med en 
arkitekt/konsult och utformat. Detta kan skapa svårigheter för arbetsmiljöarbetet 
under produktionstiden. Ett exempel på detta är projektet Skiers Lodge i Åre en 
totalentreprenad där INAB önskade vara med under planeringsskedet(Olofsson, 
2017).  
 
Enligt Christina Dalborg har Skanska följande värderingar kring upprättande av 
arbetsmiljöplan och arbetsmiljösäkerhet som går ut på att ingen får göra illa sig på 
byggarbetsplatsen: 
 

 Jobba på systematiskt sätt med säkerhetsfrågor 

 Agera etiskt öppet för att bli bättre tillsammans  

 Alla får komma hem 

 Alla på bygget ska följa Skankas ordnings- och skyddsregler  

 Jobba nära kunden 

 Ge ömsesidig respekt och omtanke  

 Behandla varandra lika  
 
 
Peab använder sig av en arbetsmiljöhandbok som beskriver alla 
arbetsmiljörelaterade frågor exempelvis de mest vanligt förekommande 
arbetsmiljöriskerna under produktionen. Följande är de mest vanligt förekommande 
riskerna enligt Dobreck, 2017): 
 

- Vibration men förekommande på längre sikt det vill säga den negativa effekten 
visar sig senare i tiden.  

- Skador på händerna och fingrar vid egen hantering av handhållna maskiner 
och verktyg, 

- Halkolyckor som beror på brist på sandning, istäckta trappor i ställningar, isiga 
betongytor och presenningar 

- Ansiktsskador på grund av att slang, stropp eller armeringsjärn (nät) lossnat 
eller släppt vid kapning och sprättat upp i ansiktet.  

  
För att Peab ska kunna förebygga alla typer av risker, ska yrkesarbetarna vara med 
på arbetsbredningsträffen och delaktiga i arbetsmiljöplaneringen samt komma med 
synpunkter hur de vill utföra olika arbetsmoment för att uppnå bättre arbetsmiljö, 
produktion och kvalitet.  
Om allvarliga personskador inträffar under produktionen görs en intern 
tillbudsrapportering i Peabs IT system OTR (Olycks- och tillbudsrapportering) för att 
kunna ha en statistik över vad är mest föreframkommande arbetsmiljörisker som 
kopplat till att förbättra SAM. Det gäller även för UE/Se på Peabs arbetsplatser och 
upprättas på arbetsplatsen och närmsta chef är ansvarig (Doberck, 2017). 
 
Olyckor ska anmälas till arbetsmiljöverket och försäkringskassan (Dobreck, 2017). I 
princip har Skanska samma metod för rapportering av risker i verksamhetens 
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system. Riskerna följer i stort sett samma mönster på olika byggen (se bilaga 5) som 
ett exempel mest förekommande risker, tillbud och observationer.  
 
Följande figur (Figur 4) visar ett exempel på Peabs rutiner vid tillbud och olycka:  

 
Figur 4. Peabs rutin vid tillbud- och olycksrapportering (Skålander, J. & Boberg, T. 2016).  

 

NCC använder sig av olika metoder för rapportering av tillbud, olyckor och 
observationer. Alla medarbetarna har tillgång till en applikation Synergi life– appen, 
Detta ger möjlighet att rapportera olycksfall direkt på byggarbetsplatsen under 
produktion. Vid allvarliga personskador finns en skyddsorganisation, vilka personer 
ringer, vem är talesman och så vidare. Denna information upprättas i samband med 
när en ny byggarbetsplats etableras och sätts upp på anslagstavlan på 
byggarbetsplatsen i bodarna. Arbetsmiljöingenjören är den som ska ringas för 
rådgivning, sedan anmälan till polis och Arbetsmiljöverket (Burman, 2017). 
 
INAB har tagit bort ackordsarbete, detta gör att personalen trivs, och de erfarna 
yrkesarbetarna blir kvar. Det ger en hälsosam arbetsmiljö vilket resulterar i bättre 
kvalitet och bättre ekonomi. En bra och trivsam arbetsmiljöplanering minskar 
arbetsmiljörisker samt sjukskrivningar. De mest vanligt förekommande olyckorna och 
riskerna under produktionen enligt Markus Olofsson (2017) kan kategoriseras enligt 
nedan: 
 

 Trafikolyckor till- och från jobbet  

 Arbetsmaskiner skador  

 Fall från låg höjd vid dålig uppmärksamhet 

 Halka  
 

Generellt innehåller en arbetsmiljöplan 13 punkter (se Figur 1) på risker som är 
vanligt förekommande och entreprenören är alltid skyldig att stämma av. Vidare kan 
det detaljeras baserat på ett specifikt arbetsmoment, ofta hantering av kemikalier och 
produkter som innehåller kemiska ämnen, ergonomi, specialhjälpmedel för 
nödutrymning, hot och våld, stress och vibrationer som en arbetsmiljöplan ska 
innehålla för varje projekt som Peab bedriver. Arbetsmiljöplanens innehåll kan 
förändras under projektets gång (Dobrek, 2017).  
 
Enligt Olofsson, Markus (2017) upprättas arbetsmiljöplan av entreprenören eller i 
vissa fall upprättas tillsammans med beställaren. Vidare vissa moment kan ändras 
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under produktionstiden det vill säga arbetsmiljöplanen är ett anpassningsbart 
dokument.  
 
 

Integrering av arbetsmiljöplanen i produktionsplaneringen 

(Forskningsfråga 2)  
Peab jobbar ständigt med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och att 
medarbetarnas hälsa och säkerhet anpassas under hela produktionen. Därmed 
ansvarar cheferna för att åstadkomma en god arbetsmiljö och arbeta med 
förebyggande åtgärder.  Arbetsmiljöplanens omfattning är varierade beroende på 
projektets omfattning. Samtidigt är den geografiska placeringen en avgörande faktor. 
Det ska tas hänsyn till exempelvis om byggarbetsplatsen är placerad i stadsområde 
med trafik, tåg, eventuella eldragningar och andra aspekter som borde analyseras 
och implementeras i den löpande arbetsmiljöplaneringen under byggprocessen 
(Doberck, 2017).  
 
 
Enligt Burman (2017) menas med integrerad planering arbetsberedning, byggmöte 
och projektmöte. Det är oftast entreprenörens kunskap som kommer under ett 
projektmöte och se till ett arbetsmoment är möjligt utförandemässig. I de flesta fall 
har konsulterna brister om hur ett specifikt arbetsmoment ska utföras i verkligheten. 
Detta beskriver att planeringen är inkopplad och följer principen Integrerad planering 
(Se Figur 3).   
 
God planering och arbetsberedning → god arbetsmiljö → personal trivs bättre → 
mindre arbetsmiljörisker och mindre sjukdomar → personal stannar → bättre kvalitet 
(Burman, 2017).  
 
För att komma fram till att det ovanstående flödet för integrerad planering fungerar 
ska ett antal punkter tas hänsyn till vid arbetsberedning (Dobreck, 2017):  

 Egenkontroller  

 Bedömning av risker under hela projektet 

 Värdera risker på KMA 

 Tänkt på helheten i det som görs  

 Bedömning av avvikelser  
 
För att säkerställa resultatet och komma fram till hållbar integrerad 
arbetsmiljöplanering under produktionsskedet ska både Bas-P och Bas- U ha 
fördjupad förståelse av arbetsmiljöföreskrifter och det ska utföras skydds- och 
miljöronder i tvåveckors intervall beroende på objektens storlek. Alla åtgärdsplaner 
kring arbetsmiljö är platschefens ansvar. Detta kan också kategoriseras som 
förebyggande åtgärder för att undvika sanktionsavgifter.  
 
Vid besök av arbetsmiljöinspektören, tar INAB alltid hänsyn till vad inspektören 
kommer med för synpunkter och förbättringar kring arbetsmiljöfrågor. Under 
produktionstiden skickas de inkommande arbetsmiljöprotokollen till alla att läsa 
genom och integrera förbättringarna i planeringen för arbetsmiljön samt 
implementera dem i företagets verksamhetssystem. Enligt ovanstående beskrivning 
följer INAB föreskrifter för SAM noggrant. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall 
under produktionen (Olofsson, 2017).  
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INAB saknar ett digitalsystem för registrering av tillbud, olycksfall och observationer, 
men använder istället sig av en systematisk arbetsmiljöpärm. I denna ska samtliga 
arbetsmiljöfrågor sparas. INAB strävar efter att leverera arbeten med mycket bra 
kvalitet. Om felaktigt utförda arbetsmoment som orsakas av att yrkesarbetarna ej följt 
arbetsmiljöhänvisningar skall han/hon göra om arbetet för att säkerställa att 
arbetsmiljökraven uppnås och den önskade kvaliteten levereras till beställaren 
(Olofsson, 2017). 
 
För att kunna integrera arbetsmiljöplanen i produktionen före byggstart gäller:  

 Checklista arbetsmiljö vid projektering. Under detta moment jobbar 
projekteringsgruppen med att analysera de risker som kan förekomma under 
produktionsskedet. 

 Alla är viktiga förebilder i säkerhetsarbete. Medarbetarna ska ta hand om 
varandra samt ingripa i vad som ses är riskabelt under olika moment i 
byggprocessen.  

 
Projektet Remonthagen och Tallåsen är ett mycket bra exempel på hur Skanska 
jobbar systematiskt med att integrera arbetsmiljöplanering under produktionen. 
Arbetsmiljöplan upprättas tidigt innan byggstart och ska finnas på arbetsplats när 
markentreprenören påbörjar de första arbetena exempelvis med trädfällning vid 
etablering av arbetsplatsen. Detta för att kunna fånga upp alla risker och komma fram 
till en förebyggande åtgärdsplan. Projektörerna upprättar en checklista (arbetsmiljö 
vid projektering) baserad på arbetsmiljöföreskrifter som omfattar alla delmoment i 
projektet (Se bilaga 7). 

 
Figur 5. Peabs processkarta för arbetsmiljöplanering före byggstart.  

 
För att kunna integrera arbetsmiljöplaneringen före och under produktionen går 
planeringsgruppen genom alla risker som finns eller kan förekomma i senare skeden. 
Det ska göras innan produktionsstarten. Under produktionsskedet ska alla moment 
kontrolleras regelbundet då säga förutsättningarna kan ändras under tiden. För att 



 

19 
 

arbetsmiljöplanering ska samspela med modellen integrerad planering (Se figur 3 
och 9) ska planeringsgruppen vara i med tidigt under projekteringskedet (Olofsson, 
2017).  
 
Genom regelbunden kontroll och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
kommer det kontinuerligt in synpunkter och rapporter via skyddsombuden om 
arbetsmiljöplaneringen. Vid det första planeringsmötet sitter de erfarna medarbetarna 
med och kommer med förbättringssynpunkter kring arbetsmiljö och andra tekniska 
frågor från tidigare projekt som kan implementeras i det nya projektet. En annan 
planeringsåtgärd är att para ihop de som har bredare erfarenhet med yngre utan 
erfarenhet (Olofsson, 2017).   
 
Byggarbetsmiljösamordnarens roll är en nyckel för att kunna uppnå hållbar 
arbetsmiljöplanering. Rollen är en viktig faktor för att kunna främja en sund, säker 
och hälsosam arbetsmiljö i samråd med projektets involverade parter. 
Byggarbetsmiljösamordnaren måste ha rätt kompetens för att kunna hantera 
arbetsmiljöfrågor. Både Bas- U och Bas-P ska ha först en delegering från VD eller 
arbetschef och samtidigt ska de ha gått minst arbetsmiljödiplomering. NCC, Peab 
och Skanska har egna interna utbildningar för sina anställda. För små företag ordnas 
detta via Sveriges byggindustrier. Vidare ska Bas- P ha gått en kompletterande 
utbildning för planeringsdelen (Dobreck, 2017). 
 

Rutiner för arbetsmiljöarbetet under produktionsskedet 

(Forskningsfråga 3) 
Enligt Christina Dalborg (2017) tillämpar Skanska följande rutiner för 
arbetsmiljöarbetet under produktionsskedet: 

 Krav på Arbetsbredning, arbetsmiljöplanen innehåller 13 risker (Se Figur 1). 
Utifrån de riskerna som är aktuella på bygget ska en detaljplanering upprättas 
av särskilt riskfyllda arbetsmoment. Detta är en process som upprättas 
kontinuerligt före byggstart samt under produktionsskedet för att identifiera 
speciella arbetsmiljörisker.  

 Kontinuerlig feedback kring arbetsmiljöplanering och arbetsmiljörisker.  

 Ordning och reda är en viktig faktor som ger möjligheten till att allt 
informations ska vara lätt tillgängligt.   

 Skydds- och miljöronder som sker veckovis och kontrolleras av 
produktionschef och skyddsombud.  

 APD-plan är en viktig faktor för arbetsmiljöplanering. Den visar tydligt hur 
yrkesarbetarna ska ta sig till arbetsplatsen, placering av byggmaterial, bodar, 
fordonstrafik, första hjälpen, återsamlingsplatsen vid olyckshändelse mm 
(Dahlborg, 2017). 
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Figur 6. APD-plan tillgänglig på byggarbetsplatsen på Tallåsen (Skanska).  

 
NCCs rutiner för arbetsmiljö under produktionsskedet är baserade på AV- 
föreskrifterna AFS 1999:3, AFS 2001:1 enligt följande (Burman, 2017): 

 En AM-plan ska upprättas i tidigt skede och ska vara tillgänglig under 
byggprocessen. 

 Arbetsberedning, de yrkesarbetare som ska utföra arbetsmoment ska delta 
och aktivt bidra till att bereda arbetsmomentet ur arbetsmiljö- och 
säkerhetsperspektiv.  

 Checklista, för varje arbetsmoment finns en checklista med eventuella risker 
samt åtgärdsplan 

 Introduktion för nya medarbetare, nya personer som inte deltagit i 
arbetsberedning före arbetet skall alltid introduceras att få en övergripande 
kännedom kring förekommande arbetsmiljörelaterade risker.  

 Tidsplanering, varje byggaktivitet tidsplanernas i god tid. 

 Veckomöte och byggmöte  

 Projektmöte 

 Ordnings- och skyddsregler (se bilaga 9)  

 APD-plan, en bifogad APD- plan i arbetsmiljöplan.  
 

På Skanskas byggen börjar alla möten under produktionsskedet med att jobba 
med säkerhet och arbetsmiljö. Följande punkter är de rutiner som gäller för alla 
Skanskas projekt, omfattningen på rutiner kan förändras och anpassas till det 
specifika projektet (Dahlborg, 2017):  
 
- Säkerhetsintroduktion, starkt kopplad till arbetsmiljöplan och arbetsmiljöfrågor 

för alla som är involverade i projektet (Se bilaga 10). 
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- Morgonmöte, daglig styrning och arbetsmiljöplanering. Mycket fokus på 
arbetsmiljörisker, riskerna kan variers under tiden.  

- Veckomöte eller produktionsmöten, där alla underentreprenörers ledande 
montörer ska vara delaktig på mötet och en av de första punkterna är 
arbetsmiljösäkerhet.  

- Arbetsberedning, där frågor kring arbetsmiljö integreras med produktion (Se 
bilaga 11) 

- Disciplinära åtgärder, vid förseelse eller fusk, ges en muntlig varning. Vid 
fortsättning mer än tre gånger erinran och vid allvarlig förseelse kommer 
personen att avvisas.  

- Säkerhetsstopp, ifall det händer en allvarlig olycka på bygget, Skanska 
stoppar hela bygget. Detta ger möjligheter att gå genom och förebygga 
olycksfallshändelserna att inträffa i framtiden och samtidigt ger det 
inlärningsmöjligheter för alla.  

- Krav på utbildning och behörighet. Exempelvis utbildning i att sätta upp 
ställning, arbeta på hög höjd och at vara kranförare.   

- Taktad planering, en tidsplan som styr utförandet av olika arbetsmoment. 
Fördelen är att varje byggaktivitet utförs under en viss tidpunkt med en viss 
yrkesgrupp, det vill säga inga parallella byggprocesser. Detta resulterar i 
ordning och reda, att kunna jobba ostörd, dessutom hållbar integrerad 
arbetsmiljöplanering med tidsplanen.  

- Visuell styrning/projektering, detta är ett verktyg att underlätta projekteringen. 
Det som ingår i visuell styrning kan beskrivas enligt följande (Skanska, 2016):  

o Eventuella frågor på post- it lappar kring produktion och arbetsmiljö. 
o Projekteringsplan med start- och verkställandetider av olika 

byggaktiviteter   
o Arbetsmöte med olika discipliner  
o Många problem kan lösas direkt vid morgonmöten  
o Större delaktighet och engagemang av alla involverade i projektet 

dessutom bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet. 
 

 
 

 
På arbetsplatsen Tallåsen (Skanska; Figur 7 och 8) finns några anslagstavlor som 
beskriver i detalj den visuella styrningen. Det ska vävas in viktiga möten och 
arbetsmiljöutbildningar, planering vem ska göra olika saker, produktionstidplan och 
mål.  
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Figur 7. Visar visuell styrning på byggarbetsplatsen Tallåsen (Skanska) där alla 
moment under produktion är integrerade.  

 

 
Figur 8. Visar olika mål som ska uppnås under produktionen (Tallåsen, Skanska), för 
att förbättra arbetsmiljö där noll arbetsmiljöolyckor är i fokus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
De rutiner som INAB följer kring arbetsmiljö på projekt Skiers Lodge innebär att   
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skyddsombuden gör regelbunden kontroll att alla arbetsmiljöfrågor efterföljs till 
exempel inom två veckors periodkontroll. Beroende på projektets omfattning kan 
kontrollen ske veckovis.  

 Hälsoundersökning är en rutin eller förebyggande åtgärd mot ohälsa vid längre 
byggtider som inbakas i företagets verksamhet genom att se till att alla trivs 
och mår bra.  

 Medarbetarmöte, där arbetsmiljöfrågor diskuteras (En gång per år). 

 Alla medarbetarna kan påverka sin vardag och ska ha flexibilitet genom att 
anpassa arbetet med privat liv.  

 Alla individer ska synas och få feedback och beröm av både 
produktionsledaren och VD.  

 Riskbedömning för varje moment ska utföras. 
  

INAB har planerat att under byggmöten förhandla att förlänga slutdatumet. Detta för 
att undvika korta byggtider och motverka stress och arbetsbelastning under 
produktionen. INAB vill helst tacka nej till projekt med korta byggtider för att kunna nå 
bra kvalitet, förebygga stress och integrera arbetsmiljön i produktionen. Vid korta 
byggtider är i vissa fall förlusten blir högre än vinsten för företaget (Olofsson, 2017 ). 
 
 
INAB har genomgångar av arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöplanen för alla som är 
involverade i projektet. Detta gör att yrkesarbetarna kan komma med synpunkter. På 
detta sätt kan man förbättra och engagera yrkesarbetarna i arbetsmiljöplaneringen. 
För ett mindre företag som INAB är det oftast VD som har arbetsmiljöansvaret. En 
systematisk arbetsmiljöpärm är tillgänglig och i den finns en lista med uppgifter om 
allvarliga fall av personskador,anmälan till arbetsmiljöverket, uppföljningsmöten 
dagen efter och andra rutiner (Olofsson, 2017). 
 

Modell för integrerad arbetsmiljöplanering 

(Forskningsfråga 4) 
Byggmöten är ett viktigt forum för planering av byggprojekt. Det som Peab gör inför 
ett byggmöte är:  

- Förberedelse, att kunna rapportera  
o Vilka handlingar som gäller  
o  Tekniska frågor  
o Tidplan och resurser, förhinder och störningar  
o Miljö och arbetsmiljö frågor  
o Kvalitet  
o Ekonomi 

 
Arbetschef och platschef deltar i byggmöten beroende på vilken typ av kontrakt som 
gäller. I vissa projekt kallas en entreprenadingenjör in för att stötta projektet med 
administrativa uppgifter. Beställaren är den som styr byggmöten och 
arbetsmiljöfrågor är en viktig rubrik som tas upp under varje byggmöte (Dobrek, 
2017).  
 
Byggmöten är en viktig del under produktionsskedet, där planeringsgruppen har 
möjlighet att diskutera arbetsmiljöfrågor tillsammans med beställaren och andra som 
är involverade i projektet. I projektet Skiers Loge ordnas byggmöten oftast varannan 
vecka, detta beroende på projektets omfattning. Även en extern 
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arbetsmiljösamordnare kan kallas till byggmöten exempelvis från WSP eller Sweco 
som kommer med övergripande syn på arbetsmiljöfrågor eller andra tekniska 
områden (Olofsson, 2017). 
 
Enligt Lars-Åke Mikaelsson (2017) är ÅFA-projektet ett tydligt exempel på hur man 
kan samordna arbetsmiljöplanering med modellen integrerad planering. Projektet är 
en ombyggnad av ett äldreboende i Ånge kommun med kommunens fastighetsbolag 
ÅFA som beställare och generalentreprenör. Ombyggnaden har följts under hela 
produktionsfasen samt delvis under projekteringsfasen av Mikaelsson som forskare i 
HåSa-projektet.  
 
Det som är speciellt med detta projekt vad gäller integrerad arbetsmiljöplanering är 
att en arbetsmiljöplan upprättats i tidigt skede innan någon annan 
produktionsplanering upprättats. AM-planen är upprättad av konsult på beställarens 
uppdrag och är väl förankrad i beställarens och brukarens intentioner. Under 
planeringsmötena deltog projektören som Bas-P och deltog även regelbundet i 
byggmötena.På detta sätt har beställaren fullständig styrning över projekteringen, 
produktionen och arbetsmiljöplaneringen. Byggmöten är huvudfaktor över 
produktionsstyrningen. Byggmöten är ett forum för produktionsplanering där alla 
involverade är med, exempelvis beställaren (generalentreprenör), UE, projektören 
samt brukaren. I dessa bygg- och planeringsmöten tas alla aspekter såsom 
ekonomiska-, juridiska-, produktionsplanerings- och arbetsmiljöfrågor upp under 
dagordningen (Mikaelsson, 2017).  
 
Enligt Bilaga 6 finns det mycket få frågor kring arbetsmiljö i byggmötesprotokollen 
under rubriken arbetsmiljö. Detta på grund av att arbetsmiljöfrågor redan ingår som 
en del i produktionsfrågorna. I fall där arbetsmiljörelaterade frågor inte besvarats 
under byggprocessen tas de upp på byggmötena. Mötena handlar mycket om 
samordning, det vill säga hur samordnas exempelvis rör- och elentreprenörer. Alla 
berörda aktörer sitter på mötet och resultatet blir en samordning i form av integrerad 
planering. Det innebär att lösa produktionsfrågor med de som är berörda och 
medverkar vid samordningen. Alla frågor diskuteras direkt på mötet, ÄTA- arbete, 
extra kostnader, tidplanen och andra aspekter. Detta kan beskrivas som en bra och 
flexibel modell för integrerad arbetsmiljöplanering enligt Figur 9. 

 
För att stötta NCC:s chefer och alla involverade i projekt, har NCC tagit fram en 
åtgärdsplan för organisatorisk och social arbetsmiljö för att förebygga ohälsa på 
arbetsplatsen med hänsyn till ASF 2015:4. En riskbedömningsmall med 15 olika 
risker finns tillgänglig. Riskbedömningen görs av ansvarig chef med respektive 
arbetsgrupp och den följs upp regelbundet minst en gång per år (Se bilaga 12). 
Tillsammans med åtgärdsplan för OSA finns en handlingsplan och processkarta 
avseende kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier. Där beskrivs 
detaljerat (Se bilaga 13) vilka hjälpmedel och vilka personer man kan komma i 
kontakt med enligt följande:  

 Kontakt med HR, arbetsmiljöingenjör, facklig representant eller 
företagshälsovården.  

 Tell me-funktion ger möjligheten att vara anonym. Finns på Starnet (NCC:s 
intranät) 

 Kan föra över till dagbok 

 Arbetsgivare har alltid en skyldighet att agera och vidta åtgärder.  
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Det finns en utbildning (Arbetsmiljödiplomering) för de som ska ha ett ansvar i 
projektet. I den utbildningen ingår en dag kopplat till AFS 2015:4. Detta för att 
personal ska ha kompetens om vad den innebär och att kunna hantera den. Det 
ligger också på respektive individ att meddela sin chef om personen upplever ohälsa 
relaterad till den sociala arbetsmiljön (Burman, 2017).  
 
Vad gäller Peab satsar man på utbildning, fördelning av arbetsuppgifter och att det 
finns tillräckligt med resurser för att klara av de arbetsmoment som ska utföras under 
produktionen inom ordinarie arbetstider (Doberck, 2017). Peab har följande rutiner att 
hantera ohälsa relaterade till OSA: 

 Arbetsberedning  

 Arbetstider  

 Kränkande särbehandling  
 
Peab har en metod som kallas VPP (Visuell planering Produktion). Den omfattar tre 
möten med olika deltagare där en av agendapunkterna är hur personalen mår 
(Dobreck, 2017). Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en viktig del under 
produktionsskedet, Peab jobbar med att chefens ledarskap och beteende skall vara 
av stor betydelse för trivsel, engagemang och för att OSA integreras i 
arbetsmiljöplanen i produktionen. Detta kräver kunskaper, undersökningar och 
resurser om vilka ohälsofaktorer som är kopplade till organisatorisk och social 
arbetsmiljö (Dobreck, 2017). 
 
INAB engagerar sig och tar ansvar för yrkesarbetarnas psykiska ohälsa. 
Medarbetarmöten är en rutin för att diskutera frågor kring organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Alla yrkesarbetarna uppmuntras att samarbeta med varandra genom att 
skapa en sund social arbetsmiljö. Om två medarbetare inte matchar varandra 
beteendemässigt placeras de att utföra olika arbetsmoment med olika roller. Detta 
diskuteras vidare under medarbetarmöten där man tar upp vilka de avgörande 
faktorer är som påverkar att två personer inte matchar varandra under ett 
gemensamt arbetsförhållande. Ett projekt med distanserad geografisk placering kan 
ifrågasättas om yrkesarbetarna inte har möjlighet och kan pendla eller flytta tillfälligt. 
Projekt Skiers Lode är ett exempel på detta. (Olofsson, 2017).  
 
I Peab sker integrerad arbetsmiljöplanering i tre steg s´(Se Peabs processkarta Figur 
5):  
Förberedelse: ta fram alla underlag till exempel ritningar, monteringshänvisningar 
och extra checklistor. 
Planering under produktionen: detta sker tillsammans med dem som utför 
arbetsmomentet som gör slutplaneringen med vidare uppföljning under 
byggprocessen.    
Morgonmöte: en snabb genomgång med ansvariga på byggarbetsplatsen, UE, 
platschef, lagbasar, ledande montörer och involverade byggarbetare för att lyfta upp 
eventuella arbetsmiljörisker som kan förekomma.  
 
Peab använder sig av planering vid arbetsberedningsträffar och startmöten med de 
som ska utföra arbetsmomentet. Rutinerna under produktionstiden och 
arbetsledningen är nyckelfrågor under produktionsskedet när det gäller att integrera 
arbetsmiljöfrågor.  
 Vidare har de projektrisker som ska bedömas löpande, beroende på vilka handlingar 
och förändringar som kommer in, samt andra arbetsmiljörelaterade frågor fångats 
upp och diskuterats vid varje morgonmöte (Dobreck, 2017).  
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Skydds- och miljöronder är rutiner där arbetsmiljö- och miljöfrågor integreras med 
produktionsplanering och sker löpande beroende på projektets storlek. Varje vecka 
under intensiva perioder, medan det under perioder med mindre farliga aktiveter 
genomförs var 14:e dag under hela projekttiden.  
 
En bra arbetsmiljöplanering påverkar produktionsplaneringen, det vill säga en hållbar 
integrerad arbetsmiljöplanering resulterar i bättre kvalitet och bättre ekonomi. Detta 
kan göras genom att engagera byggnadsarbetare under dagliga uppföljningar av 
arbetsmiljöfrågor, arbetsberednings- och morgonmöten samt genom att ta fram 
åtgärder för aktiviteter som innehåller viss del risker med farliga byggmoment eller på 
annat sätt påverkar arbetstagarnas hälsa (Dobreck, 2017). 
 

 
 
Figur 9. Modell för integrerad arbetsmiljöplanering där Arbetsmiljöverkets föreskrifter är styrande för att 

integrera arbetsmiljön med produktionsrelaterade frågor.  
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Diskussion  
Upprättande av arbetsmiljöplan 
Resultatet visar att en gemensam punkt som bör lyftas fram är att entreprenörer 
borde vara delaktiga under projekteringsskedet. Oftast är byggherrens 
arbetsmiljöplan bristfällig. Entreprenörens delaktighet ger möjlighet till att 
arbetsmiljöarbetet organiseras mot att förebygga ohälsa och olycksfall samt att 
arbetsmiljöföreskrifter efterföljs.  
 
Stora företag jobbar bättre och mer systematiskt med upprättande av 
arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöfrågorna. Detta på grund av deras statistiska 
underlag. Detta gör att företaget ständigt kan förbättra och integrera olika åtgärder 
med arbetsmiljöfrågor i hela verksamhetssystem för att ha god kännedom om olika 
risker, framställa bättre riskanalyser, förebygga ohälsa och olycksfall samt följa upp 
arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3, AFS 2001:1 och ASF 2015:4).  
 
Projektet Tallåsen representerar en mycket bra integrerad 
arbetsmiljöplaneringsmodell via arbetsmiljö till kvalitet, miljö och ekonomi. Resultatet 
visar att alla fyra företag systematiskt arbetar med de centrala aktiviteterna i ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete och med den upprättade arbetsmiljöplanen för att 
uppnå en säker arbetsmiljö under produktionen. Detta görs genom detaljerad 
undersökning, riskbedömning, åtgärdsplan och regelbundna kontroller för att 
säkerställa att processen ger önskade resultat. 
 
De vanligt förekommande riskerna följer nästan samma mönster på 
byggarbetsplatserna. Skanska, Peab och NCC har system för att kunna rapportera 
de inträffade arbetsmiljöriskerna. Fördelen med detta är dels att kunna ta fram en 
åtgärdsplan och samtidigt nyttja riskerna som lärdomar inför kommande projekt och 
att implementera i den löpande arbetsmiljöplaneringen. Enligt resultat och teori ska 
arbetsmiljöplanen alltid innehålla 13 särskilda risker. De valda företagen har rutiner 
och handlingsplaner för att förebygga dessa risker. En annan stor fördel med att 
kunna hantera och förebygga arbetsmiljörisker är yrkesarbetarnas engagemang och 
delaktighet under arbetsbredningsträffen. Yrkesarbetarna har mycket kunskap och 
erfarenhet av arbetsmiljörisker då dessa är direkt kopplade till det dagliga 
produktionsarbetet.  
 

 

Integrering av arbetsmiljöplanen i produktionsplaneringen  
Produktionsfasen är den viktigaste perioden i ett byggprojekt och chefernas roll och 
ansvar är avgörande för att integrera arbetsmiljöplaneringen i den löpande 
produktionsplaneringen. En god arbetsmiljö kan uppnås genom att upprätta en tydlig 
handlingsplan som går att lätt anpassa till arbetsmiljöförhållanden i byggprocessen. 
Morgonmöten är moment som främjar regelbundet informationsflöde mellan de som 
är berörda i ett byggprojekt. Detta ger bättre möjlighet att kunna integrera 
arbetsmiljöplanen under produktionsskedet. Resultatet blir att yrkesarbetarnas 
engagemang att förebygga olycksfall och ohälsa förbättras.  
 
Skanskas säkerhetsintroduktion (Bilaga 10) är en bra modell för att ge en bra inblick 
över arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Denna kan användas som en förebild. 
Många anställda har inte tillräcklig kännedom om vad en arbetsmiljöplan innefattar. 
En annan faktor som bör beaktas är arbetsmiljösamordnarens ansvar för att främja 
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god arbetsmiljö. Denne kan kontrollera arbetsmiljöföreskrifter som underlag och se till 
att företagen jobbar ständigt genom att integrera organisatorisk och sociala 
arbetsmiljö i produktionsplaneringen. I fokus ligger AFS 1999:3 och AFS 2001:1 
medan de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
ännu inte är tillräckligt integrerade i planeringen.  
   
 

Rutiner för arbetsmiljöarbetet under produktionsskedet 

I sort har NCC, Skanska och Peab gemensamma generella och specifika rutiner som 
är förankrade i företagets verksamhetsplanering. Skanskas arbetsmiljöplanering 
ligger ett steg över de andra företagen och visuell projektstyrning, taktad planering 
och workshop är sådana exempel. Huvudsyftet med rutiner är att förebygga ohälsa 
och olycksfall samt uppfylla beställarens krav. Det som både beställaren och företag 
behöver ta hänsyn till är att ta fram tillgängliga och utförbara rutiner kring 
organisatorisk och social arbetsmiljö.   
 

Modell för integrerad arbetsmiljöplanering 
Byggmöten och morgonmöten ger möjligheten att kunna lyfta upp viktiga punkter 
kring säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och många andra moment. Oftast är platschef, 
projektledare och samtliga UE medverkande. Det skulle kunna vara smart att 
involvera några erfarna yrkesarbetare att komma med synpunkter kring 
arbetsmiljöfrågor av de praktiska momenten under byggproduktionen.  
 
Byggmöten kan vara ett viktigt forum för integrerad arbetsmiljöplanering. ÅFA-
projektet är ett bra exempel på att arbetsmiljöplanen kan ligga till grund för 
produktionsplaneringen som sedan följ upp löpande på byggmötena.  
 
Resultaten visar att företagen inte kommit tillräckligt långt när det gäller utförbara 
handlingsplaner, checklistor, riskbedömningar och rutiner för att kunna förebygga 
ohälsa för organisatorisk och social arbetsmiljö. NCC har tagit fram en övergripande 
åtgärdsplan för OSA under produktion. Detta visar att NCC har tagit hänsyn till 
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (AFS 2015:4) och har möjlighet att implementera 
dessa i byggproduktionen. Organisatorisk och social arbetsmiljö kan främja 
produktiviteten och kreativiteten i en verksamhet. Dessutom minskar ohälsa och 
kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Suntarbetsliv har presenterat fyra olika 
checklistor som innehåller detaljerad riskbedömning och introduktion för OSA, 
arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Dessa kan anpassas till 
olika arbetsplatser med fokus att förebygga den psykosociala arbetsmiljön 
(Suntarbetsliv, 2017).  
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Slutsatser  
Fallstudierna speglar en sammanhängande bild av integrerad arbetsmiljöplanering 
och visar att modellen går att använda i praktiken. Integrerad arbetsmiljöplanering 
kan vara en form av investering som styr mot hållbar byggproduktion med hjälp av 
arbetsmiljöplanen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som styrande dokument. 
 
Företagens olycksfalls-, observations- och tillbudsrapporteringssystem är verktyg att 
kunna förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla har ej tillgång till dessa 
system. Det gäller speciellt små företag. NCC:s Synergi life- appen är tillgänglig för 
alla inom företaget, medan äldre personal har svårigheter med att använda den på 
grund av appens komplexitet.  
 
Följande åtgärder kan och bör tillämpas på de flesta byggarbetsplatser:  

 Riskbedömning av alla förekommande byggaktiviteter.  

 Säkerhetsintroduktion  

 Arbetsberedning  
o Checklistor  

 Taktad Planering 

 Visuell projektstyrning  

 Regelbundna planeringsmöten (Morgonmöte, veckomöte och byggmöte) 

 Fysiska- och psykiska arbetsmiljöronder. 

 Genomgång av ordnings- och skyddsregler. 

 Regelbunden feedback mellan yrkesgrupp och ledningsgrupp. 

 Hälsoundersökning  
 
Studien visar att integrerad arbetsmiljöplanering bör kunna användas i alla projekt 
oavsett komplexitet, storlek och geografisk placering. Tallåsen är ett tydligt exempel 
som visar att arbetsmiljöplanen är ett styrande dokument och att arbetsmiljöfrågor 
starkt beaktas under varje byggmoment.  
 
ÅFA- projektet beskriver en tydlig bild av byggmöten som forum för samordning, av 
integrerad arbetsmiljöplanering. Fördelen med denna modell är att direkt kunna lösa 
arbetsmiljö- och produktionsfrågor med de som är berörda och medverkar vid 
samordningsmötena. 
 
Det behövs mer fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö genom att se till att 
medarbetarna blir sedda av chefen och ledarna. Det ska finnas möjligheter att ge 
feedback och ta emot feedback. Det ska finnas genomförbara och tillgängliga 
hjälpmedel för alla medverkande i ett byggprojekt. NCC har en tydlig plan som kan 
användas som förebild. Tell me-funktionsverktyget borde vara tillgängligt för alla på 
bygget. Det ska främja flexibilitet för medarbetarna i viss grad för att kunna anpassa 
arbetet med vardagen.   
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Förslag till fortsatta studier 
För att främja en hälsosam arbetsmiljö under produktion behövs fördjupad forskning 
inom området integrerad arbetsmiljöplanering.  
 
Djupare undersökningar krävs kring de forskningsfrågor, som berör brister kring den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) under produktionsplaneringen. 
Det krävs mer tillämpad forskning genom att se om hur företagen i praktiken jobbar 
med att implementera de nya föreskrifterna i arbetsmiljöplanen.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor  
I vilket skede upprättas en arbetsmiljöplan i ett byggprojekt och vilka åtgärder genomförs på 
bygget baserade på arbetsmiljöplanen? 

Under produktionsförberedelse kommer entreprenören att få ett kontrakt med färdiga 
handlingar där arbetsmiljöplanen ingår. I detta fall är byggherren den som enligt 
arbetsmiljölagstiftning ta fram arbetsmiljöplanen och styr vem ska vara Bas-U och Bas-P. 
I tidigt skede samordnar företaget ett internt startmöte Under detta skede fördelas vem 
som gör vad, gäller olika roller under produktionstiden. Redan under etablering och 
produktionsförberedelse jobbar de inblandade parterna kring arbetsmiljöfrågor (Doberck, 
Maria, 2017).  
Innan produktionsstarten jobbar de med arbetsmiljöplanering och riskbedömning. Detta 
beroende på om Peab projekterar själv eller får färdiga handlingar. Vad framkommer där ska 
inarbetas i en arbetsmiljöplan. Vid inköp skall UE komma med deras riskhantering, det ska 
göras innan produktionsstarten. Arbetsbredningar är de moment som integreras tillsammans 
med arbetsmiljöplanering så som byggaktivitet för utförandet av moment, exempelvis 
utsättning av fönster, då i detta fall både kvalitet, miljö och arbetsmiljö skall beaktas. Vidare 
”Arbetsmiljöplanen uppdateras under produktionsförberedelser med de förutsättningar som 
blir kända där. Till exempel när nya ritningar kommer eller när vi får in riskhanteringar från 
UE. Gällande arbetsmiljöplan följer också med vid beställningar till de som vi upphandlar till 
projekten. För att säkerställa att de känner till Arbetsmiljöplanen innan de påbörjar arbeten 
på projekten hålls projektintroduktionsmöten.  
Under projektets gång arbetas det med projektriskhantering löpande och arbetsmiljö finns 
med på alla agendor. I produktionen hanteras arbetsmiljö på platsledningsmöten, UE-möten, 
arbetsberedningsträffar, veckoplaneringsmöten, morgonmöten och byggmöten. Efter dessa 
möten kan arbetsmiljöplanen behöva uppdateras beroende på vad som kommit upp på 
mötena. Även skydds- och miljöronderna kan innebära en uppdatering av AM-planen. Det 
hålls också arbetsplatsträffar ca en gång i månaden när information om AM-arbetet 
förmedlas”. (Dobreck, Maria, 2017).  

 
Hur integreras arbetsmiljöplanen i produktionsplaneringen före byggstart och under 
produktionsskedet? 

 
Vilka rutiner finns för arbetsmiljöarbetet under produktionsskedet? 

 
Rutiner under produktionsskedet: 

 Krav på Arbetsbredning, arbetsmiljöplanen innehåller 13 risker (se figur 1 ). Utifrån 
de riskerna som är aktuella på bygget ska en detaljplanering upprättas av särskilt 
riskfyllda arbetsmoment. Detta är en process som upprättas kontinuerligt före 
byggstart samt under produktionsskedet för att identifiera speciella arbetsmiljörisker.  

 Kontinuerlig feedback kring arbetsmiljöplanering och arbetsmiljörisker.  

 Ordning och reda är en viktig faktor som ger möjligheten till att allt informations ska 
vara lätt tillgängligt.   

 Skydds- och miljöronder som sker veckovis och kontrolleras av produktionschef 
och skyddsombud.  

 APD-plan är en viktig faktor för arbetsmiljöplanering. Den visar tydligt hur 
yrkesarbetarna ska ta sig till arbetsplatsen, placering av byggmaterial, bodar, 
fordonstrafik, första hjälpen, återsamlingsplatsen vid olyckshändelse mm (Dahlborg, 
Christina, 2017). 

 
Morgonmöte: en snabb genomgång med ansvariga på byggarbetsplatsen, UE, platschef, 
lagbasar, ledande montörer och involverade byggarbetare för att lyfta upp eventuella 
arbetsmiljörisker som kan förekomma.  



 

 

Peab använder sig av planering vid arbetsberedningsträffen, startmöten med de som ska 
utföra arbetsmomentet, vilka är rutinerna under produktionstiden och arbetsledningen är en 
huvudnyckel under produktionsskedet att jobba med att integrera arbetsmiljöfrågor.  
 Vidare har de projektrisker som ska bedömas löpande beroende på vilka handlingar och 
förändringar som kommer in och arbetsmiljörelaterade bitar fångas upp och diskuteras vid 
varje morgonmöte (Dobreck, Maria, 2017).  
 
Skydds- och miljöronder är rutiner där arbetsmiljö- och miljöfrågor integreras med 
produktionsplanering och sker löpande beroende på projektets storlek, varje vecka under 
intensiva perioder medan under perioder med mindre farliga aktiveter skydds- och 
miljöronder genomförs var 15 dag under hela projekttiden.  
En bra arbetsmiljöplanering påverkar regelsystemet det vill säga en hållbar integrerad 
arbetsmiljöplanering resulterar i bättre kvalitet och bättre ekonomi exempelvis att engagera 
byggnadsarbetare under daglig uppföljning av arbetsmiljöfrågor, arbetsberednings och 
morgonmöten genom att ta fram åtgärder för aktiviteter som innehåller viss del risker med 
farliga byggmoment eller påverkar arbetstagarnas hälsa (Dobreck, Maria, 2017).  

 
NCCs rutiner kring arbetsmiljö under produktionen är baserade på AV föreskrifter AFS 
1999:3, AFS 2001:1 enligt följande (Burman, Peter, 2017): 

 En AM-plan ska upprättas i tidigt skede och ska vara tillgänglig under byggprocessen. 

 Arbetsberedning, de yrkesarbetare som ska utföra arbetsmoment ska delta och aktivt 
bidra till att bereda arbetsmomentet ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.  

 Checklista, för varje arbetsmoment finns en checklista med eventuella risker samt 
åtgärdsplan 

 Introduktion för nya medarbetare, nya personer som inte deltagit i arbetsberedning 
före arbetet skall alltid introduceras att få en övergripande kännedom kring 
förekommande arbetsmiljörelaterade risker.  

 Tidsplanering, varje byggaktivitet tidsplanernas i god tid. 

 Veckomöte och byggmöte  

 Projektmöte 

 Ordnings- och skyddsregler (se bilaga 9)  

 APD-plan, en bifogad APD- plan i arbetsmiljöplan.  
 
Alla möten under produktionsskedet börjar med att jobba med säkerhet och arbetsmiljö. 
Följande punkter och beskrivning är de rutiner som gäller för alla Skanskas projekt, 
omfattningen på rutiner kan förändras och anpassas till det specifika projektet (Dahlborg, 
Christina, 2017): 
 

- Veckomöte eller produktionsmöten, där alla underentreprenörers ledande montörer 
ska vara delaktig på mötet och en av de första punkterna är arbetsmiljösäkerhet.  

- Arbetsberedning, där frågor kring arbetsmiljö integreras med produktion (Se bilaga 
11) 

- Disciplinära åtgärder, vid förseelse eller fusk, ges en muntlig varning. Vid fortsättning 
mer än tre gånger erinran och vid allvarlig förseelse personen kommer att avvisas.  

- Säkerhetsstopp, ifall det händer en allvarlig olycka på bygget, Skanska stoppar hela 
bygget. Detta ger möjligheter att gå genom och förebygga olycksfallshändelserna att 
inträffa i framtiden och samtidigt ger inlärningsmöjligheter för alla.  

- Krav på utbildning och behörighet. Exempelvis utbildning på att sätta ställning, arbeta 
på hög höjd och at vara kranförare.   

- Taktad planering, en tidsplan som styr utförandet av olika arbetsmoment. Fördelen är 
att varje byggaktivitet utförs under en viss tidpunkt med en viss yrkesgrupp, det vill 
säga inga parallella byggprocesser. Detta resulterar i ordning och reda, att kunna 
jobba ostörd, dessutom hållbar integrerad arbetsmiljöplanering med tidsplanen.  

- Visuell styrning/projektering, detta är ett verktyg att underlätta projekteringen. Vad 
som ingår i visuell styrning kan beskrivas enligt följande (Skanska, 2016):  

o Eventuella frågor på post- it lappar kring produktion och arbetsmiljö. 



 

 

o Projekteringsplan med start- och verkställandetider av olika byggaktiviteter   
o Arbetsmöte med olika discipliner  
o Många problem kan lösas direkt vid morgonmöten  
o Större delaktighet och engagemang av alla involverade i projektet dessutom 

bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet. 
 

På arbetsplatsen finns några anslagstavlor som beskriver i detalj den visuella styrningen. 
Det ska vävas in viktiga möten och arbetsmiljöutbildningar, planering vem ska göra olika 

saker, produktionstidplan och mål.  
.  
 
Enligt Olofsson, Markus (2017) upprättas arbetsmiljöplan av entreprenören eller i vissa fall 
upprättas tillsammans med beställaren. Vidare vissa moment kan ändras under 
produktionstiden det vill säga arbetsmiljöplanen är ett anpassningsbart dokument.  
På projekt Skiers Lodge rutiner som följs av INAB kring arbetsmiljö är:  

 Skyddsombuden gör regelbunden kontroll att alla arbetsmiljöfrågor efterföljs till 
exempel inom två veckors periodkontroll. Beroende på projektets omfattning kan 
kontrollen ske veckovis.  

 Hälsoundersökning är en rutin eller förebyggande åtgärd mot ohälsa vid längre 
byggtider som inbakas i företagets verksamhet genom att se till att alla trivs och mår 
bra.  

 Medarbetarmöte, där arbetsmiljöfrågor diskuteras (En gång per år). 

 Alla medarbetarna kan påverka sin vardag och ska ha flexibilitet genom att anpassa 
arbetet med privat liv.  

 Alla individer ska synas och få feedback och beröm av både produktionsledaren och 
VD.  

Riskbedömning för varje moment ska utföras.  
 
För att kunna integrera arbetsmiljöplaneringen före och under produktionen går 
planeringsgruppen genom alla risker som finns eller kan förekomma i senare skeden. 
Det ska göras innan produktionsstarten. Medan under produktionsskedet alla moment 
skall kontrolleras regelbundet, det vill säga förutsättningar kan ändras under tiden. För 
att arbetsmiljöplanering ska samspela med modellen integrerad planering se figur 3ska 
planeringsgruppen vara  med tidigt underprojekteringskedet (Olofsson, Markus, 2017). 
 

 
Hur integreras arbetsmiljöplanen i produktionsplaneringen före byggstart och under 
produktionsskedet? 
Enligt Burman, Peter (2017) menas med integrerad planering arbetsberedning, byggmöte 
och projektmöte. Det är oftast entreprenörens kunskap som kommer under ett projektmöte 
och se till ett arbetsmoment är möjligt utförandemässig. I flesta fall har konsulterna brister om 
hur ett specifikt arbetsmoment ska utföras i verkligheten. Detta beskriver att planeringen är 
inkopplad och följer principen Integrerad planering se figur 3.   
 
För att säkerställa resultatet och komma fram till hållbar integrerad arbetsmiljöplanering 
under produktionsskedet ska både Bas-P och Bas- U ha fördjupa förståelse av 
arbetsmiljöföreskrifter samt skyddsombuden utföra skydds- och miljöronder i ett tvåveckors 
intervall beroende på objektens storlek. Alla åtgärdsplaner kring arbetsmiljö är platschefens 
ansvar. Detta kan också kategoriseras som förebyggande åtgärder för att undvika 
sanktionsavgifter och är skyddsombudens ansvar att se till byggarbetsplatsen uppfyller 
kraven enligt arbetsmiljöverkets författningssamling för (AFS 1999:3, AFS 2001:1 och AFS 
2015:4). Vid besök av arbetsmiljöinspektören, tar INAB alltid hänsyn till vad inspektören 
kommer med för synpunkter och förbättringar kring arbetsmiljöfrågor. Under produktionstiden 
skickas inkommande arbetsmiljöprotokollen till alla att läsa genom och integrera 
förbättringarna i planeringen för arbetsmiljön samt implementera dem i företagets 
verksamhetssystem. Enlig ovanstående beskrivning INAB följer föreskrifter för SAM 



 

 

noggrant, syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall under produktionen (Olofsson, Markus, 
2017).  
 
ÅFA projektet är ett tydligt exempel för att kunna samordna modellen integrerad planering. 
Projektet har följts under hela produktionsfasen samt delvis under projekteringsfasen. Det 
som är speciellt med detta projekt vad gäller integrerad arbetsmiljöplanering är att en 
arbetsmiljöplan upprättats i tidigt skede innan någon annan planering anpassas i 
produktionsprocessen. AM-planen är väl förankrad i ÅFAs intentioner och under 
planeringsmöten projektören Bas-P hade regelbunden medverkan under byggmöten. 
Företaget bygger i egen regi, i detta fall gäller en general entreprenad där ÅFA är både 
beställare och generalentreprenör samt Tyréns som projektör. I och med detta har företaget 
fullständig styrning över projekteringen och produktionen. Byggmöten är huvudfaktor över 
produktionsstyrningen. Byggmöten är ett forum för produktionsplanering där alla involverade 
är med exempelvis beställaren (generalentreprenör), UE, projektören samt brukaren. I dessa 
bygg- och planeringsmöten tas alla aspekter såsom ekonomiska, juridiska, 
produktionsplaneringsfrågor och arbetsmiljöfrågor upp under dagordningen (Mikaelsson, 
Lars- Åke, 2017).  
 
Enligt bilaga 6 finns det inga frågor kring arbetsmiljö i byggmötesprotokollen under rubriken 
arbetsmiljö. Detta på grund av att arbetsmiljöfrågor redan ingår som en del i 
produktionsfrågorna. I fall där arbetsmiljörelaterade frågor inte besvarats under 
byggprocessen tas de upp under byggmöten. Detta handlar mycket om samordning, det vill 
säga hur samordnas exempelvis rör- och elentreprenör osv. Alla sitter på mötet och tar fram 
en samordning, vilket kallas integrerad planering. Integrerad planering innebär att lösa 
produktionsfrågor med de som är berörda och medverkar vid samordningen. Alla frågor 
diskuteras direkt på mötet, ÄTA- arbete, extra kostnader, tidplanen och andra aspekter. 
Detta kan beskrivas med en bra och flexibel planeringsmodell som den integrerade 
planeringsmodellen enligt figur 9 (Mikaelsson, Lars-Åke, 2017).  
 

 
1. Hur kan en arbetsmiljö påverka organisation, ekonomi, kvalitet och regelsystem? 
 

God planering och arbetsberedning → god arbetsmiljö → personal trivs bättre → mindre 
arbetsmiljörisker och mindre sjukdomar → personal stannar → bättre kvalitet (Burman, 
Peter, 2017). 
 

 
2. Vilka olyckor och sjukdomar är de vanligt och mest förekommande under produktionen?  

– Vibration men förekommande på längre sikt.  

– Skador på händerna och fingrar vid egen hantering av handhållna maskiner och 
verktyg,  

– Halkolyckor som beror på brist på sandning, istäckta trappor i ställningar, isiga 
betongytor och presenningar  

– Ansiktsskador på grund av slang, stropp eller armeringsjärn (nät) lossnat eller släppt 
vid kapning och sprättat upp i ansiktet.  

 
Trafikolyckor till- och från jobbet  

 

 

 
 

 
3. Hur engagerar ni byggnadsarbetare att följa upp arbetsmiljöplanen?  

INAB engagera sig och tar ansvar för yrkesarbetarnas psykiska ohälsa. Medarbetarmöten 
är en rutin för att diskutera frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Alla 



 

 

yrkesarbetarna uppmuntras att samarbeta med varandra genom att skapa ett sund social 
arbetsmiljö. Ifall två medarbetare inte matchar varandras beteende mässigt, då placeras 
dem att utföra olika arbetsmoment med olika roller. Detta vidare diskuteras under 
medarbetarmöten och ifrågasätter vilka de avgörande faktorer som påverkar att två 
personer inte matchar varandra under ett gemensamt arbetsförhållande. Ett projekt med 
distanserad geografisk placering kan ifrågasättas genom att vilka yrkesarbetarna har 
möjlighet och kan pendla eller flytta för tillfälligt, projekt Skiers Lode är ett exempel på 
detta. (Olofsson, Markus, 2017). 
 

4. Vad har ni för plan om ifall allvarliga personskador inträffar? 

För att Peab ska kunna förebygga alla typer av risker, ska yrkesarbetarna vara med 
på arbetsbredningsträffen och delaktiga i arbetsmiljöplaneringen samt komma med 
synpunkter hur de vill utföra olika arbetsmoment för att uppnå bättre arbetsmiljö, produktion 
och kvalitet.  
I fall allvarliga personskador inträffar under produktionen görs en intern tillbudsrapportering i 
Peabs IT system OTR (Olycks- och tillbudsrapportering) för att kunna ha en statistik över vad 
är mest föreframkommande arbetsmiljörisker som kopplat till att förbättra SAM. Det gäller 
även för UE/Se på Peabs arbetsplatser och upprättas på arbetsplatsen och närmsta chef är 
ansvarig. 
Följande olyckor ska anmälas till arbetsmiljöverket och försäkringskassan (Dobreck, Maria, 
2017). I princip har Skanska samma metod för rapportering av risker i verksamhetens 
system. Riskerna följer i stort sett samma mönster och är liknade på olika bygge.  
Resultatet visar att NCC använder sig av olika metoder för rapportering av tillbud, olyckor 
och observationer. Alla medarbetarna har tillgång till en applikation Synergi life– appen, 
Detta ger möjlighet att rapportera olycksfall direkt på byggarbetsplatsen under produktion. 
Vid allvarliga personskador finns en skyddsorganisation, vilka personer ringer, vem är 
talesman och så vidare. Denna information upprättas i samband med när en ny 
byggarbetsplats etableras och sätts upp på anslagstavlan på byggarbetsplatsen i bodarna. 
Arbetsmiljöingenjören är den som ska ringas för rådgivning, sedan anmälan till polis och 
Arbetsmiljöverket (Burman, Peter, 2017). 

Nödläge, checklistor för alla arbetsplatsolyckor. Larmlistor, Återsamlingsplats och rapport 
via företagen internsystem (Dahlborg, Christina, 2017).  

5. Hur anpassas arbetsmiljö vid gällande arbetsförhållande?  

För att säkerställa resultatet och komma fram till hållbar integrerad arbetsmiljöplanering under 
produktionsskedet ska både Bas-P och Bas- U ha fördjupa förståelse av 
arbetsmiljöföreskrifter samt skyddsombuden utföra skydds- och miljöronder i ett tvåveckors 
intervall beroende på objektens storlek. Alla åtgärdsplaner kring arbetsmiljö är platschefens 
ansvar. Detta kan också kategoriseras som förebyggande åtgärder för att undvika 
sanktionsavgifter och är skyddsombudens ansvar att se till byggarbetsplatsen uppfyller 
kraven enligt arbetsmiljöverkets författningssamling för (AFS 1999:3, AFS 2001:1 och AFS 
2015:4). Vid besök av arbetsmiljöinspektören, tar INAB alltid hänsyn till vad inspektören 
kommer med för synpunkter och förbättringar kring arbetsmiljöfrågor. Under produktionstiden 
skickas inkommande arbetsmiljöprotokollen till alla att läsa genom och integrera 
förbättringarna i planeringen för arbetsmiljön samt implementera dem i företagets 
verksamhetssystem. Enlig ovanstående beskrivning INAB följer föreskrifter för SAM noggrant, 
syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall under produktionen (Olofsson, Markus, 2017).  

Daglig anpassning. Hela tiden fokus på risker (Dahlborg, Christina, 2017). 



 

 

6. Vilka stöd och resurser kan både Bas-P och Bas- U använda för att hålla sig uppdaterad 
genom att beakta arbetsmiljö risker? 

Se fråga 5. Utbildning, arbetsmiljödiplomering, RAM, regional arbetsmiljösamordnare, 

Ledningssystem (Dahlborg, Christina, 2017).  

 

7. Finns det någon typ av skyddsrondsprotokoll som ni avvänder er av? 

Ja, skydds- och miljöronder i ett två veckors intervall beroende av objektens storlek (Dahlborg, 
Christina, 2017). 

8. Hur förebygger ni att undvika sanktionsavgifter vilken typ av sanktionsavgift gäller för ert 
företag?  

400,000 kr, alla ska ha läst på regler, skydds- och miljöronder (Dahlborg, Christina, 2017). 

9. Enligt föreskrifter för SAM hur följer och genomför verksamheten för att kunna förebygga 
ohälsa och olycksfall under produktionen? 

UE ska ha lämnat sin riskbedömning, följa företagets ledningssystem (Dahlborg, Christina, 
2017). 

 

10. Hur Jobbar ni med att integrera kvalitet med arbetsmiljö? hur påverkar kvalitet? 

Arbetsberedning se bilaga 9 arbetsberedning (Dahlborg, Christina, 2017). 

11.  Hur ofta har ni byggmöte vilka brukar vara deltagare och vilka områden tas upp?  

En gång per månad (Dahlborg, Christina, 2017).  

 Säkerhetsfrågor 

 Myndighetsfrågor 

 Arbetsmiljö 

 Kvalitet  

 Ekonomi  

 Miljö  

 Hållbarhet mm.  

Deltagare:  

- Ombud- projektchef 
- Produktionschef  
- Projekteringsgrupp 
- Projektledare kund  
- + ombud 

12.  Kräver Organisationen att byggarbetsmiljösamordnaren ska ha kompetens? och hur 
jobbar de med arbetsmiljöfrågor? 

Byggarbetsmiljösamordnarens roll är en nyckel för att kunna uppnå hållbar 
arbetsmiljöplanering att kunna främja en sund, säker och hälsosamt arbetsmiljö i samråd 



 

 

med projektets involverade parter. Byggarbetsmiljösamordnare måste ha rätt kompetens för 
att kunna hantera arbetsmiljöfrågor. Både Bas- U och Bas-P ska ha först en delegering från 
VD eller arbetschef och samtidigt ska de ha gått minst arbetsmiljödiplomering. NCC, Peab 
och Skanska har egna interna utbildningar för sina anställda, medan för små företag ordnas 
detta via Sveriges byggindustri. Vidare ska Bas- P ha gått en kompletterande utbildning för 
planeringsdelen (Dobreck, Maria, 2017). Byggarbetsmiljösamordanare ska utses för alla 
byggnads- och anläggningsarbeten oavsett komplexitet och storlek (Byggherre, 2016). Enligt 
de intervjuade företagen ska Bas- P och Bas- U ha en lämplig utbildning, kompetens och 
erfarenhet. Oftast kommer också byggherren med samtliga krav.  

13. Vad finns för rutiner kring skyddsanordning och skyddsutrustning? 

Säkra arbetsmetoder (Dahlborg, Christina, 2017). 

14. Hur jobbar ni med Organisatorisk och social arbetsmiljö? Innehåller arbetsmiljöplanen 
AFS 2015:4 för att förebygga risker för ohälsa och kränkande särbehandling?  

För att stötta NCC:s chefer och alla involverade i projekt, har NCC tagit fram en åtgärdsplan 
för organisatorisk och social arbetsmiljö för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen med 
hänsyn till ASF 2015:4. En riskbedömningsmall med 15 olika risker finns tillgänglig. 
Riskbedömningen görs av ansvarig chef med respektive arbetsgrupp som följs upp 
regelbunden minst en gång per år se bilaga 12. Tillsammans med åtgärdsplan för OSA finns 
en handlingsplan och processkarta avseende kränkande särbehandling, diskriminering och 
trakasserier. Där beskrivs detaljerat (se bilaga 13) vilka hjälpmedel och vilka personer man 
kan komma i kontakt med enligt följande:  

 Kontakt med HR, arbetsmiljöingenjör, facklig representant eller företagshälsovården.  

 Tell me-funktion ger möjligheten att vara anonym. Finns på Starnet (NCC:s intranät) 

 Kan föra över till dagbok 

 Arbetsgivare har alltid en skyldighet att agera och vidta åtgärder.  

 
Förutom utbildning (Arbetsmiljödiplomering) för de som ska ett ansvar i projektet. I den 
utbildningen ingår en dag kopplat till AFS 2015:4. Detta för att personal ska ha kompetens 
om vad den innebär och att kunna hantera i det mån den är möjligt. Det ligger också på 
respektive individ att meddela sin chef om personen upplever ohälsa relaterad till den sociala 
arbetsmiljön. Förutom utbildning fördelas arbetsuppgifter och tillses att Peab har tillräckligt 
med resurser för att klara av de arbetsmoment som ska utföras under produktionen inom 
ordinarie arbetstider. Detta gäller personal utanför byggprojekt. 
Peab har följande rutiner att hantera ohälsa relaterade till OSA: 

 Arbetsberedning  

 Arbetstider  

 Kränkande särbehandling  

 
Byggprojekten har en annan metod som kallas VPP (Visuell planering Produktion). Det 
omfattar tre möten med olika deltagare där en av agendapunkterna är hur personalen mår 
(Dobreck, Maria, 2017). Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en viktig del under 
produktionsskeden, Peab jobbar med att chefens ledarskap och beteende skall vara av 
värdefull betydelse för trivsel och engagemang för att OSA integreras i arbetsmiljöplanen i 
produktion. Detta kräver kunskap, undersökning och resurser om vilka ohälsofaktorer som är 
centraliserade och är inkopplade inom områden för organisatorisk och social arbetsmiljö 
(Dobreck, Maria, 2017). 
 
INAB engageras sig och tar ansvar för yrkesarbetarnas psykiska ohälsa. Medarbetarmöten 
är en rutin för att diskutera frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Alla 
yrkesarbetarna uppmuntras att samarbeta med varandra genom att skapa en sund social 
arbetsmiljö. Ifall två medarbetare inte matchar varandra beteendemässigt, då placeras dem 
att utföra olika arbetsmoment med olika roller. Detta vidare diskuteras under 



 

 

medarbetarmöten och ifrågasätter vilka de avgörande faktorer är som påverkar att två 
personer inte matchar varandra under ett gemensamt arbetsförhållande. Ett projekt med 
distanserad geografisk placering kan ifrågasättas om yrkesarbetarna har möjlighet och kan 
pendla eller flytta tillfälligt. Projekt Skiers Lode är ett exempel på detta. (Olofsson, Markus, 
2017).  

15. Vad har ni för plan att förebygga arbetsbelastning?  

Friskvårdtimma varje vecka, arbetsberedningar, workshop takter, skydds- och miljöronder 

(Dahlborg, Christina, 2017).   

16.  Har SAM någon påverkan vad gäller kvalitet och organisationens kvalitetssystem? 

Se fråga ett. 

Genom att kontrollera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer in 
regelbundit synpunkter och rapport via skyddsombuden kring arbetsmiljöplanering samt den 
systematiska arbetsmiljöpärmen som ett kompletterande dokument för kontroll och 
uppföljning. Vid första planerings mötet sitter de erfarna medarbetarna med hela gruppen 
och kommer med förbättringssynpunkter kring arbetsmiljö och andra tekniska områden av 
tidigare projekt som kan implementeras i nya projekt. En annan plan är att kategorisera 
personer genom att para ihop de som har bredare erfarenhet med yngre utan erfarenhet 
(Olofsson, Markus, 2017).   

 

17. Har ni någon modell för integrerad arbetsmiljöplanering? 

Se 3 första frågorna.  

18. Hur påverkar korta byggtider arbetsmiljön, hur bemöter ni svårigheter som förekommer 
under korta byggtider? Vilka svårigheter är vanligt förekommande? 

INAB har tagit bort ackordsarbete. Detta gör att personal trivs, de erfarna yrkesarbetarna 
blir kvar samt ges hälsosam arbetsmiljö vilket resulterar i bättre kvalitet och bättre 
ekonomi. En bra och trivsam arbetsmiljöplanering minskar arbetsmiljörisker samt 
sjukskrivningar (Olofsson, Markus, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Frågeformulär  
 
I vilket skede upprättas en arbetsmiljöplan i ett byggprojekt och vilka åtgärder genomförs på 
bygget baserade på arbetsmiljöplanen? 
 
Hur integreras arbetsmiljöplanen i produktionsplaneringen före byggstart och under 
produktionsskedet? 
 
Vilka rutiner finns för arbetsmiljöarbetet under produktionsskedet? 
 
Hur kan arbetsmiljöplaneringen samordnas med modellen integrerad planering till en modell 
för integrerad arbetsmiljöplanering? 

 
Hur kan en arbetsmiljö påverka organisation, ekonomi, kvalitet och regelsystem? 

 
Vilka olyckor och sjukdomar är de vanligt och mest förekommande under produktionen?  

 
Hur engagerar ni byggnadsarbetare att följa upp arbetsmiljöplanen?  

Vad har ni för plan om ifall allvarliga personskador inträffar?  

Hur anpassas arbetsmiljö vid gällande arbetsförhållande?  

Vilka stöd och resurs både Bas-P och Bas- U kan använda för att hålla sig uppdaterad 
genom att beakta arbetsmiljö risker? 

Finns det någon typ av skyddsrondsprotokoll som ni avvänder er av det? 

Hur förebygger ni att undvika sanktionsavgifter vilken typ av sanktionsavgift gäller för eras 
företag?  

Enligt föreskrifter för SAM hur följer och genomför verksamheten att kunna förebygga ohälsa 
och olycksfall under produktionen? 

Hur Jobbar ni med att integrera kvalitet med arbetsmiljö? hur påverkar kvalitet? 

 Hur ofta har ni byggmöte vilka brukar vara deltagare och vilka områden tas upp?  

Vilka punkter är mest relevanta för ett byggprojekt? 

 Kräver Organisationen att byggarbetsmiljösamordnarens ska ha kompetens? och hur jobbar 
de med arbetsmiljö frågor? 

Vad finns för rutiner kring skyddsanordning och skyddsutrustning? 

Hur jobbar ni med Organisatorisk och social arbetsmiljö? Innehåller arbetsmiljöplanen AFS 
2015:4 för att förebygga risker för ohälsa och kränkande särbehandling?  

Vad har ni för plan att förebygga arbetsbelastning?  

Har SAM någon slaks påverkan vad gäller kvalitet och organisationens kvalitetssystem? 

Har ni någon modell för integrerad arbetsmiljöplanering? 



 

 

Hur påverkar korta byggtider arbetsmiljön, hur bemöter ni svårigheter som förekommer under 
korta byggtider? Vilka svårigheter är vanligt förekommande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. SAM och kvalitetssystem  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4. Peabs produktions process.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5. Olycksfallsfrekvens och vanliga förekommande risker för NCC och 
Skanska.  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6. Byggmötesprotokoll ÅFA projekt. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bilaga 7. Checklista arbetsmiljö vid projektering  
 

 



 

 

 
Bilaga 8.  Processkarta vid produktion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 9. Ordnings- och skyddsregler  

 
 

                  ARBETSMILJÖPLAN DEL 3   



 

 

  
 

    
 ANPASSNINGAR AV ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER   

  
 

    
    

   
  

  
    

  
   

           
  

  
 Anpassning av Peabs Ordnings- och skyddsregler gäller för arbetsplatsen:  

  

  
    

  

  
 BAS U:       

  

  
 Handläggare BAS U:     

  

  
     

  

  
 Finns markering i första rutan, så gäller Peabs Ordnings- och skyddsregler utan anpassningar.  

  

  

 Finns markering i den andra rutan, har anpassningar gjorts av BAS U. Dessa kan antingen vara undantag 
eller tillägg. Anpassningarna finns listade under respektive rubrik nedan. 

  

  

  

 
 

          
  

  

 

 

På denna arbetsplats är inga anpassningar av Ordnings- och skyddsreglerna aktuella. Därför 
gäller Peabs Ordnings- och skyddsregler i sin helhet. 

  

  

 

 

På denna arbetsplats är följande anpassningar av Peabs Ordnings- och skyddsregler gjorda. 

  

  
 

UNDANTAG 

     
  

  

 Skriftlig riskbedömning/arbetsberedning för respektive undantag ska göras och anslås 
ihop med denna blankett.  

  

  

  

 Exempel hur du skriver en beskrivning av ett undantag: På vår arbetsplats förekommer i 
dagsläget inte arbete som medför risk med X. Se riskbedömning/arbetsbredning Y. 

 

  

  
  

Beskrivning av undantag Gäller fr o m -  t o m    

  
 

1.       

  

  
 

2.      

  

  
 

3.      

  

  
            

  

  

 TILLLÄGG          

  

  

 Ett tillägg kan exempelvis göras med hänvisning till ett Peabbeslut eller ett Byggherrekrav 
dokumenterat i någon typ av kravhandling eller riskbedömning/arbetsberedning. Denna anslås 
ihop med denna blankett. 

  

  

   

 

Beskrivning av tillägg Gäller fr o m -  t o m    

  

 1.       

  

  

 2.      

  



 

 

  
 

3.     

 
  

  
  

  
                

  
 

 

  
 

  
 

  

    Signatur Skyddsombud  Signatur Byggarbetsmiljösamordnare    

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 10. Säkerhetsintroduktion  
 

 
 

Publik information

Förtydligande
Information till dig som planerar för introduktionen på en av Skanskas arbetsplatser

Arbetsplatsintroduktion med utgångspunkt från detta bildspel är obligatorisk för alla som uppehåller sig på våra 

bygg- och anläggningsarbetsplatser samt fasta produktionsanläggningar. Presentationen ska anpassas efter 

den specifika arbetsplatsen och genomföras personligt dvs hållas av utsedd representant/er från 

arbetsplatsen. På anteckningssidorna finns hjälptext till dig som planerar och genomför introduktionen. 

För besökare ska tillämpliga delar av arbetsplatsens regler och nödlägesrutiner genomgås, se bild ”Besökare” 

med anteckningssida för vilka punkter besökspresentationen minst ska inkludera.

Efter genomförd säkerhetsintroduktion ska alla deltagare skriftligen kvittera att de tagit del av samt förstått 

innehållet.

Filmen Säkerhetsintroduktion kan användas vid uppstart av projekt eller som workshop men utgör ej ett 

obligatorisk moment i introduktionsmaterialet.

Om bildspelet

Blått, gult och grönt fält till vänster om respektive bild visar på följande uppdelningen:

• Blått fält = standard, bild eller motsvarande information ska ingå i introduktionen  

• Gult fält = om relevant, bild eller motsvarande information ska tas med om ämnet är aktuellt för 

arbetsplatsen

• Grönt fält = valfri bild, inkluderar goda exempel etc

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  

Publik information

Välkommen till en säker arbetsplats

Remonthagen och Tallåsen

Säkerhetsintroduktion med utgångspunkt från Skanska Sveriges allmänna 

ordnings- och skyddsregler samt specifik arbetsplatsinformation

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  

 

Publik information

Information om projektet
− Projektet omfattar nybyggnad av 7st hus. 4st på Remonthagen, 

3st på Tallåsen. 245 lägenheter. 

− Byggstart Remonthagen juni 2015 – Inflyttning i etapper under hösten 

2016. Markarbeten Tallåsen påbörjas mars 2016. Projektet avslutas 

under hösten 2017.

− Beställare är Östersundshem Exploatering AB

− Kontraktssumma: 295 miljoner

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion

Remonthagen
Tallåsen

 



 

 

Publik information

Information om projektet

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion

- Säkerhet är nr 1 på vår agenda

- Vi försöker att skapa ett inkluderande arbetsklimat för alla

- Taktad tidplan – Fokus på planering 

- Hög miljöambition från Östersundshem, solceller, 

sedumtak, Lokalt omhändertagande av dagvatten,

laddstolpar för elbilar mm.

- Ambitionen är att Svanenmärka husen

- Vi har en Grön Arbetsplats 

- Social integration – Vi deltar i Innanförskapsakademin

 

Publik information

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  

 

Publik information

Vår arbetsmiljö

Vi vill att alla ska trivas, känna respekt för 

varandra och komma hem från jobbet med 

liv och hälsa i behåll

Vi är övertygade om att alla olyckor och 

ohälsa kan förebyggas

Vi arbetar säkert – eller inte alls!

− Tillsammans tar vi alla ansvar för att skapa en 

stark säkerhetskultur där vi agerar säkert på och 

utanför arbetet

− Vi ställer krav på att alla som uppehåller sig på 

våra arbetsplatser följer våra ordnings- och 

skyddsregler

Arbetsmiljöpolicyn i sin helhet

Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  

 



 

 

Publik information

Ömsesidig respekt och omtanke 
– en självklarhet!

Vi på Skanska vill ha ett öppet, 

inkluderande arbetsklimat på våra 

arbetsplatser 

Detta innebär att vi - du och jag -

behandlar varandra med omtanke och 

respekt oavsett kön, bakgrund, 

sexuell läggning, ålder eller religion

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  
 

Publik information

Hantering av risker i arbetet

Vi planerar tillsammans och kommunicerar innan 

arbetet kan påbörjas

− Riskinventering 

Risker värderas och åtgärdas

− Arbetsberedning 

Detaljplanering inför arbetsmoment

Det innebär att du ska känna till riskerna i ditt arbete samt 

vilka säkerhetsåtgärder som är aktuella för dig

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  

 

Publik information

Säkert beteende

− Alla bidrar – du och jag är viktiga förebilder

− Ta hand om varandra - Ingrip vid riskfyllt beteende

− Rapportera omedelbart olyckor, tillbud och 

observationer till Skanskas produktionsledning

Gå inte förbi!

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  



 

 

Publik information

Information och kompetens

− Mötesrutiner

− Daglig styrning, varje morgon. Obligatorisk.

− Produktionsmöte Onsdagar 09.30

− Behörighet / kompetens/tillstånd

− Legitimering

− ID06 för inpassering

− Arbetstider

− Skanska:
− 07.00-09.00

− 09.30-11.30

− 12.00-14-00

− 14.15-16.15

− Säkerhetsstopp

10

 
 

Publik information

APD-plan och nödläge

11

 

Publik information

I händelse av olycka/nödläge

1. Ta hand om skadade. Ge första hjälpen

2. Ring 112 – sänd ut vägvisare. 

Kontrollera också att Polisen blivit larmad! 

3. Underrätta närmaste arbetsledare eller 

ansvarig chef på arbetsplatsen

4. Spärra av och säkra olycksplatsen för vidare

olyckor och utredning

5. Säkerställ att en person följer med till sjukhus 

och notera mobilnummer 

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  



 

 

Publik information

Personlig skyddsutrustning 

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  
 

 

Publik information

Närvaroregistrering

− Alla verksamma på 
arbetsplatsen ansvarar för 
att registrera sin närvaro 
vid arbetsdagens början 
och avregistrera sig vid 
hemgång

− Närvaron registreras 
genom att du loggar in 
med ditt ID 06 kort utanför 
vår kontorsetablering.

− Kontakta platsledningen 
direkt om du av någon 
anledning inte kan 
registrera dig

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  
 

Publik information

Använd mobiltelefoner under säkra former

Vilket innebär att:

− Vi står still på en tydligt anvisad plats/gångväg

− På allmän väg använder vi handsfreeutrustning

− Inne på arbetsplatsen ska fordonet stå still

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  
 



 

 

Publik information

Skyddsanordningar

Arbetsmiljölagen 8 kap. 2§ punkt 4

”Till böter döms den som uppsåtligen 

eller av oaktsamhet utan giltigt skäl tar 

bort en skyddsanordning eller sätter den 

ur bruk.”

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  
 

Publik information

Krav på arbetsmaskiner

Bakviktens 

rotationsområde

Påkörnings-

område

Riskområde

Vältande maskin

Fallzon tappad 

skopa/utrustning

Studszon

Tappade föremål

− Ska vara utrustade med säkerhetsutrustning enligt matris 

”Obligatorisk säkerhetsutrustning arbetsmaskiner” 

Leverantörer se www.skanska.se/leverantor

− Respektera arbetsområdet!

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  
 

Publik information

Arbete på höjd - fallskydd

− Där det finns risk för fallskador ska arbetsmomentet alltid 

riskbedömas/ arbetsberedas

Vi använder:

− I första hand ställningar med 

skyddsräcken, skydds-

täckningar eller andra tekniska 

skyddslösningar

− I andra hand skyddsnät eller 

annat kollektivt skydd

− I sista hand personlig 

fallskyddsutrustning

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  
 



 

 

Publik information

Skyddstäckning

− Produktionsledningen beslutar om vem som får utföra 

skyddstäckning 

− Endast du som har tillstånd får ta bort en skyddstäckning

Vsaa (2016-01-12) Vsaa / Ledning / Ledningsstöd / Hälsa säkerhet och välbef. / Arbetsplatsintroduktion  
 

Publik information

Stegar och bockar

− Du får endast använda stegar 

och bockar i undantagsfall och i 

enlighet med riskbedömning/ 

arbetsberedning godkänd av 

produktionsledningen 

− Använd i första hand Bra 

arbetsmiljöval

− Stegtillstånd krävs (undantaget 

Bra arbetsmiljövalprodukter utanför

säkerhetsavstånd för förhöjd fallrisk)
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Publik information

Mobila arbetsplattformar

− Skriftligt tillstånd, utfärdat av egen arbetsgivare, krävs 

för att du ska få använda mobila arbetsplattformar

− Du ska använda personlig fallskyddsutrustning i 

mobila arbetsplattformar exempelvis bomlift, saxlift. 

Personlig fallskyddsutbildning är obligatorisk.
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Publik information

Lyftoperationer

− Alla som planerar eller utför lyft ska ha praktiska och 

teoretiska kunskaper kring lyft samt skriftlig tillstånd 

från arbetsgivare

− Endast du som har tillstånd får koppla last i kranen

− Du ska hålla dig utanför arbetsområden där lyften 

sker, om du inte deltar i lyftoperationerna 

− Du får aldrig gå under 

hängande last 
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Publik information

Brandskydd

− Du får endast utföra heta arbeten om du har ett 

aktuellt utbildningscertifikat och tillstånd från 

tillståndsansvarig 

− Gasflaskor ska förvaras stående, förankrade och på 

anvisad plats

− Brandfarliga varor ska förvaras i avsedda containrar 

med god ventilation och utan elektrisk aktivitet 

(t ex laddning av batterier)

− Rökning endast på anvisad 

plats utomhus
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Publik information

Buller och damm

− Vi arbetar för att minska bullret genom att välja rätt 

metoder, maskiner och utrustning

− Ljudanläggningar – produktionsledningen 

godkänner/avslår

− Reducera damm vid källan 

− Inomhus får endast skrapa och 

dammsugning användas för att ta 

bort damm
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Publik information

Elsäkerhet

− Behörig personal

− Elkablar

− Skadad utrustning

− Jordfelsbrytare
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Publik information

Kemikalier och avfallshantering

− Kemikalier och inbyggda varor ska kontrolleras gentemot 

Skanskas kemikaliekrav innan användning 

− UE ska tillhandahålla produktionsledningen förteckning över 

kemikalier som planeras användas 

− Kemikalier ska förvaras säkert (spilltråg, påkörningsskydd), 

säkerhetsdatablad ska följas och finnas tillgängligt för alla 

produkter 

− Maskiner och fordon ska ha spillberedskap (absol el liknande) 

− Avfall ska källsorteras vid avsedd 

plats på arbetsplatsen
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Publik information

Alkohol och droger

− Nolltolerans

− Påverkade personer ska omedelbart avlägsnas från 

arbetsplatsen 

− Personens arbetsgivare ansvarar för säker hemkomst
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Publik information

Disciplinära åtgärder

− Muntlig erinran

− Skriftlig erinran

− Avvisning

Vid allvarlig förseelse  – omedelbar avvisning!
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Publik information

Fotoförbud och sociala medier

På vissa av våra arbetsplatser råder fotoförbud 

för  externt bruk, kolla med platsledningen vad 

som gäller på din arbetsplats

Vi visar respekt för varandra vid användning av 

sociala medier 
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Publik information

Besökare

− Gå tillsammans i gruppen

− Stäng av mobiltelefon under platsbesöket

− Luta dig aldrig mot ett skyddsräcke

− Gå inte under hängande last

− Ha ögonkontakt med maskin- och 

fordonsförare om du måste passera

− Respektera avspärrningar och skyltar 

− Nödläge 

− Kvittens
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Publik information

Aktuella risker på arbetsplatsen

− Fallrisk

− Risk att bli påkörd av fordon

− Risk för nedfallande föremål

(vid kranlyft, takarbeten, arbeten på balkonger mm)

− Halkrisk

− Brand 

− Damm, Buller och Kemiska produkter
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Publik information

Fordonstrafik

− Ha alltid 

ögonkontakt med 

föraren!

− Varselkläder gör 

att du syns.

− Gå aldrig bakom 

ett fordon i rörelse

− Skymd sikt!
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Publik information

Risk för nedfallande föremål från hög 
höjd.

− Finns risken för att tappa 

verktyg – säkra verktyget 

med lina

− Spärra av och informera 

om du ska utföra ett jobb 

som medför risker, innan 

arbetet påbörjas

− Kom ihåg hjälmen!
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Publik information

Halkrisk

− Halkrisk!

− Utomhus

− Bygghiss 

− Tak och på balkonger

− Behövs salt/grus?

− Bär ej vassa eller tunga 

föremål då underlaget är halt.

− Skyddsutrustning

− Skyddsglasögon

− Hjälm + Hakrem

35

 
 

Publik information

Dina skyddskontakter på den här 
arbetsplatsen

− Kontaktperson BAS-U, produktionschef: Magnus 

Bergström

− Skyddsombud Tallåsen: Rolf Olofsson

− Skyddsombud Remonthagen: Fredrik Martinsson

− Projektingenjör: Christina Dalborg

− Produktionsledare: Markus Hansson, Isak Reinklou
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Publik information

Dina skyddskontakter här

Handledare under praktiken

Bravida El Jonas Rådsäter 070-244 65 51

Bravida Ventilation Viktor Vykander 073-027 76 46

Skanska Rolf Olofsson 070-340 51 27

Skanska Erik Sahlberg 076 – 140 92 52

Skanska Emil Moberg 076 - 897 02 52

Skanska Christer Rehn 070-260 66 85

Skanska/Johanssons Puts

Mikael Johansson 070 – 216 92 34

37

 
 



 

 

Publik information

Vill du arbeta på en säker arbetsplats?

Dags att kvittera och glöm inte att uppvisa 

utbilningsbevis, arbetsgivartillstånd, besiktningsintyg 

Du gör skillnad!
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Publik information

Kontrollfrågor

− Vad är huvudbudskapet i Skanska Sveriges arbetsmiljöpolicy?

− Var finns återsamlingsplatsen?

− Var hittar du första förband?

− Vem kontakter du i händelser av en olycka?

− Vad gör du om du ser ett riskfyllt beteende?

− …
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Publik information

Arbetsplatsens utformning

− Anslagstavla arbetsplatsinformation

− Ordning och reda

− Fordonsparkering endast på anvisad plats

− Förbindelseleder, transport- och utrymningsvägar får 

aldrig blockeras

− Respektera avspärrningar och skyltar
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Bilaga 11. Arbetsbredning  

 

 

Bilaga 12. Riskbedömning OSA 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Bilaga 13. Handlingsplan OSA 
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