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SAMMANFATTNING 
 
 
Under 50- och 60 talet var byggandet av stora kraftverksdammar som mest omfattande i Sverige. 
Samtliga dammar som då byggdes dimensionerades efter den tidens krav och riktlinjer som gällde 
för dammsäkerhet. Idag, efter nya kunskaper om metrologi och hydrologi, gäller nya krav och 
riktlinjer. Det medför att alla dammägare måste vidta åtgärder för att ytterligare förstärka säkerheten 
på dammarna.  
 
Vattenfall AB har med hänsyn till de nya bestämmelserna fattat ett beslut angående förstärknings 
åtgärder i syfte att göra dammarna säkrare. Vattenfall AB Vattenkraft kommer därför mellan år 
2002 och 2007 etablera cirka 40 stycken stora och komplicerade bygg- och anläggningsprojekt. I 
och med detta är Vattenfall åter en stor byggherre. Som byggherre ingår enligt lag ett ansvar över 
att dammförstärkningsprojekten drivs på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs.  
 
Examensarbetets syfte är att kartlägga och analysera arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i Vattenfall 
AB Vattenkrafts dammförstärkningsprojekt. Sedan år 2001 är bolaget certifierat enligt AFS 2001:1, 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare enligt lag är 
skyldiga att följa. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska hjälpa verksamheter att få systematik i 
arbetsmiljöarbetet samt säkerställa att arbetsmiljöarbetet blir integrerat i den aktuella verksamheten. 
En arbetsmiljöplan skall dessutom enligt AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete ingå som en 
integrerad del i verksamheters förebyggande arbetsmiljöarbete. 
 
För examensarbetets utförande har en fallstudie av Messaureprojektet, ett av Vattenfall AB 
Vattenkrafts dammförstärkningsprojekt utförts. Parallellt med fallstudien har litteraturstudier, 
intervjuer, platsbesök och en enkätundersökning genomförts. För att möjliggöra förslag till framtida 
förbättringar har en nulägesanalys kopplats till metodvalen. 
 
I examensarbetet har den arbetsmiljöplan som upprättats för förstärkningsprojektet i Messaure fått 
ligga till grund för analys av projektets systematiska arbetsmiljöarbete. Detta för att 
arbetsmiljöplanen innehåller en beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas under 
projektgenomförandet för att arbetsmiljön skall uppfylla kraven i lagen som ställs och som är 
tillämpliga i projektet. Analysen ska upptäcka styrkor och svagheter i Vattenkrafts nuvarande 
arbetsmiljöarbete. Utifrån dessa ska rekommendationer och förslag till fortsatt arbetet ges.  
 
Övergripande har Vattenfall AB Vattenkraft ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Den 
arbetsmiljöplan som upprättats för förstärkningsprojektet i Messaure är på ett bra sätt kopplad till de 
lagar och krav som ställs på en verksamhet.  Utifrån den kartläggning och analys som genomförts 
har ett antal principförslag till förbättringar givits. Ett av dessa principförslag är att Vattenkraft 
föreslås ta reda på hur kunskap och kompetens gällande arbetsmiljöarbetet i projekten kan säkras. 
Ett exempel på åtgärd författaren rekommenderat är att säkerställa kunskap och kompetens i 
projektens upphandlingsskede.  



 
 
ABSTRACT 
 
 
The construction of great dam power plants was most extensive in Sweden during the fifties and 
sixties. All dams constructed during that period were dimensioned after the requirements and 
guidelines of that time. However, nowadays, new knowledge about metrology and hydrology are 
taken into consideration and dams are constructed after other requirements and guidelines. This 
subsequently compels all dam owners to take action to increase dam security, above all concerning 
the ones that involve serious legal consequences.  
 
With consideration to the new requirements, Vattenfall AB has decided to strengthen their dams. 
Vattenfall is once again a big property developer. According to the law any property developer is 
responsible for the health of workers involved in construction as well as for prevention of accidents 
at the construction site. A plan for the working environment must therefore be drawn up for each 
project that Vattenfall establishes. The purpose of the plan is to guarantee that the working 
environment meet the requirements of existing laws and regulations. 
 
The purpose of my degree project is to analyze the working environment at hand and what has been 
made to improve the same at Vattenfall AB Vattenkraft and its construction projects. Since 2001 the 
company is certified according to AFS 2001:1, which is the Swedish Work Environment Authority 
regulations concerning Systematic Work Environment Management, which employers are obliged 
to comply with according to the law. The analysis is supposed to discover strengths and weaknesses 
in Vattenfall AB: s present efforts concerning the Systematic Work Environment Management. On 
the basis of those, recommendations and proposals on issues to work with will be put forward.  
  
A study of literature has been made for the accomplishment of this degree project. Parallel to these 
interviews, visits on workplaces and a questionnaire have also been made.  To enable suggestions 
for future improvement I have added a present situation analysis to the method. 
 
Vattenfall AB Vattenkraft has a good template for how to establish a working environment plan for 
their construction projects. The plan is connected to existing laws and meets the requirements set on 
the activity. I have, on the basis of the survey and analysis, made some proposals of improvements. 
One of those proposals suggests that Vattenkraft should find out how knowledge and competence in 
the working environment can be secured. Method, to secure knowledge and competence, is that 
before every construction project, its leading organization should be informed about Systematic 
Work Environment Management, and what can be done to improve it. 
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1 Bakgrund 
 

1 BAKGRUND 
 
 
I början av 1900-talet började landets första kraftstation att byggas.  Det var år 1910 och byggherre1 
var Vattenfall. Kraftstationen anlades i Porjus, ett litet samhälle i Norrbotten vid Lule älv. Längre 
fram i tiden kom Vattenfall att bygga flertalet kraftstationer längs älven och övriga Sverige. 
Samtliga kraftverksdammar dimensionerades efter den tidens krav och riktlinjer som var att klara de 
vattenflöden som beräknas uppkomma ungefär en gång på hundra år.  
 
I dagsläget förstärks, enligt nya krav och riktlinjer från bland annat SMHI2, flera av dessa dammar i 
syfte att klara de extremt höga vattenflöden som statistiskt sett kan inträffa en gång på 10 000 år. 
Mellan åren 2002-2007, med drygt 1 200 miljoner kronor i investeringar, ska cirka 40 dammar 
genomgå förstärkningsåtgärder. För varje damm och förstärkningsåtgärd etablerar Vattenfall AB 
Vattenkraft3 ett bygg- och anläggningsprojekt. Det gör att PV åter är en stor byggherre. I sin roll 
som byggherre måste PV uppfylla de lagar och krav som gäller och som ställs på arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet (Vattenfall AB, Vattenkraft). 
 
En särskild lag, Arbetsmiljölagen, är en ramlag och i lagen finns de grundregler som gäller för 
arbetsmiljön. Lagen gäller för varje verksamhet. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljölagen ska varje 
arbetsgivare systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
kraven i lagen uppfylls (Arbetsmiljöverket,d). Med hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, kan arbetsmiljöarbetet preciseras och utvecklas hur 
arbetsgivare ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar mot lagen. Andra föreskrifter ingår i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. I särskilda föreskriften om bygg- och anläggningsarbete, 
AFS:1999:3, ställs bland annat krav på att en arbetsmiljöplan upprättas för varje byggarbetsplats. 
Vidare, i enlighet med arbetsmiljölagen, har den som låter utföra bygg- och anläggningsarbeten, ett 
obligatoriskt samordningsansvar. Med det menas att den samordningsansvarige ansvarar för 
skyddsåtgärder på det gemensamma arbetsstället (Arbetsmiljöverket, e).  
 
Sommaren år 2003 genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner vid några av PV: s 
dammförstärkningsprojekt längs Lule älv. Vid inspektionerna framkom vissa brister i projektens 
arbetsmiljöarbete. Bland annat upptäcktes oklarheter i samordningsansvaret.  
 
PV är sedan år 2001 certifierade enligt AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. I PV: s 
dammförstärkningsprojekt ska enligt krav en arbetsmiljöplan upprättas inför varje projekt. I 
arbetsmiljöplanen ska det beskrivas hur arbetsmiljöarbetet under projekttiden ska bedrivas. Det 
innebär att PV i sin roll som byggherre ska bedriva anläggningsprojekt så hälsa och olycksfall 
förebyggs.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Byggherre, den för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. Arbetet kan ske i byggherrens egen regi eller genom olika 
former av entreprenadupphandling (Nationalencyklopedin, 2004-08-13). 
2 Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut. 
3 PV är Vattenfall AB Vattenkrafts organisationsbeteckning. Beteckningen PV kommer fortsättningsvis att användas i 
rapporten. 
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2 Syfte 
 

2 SYFTE 
Examensarbetets syfte beskrivs nedan. Den målgrupp arbetet i första hand riktar sig till nämns.  
 
 
Examensarbetets syfte är att undersöka om PV i sin roll som byggherre har ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete i sin projektverksamhet. I syftet ingår att kartlägga och analysera det 
nuvarande arbetsmiljöarbetet samt att analysera om arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön har en 
koppling till de lagar och krav som ställs. Examensarbetet ska även upptäcka styrkor och svagheter i 
arbetsmiljöarbetet för att därefter ge förslag på åtgärder och förbättringar inom dessa områden. 

2.1 Målgrupp och läsanvisningar 
Examensarbetet riktar sig främst till PV: s personal och för verksamheten berörda entreprenörer.  
 
Under examensarbetets genomförande har författaren uppmärksammat att den terminologi som 
används inom verksamheten inte i alla händelser är entydig. Författaren har dock så långt som 
möjligt försökt att vara konsekvent i den terminologi som använts.  
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3 Avgränsning 

 

3 AVGRÄNSNING 
För examensarbetets genomförande har vissa avgränsningar varit nödvändiga. Avgränsningarna 
nämns i följande kapitel.  
 
 
Förutom små- och storskalig vattenkraft ansvarar PV också för Vattenfalls vindkraftverk. 
Examensarbetet kommer endast att beröra storskalig vattenkraft eftersom PV: s 
förstärkningsåtgärder på stora kraftverksdammar ingår i den storskaliga vattenkraftens 
förnyelseprojekt4.   
 
För att på ett mer detaljerat plan kunna genomföra syftet med examensarbetet har en avgränsning 
mot ett pågående förnyelseprojekt gjorts. Avgränsningen grundar sig på att projektet är ett av de 
första förnyelseprojekt PV genomför. Vidare är projektet som i dagsläget pågår vid Messaure 
dammanläggning inne i sin slutfas och kommande dammprojekt bedöms likvärdiga.   
 
Utifrån den kartläggning och analys som genomförts har fokus lagts på Arbetsmiljölagen och 
författningarna AFS 2001:1, den som behandlar Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 1999:3, 
Bygg- och anläggningsarbete. Övriga lagar, regler och krav har sparsamt granskats. 
 
Det är många aktörer som verkar under ett projekts olika skeenden. I examensarbetet har fokus lagts 
på två aktörer, byggherrens och entreprenörens. Detta för att examensarbetet har utförts under 
begränsad tid. Examensarbetet har därför inte tagit hänsyn till projektörens roll i projektprocessen.  
 
 

3.1 Rapportstruktur 
Examensarbetet är uppdelad tre större delar, med fyra kapitel i varje del. Första delen inkluderar 
kapitel 1, 2, 3 och 4. De innehåller examensarbetets bakgrund, syfte, avgränsningar samt metod och 
genomförande. I rapportens andra del, kapitel 5, 6, 7 och 8 förklaras först teoretiskt och konkret 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, utifrån gällande lagstiftning.  Därpå ges en presentation av 
Vattenfall AB och enheten PV. Andra delen avslutas med en nulägesanalys av PV: s arbetsmiljö 
och arbetsmiljöarbete. Kapitel 9, 10, 11 och 11 är den sista delen. Den jämför och utvärderar PV: s 
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete med hänsyn till gällande lagar och krav. Förslag till åtgärd och 
diskussion samt en rekommendation avslutar rapporten. De delar som kan vara av särskilt intresse 
för examensarbetets målgrupp är del 2 och 3.  En schematisk bild över rapportstrukturen återfinns i 
figur 3.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Vattenfalls koncernstyrelse har beslutat att bevilja ett förnyelseprogram under åren 2002-2007 som omfattar 
säkerhetshöjande åtgärder på dammar och kraftverk (Vattenfall AB, Vattenkraft).  
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4 Metod och genomförande 

 

4 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I följande kapitel redogörs arbetsmetoder och tillvägagångssätt för hela utredningsarbetet, från 
datainsamling till validering av förslag.  
 
 

4.1 Val av metod 
För att kartlägga arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i PV: s projektverksamhet har flera metoder 
använts. En fallstudie av ett verkligt projekt har genomförts. Projektet pågår i dagsläget vid 
Messaures kraftverksdamm. Litteraturstudier, intervjuer, platsbesök samt en enkätundersökning har 
kompletterat fallstudien.  

4.2 Datainsamling 
En fallstudie har använts som datainsamlingsmetod. Vidare är det litteraturstudier, en 
enkätundersökning, intervjuer och platsbesök som använts för insamling av data.  

 4.2.1 Fallstudie 
För att få en överblick av det systematiska arbetsmiljöarbetet i PV projektverksamhet valdes en 
fallstudie som undersökningsmetod. En fallstudie är enligt Nationalencyklopedin en särskild 
datainsamlingsmetod där datainsamlingen sker med hjälp av en detaljerad undersökning av ett 
särkskilt fenomen, något allmänt iakttagbart. I examensarbetet är det PV: s förnyelseprojekt i 
Messaure som undersökts.  Inför fallstudien gjordes först en litteraturstudie av internt och externt 
material.  Därefter genomfördes en enkätundersökning och intervjuer. För att få en inblick i 
arbetsmiljöarbetet i PV: s anläggningsprojekt genomfördes platsbesök vid ett av PV: s pågående 
projekt, förstärkningsprojektet vid Messaure kraftverksdamm.  

4.2.2 Litteraturstudie 
För att få en överblick av Vattenfall AB och dess organisation genomfördes en studie av PV:s 
verksamhetssystem. Systemet som kallas KAM5  är logiskt uppbyggt och omfattar PV: s alla 
dokument inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö. KAM återfinns under PV: s interna hemsida kallad 
Turbinen. Inför dokumentstudien arrangerades av PV ett seminarium, där verksamhetssystemets 
användarfunktion gicks igenom för samtliga anställda. Seminariet hölls av företaget VEGA, PV: s 
samarbetspartner.  
 
Det interna material6 som studerats har funnits på koncernen Vattenfall AB´s hemsida Kontakten 
och enheten PV: s hemsida Turbinen. Turbinens webbsida återfinns under Kontaktens webbsida. 
Studierna av PV: s interna material har gjorts i syftet att få djupare kunskap om dammar och 
kraftverk samt övrig branschspecifik information. Förutom PV: s interna material har litteratur och 
lagtext inom arbetsmiljöområdet granskats. För granskning av lagtext har Prevents7 fulltextdatabas 
från 2003 nyttjats. Regelverket som gäller för arbetsmiljö har på detta sätt undersökts. För sökning 
av litteratur inom arbetsmiljöområdet har Arbetslivsinstitutets bibliotekskatalog Arbline använts. 
Övrig informationssökning på Internet har skett via sökmotorn Google.  
 

                                                 
5 PV: s Kvalitet-, Arbetsmiljö- och Miljöledningssystem förkortas KAM. Fortsättningsvis används förkortningen i 
examensarbetet. 
6 Genomgående i examensarbetet ges källhänvisningen till koncernen Vattenfall AB eller enheten PV, inte hemsida. 
7 Prevent är en ideell organisation där huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO och PTK.  
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4 Metod och genomförande 

 

4.2.3 Enkätundersökning 
En enkätundersökning på en av PV: s anläggningar längs Lule älv har genomförts. Anläggningen 
ingår i fallstudien, i PV: s förnyelseprojekt. Syftet med undersökningen var att få en överblick över 
den allmänna arbetsmiljön i PV: s projektverksamhet. Enkätsvaren skulle ge kvantifierbar 
information om hur anläggningsarbetarna upplevde arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Dessutom 
användes enkätsvaren som komplement till de övriga metoderna. Med vetskap om svårigheten att 
utforma en enkät, så god reliabilitet och validitet uppnås, utformades denna så att eventuella 
oklarheter om arbetsmiljöarbetet kunde upptäckas. Varje fråga i enkäten utformades kort, så frågan 
skulle vara enkel att läsa för respondenten.  Till denna bifogades ett informationsblad, där förklaring 
och syfte med enkäten klargjordes. Detta gjordes främst för att motivera respondenterna att besvara 
enkäten.  
 
Efter insamling och utvärdering av enkätsvaren kunde en värdefull fingervisning om vart ”problem” 
i arbetsmiljön och arbetsmiljöområdet fanns.  Huvuddelen av frågorna i enkäten visade sig ge 
tydliga svar och intressant information.  Med detta motiv bedöms det sammantagna värdet av 
enkäten som högt eftersom enkätsvaren i sin tur kompletterats med andra metoder, i detta fall 
ostrukturerade intervjuer. Detta för att ha möjlighet att koppla samman enkätsvaren med 
intervjuerna, så reliabilitet och validitet förstärks. Längre fram i rapporten beskrivs enkätens 
utformning och analys. 

4.2.4 Intervjuer 
Intervjuer med personer som berörts av PV: s projektverksamhet har genomförts med avsikt att få 
information om den intervjuade personens egna erfarenheter av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
De personer som intervjuats har inte genomgått några särskilda urvalskriterier. Valet av 
ostrukturerade intervjuer grundas på författarens egen erfarenhet om att ny information 
framkommer kontinuerligt. En preliminär bedömning gjordes om vilken ordning intervjuerna skulle 
genomföras. Intervjutillfällen baserades på de tillfällen de utvalda personerna var anträffbara, 
exempelvis vid byggmöten. Samtliga intervjuade personer förebereddes genom att syftet med 
examensarbetet förklarades muntligt innan intervjun startade. Sammanlagt har åtta personer 
intervjuats. Namn på intervjuade personer samt datum intervjuerna genomförts finns med som 
bilaga 1 i rapporten. Ett bra värde har satts på intervjuerna eftersom syftet med intervjuerna 
uppnåddes. I stort sett kunde samtliga personer ge en tydlig bild av arbetsmiljöarbetet. Den totala 
bilden är att allmänna arbetsmiljöfrågor värdesätts olika högt och ambitionsnivån varierar, beroende 
på vem som intervjuats.  
 
Samtliga intervjuer kom på ett djupare plan att komplettera den enkätundersökning som 
genomförts.  

4.2.5 Platsbesök 
Syftet med platsbesöken har varit att undersöka den allmänna arbetsmiljön på PV: s anläggningar. 
Deltagande vid bygg- och samverkansmöte har medfört platsbesök. Under dessa ingick studiebesök 
ute på dammanläggningen samt nere i kraftstationen.  Därutöver har två förbestämda platsbesök 
gjorts. 
 
Platsbesöken har gett en tydlig inblick i det studerade projektets allmänna arbetsmiljö. Värdet av att 
observera det studerade projektet bedöms bra eftersom författaren själv kunnat studera den aktivitet 
som har varit under utredning. Med vetskap om att observationerna är ögonblickliga och kortvariga 
har platsbesöken kompletterats med intervjuer samt en enkätundersökning.  
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4 Metod och genomförande 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 
Den trovärdighet som bedöms i examensarbetets resultat, utifrån de metodiska tillvägagångssätten 
som använts, måste vara reliabla och variabla.  Med reliabilitet menas en metods bedömning av 
användbarhet och tillförlitlighet. En metods validitet är ett mått på metodens förmåga att mäta det 
studien avser att mäta, så inte fel saker mäts (Åhman och Sieurin, 2004). I examensarbetets 
diskussionskapitel, kapitel 11, diskuteras den strategi författaren använt för att nå upp till god 
validitet och reliabilitet närmre.  
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5 Ledningssystem för arbetsmiljöarbete  

 

5 LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖARBETE 
Kapitlet inleds med en definition av begreppet arbetsmiljö. Därefter beskrivs på vilket sätt 
verksamheter och företag kan arbeta med frågor som rör arbetsmiljö. Den modell som ligger till 
grund för arbetsmiljöarbetet avslutar kapitlet.   
 
 

5.1 Vad är arbetsmiljö? 
I de föreskrifter8 som gäller för alla arbetsgivare kan man läsa att det finns många faktorer i arbetet 
som påverkar arbetstagaren fysiskt och psykiskt. Som exempel nämns buller, luftkvalitet, kemiska 
hälsorisker men också organisatoriska förhållanden som arbetsbelastning, arbetstider, variation och 
möjlighet till återhämtning. Till arbetsmiljö räknas även jämställdhets- och trygghetsfrågor. Alla 
dessa tillsammans ger arbetstagarens totala arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är en miljö som 
tillgodoser alla möjliga mänskliga behov (Prevent, 2003). En god arbetsmiljö ska vara en 
angelägenhet både för arbetsgivare och anställda men en god arbetsmiljö kan bara skapas av varje 
enskild verksamhet (Prevent, 2001). 
 
Det är vad som åstadkoms i företagen som styr hur företagens arbetsmiljö är. För att en god 
arbetsmiljö skall infinna sig på arbetsplatsen måste någon form av systematik i arbetsmiljöarbetet 
existera. Den måste dessutom vara lätt att upprätthålla. Ett hjälpmedel för att systematiskt arbeta 
med arbetsmiljö är ledningssystem (SIS, a). 

5.2 Ledningssystem  
Någon klar definition av vad ett ledningssystem är finns inte. Emellertid menas att det ska utgå från 
en verksamhets policies och mål (Åhman, 2002). Det är kopplingen mellan policyn, målen och det 
ett företag gör för att nå dessa, som tillsammans bildar ett ledningssystem.  
 
Alla organisationer som önskar utveckla sin produktivitet och lönsamhet bör ständigt förbättra sin 
verksamhet på ett strukturerat sätt. För att göra detta kan organisationer införa ett ledningssystem. 
Med hjälp av ledningssystemet kan de styra och strukturera upp förbättringsarbetet. Ett 
ledningssystem har emellertid olika inriktning beroende på vad det syftar till. Idag finns färdiga 
system upprättade så verksamheter kan arbeta med frågor som rör arbetsmiljön. En organisation kan 
ha flera ledningssystem integrerade med varandra. Ett ledningssystem kan också certifieras. Med 
det menas att en verksamhet låter ett objektivt ackrediterat certifieringsföretag9 granska och bedöma 
ledningssystemet för att se om de krav som finns i respektive kravstandard uppfylls.  
  
Ett certifikat enligt ISO 9001 är ett ledningsverktyg för kvalitet och ISO 14001 är den 
internationella standarden för miljöledningssystem. I dag är kvalitets- och miljöledningssystem i 
Sverige frivilliga att införa. Dock är ledningssystemet för arbetsmiljö en lagstadgad skyldighet för 
alla som bedriver någon form av verksamhet (SIS, a).  

5.2.1 Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö 
Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, är den svenska motsvarigheten av 
ledningssystem för arbetsmiljö till den internationella  standarden ISO 14001. En certifiering av  
 
 

                                                 
8 Bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 
9 Att ett certifieringsföretag är ackrediterat innebär att det är godkänt av Swedac, myndigheten för teknisk ackreditering. 
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5 Ledningssystem för arbetsmiljöarbete  

arbetsmiljön innebär att ett ackrediterat10 certifieringsorgan regelmässigt granskar att 
ledningssystemet för arbetsmiljö uppfylls mot de gällande krav som ställs (SP, no date). Det är 
Arbetsmiljöinspektionen11 som kontrollerar verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Detta 
görs genom inspektioner. Upptäcks brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet skall 
Arbetsmiljöverket ställa krav mot arbetsgivaren så bristerna åtgärdas (Av, c).  

5.2.3 Arbetsmodell för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Den arbetsmodell för som ligger till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet kallas PDSA-
cykeln, Plan-Do-Study-Act. På svenskan översatt; Planera, Gör, Studera och Lär. Modellen 
föreslogs av Walter A. Shewart (1891-1967) och vidareutvecklades12 sedermera av W Edward 
Deming (1900-1993) (Bergman och Klefsjö, 2001). I modellen som bygger på arbetsgången om 
ständig förbättring, arbetas det efter cykliska och dynamiska processer. Det gör att den kan 
tillämpas i ett ledningssystems samtliga processer.  
 
 
 
 
 
       
  

 Act 

  Study 

Plan 

Do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
10 Ac
date, 
11 Ar
12 De
 

 

Figur 5.1: PDSA-cykeln. 
                                          
kreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och  internationella standarder (SWEDAC, no 
a). 
betsmiljöverkets inspektionsenhet. 
ming använde sig senare av ordet ”Check” istället för ”Study” i modellen (Bergman och Klefsjö, 2001). 
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6 Lagar och krav 

 

6 LAGAR OCH KRAV 
De lagar, förordningar och andra krav som styr verksamheters arbetsmiljöarbete tas upp i följande 
kapitel.  
 
 

6.1 Arbetsmiljölagstiftning 
Det finns en mängd lagar och förordningar som styr arbetsmiljöarbetet. De centralaste är 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen (Arbetsmiljöverket, d).  

6.1.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen, förkortas AML, är en ramlag13.  Lagens syfte är att förebygga att ingen ska 
behöva skadas eller drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Denna lag är fastställd av riksdagen. Att 
arbetsmiljölagen är en ramlag som gäller för så gott som hela arbetslivet med alla dess olika 
verksamheter och arbetsformer (Sunt liv, no date). Arbetsmiljölagen är därför en arbetsrättslig 
lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljölagen 
beskriver de olika aktörernas skyddigheter: arbetsgivarens ansvar, som bland annat är att se till 
arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt, och arbetstagarens skyldighet att medverka till att 
skapa en god arbetsmiljö. 

6.1.2 Arbetsmiljöförordningen 
Arbetsmiljöförordningen är ett komplement till Arbetsmiljölagen. I förordningen finns vissa regler 
exempelvis för skyddsombud14 samt skyldigheten att anmäla allvarliga olycksfall och tillbud 
(Av,d).  

6.1.3 Arbetsmiljöverkets författningssamling  
Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Det 
görs genom en årsnumrerad författningssamling.  I denna ges allmänna råd som preciserar de krav 
som ställs på arbetsmiljön. Vissa författningssamlingar är direkt straffsanktionerade, andra indirekt 
(Iseskog, 2001). 
 
Arbetsmiljöverkets särskilda föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, är upprättad 
i syfte att ge ledning i verksamheters arbetsmiljöarbete (SIS, b). Det är genom AFS 2001:1 som 
vissa delar av Arbetsmiljölagen preciseras. På Arbetsmiljöverkets webbsida, www.av.se, finns en 
förteckning över gällande författningar samt allmänna råd. 

 6.1.3.1 Arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1  
För att arbetsgivare ska veta hur de ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar har det i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, allmänt förkortat SAM,  
preciserats hur arbetsgivaren ska göra. Denna föreskrift trädde i kraft 1 juli, 2001. Samtidigt 
upphörde Arbetarskyddsstyrelsens15 kungörelse AFS 1996:6 kallad Internkontroll av arbetsmiljön.  

                                                 
13 En ramlag är en lag som endast innehåller allmänt hållna regler (Nationalencyklopedin 2004-08-16). 
14 Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.  
15 Arbetsmiljöverket hette tidigare Arbetarskyddsstyrelsen. 
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6 Lagar och krav 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete ”ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten” (AFS 
2001:1  3§). Med det menas att SAM ska integreras i verksamheten samtidigt som det produceras. 
SAM omfattar hela verksamheten och ska bedrivas kontinuerligt eftersom syftet med arbetet är att 
förebygga ohälsa och olyckfall samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Praktiskt 
ska arbetet ske enligt den modell som bygger på arbetsgången om ständig förbättring, se PDSA –
modellen kapitel 5.2.3.  

 
 
 
 
 
 

 
A
k
f
2

 

 

AFS 2001:1 2 §  Definition 
 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås 

. 

 

rbetsmiljöverkets har arbetat fram en särskild modell för ett systematiskt arbetsmiljöarbete som 
allas ”SAM-snurran”. Arbetsgången är cykliskt och modellen utgår från arbetet om ständig 
örbättring. Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll är grundstenarna i SAM (Prevent, 
003) . En bild över Arbetsmiljöverkets arbetsmodell återfinns i figur 6.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska i p
produktivitet hos verksamheter. Enligt 
användas systematiskt och kontinuerlig
att verksamheter regelbundet skall und
vidta åtgärder. Det är viktigt att betona
utföra ett praktiskt arbete. I det sys
Särskilda föreskrifter om byggnads- oc
krav på att en arbetsmiljöplan upprätta
vilka särskilda arbetsmiljörisker som ka
ge en beskrivning av hur arbetsmiljö
styrning av avvikelser, tillbud och olyck
ha ett fungerande systematiskt arbetsmi
vikt för examensarbetets utförande.  
Figur nr 6.1: Modellen som kallas ”SAM-snurran” visar hur 
ett fungerande systmeatiskt arbetsmiljöarbete bör se ut enligt 
Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, c) 
raktiken verka för en bättre arbetsmiljö, kvalitet och 
Levin och Halldin (2001) är SAM ett verktyg som ska 
t för att nå bättre arbetsmiljöprestanda. Grundtanken är 
ersöka att arbetsförhållandena är goda. Om inte ska de 
 att SAM inte är ett ”system”, det handlar mer om att 
tematiska arbetsmiljöarbetet ingår andra föreskrifter. 
h anläggningsarbete, AFS 1999:3, ställer bland annat 
s för varje byggarbetsplats. Arbetsmiljöplanen ska visa 
n uppstå i ett bygg- och anläggningsprojekt och den ska 
arbetet skall organiseras. Som exempel kan nämnas 
sfall. Eftersom examensarbetet omfattar PV: s ansvar att 
ljöarbete är modellens ansvars- och samverkansfrågor av 
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6.1.4 Abetsmiljöansvar 
Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten och 
arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa och olycksfall. Arbetsgivare ska se till att arbetare får god kännedom om de förhållanden, 
under vilka arbetet bedrivs, och att han upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. 
Vidare skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetaren har den utbildning som behövs och han vet 
vad han har att iaktta för att undgå riskerna (Elforsk, 2001). Arbetsmiljöarbetet ska enligt lag vara 
inordnat i verksamheten. Alla arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldig att föra ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Förutsättningen för att en god arbetsmiljö ska uppfyllas måste 
arbetstagare och arbetsgivare samverka (Prevent, 2003). Som ett led i arbetsmiljöansvaret följer 
ansvaret om upprättande av arbetsmiljöplan. 

6.1.4.1 Arbetsmiljöplan 
En Arbetsmiljöplan är en dokumentation som skall tas fram i samband med byggnads- och 
anläggningsarbete. Det primära syftet med planen är att skapa en grund för hur arbetsmiljöarbetet 
ska bedrivas, hur uppgifter ska fördelas och därmed ansvar. Det sekundära syftet är att eliminera 
olyckor och tillbud. När planen upprättas ska den utformas som ett levande styrinstrument och 
dessutom hålla hög kvalitet för att möjliggöra säkerhetsarbetet. Huvudansvar för att en 
Arbetsmiljöplan upprättas har byggherren. Denne kan i sin tur delegera upprättandet, men 
huvudansvaret kvarstår. Genom Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:3, den om 
byggnads- och anläggningsarbete, regleras i detalj vad som ska gälla för en arbetsmiljöplan 
(Arbetsmiljöplansguiden, no date). 
 

 AFS 1999:3 10§  (Utdrag) 
 

Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall se till att en arbetsmiljöplan upprättas. 

 

 
 
 
 
 

 
Enligt AFS 1999:3 skall en arbetsmiljöplan upprättas om: 
- Arbetet kommer att pågå mer än 30 arbetsdagar och det vid något tillfälle kommer att vara mer 

än 20 personer sysselsatta eller 
- Det totala antalet persondagar överstiger 500 eller 
- Arbeten med särskild risk kommer att utföras 
 
Exempel på arbete med särskild risk:  
- Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer 
- Arbete i närheten av högspänningsledningar 
- Arbete som medför drunkningsrisk 
- Arbete vid vilket sprängämne används 
- Arbetet på plats eller område med passerande fordonstrafik 
 
En arbetsmiljöplan skall enligt föreskrifterna innehålla  
- regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen  
- en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras  
- en beskrivning av åtgärder som skall vidtas för ”arbeten med särskild risk” 

(Arbetsmiljöplansguiden, no date).  
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6.1.4.2 Olyckor och tillbud 
Med tillbud menas ”en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall” (Levin och 
Halldin, 2001). Att rapportera tillbud som inträffar på arbetsplatsen är en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Av tillbudsrapporteringarna kan sedan arbetsgivaren göra utredningar och 
uppföljningar. Detta för att vidta åtgärder innan något olycksfall inträffar (Arbetsmiljöplansguiden, 
no date). Tillbud klassificeras som allvarliga och mindre allvarliga. Allvarliga tillbud är händelser 
som vanligen leder till ohälsa och/eller olycksfall. Som exempel på allvarligt tillbud kan nämnas 
explosion i en tom lokal. Sådana tillbud ska utredas, årligen sammanställas och anmälas till  
Arbetsmiljöinspektionen. Det är viktigt att alla tillbud rapporteras. Det ger företag möjlighet till 
erfarenhetsåterföring. Att återföra erfarenheter är viktigt eftersom det kan hindra att liknande tillbud 
inträffar igen (Prevent, 2001).   

6.1.4.3 Entreprenören  
Enligt lagen ska den som driver verksamhet på gemensamt arbetsställe lämna uppgift till den 
samordningsansvarige om de risker som kan uppstår på grund av dennes verksamhet. De som driver 
verksamhet på det gemensamma arbetsstället ska medverka till att god ordning råder. Alla anställda 
är skyldiga att följa de regler som finns. Exempelvis skall skyddsutrustning användas om det är ett 
fastställt krav (Arbetsmiljöverket, c). 

 
 AML 3 kap. 6§  (Utdrag) 

 
När två eller flera samtidigt bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe skall de samråda 
och gemensamt verka för att ordna säkra arbetsförhållanden.  

. 

 

 

 

6.1.5 Allmän samordning 
För att säkra arbetsförhållanden när två eller flera företag/arbetsgivare samtidigt arbetar på samma 
arbetsställe måste de samarbeta för att inrätta säkra arbetsförhållanden (Arbetsmiljöverket, c). De 
måste även se till så att den egna verksamheten inte utsätter någon annan för risker.  Enligt 
Nationalencyklopedin (2004-08-13) är samordningsansvar ”det arbetsmiljöansvar att verka för 
tillfredsställande skyddsförhållanden som föreligger när två eller flera arbetsgivare driver 
verksamhet på samma arbetsställe”. Samordningsansvaret på bygg- och anläggningsarbetsplatser 
ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på byggherren. Byggherren kan i sin tur avtala och 
lämna över ansvaret till någon annan av dem som bedriver arbete på det gemensamma arbetsstället, 
exempelvis en annan arbetsgivare. Samma bestämmelse om samordningsansvar gäller för den som 
råder över ett fast driftställe. Den samordningsansvarige ska organisera en gemensam 
skyddsverksamhet tillsammans med dem som driver verksamhet på det gemensamma 
arbetsstället16. Den som utses att sköta samordningsfrågor skall ha god kännedom om förhållandena 
på det gemensamma arbetsstället. När den som utsetts inte finns tillgäng skall uppgift finnas om 
vart man vänder sig och den som utses skall ha tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor och ges 
de befogenheter och resurser som krävs för uppgiften. (Prevent, 2001).  Beroende på vilken typ av 
arbetsplats gäller olika regler för samordningsansvaret (Arbetsmiljöverket, c). 

                                                 
16 Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid, oberoende därför 
lämpligt att varje arbetsgivare utfärdar särskilda ordnings- och skyddsregl ensamma 
arbetsstället (Arbetsmiljöverket, e).  

 

 av samordningsansvaret. Det är 
er för sin verksamhet på det gem
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 Även om det finns en samordningsansvarig arbetsgivare undgår inte de andra arbetsgivarna det 
normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Det är viktigt att nämna att själva 
samordningsansvaret gäller bara samordningen, det är därför inte fråga om något ”totalansvar”. I 
tabell 6.1 visas de regler som gäller för samordning. 
 

 
 

Typ av arbetsplats Regler 
Byggnads- och anläggningsarbete Byggherren har obligatoriskt samordningsansvar men det kan 

överlåtas till någon annan som bedriver arbete på arbetsstället.  

Andra icke fasta driftställen Något automatiskt samordningsansvar finns inte, men kan 
avtalas.  

Fasta driftställen Det företag som råder över det fasta driftstället har obligatoriskt 
samordningsansvar men kan överlåtas till någon annan som 
bedriver arbetet på arbetsstället.  

Tabell6.1 Regler som gäller för samordning (Arbetsmiljöverket, c) 

  

6.1.6 Tillsyn av arbetsmiljön 
Arbetsmiljölagen är utformad så att det är arbetsgivaren själv som ansvarar för att arbetsmiljön är 
bra, både vad gäller den tekniska utrustningen som planeringen av arbetet. Verksamheten ska drivas 
på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås 
(AML 3 kap 2, 2a, 3§§).  
 
En särkskild enhet inom Arbetsmiljöverket kallad Arbetsmiljöinspektionen har bland annat till 
uppgift att utöva tillsyn av efterlevnaden av Arbetsmiljölagen och de föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen. Tillsynen görs i syfte att bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver sin 
verksamhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses. I dagsläget prioriterar Arbetsmiljöverket vissa 
branscher. Bygg- och anläggningsbranschen är en av dessa prioriterade branscher (Granström, M 
2004-03-10). Skulle det vid en inspektion upptäckas brister i arbetsmiljön utfärdar 
Arbetsmiljöinspektionen ett meddelande, ett så kallat inspektionsmeddelande. I meddelandet ställer 
Arbetsmiljöverket krav på att arbetsgivaren åtgärdar den brist som upptäckts.  
 
De skyldigheter som arbetsgivaren har mot lagen och utfärdade föreskrifter är inte direkt 
straffsanktionerade. Det innebär att direkta rättsliga påföljder inte utfärdas om arbetsgivaren inte 
följer bestämmelserna. Arbetsmiljöverket kan dock utfärda ett vitesföreläggande. Det finns en 
särskild lag om vite som säger att ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera namngivna 
fysiska eller juridiska personer (Lagen om vite 2§). Allmänna bestämmelser om viten finns även i 
brottsbalken och bötesverkställighetslagen (Prevent, 2003).  
 
Den enskilde arbetstagaren utan särskilda arbetsuppgifter har enligt Arbetsmiljölagen kap 3, 4 § 
ansvar för att följa givna föreskrifter och använda den försiktighet som behövs för att undvika 
ohälsa och olycksfall. Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsgivaren skyldig att komma till rätta med om 
en arbetstagare inte sköter sitt arbete. Som exempel nämns att arbetstagaren vägrar använda 
skyddsutrustning. Som en sista åtgärd kan en arbetsgivare vara skyldig att se till att anställningen 
upphör (AV, f).
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7 VATTENFALL AB OCH VATTENKRAFT 
I följande kapitel presenteras Vattenfall AB. Presentationens syftar till att ge en beskrivning av hela 
verksamheten, från Vattenfallskoncernen till enheten Vattenkraft.  En närmare beskrivning av 
Vattenfall AB Vattenkrafts projektverksamhet och ledningssystem för arbetsmiljö ges i den senare 
delen av kapitlet.  
 
 

7.1 Verksamhetsbeskrivning  
Vattenfall AB producerar, distribuerar och säljer energi till kunder i Norden och norra 
Europa. Huvudprodukterna som säljs är el och värme. ”Vattenfall –ett ledande europeiskt företag” 
är Vattenfalls vision. Med visionen vill de belysa ett ledande europeiskt energiföretag som ska vara 
kundernas främsta val. De största elkunderna är i dag industrier och andra energiföretag  
 
Elproduktion Norden är en av koncernorganisationens affärsenheter som ansvarar för 
elproduktionen i de nordiska länderna. Ansvar omfattar ägarskap, drift och utveckling av 
Vattenfalls alla kraftverk.  
 
Vattenfall AB Vattenkraft ingår som en egen enhet under Elproduktion Norden tillsammans med 
fem kärnkraftsrelaterade dotterbolag och från och med 1 januari, 2003 ingår enheterna vind-, 
värme- och småskalig vattenkraft17 under Vattenfall AB Vattenkraft. Sammanlagt svarar 
Vattenkraften för ungefär hälften av all elproduktion i landet och den resterande kommer främst 
från kärnkraft (Vattenfall AB).  

 
 

VSO

 Ekonomi

Dammsäkerhetscontroller 

Produktionsenheten Teknik

Småskalig Kraft
Anläggningsenheten,

Storskalig Kraft
Anläggningsenheten,

Controller  

Stab

Vattenfall Vattenkraft  
 

 

 

 

 

 

 Bild 7.1: Vattenkrafts organisationsschema. För organisationsschema över 
hela koncernen, se bilaga 2 (Vattenfall AB) 

 

7.1.1 Vattenkraften 
PV, Vattenfall AB Vattenkraft, verkar över hela landet med att förvalta och utveckla 
vattenkraftsproduktionen i 53 hel- eller del ägda vattenkraftverk. Det sker längs ett flertal av landets 
älvar.  

                                                 
17 Vattenkraftverk med totaleffekt under 1500 kW klassas som småskaliga kraftverk. Högre klassas som storskaliga 
(Vattenfall AB). 
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Sex stycken fiskodlingar och tre driftcentraler inkluderas i verksamheten. PV: s 
anläggningstillgångar består främst av kraftverk, dammar, vattenvägar, ställverk 
vattenregleringsmagasin inklusive rättigheterna att reglera vattnet. PV har all 
anläggningsverksamhet ute på entreprenad. Allt drift- och underhållsarbete på anläggningarna sköts 
via ett av för PV framarbetat avtal, kallat basunderhållsavtal18. Entreprenaden för drift- och 
underhåll är upphandlad som generalentreprenad och tjänsten köps av Vattenfall Service Nord 
(VSN) och Vattenfall Service Syd (VSS). Övriga entreprenader upphandlas enligt lagen om 
offentlig upphandling kallad LOU (Vattenfall AB, Vattenkraft).  

7.1.2 Dammsäkerhet 

 
Figur 7.1: Översiktskarta över de älvar Vattenkraften 
bedriver vattenkraftsproduktion. Kartan presenteras 
på PV: s intranät.   

I början av 1900-talet började landets första 
kraftstation att byggas.  Det var år 1910 och 
Byggherre var Vattenfall. Kraftstationen anlades 
i Porjus, ett litet samhälle i Norrbotten vid Lule 
älv. Längre fram i tiden kom Vattenfall att bygga 
flertalet kraftstationer längs älven och övriga 
Sverige. Samtliga kraftverksdammar 
dimensionerades efter den tidens dammsäkerhet, 
efter den tidens krav och riktlinjer som var att 
klara de vattenflöden som beräknas uppkomma 
ungefär en gång på hundra år. 
 
Arbete med dammsäkerhet19 är något som för 
vattenkraftsproducenter är under ständig fokus. 
Dammägare måste enligt miljöbalken ha en 
ordnad tillsyn över sina dammar. Ägarna är 
skyldiga att underhålla en damm så att det inte 
uppkommer skada för allmänna eller särskilda 
intressen genom ändringar i vattenförhållandena 
(Svenska Kraftnät, 2003). Efter dagens ökade 
kunskaper om meteorologi och hydrologi har 
man fått kännedom om att vattenflöden kan bli 
högre än vad som tidigare beräknats. Därför 
genomför i dag kraftbolagen åtgärder för att höja 
säkerheten på dammarna (Vattenfall AB, 
Vattenkraft). 

 
Enligt RIDAS, vattenkraftföretagens gemensamma riktlinjer, ska dammar genomgå fördjupade 
dammsäkerhetsutvärderingar kallade FDU. FDU genomförs för att identifiera eventuella svagheter 
som hänför sig till dammens konstruktion, byggandet eller driften och handhavandet av 
anläggningen. PV har med hänsyn till FDU fattat ett beslut angående förstärkning av Vattenkrafts 
större dammar (WSP, no date). Av den anledningen bygger PV om sina kraftverksdammar. 
Ombyggnationerna ingår i ett så kallat investeringsprogram som omfattar förutom ombyggnader av 
dammar även renovering av vattenkraftverk.  

                                                 
18 I basunderhållsavtalet ställs krav på entreprenör som svarar för drift- och underhåll på kraftverken. 
19 Med dammsäkerhet avses frågor rörande dammbyggnadens bestånd på lång såväl som kort tid (Svenska Kraftnät, 
2003). 
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Totalt ska 40 dammar mellan år 2002-2007, med drygt 1 200 miljoner kronor i investeringar, 
genomgå typiska förstärkningsåtgärder20. Det gör att PV de närmsta åren kommer att fungera som 
byggherre i större utsträckning än tidigare. För varje förstärkningsåtgärd ska ett bygg- och 
anläggningsprojekt etableras (Vattenfall AB, Vattenkraft). Ur arbetsmiljösynpunkt ska varje 
etablerat projekt utföras på ett säkert sätt och arbetstagare skall följa givna föreskrifter och använda 
de skyddsanordningar som behövs för att förebygga olycksfall.  
 
ELFORSK, Svenska Elföretagens Forsknings- och utvecklings AB, har i rapporten 
Säkerhetsanvisningar för arbete i och invid kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar21 tagit 
fram anvisningar gällande säkerhet för arbeten i och invid kraftstationers och vattenmagasins 
vattenvägar22. Syftet med säkerhetsanvisningarna är att arbeten, i samband med drift och 
byggnation av vattenkraftanläggningar, ska kunna utföras på ett säkert sätt. Elforsks rapporter 
används främst av drift- och underhållspersonal vid vattenkraftsanläggningar. Elforsk (2001) 
beskriver i sin rapport bland annat kraftiga vattenströmmar som ett exempel på förekommande 
risker som gäller för arbeten i och invid vattenväg. 

7.1.3 Projektstyrning 
PV har inrättat en generell metod för styrning av projekt. Med hjälp av denna ska specifika krav på 
produkter och tjänster lättare kunna uppfyllas. Varje dammförstärkningsprojekt ska bedrivas enligt 
PROPS23, en projektstyrningsmetod som är utvecklad och ägs av Ericsson. Vattenfall använder 
sedan år 1997 en generell projektmodell av PROPS. Emellertid beslöts år 2000 att en 
vattenkraftanpassad version av modellen skulle införas. PROPS definierar ett projekt som ”ett 
namngivet, tidsbegränsat och budgeterat åtagande med fastställda mål. Det är av engångsnatur 
och kräver en temporär organisation. Projekt omfattar en arbetsuppgift av sådan storlek eller 
komplexitet att detaljplanering krävs innan arbetet utförs. Projektbegreppet kan också användas för 
enklare arbetsuppgifter som kräver samordning av kompetenser från olika linjeinsatser” (Vattenfall 
AB, Vattenkraft). 
 
Samtliga dammprojekt klassas som stort anläggningsprojekt alternativt litet. För stora projekt ska 
PROPS tillämpas helt och varje delprocess i arbetsmodellen implementeras. När större projekt 
upphandlas ska upphandling ske enligt inrättad rutin. Externa leverantörsupphandlingar upphandlas 
med stöd av de för branschens olika bestämmelser. Inför varje projekt bildas en projektorganisation. 
För exempel på Propsorganisationens uppbyggnad, med bestämda roller inom styrande, 
verkställande och genomförande funktioner, se bilaga 4. Den styrande funktionen ska bestå av en 
styrgrupp, som leds av en ”Sponsor”24. I projektledningsmodellen finns avstämnings- och 
beslutspunkter, så kallade milestones (MS) och tollgates (TG) för att kontrollera att allt går enligt 
planerna och att projektet håller sig inom tidsramarna. Dessa ska godkännas vid utsatta tidpunkter 
under projektutförandet. För större anläggningsprojekt är PROPS indelad i sex faser och sex 
beslutspunkter. Faserna indelas i förstudie, utredning, förfrågning, upphandling, entreprenad samt 
avslutningsfas, med en tollgate före och efter. Arbetsgången vid projektgenomförandet är start vid 
TG 0 och avslut vid TG 6. En översiktsbild över PROPS för stora anläggningsprojekt återfinns i 
figur 7.1 tillsammans med en enklare beskrivning av fasernas syfte, förutsättningar, ansvar och 
organisation.  
 

                                                 
20 Höjning av dammar, ökning av utskovens avbördningskapacitet, ökning av stabilitet och förstärkning av 
erosionsskydd är de vanligaste förstärkningsåtgärderna (Vattenfall AB, Vattenkraft). 
21 Elforsk rapport 01:14. 
22 Vattenvägar är utrymme med tillhörande och beroende anläggningsdelar (luckor, turbiner, pumpar etcetera), vilket är 
avsett för framförande eller magasinering av vatten (Elforsk, 2001). 
23 PROPS PRoject Operation and Planning System är en generell modell för ledning och styrning av projekt. 
24 En Sponsor är ett ombud för beställaren, i detta fall Vattenkraft. 
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Figur 7.1 Bild över PROPS-modellen som 
återfinns på Vattenkrafts intranät.  

 
 
Förstudiefas 
Före förstudiefasen ska en uppdragsspecifiaktion upprättas. Specifikationen ska initiera och 
beskriva förväntat resultat av förstudiefasen. 
 
Utredningsfas 
I enlighet med PROPS ska det i utredningsfasen upprättas en projektspecifikation. Denna ska 
beskriva syftet med projektet samt lista de resultat projektet förväntas få. Specifikationen ska 
därutöver fungera som underlag inför kommande projektkontrakt. I specifikationen ska information 
och de dokument som gäller för projektet finnas med.  
 
Projektets KAM- plan25 ska upprättas i denna fas. KAM -planen integrerar kvalitets-, arbetsmiljö 
och miljöplanen till en och samma. Denna ska utgöra bilaga till projektspecifikationen. Syftet är att 
specificera de rutiner, tekniker och processer som gäller för projektets kvalitets-, arbetsmiljö- och 
miljöområden. Projektledaren ska upprätta specifikationen och Sponsorn ska besluta om 
godkännande vid TG 2. Under fasen ska, förutom val av entreprenadform, en preliminär 
riskbedömning göras. Riskbedömningens syfte är att upptäcka risker och osäkerheter som kan 
uppstå under projekttiden.  
 
                                                 
25 Kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöplan. 
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Förfrågningsfas 
I tredje fasen, förfrågningsfasen, ska förfrågningsunderlag upprättas och riskanalys genomföras. 
Detta för att upptäcka risker projektet kan medföra. Vid TG 3 ska ett formellt beslut tas om 
projektgenomförandet ska gå vidare till nästa fas, upphandlingsfasen, eller inte. 
 
Upphandlingsfas 
Intentionen med upphandlingsfasen är att skapa en god grund för upphandling. I fasen ska 
kompetens säkerställas. Vid TG 4 ska avtal med entreprenör ske och revidering av riskbedömning 
ska genomföras. 
 
Entreprenadfas 
I femte fasen, entreprenadfasen, utförs projektet av upphandlad entreprenör. Finns behov av 
utbildning för kraftverkens underhållspersonal ska detta genomföras i entreprenadfasen. Projektet 
utförs för att vid TG 5 slutbesiktas. 
 
 Avslutningsfas 
Över avslutningsfasen ska affärsavslut verkställas och slutrapport upprättas. En arkivering av 
upprättade dokument görs. Via erfarenhetsåterföring ska erfarenheter i syfte om ständig förbättring 
dokumenteras. Tillbudsrapporter sammanställs.  TG 6 ska avluta projektet. 
 

7.1.3.1 Anmärkning 
I Sieurin och Åhmans rapport från 2004 framgår att Ericssons allmänna projektledningsmodell 
saknar direktiv för hur verksamheter ska arbeta med arbetsmiljöfrågor. PV har dock valt att 
integrera arbetsmiljön i projektledningsmodellen. 

7.1.4 Arbetsmiljöplan  
En arbetsmiljöplan skall enligt lag tas fram i samband med alla byggnads- och anläggningsarbeten. 
PV har inrättat en Propsadapiton26 som rutinmässigt vägleder formulering av arbetsmiljöplan för 
projekt. Till skillnad från stora projekt fordras i små projekt ingen separat arbetsmiljöplan. Den kan 
skrivas in direkt i projektspecifikationen. PV har två sätt att föra in arbetsmiljöinformation i 
projektdokumentationen: 
 

• Informationen kan inkluderas i projektspecifikationen 
• En separat arbetsmiljöplan kan tas fram på det sätt som beskrivs i en av Vattenfall AB 

Vattenkraft upprättad arbetsmiljöbok27.   
 

Det senare alternativet väljs när någon begär en separat arbetsmiljöplan, exempelvis 
projektsponsorn, vilket oftast görs i projektverksamhet. Om separat arbetsmiljöplan upprättas skall 
den användas som ett självständigt dokument genom hela projektet. Projektledaren ska säkerställa 
att en formell granskning görs av arbetsmiljöplanen och att samtliga parter som är involverade i 
upprättandet är överens om dess innehåll. 
 
Arbetsmiljöplanen i projektets KAM-plan ska i utredningsfasen upprättas i enlighet med PROPS 
adaptionen. Mallen inkluderas i arbetsmiljöboken. Mallen består av ett antal givna rubriker. Varje 
rubrik åtföljs av en förklaring. Detta för att säkra hur arbetsmiljöarbetet i projekten ska bedrivas. 
Följande rubriker ska enligt mall ingå i arbetsmiljöplanen:  
 

                                                 
26 I Vattenkrafts Propsadaptionen beskrivs organisation och roller i ett PROPSprojekt.  
27 Arbetsmiljöboken är en handbok för arbetsmiljöplan. 
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 Arbetsmiljömål och strategier 
 Grundläggande aktiviteter 
 Processer av operativ karaktär som används inom projektet 
 Stödaktiviteter 
 Referenser 

 
 
Arbetsmiljömål och strategier 
Specifika arbetsmiljömål för aktuellt projekt ska uttryckas i mätbara termer. Beskrivningar av 
arbetsmiljöstrategier som ska användas för att uppnå arbetsmiljömålen ska framställas. 
Beskrivningen ska baseras på erfarenhet samt resultat från riskanalyser.  
 
Grundläggande aktiviteter 
De befogenheter och aktiviteter som behövs för att projekt ska uppnå arbetsmiljömålen ska 
beskrivas. Ansvar och befogenheter som samordningsansvar, kontroller och dokumentgranskningar, 
revisioner, granskningar och säkerhet ska definieras. En lista över projektets leverantörer ska 
upprättas. I listan ska det beskrivas hur leverantör godkänns och hur arbetsmiljösäkring av levererat 
arbete ska utföras.  
 
Processer av operativ karaktär som används inom projektet 
Speciella rutiner som gäller för elsäkerhet och liknande, som kommer att användas i projektet ska 
beskrivas under detta kapitel.   
 
Stödaktiviteter 
Relevanta stödaktiviteter, med beskrivningar om hur de används, ska tas upp. Det ska framgå vem 
som ansvarar för respektive aktivitet. Styrning av avvikelser, tillbud och olycksfall ingår i 
stödaktiviteter. De rutiner som ska användas för att hantera tillbud, olycksfall med mera rubriceras. 
En punkt med dokumentstyrning av projekt och produkt är formulerad. Under den ska rutiner för 
dokumentstyrning delges samt vem som ska godkänna dokumentationen. Det ska gå att referera till 
eller beskriva de rutiner som gäller för ändring i dokument samt hur säkerställning av relevanta 
dokument sker. En dokumentation över arbetsmiljöaktiviteter samt hur de ska dokumenteras ska 
presenteras. De säkerhetsrutiner som ska följas i projektet inrättas.  
 
Referenser 
Under referenser kan förteckning över eventuella dokument som arbetsmiljöplanen refererar till 
upprättas. Utöver arbetsmiljömål och strategier, aktiviteter och processer ska information om 
projektets verksamhetsområde och organisation, inklusive tidplan enligt mall bifogas. Av intresse 
för examensarbetets analys kommer vissa delar av arbetsmiljöplanen att studeras närmre. Dessa 
områden är: 
 

• Tillbud 
• Samordningsansvar 
• Uppföljning och återföring 
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7.2 Vattenfall AB Vattenkrafts ledningssystem för arbetsmiljö 
PV har valt att arbeta med arbetsmiljö genom ett integrerat verksamhetssystem som kallas KAM. 
Verksamhetssystemet behandlar och styr frågor inom ledningssystemen för Kvalitet, Arbetsmiljö 
och Miljö. Systemet är kvalitetssäkrat genom certifiering28 enligt ISO 14 001, ISO 9 001:2000 och 
AFS 2001: 1. All personal inom PV kan använda sig av systemet, likaså entreprenörer och 
projektörer. I KAM finns exempelvis de lagar och krav som gäller för arbetsmiljön. Eftersom all 
verksamhet ute på PV: s anläggningar är utlagd på entreprenad berörs endast vissa delar av 
verksamhetssystemet. En KAM-samordnare är anställd hos PV. Denne ledningens representant är 
den som ansvarar för samtliga områden. Ett organisationsschema över verksamhetens 
arbetsmiljöfrågor återfinns som bilaga 7. 

7.2.1 Miljökommitté 
För att utvärdera PV: s arbete inom området Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö har en Miljökommitté 
bildats. Kommittén består av nio ledamöter och sammanträder fyra gånger per år. Fem av 
ledamöterna utgörs av cheferna från PV. Övriga kommer från de lokala fackliga organisationerna 
SIF, CF, SEKO och ledarna.  
 
För att utvärdera arbetsmiljöarbetet är en redovisning av inträffade tillbud och olycksfall 
nödvändigt. Denna redovisning görs till miljökommittén i ett forum, via ledningens representant. 
Kommittén behandlar och fattar beslut om nödvändiga åtgärder och insatser, generella och/eller 
tillfälliga (Ek, 2004-08-24). Samtliga kända tillbud sammanställs och dokumenteras därefter i 
KAM. 

                                                 
28 SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har certifierat arbetsmiljöledningssystemet. 
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8 NULÄGESBESKRIVNING AV ARBETSMILJÖARBETE OCH 
ARBETSMILJÖ 
I detta kapitel redovisas en nulägesbeskrivning. Beskrivningens syfte är att ge en bild av 
arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön i Vattenfall AB Vattenkrafts projektverksamhet.  

 

För genomförande av nulägesanalys har ett pågående dammförstärkningsprojekt undersökts närmre.  
Projektet ingår i PV: s investeringsplan för dammsäkerhetshöjande åtgärder.  I dagsläget pågår 
projektet cirka 3 mil nordost om Jokkmokk. Dammen i Messaure klassas som 1A, vilket gör att 
projektet betraktas som ett större projekt. För överblick av dammars klassificeringskriterier se tabell 
8.1 

8.1 Messaure kraftstation 
Dammen vid Messaure kraftstation byggdes mellan år 1953-1957 och är Sveriges tredje största 
kraftstation. Dammen är en av de dammar som ingår i PV: s investeringsprogram. Projektet med att 
förstärka dammen startade hösten år 2002 och kommer att avslutas under hösten 2004. De åtgärder 
som utförts för att höja säkerheten är förstärkning av huvud- och överfallsdamm, förstärkning av 
erosionsskydd och fördjupning av utskovskanal (Vattenfall AB, Vattenkraft). En översiktskarta över 
de förstärkningsåtgärder som utförs på dammen bifogas i rapporten som bilaga 3. 

 
 
 

  Konsekvensklass och konsekvens 
 
Klass 1 A 
Uppenbar risk för förlust av människoliv. Uppenbar risk för allvarlig skada på viktig trafikled; viktig dammbyggnad eller jämförlig 
anläggning; eller allvarlig skada på betydande miljövärde, samt stor ekonomisk skadegörelse. 
Klass 1 B 
Icke försumbar risk för förlust av människoliv eller allvarlig personskada. Beaktansvärd risk för allvarlig skada på viktig trafikled; viktig 
dammbyggnad eller jämförlig anläggning; eller allvarlig skada på betydande miljövärde, samt uppenbar risk för stor ekonomisk 
skadegörelse. 
Klass 2  
Icke försumbar risk för beaktansvärd skada på viktig trafikled; viktig dammbyggnad eller jämförlig anläggning; eller allvarlig skada på 
betydande miljövärde eller annans egendom. 
Klass 3  
Försumbar risk för beaktansvärd skada på viktig trafikled; viktig dammbyggnad eller jämförlig anläggning; eller allvarlig skada på 
betydande miljövärde eller annans egendom. 

Tabell 8.1  Klassningstabell för dammar (RiskNet) 

 

 

 

 

 

 

8.2 Projektstyrning 
PV: s dammförstärkningsprojekt i Messaure bedrivs enligt PV: s projektstyrningsmodell PROPS. 
Vid projektstart var dock styrningsmodellen inte fullt implementerad i PV: s projektverksamhet. 
Projektstyrningsmodellen infördes först under modellens fjärde fas, upphandlingsfasen. Inför 
projektet har upphandling av entreprenörer skett enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.  
Byggentreprenaden är upphandlad som generalentreprenad, El- och Mek- entreprenaden likaså. En 
KAM- plan för projektet är upprättad enligt PROPS arbetsmiljöbok.  Denna medföljer som bilaga i 
projektets förfrågningsunderlag. PROPS syfte vad gäller arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är bland 
annat att PV ska arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Av den orsaken upprättas 
arbetsmiljömål. Dessa mål ska eftersträvas i varje projekt.  Inför projektet har en 
projektorganisation bildats. En bild över projektorganisationens uppbyggnad återfinns som bilaga 4.  
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8.2.1 Arbetsmiljöplan 
För att få en bild av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i PV: s projektverksamhet har 
Messaureprojektets arbetsmiljöplan analyserats. Arbetsmiljöplanen ingår som en integrerad del i 
arbetsmiljöarbetet och planen innehåller en beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas 
under projektgenomförandet. Detta för att arbetsmiljön skall uppfylla kraven i lagen som ställs och 
som är tillämpliga i projektet.  
 
Förutom projektstyrningsmodellens KAM-plan är en arbetsmiljöplan upprättad. Planen har 
upprättats av dammförstärkningsprojektets byggentreprenör. I denna har beställarens 
arbetsmiljömål och arbetsmiljökrav beaktats. Arbetsmiljöplanen används som ett självständigt 
dokument och planen följs kontinuerligt upp av byggherren genom projektorganisationens 
byggledning. Den finns uppsatt i personalbodar och är synlig för all personal.  
 
Vattenkrafts projektstyrningsmodell har legat till grund för analysen av byggentreprenörens 
arbetsmiljöplan och den KAM-plan som medföljt förfrågningsunderlaget. Dessa punkter är: 
 
 Arbetsmiljömål och strategier 
 Grundläggande aktiviteter 
 Processer av operativ karaktär som används inom projektet 
 Stödaktiviteter 
 Referenser 
 Tillbud 

 
Arbetsmiljömål och strategier 
I det förfrågningsunderlag som upprättats för dammförstärkningsåtgärder vid Messaure kraftstation 
finns inte något uttalat krav från beställaren hur redovisning av arbetsmiljöarbetet ska ske. 
Emellertid finns i förfrågningsunderlaget kravet om upprättande av arbetsmiljöplan som ska 
innehålla de arbetsmiljömål och arbetsmiljökrav som gäller för projektet. Arbetsmiljömål och 
arbetsmiljökrav finns upptaget i byggentreprenörens arbetsmiljöplan. Dessa är:  
 
Arbetsmiljömål 
 

• Inga olyckor eller tillbud pga. kringflygande stenar från sprängning i kanalen 
• Inga trafikolyckor inom arbetsområdet och på allmänna vägen genom arbetsområdet 

 
Arbetsmiljökrav 
 

• Hjälm skall bäras inom arbetsområdet 
 
Grundläggande aktiviteter 
I den KAM- plan beställaren upprättat finns det krav på entreprenören att denne skall ha ett 
kvalitetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001:2000. Ledningssystemet bör vara enligt strukturen 
i ISO 14001. Anlitade underleverantörers miljöledningssystem ska redovisas. Hur redovisningen 
skall gå till framgår inte. Miljöansvarig person skall svara för entreprenörens efterlevnad av 
uppställda krav etcetera. Entreprenörens underleverantörer skall uppfylla motsvarande krav som 
ställs på entreprenören. Vidare ska entreprenören ansvara för den allmänna samordningen. 
entreprenören övertar samordning av arbetarskydd som åvilar byggherren enligt arbetsmiljölagen. 
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Någon beskrivning hur leverantör godkänns samt hur arbetsmiljösäkring av levererat arbete skall 
utföras saknas i KAM-planen. Vid byggmöten och fortlöpande under entreprenadtiden ska det göras 
bedömningar om förändringar skall genomföras inom arbetsmiljöområdet. Hur bedömningarna skall 
göras framgår inte. 
 
För dammsäkerhetsåtgärdsprojektet har PV överlåtit det allmänna samordningsansvaret på 
byggentreprenörens platschef. Den samordningsansvarige ansvarar över ett område som fastställt 
geografiskt. Det är i dagsläget två generalentreprenörer som verkar inom samordningsområdet. 
Samordningen styrs bland annat via ett så kallat ”samverkansmöte” mellan entreprenörer. Dessa 
möten hålls en gång per månad, vanligtvis i någon av de berörda entreprenörernas kontor. Varje 
träff inleds med vilka som är närvarande och beslutande om kommande mötetsplats och tid. Även 
gällande samordningsområde klargörs. En plankarta visas över det geografiska markområdet. 
Föregående mötes protokoll läses upp högt i syfte att eventuella oklarheter eller ändringar kan 
återupptas. Hela mötet dokumenteras. Det förs ett protokoll av den samordningsansvarige som gör 
ett utkast till varje berörd part29 efter varje möte. Utkastet fungerar samtidigt som kallelse till nästa 
möte. De berörda parterna finns med på en så kallad sändlista. Om övriga personer önskar delta i 
framtida möten kan dessa kallas genom utkasten. 
 
På samverkansmötet gås ett antal i förväg givna paragrafer och punkter genom för att därefter ge 
plats åt övriga frågor. De punkter som gås igenom är: 
 

1) Involverade Entreprenörer 
2) Samordningsregler. Generella samordningsregler tas upp. Om några nya uppkommit görs de 

gällande. Har någon av mötets deltagare synpunkter ger de synpunkterna till känna.  
3) Tidsplanering. Alla inblandade entreprenörer meddelar övriga om den egna verksamhetens 

närmsta framtid. Nya eller ändrade tidsplaner redovisas och gås igenom, exempelvis 
semestrar och framtida mekaniska arbeten. 

4) Skyddsregler, gällande AFS och övrigt. Under denna rubrik tas projektspecifika regler upp. 
Exempelvis information om nödvändiga och nya arbets- och driftbevis.   

5) Delegeringar av skyddsanordningar.  
6) Besiktningspliktiga anordningar. Om det exempelvis tillkommit projektet nya maskiner och 

lyftanordningar  
7) Övrigt. Övriga viktiga punkter gällande samordning och allmän information.  
8) Tid för nästa samordningsmöte fastställs. 

 
I byggentreprenörens arbetsmiljöplan finns upptaget riktliner som gäller för 
samordningsverksamhet. I riktlinjerna ställs krav som underentreprenör är skyldiga att följa. Dessa 
är arbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar, bland annat AFS 1999:3  byggnads- och 
anläggningsarbete. I övrigt ska de ordningsföreskrifter byggentreprenören ställer gälla. 
 
Något uttalat kompetenskrav angående samordningsansvar från beställaren nämns inte i 
förfrågningsunderlaget.    
 
I entreprenörens arbetsmiljöplan finns en allmän beskrivning som meddelar att det ligger på 
platschefens ansvar att medarbetarna meddelas och undervisas i arbetsmiljöarbetet. Det ska 
exempelvis meddelas i vilken omfattning samt vilka rutiner som gäller angående trafiksäkerhet. 
Detta för att dammen trafikeras dagligen på den allmänna vägen och inom projektområdet. Någon 
information om hur det ska meddelas och undervisas saknas. Enligt platschefen tas detta upp vid så 
kallade ”arbetsplatsmöten”, där relevant information aviseras och tydliggörs för medarbetarna.  

                                                 
29 Med berörda parter menas i detta sammanhang Beställare, Projektledare, Arbetsledare samt övrig personal. 

 24



8 Nulägesbeskrivning av arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö 

 
Vid sju tillfällen har möten hållits. De medarbetare som inte deltagit har delgivits information via 
kopior på mötesprotokollen som satts upp i samtliga personalbodar. Vidare ska respektive anställd 
ansvara för att följa grundläggande lagar och givna instruktioner. En lista ifråga om fördelning av 
ansvar och arbetsmiljörelaterade uppgifter finns upptaget i planen. Där finns namn samt vad dessa 
personer ansvarar över. Den leverantör som finns upptagen är den generalentreprenör som upprättat 
arbetsmiljöplanen. 
 
Vid intervju med projektets samordningsansvarig ställdes två frågor. Syftet med frågorna var att få 
information om den samordningsansvariges kompetens gällande samordning och arbetsmiljö. Dessa 
frågor ställdes: 
 

1) Har du genomgått någon grundutbildning i arbetsmiljö? 
2) Anser du själv att du har tillräckligt god kompetens i arbetsmiljöfrågor?  

 
Den samordningsansvarige byggentreprenören har genomgått en tre dagar lång utbildning i allmän 
arbetsmiljö. Detta efter eget önskemål till beställaren. Utbildningen genomfördes våren år 2004, 
cirka ett och ett halvt år efter projektstart. Som svar på frågan gällande kompetens svarade denne att 
han ansåg sig sakna tillräcklig kompetens i arbetsmiljöfrågor, kompetens som gäller 
arbetsmiljöarbete i och invid vattenvägar. Den bristande kompetensen gällde främst PV: s specifika 
skydds- och säkerhetsföreskrifter. Den samordningsansvarige anser dock att han har god kännedom 
om de arbetsförhållanden som gäller i projektet. Under samtalet hänvisade denne till en av de 
författningar som gäller för projektet, AFS 1999:3,  byggnads- och anläggningsarbete: ”Alla 
faktorer som har betydelse för arbetsmiljön beaktas och riskerna för ohälsa och olycksfall skall 
bedömas så tidigt som möjligt.” Dessutom anser denne att det är viktigt att beställare, entreprenörer 
och utförare har goda kunskaper i skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i och invid vattenväg. 
Vidare menar byggentreprenören att dammförstärkningsprojekt har en specifik nisch som inrymmer 
specifika risker. Som exempel gavs risken om att arbeta i och invid vattenväg. Saknas kunskap om 
dessa risker anser han att kompetensen att vara samordningsansvarig faller.   
 
Inför projektstart har en riskbedömning gjorts av byggentreprenören. Denna har resulterat i 
framtagning av arbetsmiljöaspekter som kopplats till gällande författningar och därefter listats. I 
arbetsmiljöplanen finns upptaget de risker enligt byggentreprenören som projektet kan medföra. För 
varje ”arbete med särskild risk” finns förklaring om vad risken implicerar samt vilken åtgärd som 
skall upprättas mot skydd mot ohälsa och olycksfall på byggarbetsplatsen.  Detta redovisas i 
arbetsmiljöplanen i tabellform. Några risker vad gäller arbete i och invid dammar och kraftverk är 
inte upptaget. Detta för att entreprenörens riskbedömning utfördes innan projektstart, innan 
information om vad arbete i och invid kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar innebar.  
Under samtal med byggentreprenören och några av dennes medarbetare, framkom att det skulle 
kännas betryggande för dem att bli införstådda med vad som gäller för arbete i och invid vattenväg. 
 
Processer av operativ karaktär som används inom projektet 
Under dagtid är kraftverken i drift. Drift- och underhållsarbete utförs på entreprenad av Vattenfall 
Service Nord, via ett av Beställaren framtaget basunderhållsavtal. I avtalet fastställs bland annat att 
arbeten i vatten ej är tillåtet (Vattenfall AB, Vattenkraft).  
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Stödaktiviteter 
I projektets KAM-plan finns en egen rubrik för dokumentstyrning. Under rubriken beskrivs att 
projektledaren upprättar, i samråd med entreprenören och övriga berörda, en dokumentation över  
projektet och dess ingående produkter. Omfattningen skall vara av betydelse för säkerhet och hälsa 
vid arbete med kraftstationers drift och underhåll. Det förfrågningsunderlag som upprättats för 
dammförstärkningsprojektet i Messaure är det dokument som styr. Någon beskrivande rutin för 
ändring i KAM- dokumentet saknas. Dokumentation över arbetsmiljöaktiviteter samt hur de ska 
dokumenteras saknas i planen.  Säkerhetsrutiner som skall följas i projektet har ej upprättats i KAM 
planen. Någon direkt styrning av tillbudsrapportering saknas i den arbetsmiljöplan som upprättats 
av beställaren och som gäller för projektet. Enligt byggentreprenörens arbetsmiljöplan ska samtliga 
tillbud och arbetsskador rapporteras till den av beställaren utsedd projektledning. I 
arbetsmiljöplanen nämns inte vilken tillbudsblankett som ska användas, ej heller var blanketten 
finns att tillgå. Vid intervju med platschef och projektledare har det framkommit att det under 
projekttiden inträffat tillbud, men endast ett fåtal. Av dessa bedömdes ett som allvarligt. Enligt 
platschef har dessa rapporterats till projektledaren. Det styrks i sin tur av projektledaren.  
 
Referenser 
PV: s verksamhetspolicy medföljer projektets KAM plan. Policyn återfinns med fulltext i 
examensarbetets bilaga 5.  
 
Övrigt  
I byggentreprenörens arbetsmiljöplan som gäller för Messaureprojektet finns en allmän beskrivning 
angående arbetsmiljöarbetet.  I den finns information om att det är platschefens ansvar att 
medarbetarna meddelas och undervisas i hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras samt vilken 
omfattning och rutiner som gäller angående trafiksäkerhet. Information om hur detta ska meddelas 
eller undervisas finns inte med. Enligt Platschefen tar man upp detta vid arbetsplatsmöten. 
 
Enligt upprättad arbetsmiljöplan skall de normala arbetstiderna vara måndag-torsdag 06.30-18.00 
samt fredag 06.30-13.00. Annan arbetstid kan komma ifråga. Standartiderna har hållits men andra 
arbetstider har förekommit. Exempelvis har två- och treskift varit infört under längre perioder.  
Någon information angående nya arbetstider saknas. Byggtiden har förlängts från 2003-12-01 till 
2004-09-01. Uppdatering om detta saknas i arbetsmiljöplanen. 
 
Skyddshjälm ska bäras inom arbetsområdet. Detta gäller för samtliga som vistas inom projektets 
arbetsområde. Kravet om hjälm finns från beställaren och upptas i KAM- och byggentreprenörens 
arbetsmiljöplan. Efterlevs inte kravet ska arbetaren avvisas från arbetsplatsen (Ek, 2004-08-24). I 
byggentreprenörens arbetsmiljöplan ställs även krav om att all personal ska bära varselklädsel av 
viss typ. Vid platsbesöken använde personal inte skyddshjälm. Varselkläder bars av samtliga.  

8.3 Enkätundersökning  
En enkätundersökning har genomförts i syfte att ta reda på hur projektets bygg- och 
anläggningsarbetare uppfattar den allmänna arbetsmiljön. Enkäten delades ut i syfte att ge 
kvantifierbar information om arbetsmiljön inför examensarbetets analys och åtgärdsförslag. 
Sammanlagt delades 21 stycken enkäter ut till samtliga arbetare vid Messaures dammprojekt. Varje 
utdelad enkät besvarades.  Enkätens utformning samt sammanställda enkätsvar återfinns som bilaga 
6. I enkäten fick respondenten bevara frågor med fyra givna påståenden till varje fråga. Enkätens 
svarsalternativ var ”stämmer helt”, ”stämmer rätt så bra”, ”stämmer inte så bra”, ”stämmer inte alls” 
samt alternativet ”vet ej”. Svaren skulle besvaras utifrån respondentens egen uppfattning om den 
allmänna arbetsmiljön. 
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Valet av svarsalternativ ”vet ej” grundar sig i att den respondent som ansett sig vara utan 
uppfattning i gällande fråga kunde besvara utan åsikt. Sist i enkäten upprättades rader för fria ord, 
saker av vikt de önskade att tillägga.  

8.3.1 Resultat av enkätundersökning 
Samtliga enkätsvar har analyserats och svaren har återgetts grafiskt med hjälp av diagram. Fyra 
frågor av vikt för examensarbetets analys redovisas nedan, se diagram 8.1.-8.4. En sammanställning 
av samtliga svar redovisas i bilaga 6.  
 
Riskundersökning 
Enligt enkätsvaren anses arbetarna vara införstådda med de risker som finns med jobben. Detta kan 
ses i diagram 8.1.   

Jag känner till de risker som finns med mitt jobb
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Diagram 8.1 Anställdas kunskap om risker i arbetet  
 
Skyddsutrustning 
Bygg- och anläggningsarbetarna anses ha god kunskap om vilken skyddsutrustning de är skyldig att 
använda på arbetsplatsen. När det gäller användandet av erforderlig skyddsutrustning pekar siffror 
på att användandet anses vara ganska bra, se diagram 8.2. Vidare anses arbetarna vara bra 
införstådda i de ordnings- och skyddsregler som gäller på arbetsplatsen. 

Jag använder skyddsutrustning när det krävs
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 Diagram 8.2 Anställdas uppfattning om användandet av skyddsutrusning  
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Olyckor och tillbud 
En reflektion som görs i enkätanalysen är att nästan hälften av arbetarna anser att tillbud kan liknas 
vid en olycka.  Övriga arbetare anses att begreppet olycka och tillbud skiljs åt.  

Ett tillbud är detsamma som en olycka

0

2

4

6

8

10

12

Stämmer
helt

Stämmer rätt
så bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
inte alls

Vet ej

A
nt

al

 
 

 Diagram 8.3 Anställdas definition av ett tillbud  
 
Olycks- och tillbudsrapportering 
Från enkäten kan tydas att arbetarna anser att de vet till vem de ska rapportera ett tillbud. Emellertid 
råder oklarheter om vilken blankett som ska användas.  Oklarheten gäller om det är Beställarens 
eller underentreprenörens. Denna fråga fanns upptaget under enkätens tilläggsdel. Vad gäller 
påståendet ”jag har varit med om ett/flera tillbud/olyckor det senaste halvåret” ansåg ungefär 
hälften att det stämde, hälften att det inte (se tabell8.4).  

Jag har varit med om ett/flera tillbud/olyckor det 
senaste halvåret
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Diagram 8.4  Anställdas erfarenhet av tillbuds- och olyckstillfällen  
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9  UTVÄRDERING AV ARBETSMILJÖARBETE OCH ARBETSMILJÖ 
För om möjligt utvärdera Vattenfall AB Vattenkrafts arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö har en 
arbetsmiljöplan analyserats. Parallellt med analysen har information som framkommit under 
intervjuer och platsbesök tillsammans med enkätanalysen diskuterats.   
 
 

9.1 Utvärdering av arbetsmiljöarbete 
För att göra en utvärdering av PV: s systematiskt arbetsmiljöarbete i projekt har Messaureprojektets 
arbetsmiljöplan analyserats. I dagsläget är projektet inne i entreprenörens slutfas. Det är enligt 
projektets platschef tänkt att avslutas någon gång under hösten år 2004, vilket gör att någon 
erfarenhetsåterföring för projektet inte kunnat tas del av. För att koppla projektets arbetsmiljö- och 
KAM plan till PV: s systematiska arbetsmiljöarbete har följande punkter att analyserats: 
 

 Arbetsmiljömål och strategier 
 Grundläggande aktiviteter 
 Stödaktiviteter 
 Tillbud 
 Samordning 

 
PV har i enlighet med krav i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter upprättat en 
arbetsmiljöplan för Messaureprojektet. I planen finns mål och krav fastställda. Arbetsmiljömålen 
syftar till att inga tillbud eller olyckor på grund av kringflygande stenar från sprängning samt att 
inga trafikolyckor inom området ska ske. För att nå målen finns ett krav angående personlig 
skyddsutrustning. Kravet är att hjälm ska bäras kontinuerligt. I övrigt saknas kravspecificeringar. 
 
När personlig skyddsutrustning krävs är arbetstagarna enligt AML 3 kap 4 § skyldiga att använda 
och följa kravet. Av 3 kap 2 § följer dessutom att arbetsgivaren är den som ska se till att det 
efterlevs. Med det menas att arbetsgivaren måste ha ett system för systematiska kontroller av att 
utrustningen används och för hur han ska ingripa om den inte används. Används inte hjälm ska 
arbetaren avvisas från arbetsplatsen (Ek, 2004-08-24). Vidare står det att entreprenören ska 
informera egen personal om vilka kravspecifikationer som ställ under projektutförandet. Vid samtal 
med de intervjuade personerna framkom att hjälm sällan bärs av samtliga arbetare. Detta styrks 
även vid platsbesöken. För att arbetsmiljömål ska uppnås ska strategier beskrivas för att uppnå 
målen. Dessa strategier ska enligt PROPS baseras på erfarenhet samt på resultat från riskanalyser. 
Projektets platschef ansåg att han uppfyllt informationskravet från beställaren via arbetsplatsmöten 
och påminnelser i form av anslag i arbetsbaracker. Examensarbetets analys visar att strategin för 
måluppfyllelse inte efterlevs, trots att det är ett fastställt krav. Dessutom saknar PV någon form av 
systematiska kontroller för ställda arbetsmiljökrav. 
 
I förfrågningsunderlagen ställs inget kompetenskrav angående samordningsansvar. Kompetenskrav 
bör finnas eftersom den som utses till samordningsansvarig skall ha tillräckliga kunskaper om de 
risker som arbetet innebär. Denne ska sedan ges de befogenheter och resurser som krävs för 
uppgiften.  
 
När riskbedömningar i PROPS utrednings- och förfrågningsfas genomförs bör riskbedömningar 
göras vad gäller arbete i och invid kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar. Detta för att 
riskinformation kan införas i ett tidigt skede. Det blir särkilt viktigt inför byggentreprenadfasen.  
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Enligt samordningsansvarig byggentreprenör som refererat till författningen AFS 1999:3, ”ska alla 
faktorer som har betydelse för arbetsmiljö beaktas och riskerna för ohälsa och olycksfall skall 
bedömas så tidigt som möjligt”. En förklaring om risk och vilken åtgärd som kan upprättas mot 
skydd, ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen är nödvändig för utförandet av förebyggande 
arbetsmiljöarbete eftersom arbetsmiljöplanen skall ge en allmän grund för hur arbetsmiljöarbetet 
skall bedrivas.  
 
När arbetsmiljöplan upprättas inför PV: s dammförstärkningsprojekt bör en beskrivande rutin för 
styrning av tillbudsrapportering ges. Den bör dessutom beskriva i klartext vilken tillbudsblankett 
som skall användas vid tillbudsrapportering samt var blanketten finns att tillgå. I 
enkätundersökningen framkom att nästan hälften av respondenterna ansåg att tillbud var detsamma 
som en olycka. Saknas rutiner i tillbudsrapportering kan brister i det Systematiska 
arbetsmiljöarbetet uppstå eftersom syftet är att undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten så 
risken för ohälsa och olycksfall förebyggs.  
 
I övrigt bör PV fastställa en rutin för hur en arbetsmiljöplan ska ses över och uppdateras. En 
arbetsmiljöplan skall vara ett levande styrinstrument för säkerhetsarbetet, inte enbart en 
”hyllvärmare” (AMP-guiden, no date). Byggherren har ett ansvar att följa upp att arbetsmiljöplanen, 
se till att den följs och hålls aktuell. Arbetsmiljöplanen i Messaureprojektet är aldrig uppdaterad 
efter fastställandet. Tidsplaneringen har under projekttiden varit under ständig uppdatering enligt 
platschefen. Vid byggmöten och samverkansmöten har också övrig planering varit i fokus. Enligt 
AFS 1999:3 11 § är det vid ändring av redan utförd projektering viktigt att motsvarande ändring 
görs i gällande Arbetsmiljöplan.  

9.2 Utvärdering av resultat från enkätundersökning 
Enkätundersökningen gav examensarbetet kvantifierbar information om hur anläggningsarbetarna 
upplevde arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.  Enkätsvaren har på så sätt fungerat som komplement 
till de övriga metoderna. Då syftet med enkäten var att undersöka den allmänna arbetsmiljön styrks 
vissa delar av enkätsvaren tidigare diskussion. Arbetarna anses ha god insikt och kunskap i de 
faktorer som påverkar den egna arbetsmiljön. Detta kan tolkas genom att endast tre svar av totalt 20 
frågor och 21 utdelade enkäter besvarades med svarsalternativet ”vet ej”. Samtliga arbetare ansåg 
dessutom att påståendet ”det råder en bra stämning på arbetsplatsen” stämde vilket författaren 
bedömer vara något av en förutsättning för en bra arbetsmiljö. Förutom detta ansåg arbetarna att 
ansvaret för att göra den egna arbetsmiljön trevlig och säker ligger hos arbetarna själva. En 
reflektion görs om arbetarnas kunskap om samordnings- och arbetsmiljöansvaret. Många arbetare 
ansåg att de hade god kunskap. Dock ansåg några att kunskapen inte var så god. På varje bygg- och 
anläggningsplats skall anslag sättas upp om vem som har samordnings- och arbetsmiljöansvar. Om 
man vill förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats är det viktigt att säkert veta var ansvaret för 
arbetsmiljön ligger. Man ska också veta till vem man ska vända sig, så man kontaktar rätt person.  
 
I enkätundersökningen anser de flesta av arbetarna att de använder skyddsutrustning när det krävs. 
Denna fråga skiljer sig markant från platsbesök och intervjuer. Under dessa styrks att användandet 
av hjälm inte efterlevs trots att beställaren ställt krav om att hjälm skall bäras av samtliga som vistas 
inom projektområdet. Från enkätundersökningen kan det också tydas att det råder delade meningar 
om vad ett tillbud innebär samt vilken blankett som ska användas vid tillbudsrapportering. En 
intressant reflektion författaren gör i enkätsvaren är att lite mindre än hälften av arbetarna varit med 
om en eller flera olyckor och/eller tillbud det senaste halvåret. Denna reflektion kopplad till 
intervjuerna med platschef och projektledare, som menar att få tillbud inträffat, visar på brister i 
tillbudsrapporteringen.  
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10 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
I detta kapitel ges förslag till åtgärder hur Vattenfall AB Vattenkraft kan förbättra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i sin projektverksamhet. 
 
 

10.1 Inledning 
Utifrån den kartläggning och analys som genomförts har följande förslag till förbättringar 
utarbetats: 
 

► Förbättrade kunskaper 

► Specifika regler  

► Kontroll av gällande krav  

► Förenklad tillbudsrapportering 

► Återföringsbank 

 

10.2 Förslag till förbättringar 
Förslagen som presenteras är principförslag som behöver detaljutformas och därefter valideras 
innan de kan implementeras i verksamheten. Förslagen presenteras i prioritetsordning. 
 
Förbättrade kunskaper 
Enligt lag skall arbetsgivare se till att arbetare får god kännedom om de förhållanden, under vilka 
arbetet bedrivs, och att han upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Vidare skall 
arbetsgivaren förvissa sig om att arbetaren har den utbildning som behövs och denne vet vad han 
har att iaktta för att undgå riskerna. För den som utsetts vara samordningsansvarig är kunskap och 
kompetens därför något av en förutsättning för att utföra ett bra och förebyggande arbetsmiljöarbete 
i ett projekt. PV bör av den orsaken se över hur kunskap och kompetens kan säkras innan projekt 
påbörjas. Författaren rekommenderar Vattenkraft att utforma en specifik utbildning30 i 
förnyelseprojektens arbetsmiljöarbete. Utbildningen kan därefter PV tillhandahålla till dem som 
utses vara samordnings- och arbetsmiljöansvariga för att på så sätt säkra kunskap och kompetens.  
 
Specifika regler 
Det är därför viktigt att beställare och utförare har goda kunskaper i de skydds- och 
säkerhetsföreskrifter som gäller för arbete i och invid vattenväg. Eftersom PV i dagsläget saknar 
egna för verksamheten gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter rekommenderas PV upprätta 
skydds- och säkerhetsföreskrifter för arbeten i miljöer som förekommer i projekten. 
 
Kontroll av gällande krav 
För att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt är det viktigt att de kravspecificeringar som 
Beställaren ställt efterlevs av samtliga arbetare. I den arbetsmiljöplan som gäller för 
Messaureprojektet finns ett (antal) krav på personlig utrustning.  

                                                 
30 utbildningen utformas av personer med erfarenhet från förnyelseprojekt.  
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Kravet är att hjälm alltid ska bäras, av samtliga anläggningsarbetare. Vid platsbesök, intervjuer och 
enkätundersökning konstaterades att hjälmkravet inte efterlevs. Eftersom PV som beställare enligt 
lag har ett ansvar att kontrollera att de krav som ställs efterlevs, bör PV se över hur tillsyn av den 
ställda kravspecificeringen ska ske.  
 
Förenklad tillbudsrapportering 
I den mall för arbetsmiljöplan som finns upprättad i PROPS återfinns en punkt som behandlar 
styrning och avvikelser av tillbud. Under denna ska de rutiner som ska användas för att hantera 
tillbud, olycksfall med mera beskrivas. Det är positivt eftersom det är en viktig del det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Eftersom examensarbetets analys visar att anläggningsarbetarna har olika uppfattning om vad ett 
tillbud innebär bör åtgärder sättas in. Vidare visar enkätundersökningen att det inträffat tillbud och 
olyckor men endast ett fåtal är inrapporterade till projektledningen. Om det inträffat allvarliga eller 
mindre allvarliga tillbud framkommer dock inte i enkäten. Analysen har dessutom visat att det råder 
oklarheter i vilken blankett som ska användas vid tillbudsrapportering. Det var oklart om det är 
beställarens eller entreprenörens blankett som gäller.  
 
När enkätundersökningen kopplas till antalet inrapporterade tillbud visar det på brister. En 
reflektion författaren gör är att det kan vara för krångligt och tidskrävande för dem som ska 
inrapportera ett inträffat tillbud. Reflektionen grundas på följande faktorer: 
 
▪ Oklart vilken blankett som gäller 
▪ Begreppsförvirring råder 
 
PV bör utreda om det kan vara ovan nämnda faktorer som påverkar inrapportering. För att vidare 
utreda tillbudsrapportering kan ett konkret förslag vara intressant. Det finns många beprövade 
modeller för tillbudsrapportering. Då författaren inte haft möjlighet att forska i dessa modeller 
närmre ges PV förslaget att undersöka alternativa sätt att rapportera inträffade tillbud. 
 
 
Återföringsbank 
I enlighet med PROPS ska erfarenhetsåterföring av inrapporterade tillbud ske i projektmodellens 
avslutningsfas. Vid intervju med ledningens representant för arbetsmiljö (Ek, 2004-08-21) framkom 
att PV saknar specifika rutiner gällande erfarenhetsåterföring av inrapporterade tillbud. I dagsläget 
sammanställs och behandlas dessa i det forum som anordnas av PV: s Miljökommitté. Varje tillbud 
behandlas för sig. I PV: s strävan om ständiga förbättringar är erfarenhetsåterföring ett värdefullt 
verktyg. Dock finns i dagsläget en risk att inträffade händelser förbises eller faller i glömska.  För 
att förhindra detta bör PV skapa ett databaserat hanteringssystem, en slags ”återföringsbank” där 
samtliga tillbud registreras redan vid rapporteringstillfället. Efter registrering kan incidenterna 
noggrant identifieras, analyseras, följas upp. Datafångsten blir på så sätt synliggjord och risken att 
tillbud tappas bort eller faller i glömska minimeras. ”Återföringsbanken” skapar sedan en bra grund 
för att inga likvärdiga tillbud skall hända igen. Författaren menar att en återföringsbank är att bygga 
upp en erfarenhetsbank för framtida arbeten.  
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11 DISKUSSION 
I diskussionskapitlet utvärderas de metoder och tillvägagångssätt som använts i examensarbetet. 
Validitet och reliabilitet på de data som använts diskuteras.  
 
 
Den metod som valts för examensarbetets utförande har varit bra. Författaren anser att metodvalen 
har gett tillförlitligt resultat. De data som insamlats har god validitet och reliabilitet. För att säkra 
validiteten har olika analysmetoder använts. Därtill har data inhämtats från många och olika källor.  
Reliabiliteten har stärkts genom att information har hämtats från oberoende källor.  Dessutom har 
författarens tidigare erfarenheter från bygg- och anläggningsbranschen varit en fördel, framför allt 
vid intervjuer och utformning av enkät.   
 
Eftersom examensarbetet har utförts på egen hand har, i positiv riktning, arbetet skapat en större 
förlitning till den personliga förmågan. Det som upplevts negativt är dock handledarens stationering 
på annan ort. Om handledning funnits på samma ort och kontor hade möjlighet till direkt respons 
runt frågeställningar i ämnet och verksamheten varit möjlig.   
 
Den enkätundersökning som genomförts har kompletterats med intervjuer. Intervjuerna har gjorts 
med personer som haft lång anställningstid inom branschen. Dessutom har enkätundersökningen 
utförts på anläggningspersonal som arbetat under hela projektets genomförande. Det har möjliggjort 
för att branschtypiska arbetsmiljöfrågor kunnat lyftas fram och diskuteras.  Mot denna bakgrund 
anses därför de intervjuer som utförts värdefulla för rapportens reliabilitet och validitet. 
Reliabiliteten hade emellertid förstärkts om intervjuerna bandats, så viktig information vid 
intervjutillfällena inte förbisetts.   
 
De platsbesök som genomförts har för studien varit till nytta för den analys som gjorts. Arbetet med 
arbetsmiljö ute på kraftverksanläggningarna har därför kunnat studeras praktiskt. Examensarbetets 
tidsbegränsning har medfört att enbart ett verkligt projekt studerats närmre. En djupare studie av 
arbetsmiljöarbetet hade varit möjligt att genomföra om ytterligare tidsresurser funnits.  
 
Val av studerat projekt har skett i samråd med verksamhetens representant inom 
arbetsmiljöområdet. Val av fallstudiens projekt grundas på att Messaureprojektet är inne sin slutfas 
när rapporten upprättas. Dessutom kan projektet ses som ett ”typprojekt”. De dammförstärkande 
åtgärder som genomförs kan ses som karakteristiska inför PV: s framtida projekt.  Dock har någon 
erfarenhetsåterföring från projektet inte genomförts eftersom det studerade projektet är i sin slutfas 
då examensarbetet upprättas. 
 
Under examensarbetets utförande har PV:s dammförstärkningsprojekt i Messaure bedrivits enligt 
projektstyrningsmodellen PROPS. Vid projektstart var dock styrningsmodellen inte fullt 
implementerad i PV: s projektverksamhet. Projektstyrningsmodellen infördes först under modellens 
fjärde fas, upphandlingsfasen. För examensarbetets syfte medförde detta en viss komplexitet i 
examensarbetet tidiga skeden. Detta har beaktats under arbetets genomförande och författaren anser 
att det inte påverkat arbetets resultat.  
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12 REKOMMENDATION 
Nedan ges rekommendationer till det författaren reflekterat över examensarbetets gång.  
 
 
De rekommendationer som ges utgår från den analys som utförts och bygger på författarens egen 
uppfattning om Vattenfall AB Vattenkrafts systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

12.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
 
► PV rekommenderas att ta reda på hur kunskap och kompetens i förnyelsesprojekten kan säkras. 

En möjlig åtgärd är att PV redan i upphandlingsskedet ställer krav på att utföraren ska ha 
genomgått en arbetsmiljöutbildning. För att säkra kompetens hos den som utses vara 
samordningsansvarig bör PV utreda om kompetenssäkringen ska ske genom framarbetande av 
specifik utbildning i förnyelseprojektens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. 

 
 
► Det vore intressant om PV tog fast på idén om ”Återföringsbanken” som ett möjligt arbetssätt 

för att säkra den tredje och fjärde kvadranten i PDSA-cykeln.  
 
 
► I förnyelseprojekten skall entreprenören och dennes underentreprenör uppfylla de krav som 

beställaren ställer. Examensarbetets analys visar att det hjälmkrav som beställaren ställt inte 
efterlevs.  PV rekommenderas därför att undersöka om det finns alternativ till den strategi som 
rubricerats för måluppfyllelse. PV bör dessutom se över de specifika arbetsmiljömål som gäller 
för projekten. Författaren anser att bärandet av skyddsutrustning är en ren allmän skyddsåtgärd 
som skall vidtas under hela projektgenomförandet. På grund av tidsbegränsning hann dock 
författaren inte med att behandla eller ge några nya förslag till specifika arbetsmiljömål. Då 
examensarbetet visar brister vad gäller kontroll av ställda krav rekommenderas PV upprätta ett 
system för systematiska kontroller av fastställda arbetsmiljökrav.  

 
 
► Författaren rekommenderar PV att omarbeta den dokumentguide i Propsadaptionen som 

vägleder formuleringen av anläggningsprojektens arbetsmiljöplan till en Vattenkraftanpassad 
version, där innehållet utgår från förnyelseprojektens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.  

 
 
 
► Under examensarbetets gång har författaren uppmärksammat att terminologin som används 

inom Vattenfall AB Vattenkraft är inte alltid är entydig och konsekvent. Uttryckssätt och 
formuleringar varierar. Författaren har upplevt att det skapar en viss förvirring. För att 
terminologin ska bli mer entydig bör Vattenkraft sätta in resurser för att fastställa enhetliga 
definitioner som gäller för hela verksamheten.  
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Bilaga 1 

 
Bilaga 1. Intervjuade personer 
 
 

Ek Sören, Vattenfall AB Vattenkraft, 2004-04-22 

Ek Sören, Vattenfall AB Vattenkraft, 2004-08-21 

Ek Sören, Vattenfall AB Vattenkraft, 2004-08-24  

Granström Maud, Arbetsmiljöverket Luleå, 2004-03-10 

Holmgren Patrik, Vattenfall Service Nord, 2004-03-26 

Johansson Bertil, Vattenfall AB Vattenkraft, 2004-03-30 

Nyström Anders, SwedPower, 2004-04-01 

Persson Tommy, Vattenfall AB Vattenfall, 2004-03-26 

Wikström Lars, Vägverket Produktion Nord, 2004 

Åström Olov, Vattenfall Service Nord, 2004-04-05 
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Bilaga 2. Organisationsschema 
 
 
 
 
 
 

Koncernstaber

Elproduktion Norden Supply & Trading

Mega Värme Norden

Försäljning Sverige Elnät Sverige

Försäljning Finland Elnät Finland

Tjänster

Buisness Group
Vattenfall Norden

Gruvdrift &
Elproduktion

Trading

Försäljning Transmission

Distribution Värme

Buisness Group
Vattenfall Europe

Vattenfall Polen

Koncernledning

VD och koncernchef

Styrelse

Figur 1. Organisationsschema över Vattenfallkoncernen (Åhman och Sieurin, 2004) 
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Bilaga 3. Översiktskarta Messaure kraftverksdamm 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Dammförstärkningsåtgärder vid Messaure kraftstation (Vattenfall AB, Vattenkraft) 
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Bilaga 4. Exempel Projektorganisation 
      
      Förklaring: 
  
 
 
 

Projektledare
 
 

Sponsor
 

Referensgrupp 

Administration 
Projektsekreterare 

Turbin. luckor 
 
 

Byggteknik
 
 

Styrgrupp Genomförande funktion 

Verkställande funktion 

Styrande funktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3. Projektorganisationens uppbyggnad enligt PRO

(Vattenfall AB, Vattenkraft)  
Kvalitetsledare 
Miljöansvarig 
Generator, el 
och 

kontrollsystem 
 

PS 
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Bilaga 5. Verksamhetspolicy Vattenfall AB Vattenkraft 
 
 
 

Verksamhetspolicy för Vattenfall AB Vattenkraft 

Vatten, Vind och Värme 
 
 
Denna policy anger övergripande principer för styrning av Vattenfall AB Vattenkraft och de 
värderingar som skall vara vägledande för alla anställda i det dagliga arbetet. 
 
Vattenkrafts vision: Den mest värdeskapande producenten i Europa 
Vattenkrafts affärsidé: Lönsam vatten-, vind och värmekraftproduktion – uthållig, säker och miljöriktig
 
Vattenkraft målstyrs med utgångspunkt från den av styrelsen årligen beslutade affärsplanen. 
 
Utmärkande för verksamheten ska vara: 

Hög kvalitet 
Uppgiften att förvalta, utveckla och driva Vattenkrafts anläggningar ska utgå från ägarens och kunders 
krav samt utföras effektivt och med hög säkerhet. 
Kund- och affärsrelationer ska på alla nivåer präglas av hög affärsmässighet. 

God arbetsmiljö 
Arbetsmiljön i våra anläggningar och på våra kontor skall vara säker, stimulerande, fri från alla former 
av sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt bidra till ökad livskvalitet för våra 
medarbetare. 

Minskad miljöpåverkan 
Miljöpåverkan från vår verksamhet skall minskas så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt 
möjligt så att vi bidrar till en hållbar utveckling. 

Ständiga förbättringar 
Genom mål, förbättringsförslag, revisioner och uppföljningar bedrivs ett kontinuerligt 
förbättringsarbete av processer och arbetssätt. 
 
Särskilt viktigt för oss är att: 
 

 snabbt förutse, reagera på och tillgodose vår ägares och kunders behov 
 effektivt och optimalt realisera driftprocessen 
 prioritera rätt underhålls- och förnyelseåtgärder 
 fokusera på damm- och kraftverksförnyelse 
 följa lagar, föreskrifter, tillstånd och vattendomar 
 säkra en långsiktig kompetensförhöjning 
 föra en öppen och regelbunden dialog med ägare, kunder, myndigheter, allmänhet och övriga 

intressenter 
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Bilaga 6 

 
Bilaga 6. Enkät Arbetsmiljö  
 
 
 
 Hej! 

 
Du vet bäst hur din arbetsmiljö är. Därför är det bra om du kunde svara på några frågor. 
Dina och andras svar kommer sedan att sammanställas, så eventuella förbättringar av 
arbetsmiljön kan göras. Du som svarar är anonym 
 
 
 
Tack på förhand  
/Eva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna enkätundersökning genomförs i samband med mitt examensarbete vid Luleå tekniska 
universitet. I examensarbetet undersöker jag Vattenfall AB Vattenkrafts systematiska 
arbetsmiljöarbete kallat ”SAM”. Denna enkät syftar således till att ta reda på hur den allmänna 
arbetsmiljön är på några av Vattenfalls anläggningar.  
 
 
Frågor som rör enkäten kan besvaras av mig personligen. Jag nås på Vattenfall AB Vattenkrafts 
Luleåkontor 0920-771 78 eller på mobilen 070-282 16 35 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 

 
 
Eva Wikström 
Luleå april 2004 
 

6 



Bilaga 6 

 
 
 

 
Stämmer 
helt 

Stämmer 
rätt så bra 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
inte alls Vet ej 

Jag har en bra kontakt 
med min chef 

10 9 2 0 0 

Jag har bra kontakt med 
mina arbetskamrater 

15 6 0 0 0 

Det råder en bra 
stämning på 
arbetsplatsen 

13 8 0 0 0 

Jag känner till de risker 
som finns med mitt jobb 

12 9 0 0 0 

Det är städat och ordning 
råder på min arbetsplats 

1 13 6 1 0 

Jag vet vilken 
skyddsutrustning jag är 
skyldig att använda 

14 7 0 0 0 

Jag har kunskap om vad 
som ska göras om 
arbetsplatsen måste 
utrymmas, t ex vid brand 

12 8 1 0 0 

Jag har eget ansvar över 
att göra min arbetsmiljö 
trevlig och säker 

14 4 3 0 0 

Min kunskap om 
arbetsmiljöarbetet på 
min arbetsplats är god 

4 14 3 0 0 

Ett tillbud är detsamma 
som en olycka 

5 4 1 10 1 

Det är lätt att nå chefer 
och arbetsledare 

9 5 7 0 0 

Jag får alltför ofta arbeta 
ensam 

1 7 7 6 0 

Jag vet till vem jag ska 
rapportera ett tillbud 

15 5 0 0 1 
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Bilaga 6 

 

 
Stämmer 
helt 

Stämmer 
rätt så bra 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
inte alls Vet ej 

Jag vet hur jag ska göra 
för att medverkar till en 
god arbetsmiljö 

8 11 2 0 0 

Jag trivs med mitt jobb 
 
 

9 12 0 0 0 

Möjligheten att påverka 
min egen arbetssituation 
är bra 

5 10 4 2 0 

Jag använder 
skyddsutrustning när det 
krävs 

8 9 4 0 0 

Jag är införstådd i de 
ordnings- och 
skyddsregler som gäller 
på min arbetsplats 

10 11 0 0 0 

Jag har varit med 
ett/flera tillbud/olyckor 
det senaste halvåret 

7 3 2 9 0 

Min kunskap är god vad 
gäller samordnings- och 
arbetsmiljöansvaret   

8 6 6 0 1 

 
 
 
 
Övriga synpunkter/tillägg: 
 
 
 De flesta olyckor och tillbud beror på slarv (lathet) 

 
 Vattenfalls interna Entreprenörer har ett bättre skyddsarbete än de externa företagen; dom 

anmäler inte tillbud. Jag tycker också att det blev sämre när man tog bort arbetsledarna 
 
 Det råder delade meningar om vilken blankett som skall användas vid tillbudsrapportering. 

Beställaren säger att vi skall använda oss av deras. Det är fel tycker jag! 
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Bilaga 7. Organisation av arbetsmiljöfrågor Vattenfall AB Vattenkraft 
 
 
 
 

Chef PV 

Enhetschef 
PV 

Miljökommitté 
(Arbetsgivare / Personalorg.) 

Arbetsledare 
PV 

Anställda PV

Ledningens 
Representant 
Arbetsmiljö 

Skyddsronder 
Arbetsplatsträffar 

Entreprenör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4. Organisationsschema över arbetsmiljöfrågor inom Vattenfall AB Vattenkraft 

(Vattenfall AB, Vattenkraft)  
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