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Förord 
Hösten 2001 fick undertecknad, student vid Luleå tekniska universitet, uppdraget att utvärdera 
arbetsmiljöarbetet på företaget Sh bygg, sten och anläggning AB. De önskade en genomgång 
av hur företagets arbetsmiljöarbete bedrivs och en utvärdering av att de följer föreskriften om 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Examensarbete genomfördes under vintern och våren 2001-
2002. 

Syftet var främst att kontrollera om företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
Arbetsmiljöverkets nya omarbetade föreskrift eller om ändringar av arbetsmiljöarbetet var 
nödvändiga. Företagets arbetsmiljöarbete har dokumenterats och analyserats. Resultatet av 
analysen tydde på vissa brister i det systematiska arbetsmiljöarbete varför ett förslag till 
förändring tagits fram. Förslaget visar på hur man på ett enkelt sätt kan bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete på ett byggprojekt. 

Jag skulle vilja rikta ett tack till platscheferna, till alla övriga som ställt upp och diskuterat 
med mig och till de yrkesarbetare som deltagit i enkätundersökningen. Avslutningsvis skulle 
jag vilja tacka min examinator, adj. professor Rolf Hörnfeldt vid Luleå tekniska universitet, 
för den hjälp han givit mig med synpunkter på rapporten och dess uppläggning. 

 

Jörgen Hansson 

Stockholm, september 2002 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete beskriver en utvärdering och sammanställning av hur företaget Sh bygg, 
sten och anläggning AB för tillfället arbetar med arbetsmiljöarbetet. Rapporten tar även 
övergripande upp frågor om arbetsmiljö inom byggbranschen, vanligt förekommande olyckor 
och skador samt den lagstiftning som finns och reglerar arbetsmiljöarbetet. Företaget ville få 
reda på hur arbetsmiljöarbetet fungerade, om det fanns skillnader mellan kontoren i Uppsala 
och Stockholm och om de följde föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Genom diskussioner med bl.a. platschefer och en sammanfattning av företagets övriga delar i 
arbetsmiljöarbetet kunde en allmän bild av det arbetet skapas och analyseras. En 
enkätundersökning om arbetsmiljön bland företagets yrkesarbetare gav en uppfattning om hur 
de uppfattar den och till viss del arbetsmiljöarbetet. Företagets ”Internkontroll av 
arbetsmiljön” har sammanställts och jämförts med föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Företaget har teoretiskt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vissa skillnader finns hur de 
arbetar med arbetsmiljön mellan företagets två kontor. Skillnaden är dock större inom 
kontoren, speciellt när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Orsaken till detta beror 
nog till viss del på att det finns mycket få skriftliga rutiner för hur det arbetet ska bedrivas 
samt bristande engagemang bland vissa av platscheferna. Det råder en mycket bra 
tillfredsställande arbetsmiljö bland yrkesarbetarna inom företaget. De trivs på företaget och 
med sina arbetskamrater. 

Resultatet av utvärderingen, sammanfattningen och jämförelsen med föreskriften har lett till 
att ett förslag har tagits fram hur företaget ska arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Den föreskrift som reglerar hur man ska bedriva detta arbete går på ett enkelt sätt att anpassa 
till entreprenadverksamheten inom byggbranschen. Denna anpassning löser dock inte alla 
problem med det alltjämt ökande antalet fall av ohälsa och kostnaden för detta. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs idag i företaget syftar till att hitta risker som kan 
leda till tillbud eller olycka. Större fokus borde läggas på att försöka upptäcka tecken på 
arbetsskador eftersom dessa kan medföra stora kostnader för företaget. Det är inte bara inom 
byggbranschen som antalet fall av ohälsa och därtill hörande kostnader ökar, utan det gäller 
de flesta branscher. Med den kostnadsökning för ohälsan som råder idag börjar det bli ett 
problem för samhället. 
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Abstract 
This master thesis describes an evaluation and summary of how the company Sh bygg, sten 
och anläggning AB are currently working with the working environment. The report also 
deals generally with the working environment in contracting business, commonly occurring 
accidents and injuries and the legislation that regulates the working environment. The 
company wanted to find out how their work with the working environment were, if there were 
any differences between the offices in Uppsala and Stockholm and if they were following the 
directions regarding the systematic work with the working environment. 

Through discussions with the construction site managers and a summary of the company’s 
other parts of the work with the working environment a more complete picture of that work 
could be created and analysed. An survey among the skilled workers gave their opinion 
regarding how they thought of their working environment and the work with it. The 
company’s ”Internkontroll av arbetsmiljön” has been analysed and compared with the 
directions regarding the systematic work with the working environment. 

Theoretically the company are systematically working with the work environment. There are 
some differences between the offices how they work with the work environment. The 
difference are however greater within the offices, especially regarding the systematic work. 
The cause of this is partially because there are very few written routines and the lack of 
commitment among some of the construction cite managers. The skilled workers are enjoying 
to work at the company and with their collaborators. 

The result of the evaluation, summary and comparison with the directions has led to a 
suggestion how the company shall work systematically with the work environment. The 
directions witch regulate how a company shall work with these issues can easily be adjusted 
to the contracting business. The problem is that through these adjustments they will not reach 
the increasing number and cost for the bad health. It is not only in the contracting business the 
number of cases and costs are increasing but in most line of businesses. The increase of cost 
for the bad health witch is currently taking place is starting to become a problem for the 
society. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kostnaden för förtidspension, sjukpenning och rehabilitering i det svenska samhället ökar 
lavinartat. Med en ökning av kostnaderna på 25 miljoner kronor om dagen 1 börjar det bli ett 
samhällsproblem. Anställda blir utbrända och drabbas av arbetssjukdomar som gör att de inte 
kan arbeta till pensionsåldern. Idag ligger ett stort ansvar på arbetsgivarna att dessa ska arbeta 
förebyggande och ta hand om ohälsa och olycksfall på arbetet. Diskussioner förs idag om att 
arbetsgivaren kommer att få ta ett längre ansvar för anställda vid sjukdom. Detta skulle 
medföra större ekonomiska utgifter för företagen. Arbetsgivarna måste därför arbeta 
systematiskt med undersökningar av verksamheten och verka för förebyggande åtgärder inom 
och utanför företagets verksamhet. Detta för att minska olycksfallsriskerna och att de 
anställda inte ska drabbas av arbetsskador. 

Det finns en rad lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar den miljö i vilken man 
arbetar. Arbetsmiljölagen är den lag som först och främst anger kraven på arbetsmiljön. 
Utöver den finns arbetsmiljöförordningen samt en rad specifika föreskrifter som t.ex. reglerar 
vid speciella typer av arbeten eller vid arbete med särskilda ämnen. 

På företaget Sh bygg, sten och anläggning AB finns det ett dokument ”Internkontroll av 
arbetsmiljön” (IK) som ska beskriva hur företaget bedriver sitt arbetsmiljöarbete. Dokumentet 
beskriver hur man i enlighet med föreskriften ”Internkontroll av arbetsmiljön AFS 1996:6” 
ska arbeta för att säkerställa arbetsmiljön på arbetsplatserna. En av anledningarna till varför 
examensarbetet gjordes var att en omarbetning av denna föreskrift, ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete AFS 2001:1” [1] började gälla fr.o.m. 1 juli, 2001. 

1.2 Utredningsfråga/syfte 
Huvudsyftet med examensarbetet var att ta reda på om IK stämde överens med den nya 
föreskriften eller om förändringar av den måste göras. Sekundära syften var att genomföra 
sammanställning av hur arbetsmiljöarbetet fungerar rent praktiskt och om det fanns skillnader 
i arbetet med arbetsmiljön mellan de två kontoren på Sh bygg, sten och anläggning AB. 
Resultatet av jämförelserna, sammanställningen, och utvärderingen har lett till att en 
omarbetning av IK till ”Systematiskt arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och anläggning AB” 
gjorts. 

1.3 Metodbeskrivning 
För att komma fram till eventuella förslag på ändringar av hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 
skapades först en teoretisk kunskap över om hur man bör bedriva arbetsmiljöarbete och hur 
det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom byggbranschen. En genomgång kring vilka 
olyckor och skador som är vanliga inom bygg- och anläggningsarbeten och schaktarbeten 
gjordes för att bättre kunna anpassa arbetsmiljöarbetet till förebyggande av dessa. Därefter 
skaffades en översiktlig insikt i hur gällande lagar, förordningar och föreskrifter och dess 
uppbyggnad fungerar varefter djupgående analys av den nya föreskriften genomfördes. 
Företagets IK och hur de praktiskt bedriver arbetsmiljöarbete gicks igenom. En 
enkätundersökning bland yrkesarbetarna och analys av den genomfördes för att få deras syn 

                                                 
1 Enligt ”En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet” SOU 2002:5 
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på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. En jämförelse hur de bedriver arbetsmiljöarbetet 
mellan kontoren gjordes med utgångspunkt från ett antal bedömningskriterier. 

Förslaget hur man ska arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöarbetet på företaget har tagits 
fram genom analys och jämförelser av arbetsmiljöarbetet som bedrivs, IK och föreskriften 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

1.4 Intressenter 
Den huvudsakliga intressenten var företaget Sh bygg, sten och anläggning AB och dess 
anställda. Examensarbetet avser främst att leda till ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete 
under byggprojekten. Förhoppningsvis ska arbetet i ett senare perspektiv leda till förbättrad 
arbetsmiljö för de anställda och detta i förlängningen mindre sjukfrånvaro och arbetsskador. 
Företaget ska på detta sätt även få minskade kostnader och stärka sitt anseende som en god 
arbetsgivare. 

Utöver dem kan andra företag inom och utanför byggbranschen ta del av denna rapport och 
jämföra med det egna arbetsmiljöarbetet. 

1.5 Avgränsningar 
Endast entreprenadverksamheten inom Sh bygg, sten och anläggning AB behandlades. De 
andra delarna inom koncernen har inte undersökts. Avhandlingen tar inte upp den fysiska 
arbetsmiljön för de anställda utan riktades mot hur det administrativa arbetet fungerade och att 
verktygen som används för att nå till en bra arbetsmiljö var de rätta. Arbetsmiljölagen har inte 
i stor utsträckning använts eller granskats. Arbetsmiljöförordningen behandlades inte heller i 
någon större omfattning. Andra föreskrifter som berör byggverksamhet har inte heller 
kontrolleras i stor omfattning i jämförelse med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Någon jämförelse med andra företag och hur de löst arbetsmiljöfrågorna har heller inte gjorts.  

1.6 Presentation av Sh bygg, sten och anläggning AB 
Firman är ett familjeägt entreprenadföretag inom byggbranschen som bildades 1923 av Sven 
Heribert Svensson i Uppsala. Den ursprungliga verksamheten bestod endast av stensättning. 
Med åren utökades verksamhetsområdena till att även innefatta gatu- och vägarbeten. 1960 

Internkontroll 
av 

Arbetsmiljön 

Analys av 
arbetsmiljöarbetet 

på Sh bygg 

AFS 
2001:1 

Systematiskt arbetsmiljöarbete på 
Sh bygg, sten och anläggning AB 

Figur 1 Skiss över hur undersökningarna gjorts som ligger till grund för framtagningen av 
Systematiskt arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och anläggning AB. 
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öppnades en filial i Stockholm. Under företagets historia har man aldrig varit lika många 
anställda som runt den tiden. Företaget hade då runt 500 anställda. Mycket berodde detta på 
det omfattande byggandet av hus vid denna tidsperiod. Andra generationen Svensson (Rune) 
tog över ansvaret för företaget 1961. 

I slutet på 70- talet utökades verksamheten till att även innefatta renoverings- ombyggnads- 
och tillbyggnadsarbetena (ROT). 1983 tog tredje generationen Svensson (Jan, Lars och Lena) 
över företaget. 1988 genomfördes stora omorganisationer inom företaget och det blev en 
koncern. De olika företagen inom koncernen var: 

• Sh bygg Förvaltning AB 

• Sh bygg Fastigheter AB 

• Sh bygg i Stockholm AB 

• Sh bygg i Uppsala AB 
Numera har Sh bygg i Uppsala AB och Sh bygg i Stockholm AB genomgått en fusion och 
heter numera Sh bygg, sten och anläggning AB. För detta företag är Lars Svensson VD. 
Företaget har idag drygt 150 anställda och en ungefärlig årlig omsättning på 250 mkr. Den 
huvudsakliga verksamheten idag är ROT-, mark- anläggnings-, stenarbeten samt 
fastighetsskötsel och diverse servicearbeten. Företaget har idag ett huvudkontor i Uppsala och 
ett filialkontor i Stockholm. 

De två kontoren arbetar fristående från varandra men organisationen är uppbyggd på samma 
sätt på de två orterna. Man har delat in arbetsområdena i ett sten-, mark- och 
anläggningsområde och ett byggområde. 
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2 Byggbranschen och arbetsmiljö 

2.1 Förändringsarbete med arbetsmiljön inom byggbranschen 
För att man ska få en bra arbetsmiljö på ett företag krävs ofta ett flerårigt förändringsarbete. 
Man kan normalt sett inte från den ena dagen till den andra bestämma att man ska arbeta med 
arbetsmiljön på ett annat sätt. Anställda känner ofta en trygghet i det gamla arbetssättet och är 
motvilliga till att införa förändringar i arbetet. Att det finns en yrkesstolthet lägger ytterligare 
problem till ett förändringsarbete. Den yrkesstolthet som finns i byggbranschen är dessutom 
mycket stark. Detta ska man vara väl medveten om innan man börjar tänka på att ändra inom 
verksamheten. Att ändra arbetsmiljöarbetet medför dessutom inte direkt en bättre arbetsmiljö 
utan den processen tar längre tid. 

Genom att sätta upp mål kan man få ett bra arbetsmiljöarbete. Sätter man upp mål är det 
viktigt att man tar fram på vilket sätt man ska kunna nå målet. Under tiden man arbetar med 
att nå målen ska man stämma av hur man ligger till. Motivet till avstämningen är att se att 
verktygen man använder är de rätta eller om man ska byta metod. Det kan också vara bra för 
att se om man satt för höga mål vilket ofta är vanligt. Ibland är det svårt att sätta ett 
kvantitativt mål, särskilt när det gäller arbetsmiljön. Det är enklare när man sätter miljömål 
som t.ex.: ”Våra utsläpp av koldioxid ska inom två år minska med 5 %” jämfört med att sätta 
upp mål för arbetsmiljön. När det gäller arbetsmiljön kan man istället sätta mål som t.ex.: 
”Inom ett år ska alla våra kontorsarbetsplatser vara ergonomiskt utformade.” Ser man till 
byggprocessen kan det vara mycket svårt att sätta kvantitativa mål i arbetsmiljöarbetet. 
Teoretiskt sätt kan man säga att man vill minska antalet tillbud på arbetsplatserna med en viss 
procent. Problemet om man sätter upp ett sådant mål är att statistiken beror mer på om man 
väljer att rapportera ett tillbud eller inte. Problem som kan uppstå när man sätter upp icke 
kvantitativa mål är hur man ska stämma av och bedöma om man uppfyllt dessa. 

Alla ska känna sig delaktiga i det arbete som görs för att nå målen. Företagsledningens 
inställning är mycket viktig och de ska engagera sig förändringsarbetet. Samtidigt finns risken 
att anställda kan se förändringsarbetet som en toppstyrd åtgärd och därigenom kan det bli 
svårt att förankra ändringen i företaget. Ett bra samarbete mellan ledning och övriga anställda 
är nyckeln till hur man ska få en förändring att bli lyckad. Anställda har ofta bra idéer hur 
man skulle kunna förbättra sin arbetssituation och ledningen kan se till att dessa blir 
genomförda. Att man får igång diskussioner om arbetsmiljön som man arbete i är därför 
viktigt. Det gäller även att anställda i ledande positioner kan se och läsa av hur personalen 
mår och veta vad som ska göras vid behov av förändring. 

För att arbetsmiljöarbetet ska kunna fungera krävs också att man anpassar 
arbetsmiljöverksamheten till den organisation som man har på företaget. De flesta 
arbetsgivarna i byggföretagen delegerar idag skriftligen ansvaret för arbetsmiljöarbetet till 
yrkesarbetarna och arbetsledningen. Blir det rättegång är det domstolen som avgör 
ansvarsfrågan och inte delegeringen. Vetskapen om detta saknas förmodligen i många 
byggföretag idag. 

I de flesta större företag finns numera ett utvecklat arbetsmiljöarbete. Det gäller då att man 
kontrollerar och stämmer av att man har ett fungerande arbetsmiljöarbete och att det råder en 
bra arbetsmiljö på företaget. Ska man genomföra förändringar underlättar det troligen om man 
kan använda sig av redan existerande rutiner då det inte medför stora förändringar. 
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2.2 Arbetsmiljöfrågor inom byggbranschen 
Arbetsmiljöfrågorna ska komma in tidigt vid planeringen av ett byggprojekt. En stor fördel är 
om skyddsombud och arbetsledning innan projektet drar igång kan gå igenom hur man ska 
arbeta på ett arbetsmiljömässigt bra sätt på arbetsplatsen. Det gäller att de tillsammans ska 
reda ut vilka farliga arbetsmoment som finns och hur man ska minimera riskerna för att 
någonting ska hända. Främst gäller detta vid större projekt. När det gäller mindre projekt kan 
det vara svårare att ekonomiskt försvara varför man ska göra på samma sätt. Då gäller det 
istället att man har ett kontinuerligt samarbete mellan yrkesarbetarna och arbetsledningen. 

Det aktiva arbetet med att förbättra arbetsmiljöarbetet samt minimera riskerna i arbetet är av 
mycket varierande kvantitet och kvalitet. Arbetsmiljöarbetet beror ofta på den enskilde 
individen istället för att det arbetas på ett likartat sätt i hela företaget. Detta till trots är 
byggbranschen i Sverige i den absoluta toppen i jämförelse med byggbranschen i andra länder 
när det gäller arbetsmiljön. Faktumet kunde konstateras på Sveriges Byggindustriers 
arbetsmiljöseminarium [2] som hölls tisdagen den 5 februari i Stockholm. Statsrådet Mona 
Sahlin deltog som gästföreläsare på seminariet. Hon framhöll att man måste basera 
arbetsmiljöarbetet mer på individnivå, samt vikten av att personer i arbetsledande personal vet 
sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet. 

2.3 Temo-undersökning om systematiskt arbetsmiljöarbete 
Temo har på uppdrag av Arbetsmiljöverket gjort en undersökning och skrivit en rapport [3] 
om olika branschers inställning till och position i arbetet med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Detta för att man senare ska kunna göra ytterligare undersökningar och 
kontrollera förbättring/försämring av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Byggbranschen 
fanns med som en av de 11 studerade branschverksamheterna. Undersökningen genomfördes 
våren 2001, alltså innan föreskriften AFS 2001:1 började gälla. Någon närmare definition på 
vilka typer av företag inom byggbranschen som undersökts framgår ej av studien utan bara att 
det var arbetsgivarna och skyddsombuden som tillfrågats i undersökningen. 
Andelen som infört systematiskt arbetsmiljöarbete av byggföretagen var 24 % och detta var 
den näst lägsta siffran av alla branscherna. En av orsakerna till detta kan utläsas i en annan del 
av rapporten där attityden till arbetsmiljöarbete studerats. När det gäller inställningen till 
systematiskt arbetsmiljöarbete hos arbetsgivarna var byggbranschen mest negativ eller låg i 
botten när det gäller: 

• inställningen att arbetet inte leder till färre arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar 

• att det inte leder till några förbättringar i verksamheten 

• svårighet att se vilka lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten 

• svårighet att se vad lagar och föreskrifter ska leda till för konkreta handlingar 

• att det inte betyder något för det ekonomiska resultatet 
Även inställningen bland arbetsgivarna i byggsektorn till att systematiskt arbetsmiljöarbete 
krävde för mycket papper och dokumentation var bland de högsta i undersökningen. 

En annan sak som är värd att nämnas från rapporten är delen gällande högt arbetstempo och 
möjligheten att själv styra arbetsmängd/arbetstempo. En allmän uppfattning är att det ofta är 
stressigt och ett högt arbetstempo på byggarbetsplatser. Men enligt denna undersökning tyckte 
arbetsgivarna från byggbranschen inte att det var särskilt högt arbetstempo och stor 
arbetsmängd. Likaså ansåg de att det fanns goda möjligheter till att själv styra 
arbetsmängd/arbetstempo. 
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När det gäller risk för tunga lyft var byggbranschen den klart dominerande. Risken var även 
bland de största bland branscherna när det gäller att utsättas för buller. Enligt undersökningen 
tyckte större delen av de arbetsgivarna att arbetsmiljön var bra. En allmän tendens var att 
andelen som tyckte att den var bra sjönk med ökat antal anställda i företaget. 

2.4 Statistik om olyckor inom byggbranschen 
Tre rapporter [4, 5, 6] som bygger på särskilda bearbetningar av statistik från 
Försäkringskassan, gällandes arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom privata byggbranschen, 
har granskats. De rapporter som har funnits tillgängliga innehåller statistik från åren -98, -99 
och –00. Denna del är en sammanställning av materialet, slutsatser och reflektioner över 
innehållet i dessa. I de rapporter som granskats finns jämförelser med tidigare utförda 
undersökningar för att möjliggöra konstateranden om allmänna trender för olyckor och 
sjukdomar inom byggbranschen. 

2.4.1 Statistiska förutsättningar 
Rapporterna bygger på två verksamhetsområden (branschgrupper), dels husbyggnad, väg och 
anläggning (en mängd olika delområden fanns inom denna branschgrupp) och dels 
schaktarbeten (innefattar bl.a. delområdena mark- och rivningsarbeten). Statistiken inom de 
två verksamhetsområdena behandlar arbetsskador och arbetssjukdomar. Arbetsolyckor är 
olyckor som inträffar på arbetsplatsen eller på den plats där arbetstagaren vistas för 
arbetsgivares räkning. I deras statistik finns alla olyckor som medfört sjukskrivning samt 
olyckor som medfört skador på tänderna eller akuta hörselskador. Arbetssjukdomar orsakas 
av t.ex. belastning, kemiska ämnen, buller, vibrationer, sociala eller organisatoriska skäl. 

Det finns vissa statistiska osäkerheter i det studerade materialet rörande antalet arbetare inom 
de olika delområdena. Totala antalet arbetare är inte svårt att fastställa men däremot antalet 
personer inom delområdena är svårare att bestämma med stor säkerhet. Det kan bero på att 
arbetarna kanske skiftar arbetsuppgifter under året beroende på hur arbetssituationen ser ut på 
företagen. Om det görs någon statistisk sammanställning av yrkesområdena är tveksamt. 
Sammantaget kan det därför vara svårt att fastställa ett fast antal på en viss typ av arbete. 
Genom uppdelningen i delområden inom verksamhetsområdena blir det statistiska underlaget 
ibland knapphändigt. 

2.4.2 Historisk översikt över arbetsolyckor och arbetssjukdomar 
I rapporterna har olycksstatistik från 1994 till 2000 tagits med. Antalet arbetare inom 
husbyggnad, väg och anläggning har ungefärligen under den studerade tidsperioden varit 
mellan 90 000 och 100 000. Samma siffra för schaktarbeten ligger kring 15 000 arbetare. 

Antalet olyckor för branschgruppen husbyggnad, väg och anläggning ligger runt 1700 olyckor 
varje år. Siffrorna som avviker från detta är från 1994 då det var ca 1900 olyckor och 1997 då 
det endast var 1400 rapporterade olyckor. Antalet arbetssjukdomar har de senaste åren ökat. 
År 2000 var antalet anmälda arbetssjukdomar drygt 900 mot lite drygt 500 för åren 1996 och 
1997. Det har alltså skett en stor ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar. Orsaken till 
detta är svårt att säga. Antingen har det skett den ökningen eller kan det bero på en ökad 
medvetenhet om den typen av skador och därigenom ökat anmälningsantal. En annan orsak 
skulle kunna tänkas vara en ålderstigen arbetsstyrka som efter många års arbete erhållit 
förslitningsskador av utfört arbete. Ser man på antalet olyckor/skador per 1000 anställda följer 
de ganska väl samma trendkurva som antalet faktiska händelser. Trenden med ökande 
arbetssjukdomar är inte specifik för byggbranschen utan gäller för många övriga branscher 
också. 
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När det gäller schaktarbeten har antalet olyckor varit relativt konstant de senast åren. Siffran 
ligger runt 160 anmälda olyckor/år. Ett högre antal olyckor kan noteras 1995 och ett lägre 
antal år 1998. Ser man på antalet arbetssjukdomar följer dessa i stort sett samma mönster som 
husbyggnad, väg och anläggning med ökande antal anmälningar. Ökningen från 1995 är från 
ungefär 40 till runt 70 anmälningar om arbetssjukdomar år 2000. Sannolikt beror det av 
samma orsaker som för husbyggnad, väg och anläggning varför antalet ökar. Ser man till antal 
händelser per 1000 anställda följer även dessa trenden för det faktiska antalet anmälningar. 

Att antalet olyckor och sjukdomar per 1000 anställda följer kurvorna för det faktiska antalet 
gör det ganska enkelt att förutspå hur mycket olyckor det på det nationella planet kommer att 
ske. När det gäller schaktarbeten är dock siffrorna lite känsliga på grund av ett relativt lågt 
statistiskt underlag. 

Arbetsolyckor med dödlig utgång har haft en neråtgående trend de senaste åren när det gäller 
husbyggnad, väg och anläggning. Även för schaktarbeten har antalet dödsolyckor minskat. Då 
antalet rör sig om under tio dödsfall per år kan en enskild olycka kraftigt påverka statistiken. 

2.4.3 Arbetsolyckor husbyggnad, väg och anläggning 
Det finns en genomgående likhet mellan de studerade rapporterna beträffande de 
olycksorsaker som är vanligast förekommande för yrkesgruppen. Enligt diagram 1 är fall av 
person, där drygt hälften gäller fall till lägre nivå, den klart vanligaste olycksorsaken. Därefter 
kommer skador som är vållade av maskin, föremål i rörelse och överbelastningsskador där 
merparten orsakas vid lyft. Hanteringsskador och olyckor som orsakas av fallande föremål är 
två andra vanligt förekommande orsaker till sjukskrivning för denna yrkesgrupp. 

Vanligast är att de anställda skadar sina fingrar i arbetet. Dessa skador leder dock inte till lika 
lång sjukfrånvaro som exempelvis en ryggskada gör. Tre ytterligare utsatta kroppsdelar är 
ansiktet, handlederna och fötterna. Anledningen till att dessa är vanliga är att dessa 
kroppsdelar kan sägas vara mer exponerade vid arbete. Det relativt höga antalet ryggskador 
som kommer från antalet fallolyckor och belastningsolyckorna. Den genomsnittliga tiden för 
sjukskrivningar inom denna del år 2000 var 33 dagar och det går inte att se en trend i 
jämförelse med tidigare år. Det genomsnittliga antalet sjukdagar har varierat mellan 30 och 40 
de studerade åren. 
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Diagram 1 Arbetsolyckor 2000 inom husbyggnad, väg och anläggning. Händelse 
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2.4.4 Arbetssjukdomar husbyggnad, väg och anläggning 
Den helt klart dominerande orsaken till arbetssjukdomar är belastningsfaktorer, se diagram 2. 
Den står för ca tre fjärdedelar av den totala mängden arbetssjukdomar som anmäls varje år. 
Sjukdom som uppkommer av buller är den näst största orsaken. Sociala faktorer som bidrar 
till sjukskrivning finns men antalet är inte stort. Sjukdomsfallens genomsnittliga antal 
sjukdagar låg för år 2000 på 140 dagar och den kurvan har pekat uppåt under de studerande 
åren. 
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Diagram 2 Arbetssjukdom 2000 inom husbyggnad, väg och anläggning. Orsak 

2.4.5 Arbetsolyckor schaktarbeten 
Som för husbyggnad, väg och anläggning är det fallolyckorna som är den främsta 
olycksorsaken. Även här står fallen till lägre nivå för mer än hälften av dessa. Skador som 
uppkommit av fallande föremål är med bland de vanligaste orsakerna, liksom maskinskador, 
föremål i rörelse och överbelastning. En händelse som inte finns med i stort antal bland 
husbyggnad, väg och anläggning är fordonsolyckor inom schaktarbeten. De mest frekventa 
delarna av kroppen som drabbas vid olyckor vid schaktarbeten är fingrar, ansiktet, rygg och 
axlar, armar. Totalt genomsnittligt antal sjukdagar vid en arbetsolycka har varierat kraftigt de 
senaste åren, från drygt 30 till drygt 60 dagar. Det går inte att utläsa någon trend gällandes den 
statistiken. 

2.4.6 Arbetssjukdomar schaktarbeten 
Den främsta orsaken till arbetssjukdomar inom schaktarbeten är belastningsskador. Den delen 
står för mellan 70 och 80 % av fallen. Fastän det statistiska materialet inte är stort kan man 
klart säga att detta är orsaken till de flesta arbetssjukdomarna. De främsta kroppsdelarna som 
drabbas av belastningsskador är rygg och nacke. Även höftled, ben, knä och axel, arm finns 
med i statistiken. Det genomsnittliga antalet sjukdagar har ökat kraftigt de senaste åren. Förra 
året låg exempelvis antalet sjukdagar för en belastningssjukdom på 213 dagar. 

2.4.7 Övriga iakttagelser i rapporterna 
Rapporterna innefattar även statistik över vid vilken tidpunkt olyckor skett på dagen. Det 
finns tendenser i alla rapporter att en ökning av olyckor sker i samband med lunch samt vid 
tiden för eftermiddagsrasten. En liten tendens till ökning av olyckor fanns även vid rasten på 
förmiddagen. Det är svårt att säga om detta beror på slumpen eller om det har ett samband 
med lunchen/rasterna. 
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Man kan se trender att det största antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar sker i åldrarna 
45-54 år både bland arbetarna inom husbyggnad, väg och anläggning och inom schaktarbeten. 
Om det beror på ett stort antal arbetare i det åldersintervallet och antalet olyckor och 
arbetssjukdomar därför blir högre går inte att säga. Det finns i rapporterna inte någon statistik 
över antalet arbetare inom varje åldersintervall. När det gäller det genomsnittliga antalet 
sjukdagar ökar den överlag med stigande ålder både när det gäller arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar. Vilken kroppsdel som skadats och orsaken till skadan eller sjukdomen har 
stor betydelse på det genomsnittliga antalet sjukdagar. 

2.4.8 Analys om arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom byggbranschen 
Det är bra att man kan se på dessa siffror rent statistiskt om vilka som är de mest vanliga. Om 
man ska kunna förebygga att dessa uppkommer är det viktigt att man känner till uppkomsten 
till skadorna och sjukdomarna. Detta är dock ett komplicerat område som beror på flera 
faktorer; vilken erfarenhet man har av arbetet man utför, hur länge man arbetat med 
arbetsuppgiften, medvetenheten om riskerna i det arbete man utför m.m. I vissa fall kan även 
löneformen bidra till ökat risktagande. Detta kan uppkomma genom att man för att erhålla 
högre lön tar större risker för att kunna få ett större produktivt utfall och därigenom högre lön. 
Detta problem uppkommer ofta vid lön som är mer koncentrerad mot ackordslön. Någon 
närmare granskning av orsakerna till olyckor annat än den faktiska händelsen görs inte i 
denna rapport. 

Arbetet i byggindustrin är fysiskt tungt. Detta konstateras även av arbetsgivarna i 
undersökningen om systematiskt arbetsmiljöarbete som Temo gjorde där runt 50 % av dessa 
anser att det förekommer mycket tunga lyft i arbetet. Följderna av detta blir naturligtvis ett 
stort antal belastningsskador. Många av byggarbetarna tar slut i förtid och detta visar på att 
det finns brister i den ergonomiska utformningen av arbetet. Nu ska inte allt skyllas på 
ergonomin utan det finns hjälpmedel till de flesta arbeten men av tidsbesparande skäl väljer 
byggarna att inte använda dessa. Till viss del kan det även bero på yrkesstoltheten att de inte 
vill använda hjälpmedlen. 

Att rehabilitera till det ursprungliga yrket går i vissa fall men ofta leder skadorna till 
omskolning till annat yrke eller förtidspensionering beroende på den drabbades ålder och hur 
allvarlig skadan är. Det finns en rad olika typer av arbeten som lämpar sig för yrkesarbetare 
inom byggbranschen som till följd av arbetsskada inte kan fortsätta med den arbetsuppgift de 
hade. Exempelvis kan de hjälpa till att lära upp lärlingar, omskolning till platschef, arbeta som 
försäljare eller rådgivare inom byggvaruhandeln eller lära sig göra ritningar med cad-teknik. 
Många yrkesarbetare ser troligen inte dessa alternativa karriärer som en möjlighet vid 
arbetsskada eller arbetssjukdom. 
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3 Lagstiftningens uppbyggnad 
Lagstiftningen som rör arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet består av tre delar: 

• Arbetsmiljölagen (AML) 
Den har antagits och kan endast ändras av riksdagen. Den idag gällande AML har 
beteckningen 1977:1160. 

• Arbetsmiljöförordningen (AMF) 
Den utfärdas av regeringen. Den idag gällande AMF har beteckningen SFS 
1977:1166. 

• Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) 
Dessa skrivs av arbetsmiljöverket. Vilka AFS som finns och är gällande kan läsas eller 
hämtas från deras hemsida: www.av.se. 

3.1 Arbetsmiljölagen 
Denna utgör grunden för hela arbetsmiljöverksamheten. För att kunna passa alla verksamheter 
är den mycket allmänt skriven. 

AML består av nio kapitel. Första kapitlet handlar om lagens ändamål och dess 
tillämplighetsområden. Där får man reda på vad den omfattar och vilka som berörs av lagen 
respektive inte berörs av den. Andra kapitlet tar upp arbetsmiljöns beskaffenhet, d.v.s. 
grundläggande mål och riktlinjer för arbetsmiljön. Tredje kapitlet innehåller regler om 
allmänna skyldigheter. Det gäller både arbetsgivaren, arbetstagaren och vad som gäller vid 
viss typ av verksamhet. Här finns ganska väl specificerade paragrafer som är inriktade mot 
byggbranschen. Fjärde kapitlet redogör för vilka möjligheter myndigheter har att införa nya 
regler och föreskrifter som ska förbättra arbetsmiljösituationen. Detta görs för att man på ett 
enklare och snabbare sätt ska kunna ändra i reglementet. Femte kapitlet inriktas mot att 
minderåriga som arbetar inte utsätts för dåliga arbetsmiljöer. Sjätte kapitlet behandlar den 
lokala skyddsverksamheten som ska finnas inom de flesta typer av verksamheter och hur den 
kan utformas på ett lämpligt sätt. Sjunde kapitlet handlar om tillsyn, den ger arbetsmiljöverket 
rätt att tillse att lagar och föreskrifter följs hos verksamheter som innefattas av denna lag. 
Åttonde kapitlet redovisar vilka typer av påföljder överträdelser av lagar och föreskrifter kan 
ge. Nionde och sista kapitlet hanterar överklagande, när sådana kan göras och av vem. 

3.2 Arbetsmiljöförordningen 
AMF är ett komplement till arbetsmiljölagen. Regeringen beslutar om ändringar i denna 
varför man kan få till snabbare ändringar än i arbetsmiljölagen och därigenom en bättre 
anpassning till arbetsklimatet som för tillfället råder i samhället. 

Man tar i den upp hur man ska hantera anmälan om arbetsskada och på vilket sätt man ska 
förvara olika typer av handlingar. Det står i den vad som grovt gäller vid ett gemensamt 
arbetsställe och att arbetsgivaren ska ordna att gällande lagar, förordningar och för  arbetet 
relevanta föreskrifter finns tillgängliga. Hur den lokala skyddsverksamheten ska se ut på 
företaget finns ganska detaljerat beskrivet i förordningen. Tillsyn och vilken typ av 
bemyndiganden olika myndigheter har behandlas och slutligen tas vissa ansvarsfrågor upp. 
Ser man lite mer ingående på dessa paragrafer kan man säga att de första fem delarna är direkt 
inverkande på verksamhetsutövande. De tre sista delarna kommer man mer i kontakt med i 
andra hand via myndigheter. 
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3.3 Arbetsmiljöföreskrifter 
Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen) har på regeringens uppdrag fått till uppgift att 
stifta mer detaljerade regler över vad som ska gälla. Detta gör verket genom att i 
författningssamlingar (AFS) ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som 
ställs på arbetsmiljön. Det finns en mängd olika föreskrifter och vilka dessa är och vilket 
område de behandlar utläses på AMV hemsida. Vissa AFS är starkt branschinriktade vilket 
förenklar att se vilka som rör den egna verksamheten. Som exempel på detta kan AFS 1999:3 
Bygg och anläggningsarbete nämnas där allmänna arbetsmiljöfrågor rörande byggande tas 
upp. Då antalet författningar av denna sort är många gås dessa inte igenom här i detta 
examensarbete. 

3.3.1 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Författningen började gälla 1 juli, 2001 och ersatte den äldre AFS 1996:6 Internkontroll av 
arbetsmiljö. Namnet anger bättre hur man ska arbeta med arbetsmiljön i verksamheten och 
den ska ses som en beskrivning av hur arbetsgivare ska uppfylla kravet på sitt ansvar för 
arbetsmiljön. Enligt 3 kap. 2 § i AML är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för 
arbetsmiljön i verksamheten. I jämförelse med den äldre föreskriften har det tillkommit 
bestämmelser om företagshälsovård. Den är mer lättläst än den gamla och man har även gjort 
förtydliganden och förenklingar samt inkluderat att den även ska omfatta de som hyr in 
arbetskraft. Skriften består av två delar. Del ett innehåller föreskriftstexten som består av 12 
paragrafer och del två är allmänna råd för tillämpningen av dessa. 

Föreskriften är ett bra verktyg när det gäller att analysera vilka ingående parametrar man ska 
ha i arbetsmiljöarbetet för att angripa det på ett systematiskt sätt. Sedan gäller det att man 
också anpassar den till den egna verksamheten för att den ska kunna fungera. När det gäller 
hur man ska få alla med på att arbeta aktivt med denna fråga är den inte användbar utan då får 
man söka andra vägar. Detta är ju inte heller syftet med föreskriften men ibland drar sig 
arbetsgivare för att arbeta med detta för att det är svårt att se hur den ska kunna anpassas till 
den egna verksamheten. Ser man inte nyttan av varför man ska göra detta då blir det inget 
vettigt av det heller. Finns inte heller motivation, drivkraft och någon som kan strukturera upp 
arbetet förloras verkningskraften av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Sammanfattning av föreskriftens innehåll 

Tillämpningsområde 
Föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare och de gäller även de arbetsgivare som hyr in 
arbetskraft. 

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs 
och att en tillfredsställande arbetsmiljö för arbetstagarna uppnås. En tillfredsställande 
arbetsmiljö kan utmärkas av att man har möjlighet till inflytande i det arbete man har. Vidare 
att det finns möjligheter att variera sitt arbete och möjligheter till utveckling. Viktigt är även 
att samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar och att de sociala kontakterna är 
bra. 
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Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten 
på samma sätt som man arbetar med produktion, ekonomi, miljö och kvalitet. Arbetstagarna 
och skyddsombuden ska av arbetsgivaren ges möjligheten att delta i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Den skriftligt dokumenterade arbetsmiljöpolicyn (om företaget har mer än 
tio arbetstagare) ska belysa riskerna som finns i verksamheten. Den ska vara konkret för att 
kunna följas upp. Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att 
god arbetsmiljö med lite risker ska uppnås. Föreskriften kräver att det finns skriftligt 
dokumenterade (om mer än tio arbetstagare) rutiner på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
går till. 

Uppgiftsfördelning och kunskaper 
I föreskriften säger man att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fördelas på ett lämpligt 
sätt i företaget och att det är arbetsgivarens ansvar att göra detta. Det är även dennes ansvar att 
personerna som får detta ansvar har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser att 
genomdriva arbetsmiljöfrågorna. Hur denna uppgiftsfördelning väljs att göras ska vara 
skriftligt dokumenterad i de fall antalet arbetstagare är mer än tio. 

Det åligger arbetsgivaren att se till att de anställda har tillräckliga kunskaper om arbetet och 
om de risker som finns. Om det föreligger allvarliga risker i arbetet ska det finnas skriftliga 
instruktioner hur dessa ska utföras. I föreskriften AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete ges förslag på ett antal arbeten där man bör ha skriftliga åtgärdsplaner för 
hur man säkerställer arbetsmiljön. Vid entreprenadverksamhet bör man gå igenom och tänka 
på vilka risker som finns i det specifika projektet och därefter upprätta åtgärdsplaner. Det 
underlättar om man i förväg kan ha ett antal åtgärdsplaner för vissa typer av återkommande 
arbeten. 

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
Arbetsgivaren har ansvaret att se till att regelbundna kontroller av arbetsförhållandena och 
riskerna på arbetsplatserna utförs. Det gäller inte heller bara i den fortlöpande verksamheten. 
Vid förändringar i verksamheten ska man undersöka om de nya arbetsförhållandena kan 
medföra nya risker. Vid omorganisationer eller då arbetstagare byter arbetsplats kan det även 
vara bra att tänka på hur förändringen kommer att påverka de anställdas arbetssituation. 

Om personal råkar ut för ohälsa eller om ett allvarligt tillbud inträffar ska orsaken utredas till 
varför det inträffade och vad som ska göras för att förhindra upprepning. Det ska även göras 
en årlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud. 

Risker som upptäcks på arbetsplatserna ska snarast åtgärdas. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan där det ska stå vad som ska göras, av vem 
det ska utföras och när det ska vara genomfört. Man ska även göra en efterkontroll där man 
följer upp om effekten blev den önskade. Man ska också göra en årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om man vid uppföljningen konstaterar att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inte är bra ska det förbättras. Här kan man se en skillnad i jämförelse med 
miljöledningssystemet ISO 14001 där kravet är ständiga förbättringar. Det gäller att man kan 
lägga sig på en acceptansnivå där man upplever att man har en bra arbetsmiljö bland de 
anställda. Det är inte nödvändigt att ständigt förbättra sig om man har ett system som 
fungerar. Den årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska skriftligt 
dokumenteras om antalet anställda på företaget är tio personer eller mer. 
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Företagshälsovård 
I storföretag kan det finnas intern företagshälsovård men när denna kompetens saknas ska 
extern företagshälsovård anlitas. I föreskriften står det även att om man inte klarar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, ska 
arbetsgivaren se till att få sakkunnig hjälp inom detta område. Att man tar extern hjälp för att 
göra det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget är nog sällsynt. När extern 
företagshälsovård anlitas ska arbetsgivaren se till att dessa får tillräcklig information om 
verksamheten och om de risker som finns i arbetet. 
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4 Arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och anläggning AB 

4.1 Sammanfattning och analys av ”Internkontroll av arbetsmiljön” 
Dokumentationskravet som finns i föreskrifterna förenklar myndigheternas arbete vid kontroll 
av företagens arbetsmiljöarbete. Det ställs sällan krav från beställare att man tillsammans med 
anbud ska redovisa hur man arbetar med arbetsmiljön. När det gäller kvalitet och miljö vill 
ofta beställare att ledningssystemen för dessa ska följa med och utvärderas tillsammans med 
anbudet. 

Det som beskriver företagets arbetsmiljöarbete är till viss del dokumentet ”Internkontroll av 
arbetsmiljön” (IK). Tillsammans med andra policys utgör det helheten hur företaget ska 
arbeta med arbetsmiljön. De andra delarna handlar om jämställdhet, lönepolicy och 
drogpolicy. 

IK är delvis anpassad till kraven på skriftlig dokumentation i föreskriften ”Internkontroll av 
arbetsmiljön AFS 1996:6”. Vissa anpassningar till företaget har gjorts för att passa in i 
verksamheten som bedrivs samt den organisation som finns. Ansvarsfördelningen är mycket 
detaljerad när det gäller arbetsmiljöarbetet. En bakomliggande orsak till varför denna gjorts 
ingående kan vara att det vid en tvistsituation ska vara klargjort på vem ansvaret ska ligga. 
Domstolen avgör i slutändan hos vem ansvaret ligger om det skulle bli rättssak av ett tillbud 
eller olycka. 

Två huvudmål med arbetsmiljöarbetet finns med i IK. Man vill genom ökat 
arbetsmiljötänkande öka sin konkurrentkraft (genom ökad lönsamhet via mindre sjukfrånvaro 
m.m.) och göra företaget till en attraktiv arbetsgivare. Vikten av att man gör detta för att 
minska antalet olyckor med personskador och tillbud samt att de anställda ska ha en 
tillfredsställande arbetsmiljö har missats. Bättre lönsamhet för företaget behöver inte alltid bli 
effekten av att man arbetar på ett arbetsmiljömässigt bra sätt men oftast råder ett samband 
mellan bra arbetsmiljö och god lönsamhet. Sjukfrånvaro och rehabilitering innebär stora 
kostnader för företagen. Att man gör detta för att bli en attraktiv arbetsgivare är viktigt i 
branschen då det finns gott om andra arbeten om man inte skulle trivas med arbetsgivaren 
inom regionerna där företaget arbetar. Trivsel på arbetsplatsen med arbetskamrater och chefer 
är en viktig del vid valet av arbetsgivare idag. 

I IK finns en numera inaktuell handlingsplan som sammanfattningsvis beskriver hur man ska 
göra för att öka medvetenheten om god arbetsmiljö. Det finns beskrivet var information om 
gällande lagar och policys kan inhämtas. Internethänvisningen till arbetarskyddsstyrelsens 
hemsida är felaktig. Hur och vem som ska informera nyanställd om interkontrollen och övriga 
policys tas upp. Revideringar av IK ansvarar MB-gruppen för. Arkiveringen av den skriftliga 
kvittensen på att den anställde tagit del av IK ska ske på lönekontoret i Uppsala. 

4.2 Praktiskt arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och anläggning AB 
Det är många delar av sättet hur man arbetar i företaget som har samhörighet med 
arbetsmiljöarbete men ofta är det primära inte ett säkerställande av en bättre arbetsmiljö. En 
rad både verktyg och praktiska exempel på hur man arbetar med arbetsmiljön finns. Här följer 
en sammanställning över några av de viktiga delarna i arbetsmiljöarbetet. 

4.2.1 Skyddsronder 
Riskinventeringen som sker idag inom företaget görs huvudsakligen på skyddsronderna. Det 
är platschefen som ansvarar för att dessa blir gjorda. Platschef, skyddsombuden eller 
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skyddsansvarig har befogenhet att genomföra skyddsronder. En skyddsansvarig har inget 
direkt ansvar för arbetsmiljön utan ska samarbeta med platschefen och skyddsombud för att 
arbetsmiljön ska vara bra. Skyddsansvarig ska utses av platschef på mindre byggen där inte 
skyddsombud finns. Skyddsronder ska normalt sett genomföras var 14: e dag. Kopior på 
skyddsrondsprotokollet ska lämnas in till administrationen för arkivering i skyddsrondspärm. 
Det förekommer även alternativa sätt för säkerställande/genomgång av risker. Då rör det sig 
om en allmän diskussion med yrkesarbetarna kring de risker som finns på arbetsplatsen och 
om några särskilda åtgärder behövs. 

4.2.2 Skyddsmöten 
Sex gånger årligen hålls skyddsmöten. Det är två gemensamma möten där representanter från 
båda kontoren medverkar och sedan sker två lokala möten på varje kontor. Antalet 
skyddsmöten som hålls är i enlighet med AMF vilken anger att skyddskommittén bör 
sammanträda en gång i kvartalet. Intervallen mellan mötena och storleken på 
skyddskommittén är lämpligt med tanke på företagets storlek, verksamheten som bedrivs och 
de risker som finns. Medverkande på mötena är huvudskyddsombud, skyddsombud 
tillsammans samt en representant från företaget. Idag är det företagets VD, Lars Svensson, 
som innehar denna position. Dessa tillsammans bildar skyddskommittén som har till uppgift 
att arbeta aktivt med arbetsmiljön på företaget. På skyddsmötet är det tänkt att allmänna 
arbetsmiljöfrågor som rör företaget ska diskuteras. 

Hösten 2001 hölls det första gemensamma skyddsmötet efter fusionen i företaget. Antalet 
deltagare vid detta möte var relativt högt eftersom det denna gång fanns med personer från 
facket. Under våren hölls det andra gemensamma skyddsmötet. Dagordningen som används 
för mötet är bra då den tar upp grundstommarna i företagets arbetsmiljöarbete. Bl.a. 
genomförs kontroller över vilka av platschefer som lämnat in skyddsrondsprotokoll. De 
tillbud och olyckor som rapporterats skett sedan föregående möte gås igenom. 
Rehabiliteringsfall som företaget har tas upp. De rehabiliteringsärenden som behandlas 
nedtecknas inte i mötesprotokollet av integritetsskäl eftersom de bl.a. skickas till 
arbetsplatserna. 

Effektiviteten på mötena kan kritiseras. Det framkommer inte sällan konkreta förslag på 
arbetsmiljöförbättrande åtgärder eller förslag på rutiner i arbetsmiljöarbetet. En diskussion 
rörande olyckor och tillbud hålls men någon sammanställning av dessa görs ej. För att man 
ska lyckas bättre med detta arbete gäller att man i förväg har gjort sammanställningar på hur 
det ser ut i företaget med tillbud, skador, rehabilitering och sjukdomar. Sammanställningen 
bör presenteras på skyddsmötet vilket gör att man enklare kan ta upp en diskussion över den 
arbetssituation som råder på företaget och vilka problem som finns. 

Ett förslag är att man ska låta anställda svara på en enkät om arbetsmiljön som sedan kan 
sammanställas och redovisas på de lokala mötena. Är det något som framkommer och kan ses 
som ett gemensamt problem kan förslag till åtgärd tas fram till de gemensamma mötena. 
Idealiskt är om de anställda kan komma med förslag till förbättringar. En enkätundersökning 
kan även ses som information om vad en god arbetsmiljö är. En viktig del i detta är att man 
även ska återrapportera till de anställda vad resultatet av enkäterna blir. Genomför man dessa 
regelbundet, exempelvis två gånger per år, kan man kanske se förbättringar eller försämringar 
i vad de tycker om arbetsmiljön. 
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4.2.3 Innehåll i PMK som rör arbetsmiljön 

Allmänt om PMK 
Företaget använder ett excelbaserat system som kallas PMK (produktions-, miljö- och 
kvalitetshandledning). Systemet bygger på en rad olika mallar/checklistor. Beroende på 
omfattningen tas mer eller mindre antal mallar med som sammantaget bildar kvalitet och 
miljöplan för det enskilda projektet. Grundkonceptet med uppbyggnaden av systemet är bra 
men det finns en rad felaktigheter i mallarna samtidigt som uppdateringen av mallarna inte 
fungerar bra. Det finns nämligen inga rutiner för hur dessa ska gås igenom och vid behov 
ändras. Företaget genomför för tillfället en omarbetning av systemet för att öka 
användarvänligheten och anpassa den till ISO-systemen. 

Delar i PMK som berör arbetsmiljön 
För att säkerställa arbetsmiljöarbetet före och under projektet innehåller PMK ett antal 
mallar/checklistor med anknytning till arbetsmiljö. Här följer en uppräkning på de delar som 
har mer anknytning till arbetsmiljön (siffrorna inom parantes anger hänvisning till PMK-
systemet). De mallar som i liten omfattning berör arbetsmiljöarbetet har inte tagits med. 

Checklista arbetsmiljö/myndigheter (3.11) 
Checklistan ska gås igenom vid projektstart och man beslutar vilka delar som ska ingå. Lite 
beroende på projektets storlek och typen av arbete tas mer eller mindre arbetsmiljörelaterade 
frågor med. Detta är ett mycket bra verktyg om det används på rätt sätt. En risk är att man 
bara snabbt går igenom dokumentet och fördelar ansvaret utan att närmare gå in på vilka 
risker som kan finnas i projektet. Särskilt gäller det arbeten med särskild risk. Personen som 
upprättat kalkylen för projektet bör närvara vid genomgången eftersom denne har god insikt i 
projektet och därför bör kunna avgöra vilka moment som kan innebära risker för 
yrkesarbetarna. 

Arbetsmiljöplan/arbetsmiljöorganisation (3.7) 
Dokument som används till de flesta entreprenader inom byggbranschen. Mallen beskriver 
olika personers ansvarsområden och vem man kan ta kontakt med i arbetsmiljöfrågor. Den 
visar på ansvarsfördelningen för det enskilda projektet. Den ska sättas upp väl synligt på 
byggarbetsplatsen eller finnas tillgänglig i arbetsplatspärm. När en arbetsmiljöplan ska 
upprättas kan läsas i AFS1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 10 §. Vissa fel finns på 
den. Exempel är att yrkesinspektionen heter numera arbetsmiljöinspektionen samt att 
företaget ändrat sitt namn. 

Ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen (3.7) 
Den beskriver ordnings- och skyddsregler som ska gälla på arbetsplatsen. Man ska även 
skriva i vilken typ av arbeten med särskild risk som man har på arbetsplatsen, något man inte 
gör idag. Reglerna ska sedan sättas upp på arbetsplatsen eller finnas i arbetsplatspärm och 
skrivas under av alla arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen. Följer man inte dessa regler 
riskerar man att antingen bli omplacerad eller avvisad från arbetsplatsen. Denna ingår som 
komplement till arbetsmiljöplanen. 

Skyddsrondsprotokoll (5.11) 
Skyddsronder ska normalt sett genomföras var 14: e dag. Den bygger på skyddsronds-
protokollen som finns i dagböckerna. Det finns utrymme för att göra kommentarer på de 
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enskilda riskerna/bristerna, på vilka de är och hur man ska åtgärda den samt vem som 
ansvarar för att det blir åtgärdat och datum för när det senast ska vara klart. De åtgärder som 
vidtas och nedtecknas bildar en skriftlig dokumenterad handlingsplan. 

Checklista skyddsrond för Sh bygg, sten och anläggning AB 
Denna är ett komplement och hjälpmedel till skyddsrondsprotokollet. Checklistan baseras på 
något som heter ”checklista för skyddsrond” som bygghälsan skapat. Det är ett mycket bra 
verktyg för hur man grundligt ska kunna gå igenom arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
Utformningen av checklistan gör att den skulle i sig kunna användas som 
skyddsrondsprotokoll och bilda en handlingsplan för åtgärderna. Tanken med den från 
företagets sida är att man ska få hjälp med vad man ska kontrollera vid skyddsrond. 
Checklistan används mycket lite inom företaget. 

Tillbud (3.71) 
Mallen ska fyllas i när något tillbud inträffat på arbetsplatsen. Den är inte enbart utformad att 
gälla vid tillbud utan den kan även användas vid olyckor med personskador. Man ska beskriva 
händelsen samt vad man gjort för att hindra upprepning. Av händelsebeskrivning bör även 
framgå vad som kan ha orsakat det inträffade. Tillbudsrapporten ska sedan diskuteras på 
nästkommande skyddsmöte. Vid allvarligare tillbud ska en utredning om orsaken genomföras. 

4.2.4 Hälsoundersökning och företagshälsovård 
Hälsoundersökningar genomförs vart tredje år på företaget. En enkätundersökning om 
arbetsmiljön och hälsan genomförs även vid denna hälsoundersökning. Företagshälsovården 
som håller i undersökningarna sammanställer enkätundersökningen tillsammans med en 
allmän redogörelse för hälsoläget bland de anställda. I Uppsala har de Totalhälsan och i 
Stockholm har de Previa som företagshälsovård. 

Att göra sådana här hälsoundersökningar är mycket bra. Särskilt om man specialiserar 
undersökningarna och anpassar dessa efter de anställdas arbetsuppgifter och de risker de 
utsätts för. Man ska i upphandlingen se till att man erhåller rätt företagshälsovård. 
Företagshälsovården ska vara en extern resurs i arbetsmiljöarbetet samt kunna hjälpa till med 
undersökningar. Det gäller även att man tar tillvara på den information som de sammanställer. 

4.2.5 Friskvård för personal inom Sh koncernen 
Sh koncernen arbetar även preventivt för att skapa bättre hälsa bland de anställda. De bidrar 
med ekonomisk ersättning, i form av 50 % till max 125 kronor per månad, till dem som ägnar 
sig åt friskvård på fritiden. Antalet som använder sig av denna förmån är tyvärr begränsat. 
Innan man kan erhålla bidrag ska friskvården godkännas av företaget. Det ska vara en fysisk 
aktivitet och som kan verka förebyggande mot belastningsskador och den ska pågå under en 
längre tid. 

4.2.6 Gemensamma aktiviteter 
För att förbättra gemenskapen genomförs ibland gemensamma aktiviteter. På en av de fasta 
arbetsplatserna i Stockholm har de en gemensam pubkväll en gång i månaden i samband med 
löneutbetalningen. Det finns en oskriven regel att platscheferna har möjlighet att gå ut med 
sina yrkesarbetare någon gång per år. Budgeten för denna ligger på 300 kronor per anställd. 
Dessa brukar genomföras i samråd med arbetschefen. En sak som man bör göra i samband 
med detta är att platschefen håller någon typ av information eller utbildning. Det kan då 
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handla om allt från ekonomi till hur man ska gräva ett schakt för kabel eller att yrkesarbetarna 
väljer något utbildningsområde. 

Ofta handlar det om att arbeta med de sociala kontakterna inom det egna arbetslaget vid dessa 
gemensamma träffar. Detta kan poängteras vid godkännande av aktivitet. Man kan göra detta 
genom att de får ge ett förslag på vad man kan göra, varför man vill göra det och efteråt får 
man redogöra vad det givit. Själva aktiviteten bör inte vara att gå ut på krogen utan någon typ 
av evenemang är att rekommendera. Det kan vara allt från att gå på en revy till att se 
motorcross eller en hockeymatch. 

4.2.7 Rehabilitering 
Rehabiliteringsärenden är ofta en lång process. När det gäller rehabilitering ska man få tag i 
indikationer på att arbetsskador håller på att uppkomma så tidigt som möjligt. Fördelaktigast 
är om man upptäcker symptom innan de orsakat frånvaro. Det är svårt att ha någon rutin som 
täcker upp dessa utan det gäller för platschefer att vara observanta på yrkesarbetarna ifall 
problem börjar uppstå. 

Det finns inte några rutiner för hur man systematiskt ska kontrollera sjukfrånvaron i företaget. 
Denna statistik går att ta fram via lönesystemet men den visar endast frånvaro och inte orsaker 
till frånvaro. Ofta när ett rehabiliteringsärende tas upp på företaget finns arbetsskadan redan. 
Företaget genomför då rehabiliteringsutredning där den anställde och representant från 
arbetsgivaren diskuterar vad som kan göras. Ärendet skickas därefter vidare till 
försäkringskassan för vidare åtgärder. Hur ärendet behandlas vidare är svårt att beskriva då 
den ena rehabiliteringen inte är den andra lik. 

4.2.8 Information via Sh byggs tidning 
Fyra gånger årligen har företaget givit ut en tidning som syftat till att informera de anställda 
om vad som hände och hur det gick för företaget. Tidningen hade också syftet att informera 
om arbetsmiljön. Detta skedde bl.a. i form av beskrivning av nya hjälpmedel som kan 
underlätta i arbetet samt poängteringar av användandet av skyddsutrustningar. Denna tidning 
har dock lagts ned av kostnadsskäl, vilket är synd då det är ett bra medel för att få ut 
information angående arbetsmiljö och det arbetsmiljöarbete som bedrivs till yrkesarbetarna. 

4.3 Ras av byggnadsställning på Holländargatan 
Denna del är ett exempel på hur praktiskt arbetsmiljöarbetet fungerar vid ett tillbud på 
företaget. Den ger en beskrivning över vad som hände, hur personalen agerade och hur man 
arbetat med orsaken till tillbudet. 

Beskrivning av omständigheter 
Klockan 08:00 på fredagen den 25 januari 2002 rasade en del av byggnadsställningen vid 
Holländargatan i Stockholm ner. Ingen person kom till skada vid tillbudet och de materiella 
skadorna var begränsade. 

Bygget på vilken tillbudet inträffade var en entreprenad i storleksordningen 60 miljoner 
kronor som innefattar kundanpassning och renovering av huset på kvarteret Grönlandet i 
Stockholm. Entreprenaden innefattar invändiga och utvändiga arbeten. Beställare är 
Wasakronan och den utförs i samarbete av M3 bygg och Sh bygg. 

Företagen hade anlitat en underentreprenör till ställningsmontagen på fastigheten. Ställningen 
var under uppbyggnad då tillbudet inträffade. Den hade dock inte överlämnats till M3 bygg 
och Sh bygg. Det rådde vid tiden för tillbudet kraftiga kastvindar och ställningen hade 
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vinterbeklädnad i form av armerad plast. Infästningen i väggen utgjordes av plastplugg och 
skruv med fästögla. Då ställningen rasade fanns ingen person i närheten av ställningen. Inget 
fordon fanns heller på Holländargatan där delar av ställningen landade. De materiella 
skadorna begränsades till ställningen och ett antal mindre skador på fasaden. 

Personalens agerande 
Chefen för arbetsplatsen tillhörandes M3 bygg var på semester denna dag. Mats Lowén från 
Sh bygg tog istället över ansvaret att ta hand om tillbudet. Först undersöktes att inte någon 
person hade kommit till skada. Polis kontaktades sedan för avspärrning runt olyckplatsen och 
trafikavstängning för på närliggande gator. Till följd av tillbudet blev det ganska stora 
trafikproblem i de närliggande kvarteren. Utgången som fanns på huset mot gatan där raset 
inträffade spärrades också av. 

Delar från ställningen som rasat plockades ner med hjälp av kranbil och en lastbil med kran 
av ställningsföretaget. De som monterade ner ställningen använde inte hjälm trots den 
uppenbara risken för fallande föremål. Ett problem var att det fanns delar från ställningen som 
hängde fast i några kablar. Dessa tillhörde Telia och de gick till en förstärkningsstation för 
GSM nätet på hustaket. Under demonteringen försökte de få tag i ansvarig på Telia som 
kunde bistå med assistans vid eventuellt kabelbrott. Någon hjälp från det företaget fick man 
inte. Efter att alla lösa delar monterats ner genomfördes en gemensam besiktning för att 
kontrollera att det inte fanns risk för ras av löst hängande delar. 

Personalen som arbetade med tillbudet agerade på ett mycket bra sätt. Det man skulle kunna 
anmärka på är att man skulle ha informerat till huvudskyddsombud att ett allvarligare tillbud 
inträffat. Att de personer från ställningsfirman som plockade ner löst hängande delar från 
ställningen inte använde hjälm är anmärkningsvärt. De trafikproblem som uppstod kunde 
delvis ha undvikits genom en annorlunda omdirigering. Man borde i samråd med polisen ha 
bestämt hur man skulle leda om trafiken. Trafikproblemen ledde dock inte till mer än ett antal 
mindre nöjda trafikanter. 

Orsak till ras 
Utredningen som genomfördes av ställningsföretaget är svårtydbar när det gäller den 
egentliga orsaken till varför ställningen rasade. I redogörelsen om orsaken har de koncentrerat 
sig på att slå sig fri från ansvar för det inträffade. Enligt ställningsmonteringsföretaget har den 
monterats enligt gällande föreskrifter. Att genomföra en utredning om den egentliga orsaken 
kan vara svårt eftersom den raserade ställningen och de skadade delarna plockas ner för att 
undvika ytterligare tillbud. Finns ingen på plats och ser vad som händer när ställningen rasar 
är det svårt att i efterhand att konstatera hur raset gått till. Konkret berodde tillbudet på att 
infästningen av ställningen i väggen inte var tillräcklig för att hålla kvar ställningen i det 
rådande väderförhållandet. Troliga bidragande orsaker till raset av ställningen kan man endast 
spekulera om: 

• Infästningarna kan ha varit var för glest placerade för rådande väderlek. 

• Plastpluggen kan ha gett för dåligt grepp i väggen för fästöglorna och därför släppt. 

• Den armerade plasten förstärkte ställningens vindfång och därigenom ökad belastning 
på infästningarna. Utifall att plasten släppt eller om en annan typ skydd, som minskar 
vindfångseffekten, använts kanske tillbudet undvikits. 

• Kastvindarna kan göra att infästningarna genom plötslig belastningsökning lossnar. 
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• När en infästning släpper överförs laster till kvarvarande fästpunkter som inte klarar 
av belastningsökningen vilket leder till ras av ställning. 

Som direkt följd av tillbudet beslöt man att då ställningen monterades upp igen skulle 
expanderbult användas till infästningen istället för plastplugg. Några andra åtgärder var inte 
nödvändiga. 

 
Figur 2 Ras av byggnadsställning vid Adolf Fredriks kyrka. 

4.4 Enkät om arbetsmiljön på Sh bygg, sten och anläggning AB 
Genom att genomföra en enkätundersökning kunde man ta reda på hur yrkesarbetarna 
upplevde arbetsmiljön på arbetsplatserna och arbetsmiljöarbetet. Enkäten finns med som 
bilaga 1. Svarsfrekvens var relativt hög, 87 % av totalt 52 utdelade enkäter besvarades. 
Undersökningsgruppen bestod av yrkesarbetare från bygg, sten och anläggning. Enkäten 
gjordes med ett jämt antal svarsalternativ för att de inte skulle kunna använda sig av 
mittenalternativet. Därigenom måste de välja sida. Enkäten är inte mycket inriktat på den 
normalt fysiska delen av arbetet. Den handlade mer om att kontrollera om det råder en 
tillfredsställande arbetsmiljö på arbetsplatserna. 

4.4.1 Analys av enkätundersökning 
Två analyser av enkätundersökningen har genomförts. Ena analysen omfattar hela 
enkätunderlaget. Den andra analysen är en jämförelse mellan uppfattningen av yrkesarbetarna 
i Uppsala och i Stockholm. Den senare av dessa redogörs för längre fram. Totala 
sammanställningen av enkätundersökningen för företaget finns i bilaga 2. 

Trivsel 
Det finns en rad siffror som tydligt indikerar att yrkesarbetarna trivs på företaget, med sina 
arbetskamrater, se diagram 3, arbetsuppgifter samt närmaste chef. Detta är viktigt för 
företaget då det ofta är en trivselfråga idag likväl som en lönefråga var man arbetar. Trivs man 
inte på sitt arbete, med de arbetsuppgifter man har samt med arbetskamraterna är chansen att 
man byter arbete ganska överhängande. En annan positiv sak är att de anser sig ha relativt stor 
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möjlighet att styra det egna arbetet. Undersökningen som Temo genomförde om systematiskt 
arbetsmiljöarbete konstaterade samma sak men då var det arbetsgivarna som tillfrågades. Det 
går mot stor individuell frihet i det egna arbetet. Detta för naturligtvis med sig ett större 
ansvar vilket kan både vara positivt och negativt. Vilket det blir beror på person och dennes 
förutsättningar att åta sig det större ansvaret. 

Att personalen trivs bra beror på mer än en sak. Mycket beror de på dem själva och på sättet 
de arbetar men även på de gemensamma aktiviteterna och att man försöker skapa grupper som 
fungerar ihop. 

När man ser på siffrorna över om de tänkt byta arbetsplats eller yrke är det generella att man 
inte överväger dessa alternativ. Några överväger ändå dessa alternativ och man undrar om 
orsaken till detta är arbetet och arbetsmiljön eller om det finns andra orsaker. 

Resultatet av undersökningen ger en indikation på att det är en mycket bra tillfredsställande 
arbetsmiljö för yrkesarbetarna på företaget. Man får bara ge akt på de gånger 
missförhållanden förekommer och hur man på lämpligt sätt ska lösa sådana. Alla passar inte 
in i arbetsmönstret och den stämning som finns på arbetsplatserna. 
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Diagram 3 Trivsel med arbetskamrater 

Skyddsutrustning/risker 
Något som är lite underligt är att yrkesarbetarna tycker sig använda skyddsutrustning där man 
borde använda sådan. Det är underligt för vid de arbetsplatsbesök som gjorts var det mycket 
vanligt att de inte använde hjälm där det fanns uppenbara risker för exempelvis fallande 
föremål. Ytterligare exempel på detta kan ges där risker funnits men yrkesarbetarna har låtit 
bli att använda skyddsutrustning. Kanske gäller det mer vid direkta risker som man använder 
skydd som till exempel vid bullrig miljö. Vid förebyggande mot oförutsedda risker till 
exempel fallande föremål är chansen mindre att de använder skydd. Enligt dem finns det även 
hjälpmedel/skyddsutrustning att tillgå vilket är bra. 

När det gäller risker finns det inte allt för många sådana, samtidigt som de anser att det 
förekommer förebyggande åtgärder mot de risker som finns. Det förfaller underligt att de 
anser att det finns relativt många monotona arbetsuppgifter inom yrket, se diagram 4. Kanske 
menar de att under tiden de arbetar med vissa arbetsuppgifter upprepas samma rörelser en 
längre tid eller kan frågan ha misstolkats om att gälla att de ofta får utföra samma typer av 
arbete. Dock ska risken för monotona arbetsuppgifter som kan ge förslitningsskador beaktas 
noga. Enligt enkäten finns det relativt goda möjligheter till att byta arbetsuppgifter som då 
kan motverka dessa monotona arbetsuppgifter. 
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Diagram 4 Monotona arbetsrörelser där de under en längre tid upprepar samma rörelse som kan ge 

förslitningsskador 

Utbildning 
Utbildningsfrågan är en intressant punkt. Ganska många ansåg att det inte finns allt för många 
utbildningsmöjligheter, se diagram 5. När det gäller utbildning, anser de, är det från företagets 
sida bra om de anställda utbildar sig och skaffar mer kompetens inom den yrkesroll som de 
har. Det handlar om information till de anställda om vad som gäller. Utbildningen ska vara till 
hjälp för företaget på det sättet att det ska vara en resurs till ökad kompetensnivå. Inga hinder, 
administrativa eller i inställning, finns inom företaget som motverkar utbildning av anställda. 
Problematiken ligger i initiativtagande till vad utbildningen ska omfatta. Man kan här säga att 
det ligger ett ansvar både på företaget och på yrkesarbetaren att säga vad man vill göra. Ett 
bra tillfälle att diskutera utbildningsmöjligheter är vid utvecklingssamtal. 

Den utbildning som krävs för vissa typer av arbeten (exempelvis arbete på väg) fungerar. 
Under hösten 2001 genomfördes utbildning för arbete med asbests för ett antal yrkesarbetare i 
Uppsala. Ett projekt innefattade rivning av en vägg innehållande det hälsofarliga materialet 
föranledde kursen. 
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Diagram 5 Möjlighet till utbildning 
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Övriga iakttagelser i enkätundersökningen 
Yrkesarbetarna tycker att samarbetet är bättre med chefen och medarbetarna än med 
beställaren. När det gäller planeringen gäller samma att de tycker att chefen har planerat 
arbetet bättre än beställaren, se tabell 1. Att de är missnöjda med hur beställaren planerat 
arbetet är inte överraskande. Det blir ofta ändringar under projektets gång till följd av ändrade 
förutsättningar eller att beställaren vill ha slutprodukten på ett annorlunda sätt. Att det hela 
tiden blir förändringar påverkar förhoppningsvis inte yrkesarbetarna i stor grad. 

Tabell 1 Hur yrkesarbetarna tycker att samarbetet och planeringen sköts bättre av deras chef än av 
beställaren 

Hur är samarbetet med din chef? Mkt bra 15 20 13 3 1 0 Mkt dåligt 
Hur är samarbetet med beställare? Mkt bra 5 11 20 11 2 1 Mkt dåligt 
Hur har din chef planerat arbetet? Mkt bra 1 9 27 9 5 1 Mkt dåligt 
Hur har beställaren planerat arbetet? Mkt bra 0 4 13 18 12 2 Mkt dåligt 

4.5 Jämförelse av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet 
Då företaget består av två kontor med huvudkontoret i Uppsala kan man jämföra hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar. Ursprungligen var det tänkt att jämförelsen skulle göras på basis 
av djupgående intervjuer av platschefer. En kombination av orsaker har gjort att jämförelsen 
istället baserats på ett antal bedömningskriterier om platschefernas och deras kunskaper om 
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, hur det aktiva arbetsmiljöarbetet bedrivs och användandet 
av PMK. Bedömningarna baseras på diskussioner med platschefer, yrkesarbetare och andra 
anställda och den enkätundersökningen bland yrkesarbetarna som gjordes. 

4.5.1 Beskrivning av bedömningskriterier  
Jämförelsen baseras på följande bedömningskriterier: 

• Platschefers allmänna insikt om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete 
Vad vet de om arbetsmiljö, hur ser arbetsmiljön ut på arbetsplatserna. 

• Aktivt arbetsmiljöarbete 
Vilken typ av aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs, är arbetsmiljön tillfredsställande och 
hur säkerställer de en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna. 

• Användande av PMK i arbetsmiljöarbetet 
Använder de sig av de verktyg som finns i PMK och på vilket sätt gör de det? Finns 
ordnings och skyddsregler tillgängliga? 

4.5.2 Platschefers allmänna insikt om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete 

Uppsala 
Överlag är arbetsmiljökännedomen bra bland platscheferna i Uppsala. Viss variation 
förekommer men inga bristande kunskaper finns. Ett större allmänt intresse fanns där om 
arbetsmiljöfrågor. Det var lätt att prata med platscheferna om arbetsmiljö och på vilket sätt 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. När det gäller arbetsmiljöarbetet är det mest skyddsronderna 
som nämns. På arbetsplatserna råder en tillfredsställande arbetsmiljö. Den allmänna 
ordningen på arbetsplatserna är enligt enkäterna tillfredsställande. 
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Stockholm 
Platschefernas insikt om arbetsmiljön är relativt varierande. Vissa är mycket medvetna om 
den medan andra besitter mindre kunskaper. Det förekommer viss hopblandning av miljö och 
arbetsmiljö. Främst tänker de på skyddsronder när det gäller arbetsmiljöarbetet. 
Yrkesarbetarna har en mycket tillfredsställande arbetsmiljö. Den allmänna ordningen på 
arbetsplatserna är tillfredsställande. 

4.5.3 Aktivt arbetsmiljöarbete 

Uppsala 
De arbetar till viss del aktivt med att söka risker i arbetet när det gäller det faktiska arbetet. 
Som exempel på detta kan nämnas utbildningen som genomfördes i samband med projektet 
som innefattade asbestarbeten. När det gäller skyddsrondsarbete kan man konstatera att vissa 
av platscheferna är dåliga på att ordna att skyddsronder genomförs. Skyddsutrustning finns 
tillgänglig i tillräcklig omfattning enligt enkäterna. 

Hälsoundersökningarna fungerar men viss kritik från yrkesarbetarna finns mot det företag 
som sköter företagshälsovården. När det gäller kontakten med sjukskrivna har den fungerat 
bra, främst när det gäller långtidssjukskrivna. Dessa kontaktades med mer eller mindre jämna 
mellanrum. Den som höll kontakten har slutat varför någon annan bör ta över hans roll. 

Stockholm 
Rent aktivt arbetsmiljöarbete i den formen att de funderar på eller undersöker vilka risker som 
finns, bestämmer i samråd med yrkesarbetarna vilka åtgärder man ska vidta för att minimera 
dessa risker och sedan ser till att åtgärderna blir genomförda, är näst intill obefintligt. Ofta 
låter platscheferna de anställda bestämma på vilket sätt de ska utföra sina uppgifter. De har 
därigenom stor handlingsfrihet och känner därigenom delaktighet i arbetet. Problemet är att 
yrkesarbetarna kanske inte alltid tänker på om sättet de utför sitt arbete på kan vara farligt och 
att de kanske borde använda någon typ av skyddsutrustning. Skyddsronder genomförs med 
mycket olika intervaller platschefer emellan. Vissa ser till att skyddsrond görs varje vecka 
medan andra knappt genomför någon alls. Vad man kan konstatera vid genomgång av utförda 
skyddsronder är dessa ofta utan anmärkning. På arbetsplatserna finns skyddsutrustning 
tillgängliga för yrkesarbetarna. Hälsoundersökningarna fungerar och de är nöjda med den 
företagshälsovård som erbjuds. När det gäller kontakt med sjukskrivna fungerar den inte bra. 
Mycket beror på att det inte finns rutiner hur och vem som ska hålla kontakten med den 
sjukskrivne. 

4.5.4 Användande av PMK i arbetsmiljöarbetet 

Uppsala 
Vid projektstart går de igenom checklistan för arbetsmiljö/myndigheter och delar upp 
ansvarsområdena. Till viss del arbetar de med att ta reda på arbetets risker och hur man ska 
undvika skador. Delen arbetsmiljöplan/organisation används tillsammans med ordnings- och 
skyddsregler och båda finns tillgängliga. Många av platscheferna använder sig av 
skyddsrondsprotokollet som finns i PMK. Checklistan för skyddsronden används inte. Då det 
inträffar tillbud använder de sig av tillbudsrapporten som finns i PMK. Det rapporteras dock 
sällan tillbud. Platscheferna är bra på att använda delarna i PMK men vissa delar kunde de 
använda på ett mer aktivt sätt. 
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Stockholm 
Checklistan för arbetsmiljö/myndigheter går de igenom vid projektstarten men de arbetar inte 
aktivt med de arbetsmiljöfrågor och risker som berör det aktuella projektet. 
Arbetsmiljöplan/organisation, ordnings- och skyddsregler brukar tas fram och anslås på 
arbetsplatsen. Skyddsrondsprotokollet används i mycket liten omfattning utan där används 
ofta den blankett som finns i dagböckerna. Checklistan för skyddsronden används inte alls. I 
de få fall de rapporterar tillbud använder de sig av tillbudsrapporten som finns med i PMK. 
Platscheferna i Stockholm använder sig till viss del av delarna i PMK som berör arbetsmiljön 
men kunde använda dessa mer. 

4.5.5 Jämförelse i enkäter för yrkesarbetarna 
En jämförelse har gjorts av yrkesarbetarnas svar i enkäten mellan de två kontoren. 
Jämförelsen som är gjord baserar sig på det procentuella utfallet av svarsalternativen. Den är 
gjord för att man ska kunna se skillnader i arbetsmiljön. 

Vissa av yrkesarbetarna på anläggningssidan i Uppsala har den senaste tiden fått gå utbildning 
i arbete på väg samt att de genomgått prov för att erhålla yrkesbevis. Detta avspeglar sig i 
enkäten där de i Uppsala tycker att de har bättre möjlighet till utbildning. Även när det gäller 
utveckling inom arbetet är det bättre förutsättningar i Uppsala. 

Yrkesarbetarna i Uppsala tycker att deras chef planerat arbetet bättre än de i Stockholm. När 
det gäller hur de anser att beställare planerat arbetet är det samma där att de i Uppsala tycker 
att beställaren planerat det bättre än de i Stockholm. När det gäller övertidsarbetare verkar det 
förekomma mer i Stockholm än i Uppsala. Dock är stressen marginellt högre i Uppsala än i 
Stockholm. 

Annars verkar de ha ungefär lika uppfattning när det gäller arbetsmiljön på företaget. Det 
förekommer en större spridning av svaren hos de anställda i Stockholm. Yrkesarbetarna i 
Stockholm har även använt sig mer av de maximala värdena som fanns i enkäten medan de i 
Uppsala har tagit mer en medelväg. Det går inte att göra någon allmän bedömning av hela 
enkätundersökningen och konstatera skillnader mellan kontoren. Man kan se tendenser till att 
allmänna trivseln är bättre bland de i Stockholm och att möjligheter till utbildning och 
utveckling är större i Uppsala. 

4.5.6 Sammanfattning av jämförelsen av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet 
Som de arbetar idag syns en större insikt inom arbetsmiljöområdet bland platscheferna i 
Uppsala. En teori om orsaken till detta är att huvudkontoret ligger där och det finns en större 
administration på det kontoret. Det finns helt enkelt mer personal på det kontoret som man när 
som helst kan gå och diskutera med. På båda kontoren skulle man kunna arbeta på ett mer 
systematiskt sätt med arbetsmiljön och en ökad fokusering på de risker som finns i arbetet. 
När det gäller skyddsronder är det svårt att se någon direkt skillnad utan det är enklare att se 
på de relativt stora skillnaderna som finns inom kontoren. Uppfattningen är också att 
platscheferna i Uppsala tillbringar mer tid inne på kontoret och att det därigenom är enkelt att 
få tag i någon att diskutera med. 

De använder sig mer av PMK i arbetsmiljöarbetet i Uppsala. Det är dock inget fel med att 
använda de skyddsrondsprotokoll som finns i dagböckerna. När det gäller hur man går 
igenom checklistan för arbetsmiljö/myndigheter vore det en fördel att om den som räknat på 
det aktuella projektet och som rimligtvis har bra uppfattning om riskerna är med och 
bestämmer åtgärder för dessa. 
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Företagshälsovården förefaller vara bättre i Stockholm än i Uppsala. Det kan bero på att de 
använder sig av Previa som tidigare var bygghälsan. Dessa har goda kunskaper när det gäller 
den verksamhet som bedrivs. 

Skillnaderna i hur platscheferna arbetar beror till stor del på den enskilde individen. Saker 
som spelar in är hur länge man arbetat, vilken del inom företaget man arbetar eller vilken väg 
man nått till den position man innehar (om man arbetat sig uppåt eller om man gått en 
akademisk utbildning) samt till viss del även personliga värderingar. 

Det åligger mest yrkesarbetarna att använda den skyddsutrustning som finns tillgänglig. 
Enligt ordnings- och skyddsregler har platscheferna rätten att avvisa personal från 
arbetsplatsen om de inte använder erforderlig skyddsutrustning. Ser man till platscheferna 
slarvar de oftast själva på arbetsplatsen när det gäller användandet av personlig 
skyddsutrustning. Har exempelvis under tiden för examensarbetets genomförande inte sett en 
hjälm användas av någon platschef, vilket är ganska dåligt. 

Då det inträffar personskador är det viktigt med kontakter mellan den anställde och företaget. 
Även då en person är sjuk kan det vara viktigt att företaget hör av sig. Vanlig sjukfrånvaro 
kan dölja andra problem som kan finnas i den anställdes liv. Företagets kontakter idag med 
skadade och sjukskrivna skulle kunna fungera på ett bättre sätt. 

4.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och anläggning AB 
Inom ramen för detta examensarbete har ett förslag till nytt ledningssystem tagits fram för hur 
man ska arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget, bilaga 3. Detta 
ledningssystem har framtagits genom: 

• analys av IK 

• jämförelse med nya föreskriften 

• anpassning till verksamheten som bedrivs 

• komplettering med skriftliga rutiner 

4.6.1 Omarbetning av företagets dokument ”Internkontroll av arbetsmiljön” till 
”Systematiskt arbetsmiljöarbete” 

För att anpassa det nu gällande dokumentet ”Internkontroll av arbetsmiljön” (IK) till ett nytt 
dokument som uppfyller kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete behövdes vissa 
ändringar och kompletteringar. Det gäller dels sådant som saknas och dels sådant som gör det 
till ett bättre verktyg och ett mer komplett dokument för allt som rör arbetsmiljön på företaget. 
Följande är en översiktlig beskrivning hur det nya dokumentet ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och anläggning AB” är uppbyggt. Stor vikt har lagts vid 
det som ska finnas skriftligt dokumenterat i föreskriften och att ha rutiner för desamma. 

Arbetsmiljöpolicy 
I IK låg policyn och mål under samma rubrik. Det gjorde det svårt att avgöra vilket som var 
policy och vad som var mål. Att man sätter upp mål med det arbete man ska bedriva är bra 
men det finns inte några krav på att detta ska göras enligt föreskriften. Den nya policyn 
innehåller vad huvudsyftet med arbetsmiljöarbetet på företaget skall vara. Inriktning i policyn 
ska vara att motverka risker som man upptäckt att man har i företaget samt hur man ska öka 
variationen i arbetet. En policy ska även belysa de vanligt förekommande riskerna. Den nya 
policyn består av några delar från den gamla IK, några delar från ett förslag som fanns i en 
handboksmanual och nya delar för anpassning till föreskriften. 
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Beskrivning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete 
I föreskriften står det att det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I dokumentet ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” beskrivs översiktligt de 
ingående delarna i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Rutiner hur man ska arbeta med 
delarna finns beskrivet senare i samma dokument. Någon allmän beskrivning finns inte i IK. 
Övriga delar som berör arbetsmiljön och rutiner för hur man ska arbeta med dem finns som 
bilagor till dokumentet ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. 

Uppgiftsfördelning 
I IK fanns det en delegerande ansvarsfördelning när det gäller arbetsmiljön. Den nya 
uppgiftsfördelningen bygger till stor del på den gamla. Det som gjorts är en beskrivning över 
dels produktionens uppgiftsfördelning och dels en grov ansvarsområdesbeskrivning. För det 
enskilda projektet kan man anse att arbetsmiljöplanen och de uppgifter där om vem som 
ansvarar för vilket område är en uppgiftsfördelning. 

En del företag väljer att göra en specifik delegeringsblankett som den anställde får skriva 
under. Man bekräftar där att man anser att man har tillräckliga kunskaper och befogenheter att 
utföra de arbetsuppgifter man har. Den största anledningen till detta är förmodligen juridisk. 
Vid anställning på Sh har personen erhållit IK och sedan har de fått skriva under att de tagit 
del av den samt att förstått innebörden av det delegerade ansvaret som berör den anställde. En 
del anställda som börjat i koncernen innan företaget började med IK har inte skrivit på. 
Försök har gjorts att få in även dessa i systemet men förmodligen p.g.a. bristande intresse har 
det inte lyckats. Med det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer det att fungera på samma 
sätt som tidigare. Anställda som skrivit på att de tagit del av IK kommer inte att behöva skriva 
under ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” då det inte föreligger några förändringar i 
ansvarsområdena. 

Rutiner 
Det fanns tidigare en mängd rutiner hur man arbetade med arbetsmiljön men dessa fanns inte 
nedtecknade. En sammanställning över dessa har gjorts. Några av rutinerna ingår i 
”Systematiska arbetsmiljöarbetet” och några ligger i bilagorna till den. Stor vikt har lagts vid 
hur man ska arbeta på skyddsmötena. Detta för att få en mer rutinmässig arbetsgång hur man 
arbetar med att förbättra arbetsmiljöarbetet i fortsättningen. 

Riskinventering 
För varje projekt ska någon form av riskinventering göras. I AFS 1999:3 11 § finns exempel 
på arbeten som innebär särskild risk för bygg och anläggningsarbeten. Rutin för säkerställning 
av arbetsmiljön vid dessa typer av arbeten har framtagits och ligger i ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete”. Vissa typer av arbeten som innebär särskild risk tillhör arbeten som 
underentreprenörer utför. Dessa bör ändå tas med just för det informativa syftet. Kontroller av 
underentreprenörer när det gäller riskarbeten är något som borde utföras men någon rutin eller 
beskrivning över hur detta skulle kunna göras har inte tagits fram. När projektet drivs skall 
skyddsronder normalt sett genomföras varannan vecka. 

Handlingsplan 
Den handlingsplan som fanns i IK var ett bra verktyg för hur man skulle gå ut med 
information om arbetsmiljön. Enligt AFS 2001:1 ska handlingsplanen visa på riskerna i 
verksamheten som ej omedelbart åtgärdats samt vem som ska se till att riskerna åtgärdas och 
när det ska vara gjort. Handlingsplan bör därför göras i samband med skyddsronderna. Om 
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handlingsplanen ska ha någon verkan gäller det även att man kontrollerar den utförda 
åtgärden. En rutin som beskriver hur handlingsplanen ska upprättas och kontrolleras har tagits 
fram. 

En mer långsiktig handlingsplan kan göras om man har för avsikt att införa förändringar i 
arbetsmiljöarbetet eller om man sätter upp mål för arbetsmiljöarbetet och hur man ska nå 
dessa. Någon sådan har dock inte gjorts och den som fanns i IK var inaktuell. 

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 
För att arbetsmiljöarbete ska fungera krävs att en årlig uppföljning av arbetet genomförs. 
Denna ska vara skriftlig då företaget har mer än tio anställda. För att inte denna uppföljning 
ska falla mellan stolarna är det viktigt att en eller flera personer blir ansvariga för att detta 
genomförs. Sh har ingen anställd som enbart arbetar med personalfrågor annars vore det 
lämpligt att den ansvarade för uppföljningen. Viktigt är att se till att personen som får ta hand 
om detta är engagerad i ämnet. Bristande engagemang är förmodligen den huvudsakliga 
orsaken varför inte arbetsmiljöfrågorna har en mer central roll i arbetet. Det gäller såväl hos 
yrkesarbetarna som hos arbetsledarna. Det kommer att åligga skyddskommittén att på ett av 
de gemensamma skyddsmötena gå igenom hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat 
och göra en bedömning om ändringar behövs. 

Årlig sammanställning av skador och allvarliga tillbud 
Varje år ska en skriftlig sammanställning över ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som 
inträffat i arbetet göras. Denna kommer att göras kontinuerligt under året av administrationen 
i Uppsala och sedan redovisas för skyddskommittén på det första gemensamma skyddsmötet. 
Ett dokument över sammanställning av skador, arbetssjukdomar och allvarliga tillbud som 
delvis bygger på Försäkringskassans blankett för anmälan av arbetsskada eller arbetssjukdom 
har skapats. 

4.6.2 Övriga dokument för arbetsmiljöarbetet 
Ett antal andra dokument har tagits fram men dessa är interna varför de bara beskrivs och inte 
finns med som bilagor till denna rapport eller i ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. 

Arbetsmiljöanvisningar för platschef på Sh bygg 
För att göra det mera rutinmässigt med den administrativa delen vid projektstart har en 
enklare rutin över det administrativa förfarandet vid projektstart tagits fram. Rutinen 
innefattar vilka dokument ur PMK som ska finnas med i arbetsplatspärmen och som rör 
arbetsmiljön. Den beskriver även några av platschefens ansvarsområden på det enskilda 
projektet med arbetsmiljöarbetet samt en enklare handledning hur fall av alkohol eller droger 
ska hanteras. 

Checklista allvarlig olycka tillbud 
Tidigare fanns ingen checklista hur man skulle göra vid allvarlig olycka eller tillbud. En 
sådan har tagits fram och den bör föras in i PMK. Den beskriver ungefär i vilken ordning 
saker ska göras och vem som ansvarar att dessa blir gjorda. Meningen är att denna 
tillsammans med arbetsmiljöplan/organisation ska finnas uppsatt på arbetsplatsen eller i 
arbetsplatspärm. 
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Hjälpmedel vid skyddsrond 
Ett förslag till hjälpmedel till skyddsrond har tagits fram. Den bygger på checklistan som 
finns i PMK men är anpassad till skyddsrondsprotokollet. Hjälpmedlet ska vara till assistans 
vid skyddsronder då sådana görs av skyddsansvariga. 

Åtgärdsplan vid arbete med särskild risk 
Ett antal mallar har framtagits för åtgärdsplan vid arbete med särskild risk. De beskriver den 
risk som förekommer, när risken föreligger, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som 
ansvarar för åtgärden. Ett antal tomma mallar har även gjorts för att man ska kunna 
projektspecificera åtgärdsplanen. 

4.6.3 Fortsatt arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och anläggning AB 
Några nya mål har inte satts upp utan det åligger företaget i det fortsatta arbetsmiljöarbetet 
sätta upp mål, hur man ska nå dessa samt när dessa ska vara genomförda. Som exempel på ett 
mål kan nämnas ”Vi ska arbeta för att få skyddsronderna att fungera på ett systematiskt sätt”. 

Information om ”Systematiska arbetsmiljöarbete” bör skickas ut till samtliga anställda. Där 
bör framgå: 

• att inga förändringar i ansvarsområden är gjorda 

• att det finns en ny arbetsmiljöpolicy 

• att den innehåller en mängd rutiner och beskrivningar för hur arbetsmiljöarbetet 
bedrivs 

• var ledningssystemet samt övriga arbetsmiljöfrågor finns 
Vidare gäller att man börjar arbeta efter det nya ledningssystemet och de rutiner som finns 
framtagna. På många punkter är inte heller arbetsmiljöarbetet förändrat i det nya systemet i 
jämförelse med det gamla. Detta är en fördel då det inte krävs nya rutiner utan man har bara 
fått dem strukturerade. 

Det förslag som finns framtaget för hur man ska arbeta med arbeten med särskild risk kan 
göras annorlunda. Som förslaget ligger är det inte ett aktivt arbete med dessa risker. Det man 
skulle kunna göra annorlunda är att man sätter upp en lista med de risker som förekommer. 
Därefter går man igenom dessa och bedömer farligheten och risken för att det kommer att 
inträffa och ger det bedömningspoäng. Är bedömningspoängen över ett visst värde tas förslag 
på åtgärder fram. Bedömningen man gör innan eventuella förslag tas fram ska dokumenteras 
skriftligt. 
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5 Diskussion 

5.1 Har Sh bygg, sten och anläggning AB ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete? 

I Temos undersökning användes ett aktivitetsbaserat index för att mäta om man infört 
systematiskt arbetsmiljöarbete. De aktiviteter som valts som index anses utgöra basen för 
arbetsmiljöarbetet. Aktiviteterna som ingår i detta index är: 

• Mål för arbetsmiljöarbetet 

• Kartläggning av risker/brister i arbetsmiljön 

• Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 

• Andra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön 

• Dokumentation av arbetsmiljöarbetet 
Mål för arbetsmiljöarbetet kan sannolikt beskrivas i arbetsmiljöpolicyn på en övergripande 
nivå och behöver inte vara något kvantifierat. Aktiviteten kan anses vara uppfylld både i IK 
och i det nya förslaget. 

Kartläggning av risker/brister i arbetsmiljön görs genom att företaget ska genomföra 
skyddsronder var 14 dag som syftar till att finna dessa. Aktiviteten anses därmed vara 
uppfylld. 

Aktiviteten handlingsplan för arbetsmiljöarbetet är svår att tolka. Ser man till hur 
formuleringen är i föreskriften ska handlingsplanen vara kopplad till de risker och brister som 
man finner i verksamheten. Någon direkt handlingsplan för arbetsmiljöarbetet behövs inte 
som jag kan se det i föreskriften men däremot ska man beskriva hur man arbetar med 
arbetsmiljöarbetet. Företaget ska upprätta handlingsplan vid skyddsronder då man finner 
risker/brister. Om det var detta som menades med aktiviteten uppfyller företaget den. 

Det finns en rad andra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Genom gemensamma aktiviteter 
skapar man en god gemenskap hos yrkesarbetarna. Man arbetar förebyggande genom 
hälsoundersökningar och att man ger ersättning för friskvård. Utöver dessa exempel finns fler 
saker som relateras till förbättrande av arbetsmiljön varför denna aktivitet kan anses som 
uppfylld. 

Med aktiviteten som rör dokumentation av arbetsmiljöarbetet menas troligen om man 
skriftligt dokumenterar det som föreskriften kräver. I företagets IK saknas vissa skriftliga 
dokumenteringar men i nya förslaget är alla krav på skriftlig dokumentation uppfyllda.  

Sammantaget gör detta att företaget med förslaget om Systematiskt arbetsmiljöarbete 
uppfyller samtliga aktiviteter. Enligt Temos undersökning ansågs systematiskt 
arbetsmiljöarbete var infört om 4-5 av aktiviteterna var uppfyllda. 

När man ser direkt på vilka kriterier de ställer för att man ska ha infört systematiskt 
arbetsmiljöarbete är det inte självklart man ser att arbetet sker systematiskt. Det är först när 
man tittar närmare på syftena och anpassningen till den egna verksamheten som man 
upptäcker detta. Nu är ingen jämförelse gjord med något annat byggföretag men troligen 
bedriver fler företag inom byggbranschen ett systematiskt arbetsmiljöarbete än vad som utges 
i rapporten om systematiskt arbetsmiljöarbete. De negativa attityderna som finns hos 
arbetsgivarna om arbetsmiljöarbete inom byggbranschen kvarstår som ett problem. Det 
kanske finns samband mellan det sätt som byggbranschen bedriver sitt systematiska 
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arbetsmiljöarbete och den negativa inställningen inom branschen. Svårigheter att se nyttan av 
att genomföra skyddsronder och betydelsen för det ekonomiska resultatet kan göra att 
negativa attityder till arbetsmiljöarbete finns. 

5.2 Yrkesstolthet, förebyggande arbetsmiljöarbete och 
företagshälsovård inom byggbranschen 

Den yrkesstolthet som finns inom byggbranschen kommer eventuellt från den 
tillfredsställande arbetsmiljön på arbetsplatserna. Man känner sig stolt över att man trivs och 
att man får vara med och bestämma över det egna arbetet. Att yrkesarbetare går till arbetet 
fastän de är sjuka är ett bevis på yrkesstoltheten och en stark trivsel med arbetet. Denna 
yrkesstolthet kan göra det svårt att upptäcka indikationer på ohälsa. Istället för att diskutera 
med platschefen att man känner att kroppen säger ifrån arbetar de vidare. De kanske arbetar i 
långsammare tempo än tidigare men medarbetarna hjälper till så att det inte märks att det 
finns ett problem. Symtomen på begynnande arbetsskada fortsätter och arbetsförmågan 
minskar ytterligare. När den anställdes korttidsfrånvaro börjar öka till följd har en arbetsskada 
redan uppkommit. Produktionsbortfallet som den anställde orsakat och därigenom minskad 
inkomst för företaget är ofta skäl nog till arbeta med förebyggande åtgärder och därigenom 
minska risken för arbetsskador. Medför skadan rehabilitering samtidigt som man måste 
anställa en ny som ska utföra hans arbete innebär det ytterligare kostnader. Om den 
nyanställde behöver läras upp dröjer det innan den kommer upp i samma kapacitet som den 
skadade hade när problemen började. Det som är svårt är att upptäcka de tidiga indikationerna 
på begynnande arbetsskador. Platschefernas måste vara uppmärksam på yrkesarbetarna och 
tidiga tecken på arbetsskada. Även medarbetare bör ge akt på om problem uppstår. 

De senaste åren har byggbranschen utsatts för hårda angrepp i media. Det har varit 
miljöskandaler, anklagelser om byggfusk och kartellbildningar. Byggbranschen anseende hos 
allmänheten har troligen försämrats till följd av dessa problem. Om de problem som 
branschen haft har påverkat yrkesstoltheten och arbetsmiljön är osäkert. Krafttag tas idag för 
att öka kvalitets- och miljöarbetet inom branschen. Förhoppningsvis läggs ökade resurser på 
arbetsmiljöarbetet och inte bara på kvalitets- och miljöarbete. Störst nytta och vinst blir det 
om resurser satsas på förebyggande av arbetsskador och arbetssjukdomar. Dessa är mycket 
kostsamma för både företagen och samhället. Vikten av att arbeta förebyggande kan vara 
underskattat. Den troliga orsaken varför företag inte arbetar mer förebyggande är kostnaden. 
Det finns numera flera exempel där företag som satsat på förebyggande åtgärder tjänat igen de 
satsade pengarna på minskad sjukfrånvaro. 

Frågan är om sättet man kan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom byggbranschen 
är bra. Ofta syftar det systematiska arbetsmiljöarbetet till att hitta direkta risker som kan leda 
till tillbud eller arbetsskador genom olyckor. De mer allvarliga riskerna som kan leda till 
arbetssjukdomar tas troligen inte lika allvarligt på även om det är dessa som kostar företagen 
och samhället mest pengar i slutändan. Någon universallösning hur man ska minska antalet 
arbetssjukdomar inom byggbranschen finns nog inte. 

Genom utökat samarbete med företagshälsovården kan man erhålla bra kompetens inom 
arbetsmiljöområdet. Istället för att mestadels genomföra hälsoundersökningar borde de vara 
mer ute på arbetsplatserna. Där kan de informera om fysik och ergonomi och samtidigt 
undersöka arbetsförhållandena. Man kan genom undersökningar på anställda få reda på om de 
har problem. Genom undersökningar av arbetsplatserna kan de bedöma risken för uppkomsten 
av problem och ge förslag till åtgärder för att arbetsskador och arbetssjukdomar inte ska 
uppkomma. 
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5.3 Ökning av ohälsa i samhället 
Samhällsproblemet med den allt mer växande ohälsan och dess orsaker bör utredas på 
nationell nivå. Att ökningen sker inom många branscher tyder på att det är någonting annat än 
de enskilda arbetsuppgifterna som gör att anställda blir långtidssjukskrivna eller tar slut i 
förtid. Frågan är om inte det har viss samband med det allmänna företagsklimatet som råder 
idag. Vad blir konsekvenserna när antalet anställda ska vara lågt, de ska producera maximalt 
och på kortast möjliga tid? Det är en självklarhet att anställda tar slut med det tankesättet. Att 
det dessutom har blivit mer eller mindre mode att sjukskriva anställda för utbrändhet är 
troligen också en orsak till ökningen. 

Det tål även att diskuteras om det enbart är arbetsgivarnas fel eller om det råder ett svårt 
klimat i samhället idag för företagarna. Kommer man verkligen åt problemet med ohälsan om 
man skulle öka arbetsgivaransvaret till 60 dagar? Håller allmänhälsan i Sverige på att bli 
sämre? Är det en ökning av medelåldern på arbetstagarna i Sverige som bidrar till ohälsans 
ökning? Antalet orsaker som kan bidra till den ökade ohälsan kan göras lång. Helt klart är att 
man måste bromsa och helst minska trenden för ohälsan. 

5.4 Diskussion kring undersökningens utförande 
Den jämförelse som är gjord om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet baserar sig till stor del på 
ett antal diskussioner. Undersökningsmetoden att basera en bedömning på diskussioner kan 
till viss del ifrågasättas. Orsaken varför bedömningen gjordes på det sättet var flera. Vissa av 
platscheferna visade mindre kunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Detta gjorde att 
det var svårt att prata om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Mina kunskaper i praktiskt 
genomförande av undersökningar är till viss del bristfälliga. Detta gjorde att direkta verktyg 
till hur man går till väga vid dessa typer av undersökningar saknades. Det hade underlättat om 
man varit två personer som genomfört undersökningen eftersom man då troligen hade kunnat 
komplettera varandra. Den bedömning som är gjord överensstämmer troligen med 
verkligheten och har gjorts objektivt. 

Den sammanställning över hur de bedriver och vad som ingår i företagets arbetsmiljöarbete är 
inte komplett. Det finns ytterligare aktiviteter i företagets arbete med arbetsmiljön och de 
risker som finns i verksamheten. Exempel på dessa är medarbetarsamtal och heta arbeten. 

Till viss del finns det svårigheter med vad som ska inräknas i arbetsmiljöarbetet. Ofta kan det 
handla om både arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Som exempel på detta kan nämnas 
kemikaliehantering. Att det är en miljöfara är självklart. Men när anställda hanterar dessa 
material blir det ju en del av arbetsmiljön. Sedan kan det bli en kvalitetsfråga om en 
miljövänligare produkt ger en sämre kvalitet. Kanske är det därför vissa av platscheferna har 
svårt att skilja på arbetsmiljö och miljö. 
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6 Slutsatser 
Den sammanställning som är gjord över företagets arbetsmiljöarbete och den analys över hur 
arbetsmiljöarbetet bedrivs praktiskt leder till slutsatsen att företaget teoretiskt har ett 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Problemet är att det inte fungerar fullständigt rent 
praktiskt. Önskvärt är att man försöker arbeta på ett mer enhetligt sätt i hela företaget. Man 
kommer troligen inte undan att arbetsmiljöarbetet på företaget till stor del beror på den 
enskilde individen, vare sig om det rör sig om tjänstemän eller kollektivarbetare. Skillnaden 
hur man arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet är idag större inom kontoren än i 
jämförelse mellan de två. Att det finns större skillnader inom än mellan beror troligen på att 
arbetet och efterlevnaden av IK inte är det starkaste. Platscheferna får till stor del själv sätta 
nivå på arbetsmiljöarbetet som de arbetar idag. Företagets ”Internkontroll av arbetsmiljö” 
stämde till viss del överens med hur man ska arbeta i enlighet med den nya föreskriften. Vissa 
skriftligt dokumenterade rutiner för hur man skulle arbeta med och i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet saknades. 

Den föreskrift som reglerar hur man ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete gör det enkelt 
att anpassa till byggbranschen när det gäller allmän riskbedömning och undersökning av 
arbetsmiljön. Det som är svårt är att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som tar hand 
om de risker som orsakar arbetssjukdomar. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs idag i företaget syftar till att hitta risker som 
kan leda till tillbud eller olycka. Större fokus borde läggas på att försöka upptäcka tecken på 
arbetsskador eftersom dessa kan medföra stora kostnader för företaget. 

Arbetsmiljöarbetet som Sh bygg, sten och anläggning AB bedriver är troligen inte annorlunda 
i jämförelse med andra företag. Särskilt inte om man ser till andra företag inom samma 
bransch. 

Utanför utredningsfrågan/syftet ligger slutsatsen att det finns flera typer av arbetsmiljöarbete. 
Till att börja med är det systematiskt arbetsmiljöarbete. Det syftar till det systematiska arbetet 
med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö för arbetstagarna uppnås. Detta 
arbete är ganska enkelt att göra på ett systematiskt sätt inom byggbranschen i samband med 
de regelbundna kontroller som ska genomföras på entreprenaderna. De andra delarna av 
arbetsmiljöarbetet behandlar bl.a. hur man hanterar problem med arbetsmiljön. Exempel på 
sådana är rehabilitering, alkohol och droger. Ofta är de problemen mer svårhanterliga. Det är 
svårare att arbeta med dessa på ett systematiskt sätt även om det är att föredra. Mycket viktigt 
i de senare fallen är att informera anställda hur de ska gå tillväga när något inträffar eller 
tecken visar att något är på väg att inträffa. 
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Enkät om arbetsmiljön på Sh bygg, sten och anläggning AB 

Enkäten ska senast vara ifylld och lämnad till din närmaste chef den 15 februari 
2002. 

Bilaga 1:1 Enkät om arbetsmiljön på Sh bygg, sten och 
anläggning AB 
Enkäten genomförs i samband med ett examensarbete om systematiskt arbetsmiljöarbete på 
Sh bygg, sten och anläggning AB. Examensarbetet inriktas inte på den fysiska arbetsmiljön 
utan är mer inriktad mot den administrativa delen som finns i företaget. Denna enkät syftar till 
att ta reda på hur den allmänna arbetsmiljön är på företaget. 
 
 

Frågor om enkäten eller annat som rör det administrativa inom arbetsmiljöarbetet kan 
besvaras av Jörgen Hansson som nås på stockholmskontoret med direktnummer: 08/47 47 920 
eller mobilt: 070/546 66 75. 
 
Tack för att du hjälper mig i mitt examensarbete och att du deltar aktivt för att förbättra din 
arbetsmiljö! 
 

Med vänliga hälsningar 

 

________________________ 

Jörgen Hansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsplats:…………………………………. 

Närmaste chef:……………………………… 

Arbetsuppgift:………………………………. 



 

 

Nr Fråga  1 2 3 4 5 6  
1 Hur väl tas dina idéer tillvara på din arbetsplats? Mkt bra       Mkt dåligt 
2 Vad tycker du om atmosfären/stämningen på ditt 

arbete? 
Mkt bra       Mkt dålig 

3 Hur är samarbetet med din chef? Mkt bra       Mkt dåligt 
4 Hur är samarbetet med dina kollegor? Mkt bra       Mkt dåligt 
5 Hur är samarbetet mellan olika yrkesgrupper? Mkt bra       Mkt dåligt 
6 Hur är samarbetet med beställare? Mkt bra       Mkt dåligt 
7 Hur har din chef planerat arbetet? Mkt bra       Mkt dåligt 
8 Hur har beställaren planerat arbetet? Mkt bra       Mkt dåligt 
9 Fungerar samordning med entreprenörer? Mkt bra       Mkt dåligt 
10 Hur trivs du med arbetsuppgifterna som du har? Mkt bra       Mkt dåligt 
11 Information om arbetsmiljön på arbetsplatsen och 

av närmaste chef? 
Mkt bra       Mkt dålig 

12 Hur är den allmänna ordningen på arbetsplatsen? Mkt bra       Mkt dålig 
13 Hur är lokalerna för ombyte, personliga saker 

etc.? 
Mkt bra       Mkt dåliga 

14 Hur sköts skyddsrondsarbetet? Mkt bra       Mkt dåligt 
15 Hur trivs du med dina arbetskamrater? Mkt bra       Mkt dåligt 
16 Vad tycker du om introduktionen du fick när du 

började anställningen? 
Mkt bra       Mkt dålig 

17 Hur passar dina arbetstider dig? Mkt bra       Mkt dåligt 
18 Hur bedömer du din arbetsmiljö? Mkt bra       Mkt dåligt 
19 Tillgång till hjälpmedel/skyddsutrustning? Mkt bra       Mkt dåligt 
          

20 Händer det att du känner olust till att gå till jobbet? Mkt ofta       Aldrig 
21 Känner du dig stressad då du är på jobbet? Mkt ofta       Aldrig 
22 Hur ofta känner du arbetsglädje? Mkt ofta       Aldrig 
23 Behöver du arbeta övertid? Mkt ofta       Aldrig 
24 Har du tänkt på att byta arbetsplats? Mkt ofta       Aldrig 
25 Har du tänkt på att byta yrke? Mkt ofta       Aldrig 
26 Möjlighet att själv styra det egna arbetet? Mkt ofta       Aldrig 
27 Känner du dig delaktig i beslut som rör ditt arbete? Mkt ofta       Aldrig 
28 Oplanerade ändringar som stör arbetet? Mkt ofta       Aldrig 
29 Använder du skyddsutrustning där du borde 

använda sådana? (ex, hjälm, hörselskydd m.m.) 
Mkt ofta       Aldrig 

30 Finns möjlighet att byta arbetsuppgifter? Mkt ofta       Aldrig 
31 Förekommer risker som kan leda till olycka/tillbud? Mkt ofta       Aldrig 
32 Förekommer förebyggande åtgärder för att 

minimera riskerna? 
Mkt ofta       Aldrig 

33 Finns möjlighet till utvecklas inom arbetet? Mkt ofta       Aldrig 
          

34 Monotona arbetsrörelser där du under en längre 
tid upprepar samma rörelse som kan ge 
förslitningsskador? 

Inga       Många 

35 Möjlighet till utbildning? Inga       Många 
36 Behov till förändring av arbetsmiljöarbetet? Inga       Många 

 



 

 

Övriga kommentarer om arbetsmiljön 
Ge gärna kommentarer om annat inom arbetsmiljön du vill ska uppmärksammas och som 
saknas i enkäten eller hur du upplever din arbetsmiljö. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Bilaga 1:2 Resultat av enkät om arbetsmiljön på Sh bygg, sten och 
anläggning AB 

Nr Fråga  1 2 3 4 5 6  
1 Hur väl tas dina idéer tillvara på din arbetsplats? Mkt bra 8 12 22 6 2 0 Mkt dåligt 
2 Vad tycker du om atmosfären/stämningen på ditt 

arbete? 
Mkt bra 10 21 14 6 0 0 Mkt dålig 

3 Hur är samarbetet med din chef? Mkt bra 15 20 13 3 1 0 Mkt dåligt 
4 Hur är samarbetet med dina kollegor? Mkt bra 19 21 11 1 0 0 Mkt dåligt 
5 Hur är samarbetet mellan olika yrkesgrupper? Mkt bra 3 11 25 9 4 0 Mkt dåligt 
6 Hur är samarbetet med beställare? Mkt bra 5 11 20 11 2 1 Mkt dåligt 
7 Hur har din chef planerat arbetet? Mkt bra 1 9 27 9 5 1 Mkt dåligt 
8 Hur har beställaren planerat arbetet? Mkt bra 0 4 13 18 12 2 Mkt dåligt 
9 Fungerar samordning med entreprenörer? Mkt bra 5 13 25 7 1 1 Mkt dåligt 
10 Hur trivs du med arbetsuppgifterna som du har? Mkt bra 15 9 20 5 2 0 Mkt dåligt 
11 Information om arbetsmiljön på arbetsplatsen och 

av närmaste chef? 
Mkt bra 1 9 25 9 7 0 Mkt dålig 

12 Hur är den allmänna ordningen på arbetsplatsen? Mkt bra 6 7 26 9 4 0 Mkt dålig 
13 Hur är lokalerna för ombyte, personliga saker 

etc.? 
Mkt bra 14 14 15 7 1 0 Mkt dåliga 

14 Hur sköts skyddsrondsarbetet? Mkt bra 4 5 25 12 3 1 Mkt dåligt 
15 Hur trivs du med dina arbetskamrater? Mkt bra 25 17 9 1 0 0 Mkt dåligt 
16 Vad tyckte du om introduktionen du fick när du 

började anställningen? 
Mkt bra 5 10 18 8 2 4 Mkt dålig 

17 Hur passar dina arbetstider dig? Mkt bra 15 17 14 4 2 0 Mkt dåligt 
18 Hur bedömer du din arbetsmiljö? Mkt bra 6 9 13 11 0 2 Mkt dåligt 
19 Tillgång till hjälpmedel/skyddsutrustning? Mkt bra 8 18 14 9 2 0 Mkt dåligt 
          

20 Händer det att du känner olust till att gå till jobbet? Mkt ofta 0 0 11 11 18 12 Aldrig 
21 Känner du dig stressad då du är på jobbet? Mkt ofta 0 1 16 18 14 3 Aldrig 
22 Hur ofta känner du arbetsglädje? Mkt ofta 0 23 20 8 1 0 Aldrig 
23 Behöver du arbeta övertid? Mkt ofta 1 0 5 8 19 15 Aldrig 
24 Har du tänkt på att byta arbetsplats? Mkt ofta 1 7 8 8 18 8 Aldrig 
25 Har du tänkt på att byta yrke? Mkt ofta 2 3 10 9 12 16 Aldrig 
26 Möjlighet att själv styra det egna arbetet? Mkt ofta 5 19 15 7 5 0 Aldrig 
27 Känner du dig delaktig i beslut som rör ditt arbete? Mkt ofta 6 13 16 8 7 0 Aldrig 
28 Oplanerade ändringar som stör arbetet? Mkt ofta 2 6 20 18 6 0 Aldrig 
29 Använder du skyddsutrustning där du borde 

använda sådana? (ex, hjälm, hörselskydd m.m.) 
Mkt ofta 9 24 12 5 1 0 Aldrig 

30 Finns möjlighet att byta arbetsuppgifter? Mkt ofta 4 6 20 13 7 0 Aldrig 
31 Förekommer risker som kan leda till olycka/tillbud? Mkt ofta 4 7 15 11 14 1 Aldrig 
32 Förekommer förebyggande åtgärder för att 

minimera riskerna? 
Mkt ofta 2 15 24 7 4 0 Aldrig 

33 Finns möjlighet till utvecklas inom arbetet? Mkt ofta 1 6 21 16 6 0 Aldrig 
          

34 Monotona arbetsrörelser där du under en längre 
tid upprepar samma rörelse som kan ge 
förslitningsskador? 

Inga 2 7 11 18 11 3 Många 

35 Möjlighet till utbildning? Inga 8 7 17 11 6 1 Många 
36 Behov till förändring av arbetsmiljöarbetet? Inga 0 9 22 13 6 1 Många 



 

 
 

Bilaga 1:3 Systematiskt arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och 
anläggning AB 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete på Sh bygg, sten och anläggning AB 

 Sh bygg, sten och anläggning AB 1 

Företagets arbetsmiljöpolicy 
Företagets övergripande mål är att uppnå en god arbetsmiljö samt förhindra att ohälsa och 
olycksfall uppstår. Vi strävar efter att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten där de 
anställda själva medverkar i utformningen av den egna arbetssituationen samt deltar i 
förändrings- och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten. 
Arbetsförhållandena ska medge möjlighet till omväxling, samarbete och sociala kontakter 
med arbetskamraterna. Möjlighet till utveckling och utbildning ger företaget större 
konkurrenskraft och en bra kompetens. 
Arbetstakten får inte skruvas upp över den enskildes förutsättningar. De anställda ska inte 
heller få arbetsuppgifter som de varken har utbildning, erfarenhet eller mognad för. För hög 
arbetsbelastning kan leda till både psykiska och fysiska besvär. Övertidsarbete ska därför 
snarare vara undantag än regel och endast användas vid tillfälliga toppar i arbetsbelastningen. 
Alla anställda inom Sh bygg måste engagera sig i detta arbete och ta ett personligt ansvar för 
hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vidare ska alla uppmärksamma och rapportera risker för 
att dessa ska kunna bedömas och åtgärdas. 
För förebyggande hälsovård, undersökningar och rehabilitering har företaget tecknat avtal 
med Företagshälsan i Uppsala och Previa i Stockholm. För bedömning av personalens 
hälsoläge, samt för behovet av arbetsmiljöinsatser, erbjuds de anställda regelbundna 
hälsoundersökningar, normalt sett vart tredje år. I samband med denna genomförs även en 
enkätundersökning om arbetsmiljön. 
I vårt företag arbetar många på byggarbetsplatser. En hälsorisk i form av belastningsskador 
och fall, fallande föremål är vanligt förekommande inom denna bransch. 
Belastningsskador kan främst undvikas genom arbetsrotation eller användande av olika 
hjälpmedel. Friskvård kan förbättra den allmänna hälsan inom företaget samt minska risken 
för överbelastning. Anställda kan därför erhålla viss ersättning för sådan aktivitet. 
För att motverka fall ska särskilt beaktande göras till fastsättning av ställningar, användande 
av skyddsräcken och genomtrampningsskydd. Där dessa inte kan användas kan säkerhetslina 
användas. Hjälm ska bäras där risk föreligger att fallande föremål kan förekomma. 
För att över tiden kunna mäta arbetsmiljön följer vi regelbundet upp vid skyddsmötena 
arbetsskador, olycksfall och allvarliga tillbud samt gör årliga sammanställningar. 
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Beskrivning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas hur arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och 
följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall undviks samt att en god 
arbetsmiljö uppnås. Denna del beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på 
företaget. 

• Arbetsmiljöpolicy 
Beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att få en bra arbetsmiljö 
och belyser vanligt förekommande olyckor inom branschen. Kontroll av 
överstämmande med företagets verksamhet och mål gås igenom på det andra 
gemensamma skyddsmötet av skyddskommittén. VD måste godkänna ändringar i 
arbetsmiljöpolicy. 

• Beskrivning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete 
Beskriver hur arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till på företaget. 
Rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet gås igenom på andra gemensamma 
skyddsmötet av skyddskommittén. Rutinerna är grundstommen i detta dokument. 
Utöver dessa finns det övriga rutiner och policys som utgör ett komplement till det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

• Uppgiftsfördelning 
Fördelning av uppgifter i organisationen som verkar för att minska risker och uppnå en 
tillfredsställande arbetsmiljö. Beskriver vilka positioner som har hand om vad i 
arbetsmiljöarbetet. Gås igenom på andra gemensamma skyddsmötet av 
skyddskommittén. Uppgiftsfördelning för det enskilda projektet dokumenteras 
skriftligt i arbetsmiljöplanen. 

• Årlig samanställning 
Skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat 
genomförs kontinuerligt av administrationen i Uppsala och redovisas för föregående år 
på första gemensamma skyddsmötet. 

• Riskbedömningar 
Undersökning av arbetsförhållandena och bedömning av risker för att någon ska 
drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Detta sker främst via regelbundna skriftligt 
dokumenterade skyddsronder. Platschefen ansvarar att dessa blir gjorda. Påminnelser 
att dessa ska genomföras görs på mötet på tisdagarna. Vid projektstart ska även arbetet 
bedömas om arbete med särskilda risker finns i projektet och om vilka speciella 
åtgärder behövs för dessa risker. Se specifika rutiner för skyddsronder och arbete med 
särskild risk. 

• Handlingsplaner/åtgärdsplan 
Skriftligt dokumenterad handlingsplan, över när åtgärder ska vara genomförda och 
vem som ska se till att de genomförs, upprättas i samband med skyddsrond då risker 
som inte omedelbart åtgärdas finns. Uppföljning av utförda åtgärder kontrolleras vid 
nästa skyddsrond. En skriftlig åtgärdsplan upprättas vid arbete med särskild risk. Se 
specifik rutin för handlingsplaner och åtgärdsplan. 

• Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 
Kontinuerlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget 
genomförs på skyddsmötena av skyddskommittén. Syftet är att se till att 
arbetsmiljötänkandet är en naturlig del i arbetet samt att rutiner följs. Kontroller görs 
om skyddsronder, handlingsplaner genomförs i nödvändig omfattning. Allmän 
genomgång av arbetsmiljöarbetet genomförs på det andra gemensamma skyddsmötet. 
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Uppgiftsfördelning 
Uppgiftsfördelningen inriktar sig mot vilka ansvarsområden en specifik given position i 
företaget innebär i arbetsmiljöarbetet. Alla i denna uppgiftsfördelning anses med den position 
de innehar att ha tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser att genomföra ett fullgott 
arbetsmiljöarbete. 

Arbetsgivare/VD 
Företagets VD har i egenskap av arbetsgivare det övergripande ansvaret för att en god 
arbetsmiljö upprätthålls. Den praktiska uppgiften för VD består i att se till att 
ledningsverktygen för hur en god arbetsmiljö upprätthålls och efterlevs, att arbetsmiljöpolicyn 
är relevant med verksamheten som bedrivs och att företaget bidrar med de resurser som krävs. 

Arbetschef 
Arbetschefen ska se till att platschefen bedriver arbetsmiljöarbetet i enlighet med gällande 
lagar, föreskrifter, företagets intentioner och policys. Arbetschefen ska även i erforderlig 
omfattning vara platschefen behjälplig i arbetsmiljöarbetet. Vid rehabilitering och allvarlig 
arbetsskada är det arbetschefen som ansvarar att utredning genomförs. I drogrelaterade frågor 
ska samarbete med platschef göra att den anställde kommer under behandling. 

Platschef 
Platschefen är den som, i sin egenskap av företagets företrädare, har hand om säkerheten och 
arbetsmiljön på det enskilda projektet. Vid samtliga arbeten/byggen som utförs utses alltid en 
platschef. På det enskilda projektet ansvarar platschefen för: 
 

• Att eventuell arbetsmiljöplan finns 

• Att skyddsombud eller skyddsansvarig finns på arbetsplatsen 

• Att skyddsronder genomförs i erforderlig omfattning 

• Att skriftlig åtgärdsplan tas fram vid förekomst av arbeten med särskild risk2 

• Att ordnings och skyddsregler följs 

• Att nyanställda/omplacerade får god introduktion 

• Att arbetsmetoder eller utrustning inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall 

För att underlätta för platschefen finns verktyg i PMK som berör arbetsmiljön och som 
underlättar arbetet med projektet ur arbetsmiljösynpunkt. 

Skyddsombud/skyddsansvarig 

Skyddsombud 
Skyddsombud utses av lokal arbetsorganisation eller om sådan saknas direkt av arbetstagarna. 
Ombudet ska ha god kännedom om arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde och bygga 
upp ett samarbete med arbetsledningen och därigenom inspirera till idéer och förbättringar. 
Vidare ska skyddsombudet: 
 
                                                 
2 AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete § 11 
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• Delta i skyddsronder 

• Bevaka och rapportera brister i skyddsanordningar till platschefen 

• Verka för god stämning på arbetsplatsen 

• Medverka i utredning av olycksfall, tillbud eller arbetssjukdomar 

Skyddsansvarig 
En skyddsansvarig ska utses på arbetsplatser där skyddsombud ej finns. Den skyddsansvarige 
ska ensam eller tillsammans med platschefen genomföra skyddsronder och ”vara uppmärksam 
på rådande arbetsmiljö”. Vid behov kontaktar skyddsansvarige eller platschefen 
huvudskyddsombudet för att erhålla råd i speciella fall. 
Den skyddsansvarige har inget formellt ansvar för arbetsmiljön på bygget men ett fungerande 
samarbete mellan skyddsansvarige och platschefen är en förutsättning för att erhålla en god 
arbetsmiljö. 

Huvudskyddsombud 
I företaget finns två huvudskyddsombud, en i Uppsala och en i Stockholm. Deras uppgifter är 
att samordna skyddsombudens verksamhet och hålla dem informerade. Dessa två sitter även 
med i skyddskommittén. Dessa kan medverka i utredningar när det gäller allvarligare 
arbetsskador eller tillbud. Alla arbetsskador som ej betecknas som mycket ringa ska meddelas 
till huvudskyddsombudet genom kopia av arbetsskadeanmälan. 

Skyddskommitté 
Skyddskommittén består av representanter från arbetsgivarna och arbetstagarna. Deras uppgift 
är att planera och övervaka arbetsmiljöarbetet på företaget. Kommittén diskuterar alternativa 
arbetsmetoder, skydd och hjälpmedel samt inträffade händelser och rutinerna för hur 
arbetsmiljöarbetet ska gå till samt kontrollerar över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
fungerar. Detta görs på skyddsmöten som hålls fyra gånger varje år. I denna grupp ska också 
rehabiliteringsärenden och arbetsanpassningar behandlas. Skyddskommittén har inget ansvar 
för arbetsmiljön. 
 
Uppföljning och revision av detta dokument ska göras av skyddskommittén i samarbete 
med företagets VD. 

Yrkesarbetaren 
För att lyckas med arbetsmiljöarbetet krävs ett engagemang från den enskilde medarbetaren, 
utan detta engagemang kommer arbetsmiljöarbetet inte att fungera bra. För att kunna 
förebygga framtida olyckor måste olyckstillbuden rapporteras till platschefen och vidare i 
företaget. Det ansvaret åligger alla anställda inom Sh bygg, sten och anläggning AB. 
Genom eget ansvarstagande för det egna arbetet och på vilket sätt det utförs samt att hålla god 
ordning kring arbetsplatsen medverkar alla till en allmän god arbetsmiljö. Yrkesarbetare ska 
på eget bevåg försöka rotera arbetsuppgifter på arbetsplatsen samt använda de skydd och 
hjälpmedel som anses vara nödvändiga för arbetsuppgiften. Finns inte lämpliga sådana ska 
platschefen kontaktas. 
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Årlig sammanställning av arbetsskador/allvarliga tillbud 
Syftet med de årliga sammanställningarna är att underlätta bedömningen av risker i arbetet så 
att nya skador och tillbud kan undvikas. De sammanställningar som görs är över allvarliga 
tillbud samt fall av ohälsa genom arbetsskada och olycksfall som skett under året. 

Rutin för sammanställning av arbetsskador/allvarliga tillbud 
En sammanställning av arbetsskador på grund av ohälsa eller olycksfall samt allvarliga tillbud 
genomförs kontinuerligt av administrationen i Uppsala. Statistiken redovisas och bifogas som 
bilaga till protokollet i samband med det första gemensamma skyddsmötet. Denna innefattar: 
 

• Typ av arbetsskada eller personskada och antal 
• Orsak till allvarligt tillbud 
• Orsak till olycka och antal 
• Orsak till ohälsa/sjukdom och antal 
• Olycka, ohälsa/sjukdom och trolig frånvaro 

 
Om arbetsskadan/tillbudet bedöms som allvarligare ska på närmast efterföljande skyddsmöte 
denna diskuteras. Arbetsgivarens representant ansvarar för att detta görs. 

Riskbedömning och handlingsplan/åtgärdsplan 

Riskbedömning genom skyddsrond 

Allmänt om skyddsronder: 
Skyddsrond utförs för att hitta risker och åtgärda dessa. Åtgärdas inte riskerna omedelbart ska 
en handlingsplan upprättas. Av den ska det framgå vad risken är, vem som ansvarar för att 
den blir åtgärdad och när den ska vara genomförd. En kontroll av att åtgärderna är utförda och 
om det blivit önskad effekt ska utföras vid nästa skyddsrond. 
 
Platschef ansvarar för att kopia av skyddsronden och handlingsplanen lämnas in till 
administrationen för arkivering i skyddsrondspärm. 
 
Att detta görs kontrolleras vid skyddsmöten av skyddskommittén. 

Rutin för skyddsrond 
Platschefen ansvarar att skriftligt dokumenterade skyddsronder genomförs på arbetsplatserna, 
normalt sett varannan vecka. Då platschef har ett antal mindre arbetsplatser görs skyddsrond 
på någon av arbetsplatserna. 
 

• Allmän riskanalys vid projektgenomgång av arbetschef och platschef 

o Val om skyddsrond behövs göras oftare än var 14:e dag 

• Platschefer påminns om skyddsrond vid bemanningsplaneringsmötet på tisdagarna 

• Platschef, skyddsombud eller skyddsansvarig har befogenhet att gå skyddsrond 

o Använd gärna ”Hjälpmedel vid skyddsrond” som finns i PMK 
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o Risker som ej omedelbart åtgärdas nedtecknas i handlingsplan 

o Kontroll att åtgärder enligt föregående handlingsplan är genomförda 

Rutin för handlingsplan vid skyddsrond 
Skriftligt dokumenterad handlingsplan över vilken åtgärd som behövs, när åtgärderna ska vara 
genomförda och vem som ska se till att de genomförs samt vad som ska göras. Handlingsplan 
upprättas i samband med skyddsrond då risker som inte omedelbart åtgärdas finns. Ansvarig 
för att den skriftliga handlingsplan upprättas är den som genomför skyddsrond. 
Den ska klart och tydligt beskriva: 
 

• Vilken risk/brist som finns 

• Vem som ska ansvara att risken/bristen blir åtgärdad samt vad som ska göras 

• När åtgärden ska vara åtgärdad 

• Uppföljning av utförda åtgärder enligt handlingsplan kontrolleras senast vid nästa 

skyddsrond. 

 

Kopia på skyddsrond och handlingsplan lämnas in till administrationen för arkivering i 
skyddsrondspärm! 
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Riskbedömning och åtgärdsplan vid arbete med särskild risk 

Allmänt om arbete med särskild risk 
Med arbete med särskild risk menas de arbeten som finns upptagna i föreskriften AFS 1999:3 
Byggnads- och anläggningsarbete § 11. Dessa är: 
 

• Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. 

• Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark. 

• Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa 

och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll. 

• Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket 

kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt Statens 

strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare 

och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning. 

• Arbete i närheten av högspänningsledningar. 

• Arbete som medför drunkningsrisk. 

• Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord. 

• Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning. 

• Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck. 

• Arbete vid vilket sprängämnen används. 

• Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller 

tunga formbyggnadselement ingår. 

• Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 

• Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. (AFS 

2000:24) 

Arbetsrutin för riskbedömning vid arbete med särskild risk 
Vid projektgenomgång går platschef och arbetschef igenom vilka riskarbeten enligt 
föreskriften som finns på projektet: 
 

• Nedteckning om vilka riskarbeten som finns görs i ordnings- och skyddsreglerna 

under punkt 11 (ansvarig är platschef) 
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Rutin för åtgärdsplan vid arbete med särskild risk 
Platschefen ansvarar för att ta fram speciella åtgärdsplaner som ej täcks av de allmänna 
ordnings- och skyddsreglerna för säkerställning av arbetsmiljön för dessa arbeten. Ansvaret 
att dessa gås igenom med de anställda ligger också på platschef. Åtgärdsplanen ska ingå i 
arbetsmiljöplanen som upprättas för projektet och som ska finnas på arbetsplatsen. 
 

• Framtagning av åtgärdsplan för dessa arbeten 

Åtgärdsplanen bör innehålla: 

!"Vilken risk som finns 

!"När riskarbetet kommer att utföras (ex. hela byggtiden eller speciell vecka) 

!"Vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera risken (beroende på risk mer 

eller mindre detaljerat) 

!"Eventuellt vem som ansvarar för att åtgärder utförs/kontrolleras 

• Uppsättning av åtgärdsplan på arbetsplats eller i arbetsplatspärm tillsammans med 

ordnings och skyddsregler 

Föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, är en lämplig utgångspunkt när 
förslag till åtgärdsplan ska tas fram. Komplement med andra föreskrifter kan göras. 
 
Vid arbete med särskild risk som bedrivs av underentreprenörer åligger det dem att ha 
riskbedömning och åtgärdsplan. Platschef bör kontrollera att detta upprättats. 

Uppföljning av systematiska arbetsmiljöarbetet 

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 
Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Kontinuerlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
företaget genomförs på varje skyddsmöte av skyddskommittén. Syftet är även att se till att 
arbetsmiljötänkandet är en naturlig del i arbetet. På varje skyddsmöte ska därför kontrolleras 
att platschefer tillsett att skyddsronder och handlingsplaner/åtgärdsplaner gjorts enligt 
gällande rutiner och i tillräcklig omfattning. För ytterligare information se rutin för 
skyddsmöte. 
 
På första gemensamma skyddsmötet gås specifikt igenom sammanställningar över inträffade 
händelser för föregående år. På det andra gemensamma skyddsmötet gås rutinerna och arbetet 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet igenom. 
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Lagar och föreskrifter samt övriga policys och rutiner 
 
Aktuella lagar och föreskrifter som rör arbetsmiljön/arbetsmiljöarbetet kan hämtas 
från arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se 
 
Utöver rutinerna i detta dokument för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till finns 
följande rutiner, beskrivningar och policys: 
 
 

• Anmälan till AFA vid arbetsskador 

Rutin för hur anställd kan göra anmälan till AFA för eventuell ersättning vid en 

arbetsskada. 

• Arbetsmiljö med PMK 

Beskrivning på vilka delar som ingår i PMK och som är ett hjälpmedel i 

arbetsmiljöarbetet 

• Arbetsskada på Sh bygg 

Rutin för hur arbetsskada ska behandlas med anmälan till försäkringskassan. 

• Drogpolicy 

Beskrivning/rutin över hur drogfrågor behandlas. 

• Friskvårdsersättning på Sh bygg 

Beskrivning/rutin gällandes ersättning för förebyggande friskvård. 

• Företagshälsovård på Sh bygg 

Beskrivning/rutin över företagets företagshälsovård. 

• Rehabilitering på Sh bygg 

Rutin för hur rehabiliteringsärenden behandlas. 

• Rutin för tillbudsrapport 

Rutin för hur tillbudsrapporter behandlas. 

• Skyddsmöten på Sh bygg 

Rutin över hur skyddsmöten ska genomföras. 

• Terminalglasögon på Sh bygg 

Beskrivning/rutin gällandes terminalglasögon. 

 
Dessa finns som bilaga till denna handling 
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Arkivering av skriftlig kvittering 

Information om arbetsmiljöarbetet vid nyanställning 
Ansvaret för omhändertagandet av en nyanställd åligger den närmaste chefen, d.v.s. platschef 
eller arbetschef. Vid rekrytering ska den nyanställde ta del av detta dokument samt övriga 
fastslagna policys. 
 
Nyanställd ska skriftligt kvittera att man tagit del av detta dokument och förstått innebörden 
av sitt ansvarsområde inom arbetsmiljön samt övrigt gällande policys. Skriftlig kvittens av 
anställd arkiveras hos administrationen i Uppsala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________ ___________________ 
Lars Svensson Jan Svensson Lena Svensson 
 
Originalet av detta underskriva dokument arkiveras på lönekontoret i Uppsala 
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Anmälan till AFA vid arbetsskador 
Den anställde kan erhålla ersättning från AFA vid arbetsskada som beror på olycksfall, 
färdolycksfall och arbetssjukdom. Det åligger inget arbetsgivaransvar att göra denna anmälan 
utan det ligger på den anställde. Dock ska arbetsgivaren skriva under anmälan. 

Olycksfall 
Anmälan ska göras om: 
 

• Olyckan leder till sjukskrivning i mer än 14 dagar 
• Skadan medför kostnader med minst 600 kronor 
• Förlust av en eller flera friska tänder 
• Skadan kommer att ge bestående besvär 
• Skadan leder till dödsfall 
• Den som skadats önskar göra en anmälan 

 
Använd blanketten "Skadeanmälan TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada". 

Färdolycksfall 
Anmälan ska göras om: 
 

• Olyckan leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar 
• Skadan medför kostnader med minst 600 kronor 
• Förlust av en eller flera friska tänder 
• Skadan kommer att ge bestående besvär 
• Skadan leder till dödsfall 
• Den som skadats önskar göra en anmälan 

 
Anmälan ska inte göras om: 
 

• Motorfordon är inblandat i olyckan, då gäller istället trafikförsäkringen. 
 
Använd blanketten "Skadeanmälan TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada". 
 

Rutin för skadeanmälan vid olycksfall eller färdolycksfall: 
 

• Erhåll blankett "Skadeanmälan TFA” från administrationen och fyll i punkterna 1 
t.o.m. 7 

• Skriv under anmälan 
• Lämna in ifylld blankett till administrationen tillsammans med: 

o Försäkringskassans ”anmälan arbetsskada” 
o Läkarintyg 
o Originalkvitton på kostnaderna 

• Administrationen fyller i arbetsgivaruppgifter under punkterna 8 t.o.m. 11 
• Arbetsgivare skriver under anmälan 
• Kopia på anmälan arkiveras hos administrationen i Uppsala 
• Anmälan skickas in av administrationen 



Bilaga 1 Anmälan till AFA vid arbetsskada 

 Sh bygg, sten och anläggning AB 

Arbetssjukdom 
Anmälan ska göras om arbetssjukdomen: 
 

• Är godkänd av Försäkringskassan eller 
• Finns med på ILO-listan och sjukdomen består i minst 180 dagar 

 
Använd blanketten "Skadeanmälan TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada". 

Rutin för skadeanmälan vid arbetssjukdom: 
 

• Erhåll blankett ”Skadeanmälan TFA” från administrationen och fyll i punkterna 1 
t.o.m. 7 

• Skriv under anmälan 
• Lämna in ifylld blankett till administrationen tillsammans med: 

o Försäkringskassans ”anmälan arbetsskada” 
o Beslut om godkänd arbetsskada 

• Administrationen fyller i arbetsgivaruppgifter under punkterna 8 t.o.m. 11 
• Arbetsgivare skriver under anmälan 
• Kopia på anmälan arkiveras på administrationen i Uppsala 
• Anmälan skickas in av administrationen 

När och hur gör du en sjukanmälan - AGS 

Privat anställda arbetare 
 
Anmälan ska göras när sjukfallet pågått mer än 14 dagar.  
 
Använd blanketten "Anmälan AGS Avtalsgruppsjukförsäkring och 
premiebefrielseförsäkring" 

Rutin för sjukanmälan AGS: 
 

• Erhåll blankett från administrationen och fyll i punkterna på framsidan 
• Skriv under anmälan 
• Lämna in ifylld blankett till administrationen tillsammans med: 

o Kopia på läkarintyg 
o Kopia på beslut om försäkringskassan beviljat sjukbidrag 
o Kopia på beslut om försäkringskassan beviljat förtidspension 

• Administrationen fyller i arbetsgivaruppgifter på baksidan 
• Arbetsgivare skriver under anmälan 
• Kopia på anmälan arkiveras hos administrationen i Uppsala 
• Anmälan skickas in av administrationen 
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Arbetsmiljö med PMK på Sh bygg, sten och anläggning AB 

Checklista arbetsmiljö/myndigheter (3.11) 
Denna går man igenom vid projektstart och då går man igenom vilka delar som ska ingå. Lite 
beroende på projektets storlek och vilken typ av arbete tas mer eller mindre 
arbetsmiljörelaterade frågor med. Vem som ansvarar och när det ska vara klart fylls i samt att 
det ska kontrolleras att det är gjort. Genomgång över vilka arbeten med särskild risk som 
finns. 

Arbetsmiljöplan/arbetsmiljöorganisation (3.7) 
Dokument som används till de flesta entreprenader inom byggbranschen. Mallen beskriver 
olika personers ansvarsområden och vem man kan ta kontakt med i arbetsmiljöfrågor. Den 
visar på ansvarsfördelningen för det enskilda projektet. Den ska sättas upp väl synligt på 
byggarbetsplatsen. När en arbetsmiljöplan ska upprättas kan läsas i AFS1999:3 Byggnads- 
och anläggningsarbete 10 §. 

Ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen (3.7) 
Den beskriver förhållnings och ordningsregler som ska gälla på arbetsplatsen. Man ska även 
skriva i vilken typ av arbeten med särskild risk som man har på arbetsplatsen. Till 
riskarbetena ska skiftliga åtgärdsplaner finnas för att minimera riskerna. Reglerna ska sedan 
sättas upp på arbetsplatsen och skrivas under av alla arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen. 
Följer man inte dessa regler riskerar man att antingen bli omplacerad eller avvisad från 
arbetsplatsen. 

Skyddsrondsprotokoll (5.11) 
Skyddsronder ska normalt sett genomföras varannan vecka (var 14: e dag). Protokollet 
innehåller även delen där man upprättar handlingsplan. Risker som upptäcks ska nedtecknas i 
handlingsplanen om de inte åtgärdas direkt. Man ska nedteckna vilken risk som finns, vem 
som ansvarar för att det blir åtgärdat samt datum för när det senast ska vara klart. 

Hjälpmedel vid skyddsrond 
Denna är ett komplement och hjälpmedel till ovanstående skyddsrondsprotokoll. Används 
som hjälp vid skyddsrond och tar upp exempel på punkter som bör kontrolleras. 

Tillbud (3.71) 
Denna ska fyllas i när något tillbud inträffat på arbetsplatsen. I tillbudsrapporten ska man 
beskriva händelseförloppet men man borde även göra en bedömning vad det är som orsakat 
händelse Om det är brister i säkerställandet av arbetsmiljön eller om det är en ren 
olyckshändelse. 

Uppstartsmöte (5.31) 
Detta är en föreslagen dagordning till uppstartsmötet där man bland annat ska gå igenom 
arbetsmiljöplanen, ordnings- och skyddsregler och checklistan. 
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Arbetsskada på Sh bygg, sten och anläggning AB 
En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på olycksfall eller annan skadlig inverkan 
i arbetet (ohälsa). Det är viktigt att alla arbetsskador anmäls till Försäkringskassan. 
Försäkringskassan skickar en kopia av anmälan till Arbetsmiljöinspektionen. Uppgifterna på 
anmälan används också för arbetsskadestatistiken, både nationellt och inom företaget. 

Anmälan om arbetsskada 
Drabbas du av en arbetsskada, ska du genast meddela arbetsgivaren (platschef) och ev. 
skyddsombud på din arbetsplats. Arbetsgivaren ska anmäla skadan till försäkringskassan. 
 
Anmälan ska alltid göras! Vare sig om skadan leder till sjukskrivning eller ej. 
 
Om skadan bedöms vara allvarlig ansvarar arbetschefen för att en utredning genomförs om 
orsak och vad som kunnat förhindra olyckan. Platschefen ansvarar för att kontaktperson på 
arbetsmiljöinspektionen meddelas vid sådan skada. 

Rutin för arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan 
• PC hämtar blankett ”Anmälan arbetsskada” från administrationen eller hämtar den 

på Försäkringskassans hemsida: www.fk.se 
• PC fyller i punkterna 1, 3-8 tillsammans med skadad och ev. skyddsombud 
• PC, skadad och ev. skyddsombud skriver under anmälan 
• Lämna in ifylld blankett till administrationen 
• Administrationen fyller i arbetsgivaruppgifter under punkt 2 
• Kopia på anmälan arkiveras på administrationen i Uppsala 

o OBS! Fyll i statistik för årlig sammanställning 
• Kopia på anmälan skickas till huvudskyddsombud av administrationen 
• Anmälan skickas in av administrationen till anställdes försäkringskassa 

 
Bifoga gärna fotografi eller skiss över olycksplatsen. 

Sammanställning av arbetsskador 
En sammanställning av arbetsskador på grund av ohälsa eller olycksfall genomförs 
kontinuerligt för föregående år av administrationen i Uppsala. Statistiken över arbetsskadorna 
redovisas och bifogas som bilaga till protokollet i samband med det första gemensamma 
skyddsmötet. Denna innefattar: 
 

• Typ av arbetsskada eller personskada och antal 
• Orsak till olycka och antal 
• Orsak till ohälsa/sjukdom och antal 
• Olycka, ohälsa/sjukdom och trolig frånvaro 

 
Om arbetsskadan bedöms som allvarligare ska på närmast efterföljande skyddsmöte denna 
diskuteras. Ordförande för skyddskommittén ansvarar för att detta görs. 
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Skadeanmälan till AFA 
Den anställde kan även erhålla ersättning från AFA vid arbetsskada/arbetssjukdom. Se separat 
rutin. 

Kontakt med arbetsskadad 
Det åligger platschefen att hålla kontakt med den arbetsskadade under de första 14 dagarna. 
Efter en veckas frånvaro meddelas arbetschefen av platschefen. Efter 14 dagar övergår 
kontaktansvaret till arbetschefen som med kontinuerliga intervall ha kontakt med den 
skadade. 
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Drogpolicy för Sh bygg, sten och anläggning AB 
Företagets policy när det gäller droger syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 
samt aktivt motverka utslagning från arbetslivet på grund av missbruk av alkohol eller andra 
droger. En missbrukare kan utgöra en direkt fara för sig själv och andra genom att omdömet 
och motoriken försämras. Indirekt kan en missbrukare också belasta arbetskamraterna, såväl 
mentalt som fysiskt, med de ökade risker som detta i sin tur kan medföra. 

Företagets inställning till missbruk av alkohol eller andra droger 
Alkohol/droger och arbete hör inte ihop. Påträffas någon anställd påverkad på arbetsplatsen 
ska denna avvisas från arbetsplatsen. Undantag görs för eventuell påverkan av godkända 
läkemedel som används enligt läkares ordination. 
Det är viktigt att alla anställda reagerar om någon arbetskamrat verkar vara på väg in i ett 
missbruk, då resultatet av behandling och rehabilitering har större förutsättningar att lyckas ju 
tidigare den påbörjas. 
Ett missbruk märks ibland på vissa beteenden som man som arbetskamrat och chef bör vara 
observant på. Följande kan vara exempel på sådana tecken: 

• Återkommande korttidsfrånvaro, ofta i anslutning till helger 
• Ogiltig frånvaro 
• Skygghet 
• Ojämnt humör 
• Sämre arbetsinsatser 

De anställda som missbrukar alkohol eller andra droger ska aktivt deltaga i behandling 
och rehabilitering, sker inte detta frivilligt föreligger skäl till uppsägning. 

Regler och rutiner när någon uppträder påverkad på arbetsplatsen 
Anställda har skyldighet att rapportera om de upptäcker drogmissbruk av något slag. 
 

• Anställd rapporterar till närmaste chef 
• Uppträder någon påverkad på arbetsplatsen ska denna avvisas från arbetet, avfärd ska 

dock ej ske med eget fordon 
• Vid återkomsten till arbetet ska närmaste chef ha ett personligt samtal med den 

avvisade. Syftet med samtalet är att informera den avvisade vilka regler som gäller 
samt vid behov erbjuda hjälp att komma ur ett eventuellt drogmissbruk. 

 
Avvisningen och efterföljande samtal ska skriftligt dokumenteras av platschefen och 
lämnas till lönekontoret! 
 
Såväl hantering som konsumtion av narkotika för annat än medicinska ändamål är kriminell 
och ska i förekommande fall polisanmälas. Sådan anmälan görs av platschef i samråd med 
arbetschef. 
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Friskvårdsersättning på Sh bygg, sten och anläggning AB 
För att bidra till en bättre allmänhälsa samt förebyggande av arbets- och förslitningsskador 
erbjudes anställda vid företaget viss ersättning till friskvård. Den anställde få ersättning med 
50 % av månadsavgiften upp till ett tak av 125:- i månaden. 
 
Typer av aktiviteter som kan berättiga till ersättning: 
 

• Vattengympa/simning 
• Styrketräning 
• Aerobic/spinning 
• Övrig individuell träning 

Rutin för friskvårdsersättning 
För att erhålla ersättning måste friskvårdsaktiviteten godkännas av företaget. 
 

• Arbetschefen godkänner aktiviteten 
• Anställd betalar själv avgift 
• Kvitto till arbetschef och återbetalning på lön 

 
Krav för erhålla ersättning 

• Aktiviteten ska verka förebyggande 
• Den anställde ska hålla på med aktiviteten under en längre tid 
• Erbjudandet är personligt och gäller ej klippkort och andra aktiviteter som kan 

utnyttjas av andra än dig själv 
 
För anställda i Uppsala så har avtal tecknats med Kraftkällan för mer information, kontakta 
administrationen. Då sker inte ovanstående med kvitto och återbetalning på lön utan då sker 
ett löneavdrag. 
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Företagshälsovård Sh bygg, sten och anläggning AB 
För förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och rehabilitering har företaget tecknat 
avtal med Totalhälsan i Uppsala och Previa i Stockholm. 

 

Vid besök av anställda i Stockholm till Previa krävs att en rekvisition är utställd av Sh 
bygg, sten och anläggning AB om det inte rör hälsoundersökning. 

Hälsoundersökning 
För bedömning av personalens hälsoläge, samt för behovet av arbetsmiljöinsatser, erbjuds de 
anställda regelbundna hälsoundersökningar, normalt sett vart tredje år. I samband med denna 
genomförs även en enkätundersökning om arbetsmiljön. Tätare intervall mellan 
hälsoundersökningarna kan göras vid arbete med särskilt farliga material. Nyanställd har rätt 
till hälsoundersökning inom sex månader från anställning om inte den anställde genomgått en 
sådan de senaste tre åren. 

Övrig sjukvård 
Den anställde får själv stå för kostnad utöver hälsoundersökning som uppkommer till följd av 
utnyttjande av sjukvård. Detta gäller oavsett om skadan uppkommit i arbetet eller på fritiden. 
Vid arbetsskada kan ersättning ansökas från AFA. 
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Rehabilitering på Sh bygg, sten och anläggning AB 
Målet med företagets arbetsmiljöarbete är ytterst att förhindra ohälsa och frånvaro som beror 
på brister i arbetsförhållandena och i arbetsmiljön. Ju färre brister som uppstår, desto mindre 
blir behovet av arbetsrelaterade rehabiliteringsinsatser. Arbetsförhållandena ska därför så 
långt som möjligt anpassas till de enskilda medarbetarnas förutsättningar. Trots denna 
målsättning, och trots de förebyggande åtgärder som vi vidtar efter hand, kan det bli aktuellt 
med olika rehabiliteringsinsatser. 

Arbetsgivarens ansvar 
Det är i första hand arbetsgivaren som har ansvaret för att ditt behov av rehabilitering 
klarläggs. Arbetsgivaren ansvarar sedan för att din rehabilitering kommer igång när det 
behövs. Det är viktigt att din rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt, för att 
resultatet ska bli bra. Det är på din egen arbetsplats som de bästa förutsättningarna finns för 
att din rehabilitering ska lyckas. 

Utredning 
För att rehabiliteringen ska kunna komma igång omedelbart, ska arbetsgivare i samråd med 
dig göra en rehabiliteringsutredning, när du: 

• har varit sjuk mer än fyra veckor 
• har varit sjuk sex gånger eller fler under en 12-månaders period 
• själv begär det 

Arbetschefen meddelas av administrationen i Uppsala när något av ovanstående inträffar. 

Rehabilitering 
Syftet med rehabiliteringen är att den anställde så snart som möjligt ska kunna fungera fullt ut 
i sitt arbete igen. Insatserna kan bestå i: 

• sjukgymnastik 
• arbetsträning 
• anpassning av arbetsplats 
• ändra dina arbetsuppgifter eller omplacera dig 
• ändra dina arbetstider 
• ordna med utbildning. 

Det kan också bli fråga om en kombination av olika åtgärder. 
Ju snabbare vi kan sätta in åtgärderna, desto större är chansen för återgång i arbete. En 
effektiv rehabiliteringsverksamhet är alltså av största betydelse för såväl arbetstagare som 
arbetsgivare. 

Rehabiliteringsutredning 
Det är arbetschefen som ansvarar för att en utredning med anställd görs så snart som behovet 
av rehabilitering uppstår. På administrationen eller på försäkringskassans hemsida finns 
formulär för utredning. Rehabiliteringsutredningen ska skickas till det lokala 
försäkringskassekontor som den anställde tillhör, så snart den är klar, dock senast åtta veckor 
efter sjukanmälan. Om utredning inte är klar inom denna tid ska försäkringskassan informeras 
om orsaken till fördröjning. 
Behandling av rehabiliteringsärenden sker i skyddskommittén. 
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Försäkringskassans del i rehabiliteringen 
Försäkringskassans uppgift är att samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs för de 
försäkrades rehabilitering. 
Det innebär bland annat att försäkringskassan, med utgångspunkt från vad som framkommit i 
rehabiliteringsutredningen, ska upprätta en rehabiliteringsplan tillsammans med den 
försäkrade. Planen ska omfatta de åtgärder som behövs för att den försäkrade ska kunna gå 
tillbaka i arbete. Ett viktigt underlag för planen är den utredning som arbetsgivaren har gjort. 
Under rehabiliteringen kan den försäkrade få rehabiliteringsersättning från försäkringskassan. 
Rehabiliteringsersättningen består dels av rehabiliteringspenning som täcker inkomstförlust 
vid rehabilitering dels av ett särskilt bidrag som täcker vissa kostnader som t.ex. kursavgifter, 
läromedel, resekostnader och traktamente. En förutsättning för rehabiliteringsersättning är att 
den försäkrade deltar i rehabiliteringen och att den ingår i den rehabiliteringsplan som 
försäkringskassan tagit fram. Rehabiliteringsersättning utbetalas av försäkringskassan efter 
ansökan från den försäkrade.  
 
Bidrag till arbetshjälpmedel på arbetsplatsen söks hos försäkringskassan. 

Företagshälsovårdens roll i rehabiliteringen 
Företagshälsovården utgör en extern resurs i rehabiliteringsfrågor för både de enskilda 
anställda och arbetsgivarföreträdare inom företaget. Den kan medverka med: 
 

• medicinsk behandling och rådgivning 
• ergonomisk rådgivning 
• sjukgymnastikbehandling 
• psykosociala stödinsatser 
• teknisk rådgivning 
• kartläggning av arbetsmiljöer 
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Rutin för tillbudsrapport på Sh bygg, sten och anläggning 
AB 

Allmänt om tillbud 
Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Alla allvarliga 
tillbud ska rapporteras in för att man på skyddsmötet ska kunna diskutera om ändringar i 
arbetsrutinerna är nödvändiga för att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö. I den aktuella 
händelsen behöver inte en person vara inblandad för att det ska betecknas som allvarligt 
tillbud. 

Rutin för allvarligt tillbud 
I PMK finns checklista för vad som ska göras vid olycka eller allvarligt tillbud. Denna ska 
sättas upp på arbetsplatsen eller finnas tillgänglig i arbetsplatspärm. 

Rutin för tillbudsrapport 
 

• Tillbudsrapport skrivs av PC 
• Rapport lämnas till administrationen i Uppsala för arkivering 

o OBS! Fyll i statistik för årlig sammanställning 
• Kopia av rapport skickas av administrationen i Uppsala till huvudskyddsombudet för 

information 
• Diskussion av på närmast efterföljande skyddsmöte 

o Administrationen i Uppsala ansvarar att företagets representant erhåller rapport 
som på mötet ansvarar att frågan tas upp. 

 
Tag gärna fotografier på olycksplatsen eller rita skiss över olycksplatsen och bifoga 
tillbudsrapporten! 
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Skyddsmöten på Sh bygg, sten och anläggning AB 
 
Skyddskommittéerna sammanträder i skyddsmöte fyra gånger per år varav två av dessa är 
gemensamma (totalt sex möten). 
 
Skyddskommittén består av: 
 
Uppsala 
Per Eriksson, bygg 018-37 60 57  070-656 57 78 
A-G Jansson, adm. 0224-604 14  018-67 88 03 
Anders Larsson, mark 018-37 75 35  070-689 12 38 
Kjell Larsson , tj.m. 018-36 03 34  070-630 13 05 
Staffan Lundqvist, sten 0293-510 63  070-366 70 37 
 
Arbetsgivarens representant: Lars Svensson VD 
 
Stockholm, ordinarie 
Lars Boqvist, bygg  08-97 49 35   
Christer Jansson, mark 0176-421 56   
Ulf Larsson, sten 0157-136 76   
Stockholm, suppleanter 
Hans Söderlund, bygg 08-532 547 24  
Christer Björnberg, mark 08-777 69 54   
Patrik Larsson, sten 0176-106 16   
 
För tillfället saknas representant för administration samt från tjänstemannasidan på 
stockholmskontoret. 
 
Arbetsgivarens representant: Lars Svensson VD 
 



Bilaga 9 Skyddsmöten på Sh bygg 

 Sh bygg, sten och anläggning AB 

Allmänt om skyddsmöten 
Syftet med mötena är att man går igenom hur arbetsmiljöarbetet fungerar och om några 
förändringar behövs göras för att förbättra arbetsmiljön. Det som ska diskuteras i 
skyddskommittén är: 
 

• Företagshälsovård 
• Riskbedömningar 
• Handlingsplaner 
• Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder 

och av arbetsorganisation 
• Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön 
• Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället 
• Alternativa arbetsmetoder, skydd och hjälpmedel 
• Rutiner för arbetsmiljöarbetet 

 
Sammankallande till dessa möten är arbetsgivarens representant, Lars Svensson som normalt 
sett ska skicka ut kallelse c:a 2 veckor innan mötet. Dagordningen med kommentarer för 
dessa möten: 
 

1. Mötet öppnas 
2. Föregående protokoll 

Uppföljning och godkännande av föregående protokoll. 
3. Skyddsronder/handlingsplaner 

Genomgång av vilka som lämnat in skyddsronder, handlingsplaner och om det är 
någon som behöver tillsägelse för riskbedömningsarbetet. 

4. Arbetsmiljöplaner/arbetsmiljöarbete 
Hur arbetsmiljöarbetet med planer och rutiner bedrivs och om något bör ändras eller 
om någonting nytt behövs göras eller om information eller utbildning behövs. 

5. Tillbud/skador/rehabilitering 
Sammanställning och diskussion över allvarliga tillbud, skador som varit samt att 
rehabiliteringsärenden tas upp. 

6. Företagshälsovård 
Hälsoundersökningar på de anställda som utförs av företagshälsovården. 

7. Skyddsutrustning 
Användandet av skydd, nya hjälpmedel som kan minska belastningar och andra 
skydds frågor samt alternativa arbetsmetoder. 

8. Ordningsfrågor 
Hur allmänna ordningen är på arbetsplatserna och vad som kan göras för att förbättra 
den. 

9. Övriga frågor 
Kommande möten 

10. Mötet avslutas 
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Tillägg till de gemensamma skyddsmötena 

Första gemensamma skyddsmötet 
Genomgång av: 

• Årlig sammanställning av arbetsskador och tillbud 
Redovisning av siffror över arbetsskador och tillbud som inträffade föregående år. 

• Övriga rutiner/beskrivningar 
o Skyddsmöten på Sh bygg 
o Arbetsmiljö med PMK 
o Arbetsskada på Sh bygg 
o Anmälan till AFA vid arbetsskador 
o Rehabilitering på Sh bygg 
o Tillbudsrutin 
o Företagshälsovård på Sh bygg 
o Terminalglasögon på Sh bygg 
o Friskvårdsersättning på Sh bygg 

Kontrollera: 
o Fungerar rutin/beskrivning? 
o Är den aktuell? 

Andra gemensamma skyddsmötet 
 
Skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Genomgång av: 

o Arbetsmiljöpolicy 
o Systematiska arbetsmiljöarbetet/rutiner 
o Uppgiftsfördelning 
o Årlig sammanställning 
o Riskbedömningar 
o Handlingsplaner/åtgärdsplan 
o Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 

Kontrollera: 
o Fungerar rutin/beskrivning? 
o Är den aktuell? 
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Terminalglasögon på Sh bygg, sten och anläggning AB 
Anställd som sitter mer än en timme vid bildskärmsterminal kan få genomgå 
synundersökning. I de fall terminalglasögon behövs bidrar företaget till kostnaden för 
anskaffandet hos legitimerad optiker. Terminalglasögon är glasögon som är speciellt 
utformade för terminalarbete. 

Regler för hur terminalglasögon införskaffas 
Följande regler gäller: 

1. Den anställde kontaktar sin närmaste chef för godkännande. Så snart detta erhållits 
kontaktas en legitimerad optiker på orten. 

2. Företaget bidrar till bågar upp till 400:- inkl. moms samt hela kostnaden för glasen, 
arbetskostnaden samt eventuell undersökningskostnad. 

3. Glasögonen inklusive undersökning betalas i sin helhet av den anställde. 

4. Specificerat kontantkvitto överlämnas av anställd till administrationen i Uppsala. Så 
snart utanordning skett kommer belopp att utbetalas. 




