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Förord 
 
Denna rapport består av en undersökning av hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
bedrivs. Undersökningen har genomförts under våren 2007 i samband med en 
verksamhetsförlagd utbildning som ingår i programmet, Arbetsledning inom bygg och 
anläggning [ABY 005] vid Luleå tekniska universitet. Studien har genomförts vid en av 
Skanskas väg- och anläggningsavdelningar.  
 
Syftet med studien var att undersöka om avdelningen bedriver systematiskt 
arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det andra syftet var att 
ge mej en inblick i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på en arbetsplats. 
För att kunna kontrollera om avdelningens arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen om systematiskt arbetsmiljöarbete har resultaten från studien jämförts 
med Arbetsmiljöverkets föreskrifter [AFS 2001:1].  
 
Ett stort tack till alla som bidragit till att den här undersökningen kommit fram. Jag vill 
rikta speciellt tack till företagets arbetsmiljöingenjör. Vidare vill jag tacka avdelnings- 
chef, projektchef, skyddsombud och de yrkesarbetare som deltagit i enkätundersökning. 
 
Slutligen vill jag tacka min handledare, Martin Lindmark vid Luleå tekniska universitet. 
Utan ditt engagemang och din vägledning skulle den här arbetsmiljörapporten aldrig fått 
ordning och reda.   
 
 
Norman Ntwatwa 
Luleå, april 2008  
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Sammanfattning 
 
Denna rapport omfattar en undersökning av ett arbetsmiljöarbete på en Skanska väg & 
anläggningsavdelning Stockholm/Mälardalen region. Studien har genomförts under våren 
2007 i samband med en kabelentreprenad 126kV, mellan Bromma och Kungsholmen i 
Stockholms Kommun.  
 
Eftersom kabelentreprenaden har särskilda risker, 11 § i AFS 1999:3 enligt 
entreprenadens arbetsmiljöplan, måste entreprenadens utförare ha en arbetsmiljö- 
planering som syftar till att säkerställa en betryggande arbetsmiljö för de anställda (§19-
23 AML)1. 
 
I rapporten granskas vad arbetsmiljölagen säger och arbetsgivarens ansvar för att skapa 
förutsättningar för en tillfredsställande arbetsmiljö för de anställdas hälsa och säkerhet 
med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Studien har begränsats till de relevanta arbetsmiljöfrågor som påverkar arbetstagarnas 
fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Studien begränsas främst till avdelningens 
vardagsarbete som syftar till att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. 
 
Genom intervjuer med företagets arbetsmiljöingenjör, platschef och skyddsombud, kunde 
studien få fram en bild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på avdelningen. 
En enkätundersökning bland företagets yrkesarbetare gav också en uppfattning om hur 
medarbetare upplever sin arbetsmiljö. 
 
Undersökningen i denna arbetsmiljörapport visar att SAM är integrerat i företagets 
verksamhet. Det finns ett förebyggande arbetsmiljöarbete som styrs genom 
arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner, rutiner och instruktioner. Ungefär 80 % av personalen 
på avdelningen arbetar enligt företagets policy. De känner till och arbetar medvetet för att 
förebygga riskerna i sin fysiska arbetsmiljö. Nästa alla arbetar aktivt för att bidra till en 
säkrare arbetsplats. 90 % av yrkesarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten och det 
finns ett tydligt samband mellan företagets arbetsmiljömål och den enskilda 
arbetsplatsens sätt att uppfylla målen. 
 
Men studien visar också små brister i avdelningens psykosociala arbetsmiljö. Det 
föreligger oklarhet vad det gäller regelbundna arbetsplatsmöten om arbetsmiljö. Det råder 
också brist på arbetsmiljöutbildning till viss personal, främst till dem som har ett direkt 
ansvar för arbetsmiljön.  
 
Sammanfattningsvis skulle företaget kunna förbättra sitt arbetsmiljöarbete genom 
utbildning av personal och öka information om arbetsmiljö. 

                                                 
1 Säkrare bygg- och anläggningsarbete/ Arbetsmiljöverket. 
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Förkortningar 
 
AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets författning om systematisk arbetsmiljö 
AFS 1999:3  Föreskrifter om byggnads och anläggningsarbete 
AML Arbetsmiljölagen 
AP-Möten Arbetsplatsens möte 
APP Arbetsplatsens Psykosociala Puls 
AV Arbetsmiljöverket 
FA Fysiskt arbetsmiljö 
SAM Systematiska arbetsmiljöarbete 
SVMHA Skanskas väg och mark, husgrundavdelning 
SVA Skanska väg och anläggning 



v 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Norman Ntwatwa 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning .......................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund................................................................................................................... 6 
1.2 Studiens syfte och mål .............................................................................................. 6 

1.2.1 Frågeställningar.................................................................................................. 7 
1.2.2 Avgränsning....................................................................................................... 7 

2 Metod och material .......................................................................................................... 8 
2.1 Litteraturstudie.......................................................................................................... 8 
2.2 Intervjuer................................................................................................................... 9 

2.2.1 Val av intervjumetod.......................................................................................... 9 
2.2.2 Enkätundersökning ............................................................................................ 9 

3 Aktiv medverkan av arbetstagarna och arbetsgivare i arbetsmiljöarbete ...................... 10 
3.1 Intervju med platschef............................................................................................. 10 
3.2 Intervju med skyddsombud..................................................................................... 11 
3.3 Enkätsvar från yrkesarbetare................................................................................... 11 

4. Arbetsmiljöpolicy ......................................................................................................... 12 
4.1 Kommentar om Skanskas arbetsmiljöpolicy .......................................................... 12 
4. 2 Intervju med arbetsmiljöingenjör........................................................................... 12 

4.2.1 Arbetsmiljöpolicy och organisation................................................................. 12 
4.2.2 Arbetsmiljöpolicy och medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbete............ 13 
4.2.3 Arbetsmiljöpolicy och delegering och av arbetsmiljöuppgifter....................... 14 
4.2.4 Arbetsmiljöpolicy och rehabilitering ............................................................... 14 
4.2.5 Kvalitetssäkring av arbetsmiljö........................................................................ 15 
4.2.6 Intervju med platschef...................................................................................... 15 
4.2.7 Intervju med skyddsombud.............................................................................. 15 
4.2.8 Enkätsvar från yrkesarbetare............................................................................ 15 

5 Regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena enligt 8 § (SAM)....................... 16 
5.1 Intervju med arbetsmiljöingenjör............................................................................ 16 
5.2 Intervju med platschef............................................................................................. 17 
5.3 Intervju med skyddsombud..................................................................................... 17 
5.4 Enkätsvar från yrkesarbetare................................................................................... 17 

6 Sammanställning............................................................................................................ 18 
6.1 Ett positivt arbetsmiljöarbete bedrivs enligt följande punkter ................................ 18 
6.2 Saker som borde förbättras i avdelnings arbetsmiljöarbete. ................................... 18 

7 Slutsatser och förslag ..................................................................................................... 19 
8 Referenslista................................................................................................................... 21 

8.1 Litteraturlista........................................................................................................... 21 
8.2 Bilagor..................................................................................................................... 21 

 
 



6 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Norman Ntwatwa 

1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I EU-länderna dör varje år ca 8000 personer i arbetsrelaterade olyckor. 10 miljoner 
skadas eller blir sjuka på grund av arbetsrelaterad ohälsa. Arbetsolyckorna kostar totalt 
ungefär 180 miljoner kronor om året i form av förtidspension, rehabilitering och andra 
arbetsrelaterade olyckor.(Dahlkvist 2005) 
 
Här i Sverige har kostnaderna för arbetsrelaterad ohälsa ökat kraftigt under de senaste 
åren. I en statlig utredning visas att arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor kostar ca 25 
miljoner om dagen. Det är arbetens negativa konsekvenser i samband med bristande 
ledarskap som leder mest till medarbetares ohälsa. Detta kan leda till ett stort 
samhällsproblem. (SOU 2002:5)2 
 
I arbetsmiljölagens 2 kap, betonas vikten av en god arbetsmiljö (Zanderin 2005). Vidare 
hävdas att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den 
sociala och tekniska utvecklingen. En förutsättning är att arbetsgivare ska vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. I praktiken 
innebär detta att arbetsgivare ska följa regler och myndighetskrav. Dessutom ska 
arbetsgivare bedriva eget arbetsmiljöarbete för att uppnå en betryggande arbetsmiljö. 
 
Enligt arbetsmiljölagens 3 kap 6-7§§ ligger samordningsansvaret för arbetsmiljön på 
huvudentreprenören på en arbetsplats. Samordningsansvaret blir större om de anställda 
exponeras för stora risker. I värsta fall kan det medföra större ekonomiska utgifter för 
företagen om olyckor eller arbetsrelaterade sjukdomar drabbar de anställda.  
 
Det anges också i 3 kap 2§ att ”Arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (Angelöw 2002). Vidare 
skall dessa åtgärder följas upp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 2§ och 10§, 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Därför ska arbetsgivare systematiskt undersöka, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet 
med genomförande av systematiskt arbetsmiljöarbete som syftar till att förebygga ohälsa 
och olyckor i arbetet 
 
 
1.2 Studiens syfte och mål 
Huvudsyftet med denna rapport är att ta reda på om Skanskas avdelning följer 
lagstiftningen vad gäller hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs samt vad gäller 
dirigering av arbetsmiljöuppgifter. Det andra syftet är att kunna få en inblick hur det 
systematiska miljöarbetet bedrivs och hur det tillämpas på arbetsplatsen. 
 

                                                 
2 Handlingsplan för ökad ohälsa i arbetslivet” SOU 2002:5 



7 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Norman Ntwatwa 

Målet med arbetet är att kunna se om företagets arbetsmiljöarbete uppfyller kraven enligt 
AML. Detta ska ske genom en jämförelse mellan företagens SAM med den ideala bilden 
av SAM enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
 
 
1.2.1 Frågeställningar 
Genom att besvara följande frågor ska undersökningen ge svaret om SAM på Skanska 
väg och anläggning bedrivs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter   
 

• Har företaget en genomförbar arbetsmiljöpolicy? 
• Följer företaget myndigheternas krav vad det gäller AFS 2001:1 och AFS 1999:3?  
• Finns rutiner i företagets dagligarbete som motverkar ohälsa och olyckor i 

arbetsmiljön?   
 
Syftet ska uppnås genom att besvara ovan angivna frågor och genom att undersöka 
företagets rutiner som visar hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor.  
 
 
1.2.2 Avgränsning 
Arbetsmiljö är ett stort område, vilket kan handla om fysiska, psykosociala, 
organisatoriska samt medicinska faktorer på en arbetsplats (Zanderin, 2005). Denna 
studie kommer att fokusera på företagets rutiner vad gäller att medverka, undersöka, 
kontrollera och leda arbetsmiljöarbete, på arbetsplatsen. 
 
Följande paragrafer i AFS 2001:1, har varit mera relevanta för den har studien och därför 
ligger mycket fokus på dem. 
 

•  § 4 Medverkande av arbetstagarna och skyddsombud i SAM 
•  § 5 Tillämpning av företagets arbetsmiljöpolicy. 
•  § 8 Regelbundna undersökningar av riskfaktor och risker på byggplats  
• §12 Företagshälsovård 
 

Dessutom fokuserar studien på: 
• Organisation och ledarskap i arbetsmiljöfrågor. 

 
Arbetet är begränsat ännu mera, med hänsyn till att Skanska är ett stort företag. Studien 
har fokuserat på en av de avdelningar som ingår i Skanska väg och anläggning i 
Stockholms regions distrikt, Skanska väg mark och husgrund [SVMHA]. En avdelning 
med ca 13 anställda, som sysslar mest med mark och anläggningsarbete.  
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2 Metod och material 
 
Eftersom studien syftar till att undersöka hur företagets SAM bedrivs, har jag sökt 
information från Arbetsmiljöföreskrifter, AFS 2001:1, Skanskas internetdatabas och från 
böcker. 
 
Databasen har gett mej kunskap om företagets relevanta dokumentation av arbetsmiljön. 
 
 
2.1 Litteraturstudie 
För att få en översikt över hur systematiskt arbetsmiljöarbete borde bedrivas i allmänhet, 
har Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1 använts som ett stöd för att ta fram 
kunskap om hur företaget/arbetsgivare kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och 
tillämpa detta i praktiken.  
 
Studier av böcker gav också en bred kunskap om olika författares syn på arbetsmiljö. Där 
behandlas delvis vanligt förekommande olyckor och skador i fysisk arbetsmiljö. Viss 
litteratur behandlar vanligt förekommande problem i psykosocial arbetsmiljö t ex. stress. 
Där läggs stort fokus på hur arbetsgivare kan förbättra sociala förhållanden mellan 
medarbetare och hur detta kan påverka personalens välbefinnande på arbetsplatsen. 
Annan litteratur gav upplysningar om hur man kan arbeta med intervju och enkät och 
ytterliggare litteratur har gett mig en insikt i hur lagar och andra föreskrifter tillämpas i 
bygg- och anläggningsarbetsmiljö. 
 
Utifrån litteratur kunde jag få fram underlag som använts för att ta fram datamaterial från 
intervju och enkät. Företagets arbetsmiljöingenjör, platschef, skyddsombud samt 
yrkesarbetare har valts som försökspersoner i undersökningen.  
 
Intervjuer och enkätfrågor garanterar sekretess och anonymitet för de intervjuade. Syfte 
är att kunna motivera deras medverkan i undersökning. Tolv personer av de sexton som 
tillfrågades har bidragit till undersökningens resultat. Intervju- och enkätfrågor har 
grupperats efter följande grupper som har koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
 

• Anställdas deltagare i arbetsmiljöfrågor 
• Arbetsmiljöpolicy i praktiken 
• Riskinventering på arbetsplats 
• Organisation och ledarskap  
• Arbetsmiljökartläggning på den specifika arbetsplatsen 
• Företagshälsovård 

 
Dessa ämnesgrupper var relevanta för studien eftersom de täcker en stor del av de viktiga 
frågorna i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. 
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Svaren som fåtts i samband med undersökningen kunde sammanställas, analyseras och 
mätas med hjälp av APP-checklista, ”Arbetsplatsens psykosociala plus” [APP]3. Detta 
har gett studien en möjlighet att upptäcka de rutiner som fungerar och brister i företagets 
arbetsmiljöarbete. APP är bifogad som bilaga V. 
 
 
2.2 Intervjuer 
 
2.2.1 Val av intervjumetod 
Valet av de intervjuade personerna, arbetsmiljöingenjör, platschef och skyddsombud 
gjordes utifrån tanken att dessa personer har ett direkt arbetsmiljöansvar. Därför skulle de 
utvaldas syn och åsikter om arbetsmiljö kunna ge undersökning en sann och trovärdig 
bild av hur SAM bedrivs på den utvalda arbetsplatsen. 
 
 
2.2.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning används också att få en helhetsbild av hur yrkesarbetare upplever 
sin arbetsmiljö. Frågornas syfte är därmed att ta fram yrkesarbetarnas syn på och tankar 
kring de frågor som kan påverka deras arbetsmiljö. Frågorna konstruerades i två huvud- 
kategorier. Frågor i den första kategorin är kopplade till yrkesarbetares fysiska 
arbetsmiljö och den andra kategorin är ansluten till den psykosociala arbetsmiljön. 
 
För att undvika att dela ut så många frågor samtidigt har frågor delats ut vid två tillfällen, 
vilket medförde att alla 40 frågorna besvarades av de tio deltagarna.(Micha Lange 2002)  
 
Enkätundersökningen har gett studien en helhetsbild av arbetsmiljön på arbetsplatsen 
eftersom svararen kommer från olika personers perspektiv. Den här typen av metod 
bedöms mer tillförlitlig med tanke på att olika personer svarar på samma fråga. Metoden 
har dels bidragit till en tidsbesparing för arbetet och dels att det är lättare att få fram 
trovärdiga resultaten. En sammanställning av enkätfrågor och svar är bifogat som bilaga 
IV 
 
Eftersom syftet med arbetet är att utvärdera SAM på SMHA, valdes vid den första 
intervjudelen att utgå från yrkesarbetarnas och skyddsombudens medverkande i SAM. 
Den andra delen av intervjun behandlar de intervjuades syn på och kännedom om 
företaget arbetsmiljöpolicy och därefter sista delen som handlar om de intervjuades åsikt 
och tankar om de regelbundna undersökningarna av risker och riskfaktor på arbetsplatsen. 
 
Intervjufrågorna med sammanfattande svar från platschef och skyddsombud är bifogade 
som bilaga II respektive III. 
 

                                                 
3 APP är en vetenskaplig undersökning i form av en checklista med några frågarställningar som kan hjälpa 
att identifiera väsentliga riskfaktorer och brister i  psykosocial arbetsmiljö 
(www.ammuppsala.se/upload/File/Rapport/APP (1)-pdf) 

http://www.ammuppsala.se/upload/File/Rapport/APP
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3 Aktiv medverkan av arbetstagarna och arbetsgivare i 
arbetsmiljöarbete  
 
Både arbetsgivare och arbetstagare har skyldighet resp. ansvar att medverka i 
arbetsmiljöarbetet. I AML’s andra kapitel i 1 § punkt 3 står det ”att arbetsgivare skall ge 
arbetstagare möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 
förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.” Vidare hävdas i tredje 
kapitlet 4 § (AML), ”att arbetstagare har också ansvar att medverka i arbetsmiljöarbete 
(…) följa föreskrifter samt använda skyddsutrustningar och vara uppmärksamma med 
försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.”  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1, 4§ ger praktisk vägledning av hur 
medverkande i arbetsmiljöarbete ska gå till.  
 
Enligt den fjärde paragrafen, ”ska arbetsgivare ge arbetstagarna, skyddsombud och elever 
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet” Med arbetstagarna menas 
alla som är anställda i verksamheten, det gäller även chefer.  
 
Vidare kommenteras i paragrafen att ”det är viktigt att de enskilda arbetstagarna 
medverkar i det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet, genom t ex att rapportera risker, 
att ge förslag på återgärder och ge synpunkter på resultatet av genomförda återgärder.” 
Arbetstagarna ska också representeras i arbetsmiljöfrågor av lokala och regionala 
skyddsombud.” 
 
Paragrafen hänvisar också till att det är väsentligt att arbetsgivare, skyddsombud och 
elevskyddsombud tillsammans avgör hur man ska samarbeta i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och det är lika viktigt för dem som deltar i arbetsmiljöarbete att ha 
tillräckligt med tid och information som behövs för att kunna medverka i SAM.. 
 
Sammanfattningsvis anvisar paragrafen att det är av stor betydelse att arbetsmiljöarbete 
bedrivs utifrån riskerna för ohälsa och olycksfall och arbetstagarnas förutsättningar för 
arbetet. En komplettering av AML kap två punkt 2 säger att ”Arbetsförhållandena skall 
anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” 
 
 
3.1 Intervju med platschef 
I intervjuer med platschefen fick jag veta att SAM är integrerad i Skanskas verksamheter 
och det är ett bra samarbete mellan skyddsombud och medarbetare. I praktiken är det få 
arbetsplatsmöten vad gäller diskussioner kring arbetsmiljön men medarbetarna är väldigt 
aktiva med avrapportering av tillbud och andra arbetsrelaterade risker. Medarbetarna ger 
också förslag till åtgärder för risker på arbetsplatsen. 
 
Skanskas ledning är väldigt tydlig med hur deras arbetsplatser ska jobba för att nå en 
betryggande arbetsmiljö. För att yrkesarbetarna ska kunna delta och påverka sitt 
arbetsmiljöarbete anser ledningen att de måste få den information som behövs. Vid 
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nyrekrytering t.ex. både kort och fast anställning, går man säkerhetsintroduktionen, 
”Våra sätt att arbeta” som behandlar säkerhetsinstruktion på arbetsplatsen. Därefter får 
man en grundutbildning (YA-basblock) där man lär sig om tidsplan, 
produktionsplanering och arbetsberedning med fokus på arbetsmiljö 
 
I nästan alla Skanskas nyprojekt medverkar medarbetare i arbetsberedningen enligt 
platschefen. Det är Skanskas tradition att skyddsombud och medarbetare måste vara med 
och komma med förslag på hur arbetet kan utföras. Hänsyn tas till medarbetarnas tankar 
och åsikter vid kartläggningen av riskerna i projektet. Detta gäller även för inköp av 
förbrukningsmaterial och maskiner osv. På så sätt kan de arbetsrelaterade riskerna 
förebyggas på ett tidigt stadium. 
 
 
3.2 Intervju med skyddsombud 
Enligt Skyddsombudet är det sällan man medverkar i arbetsplatsmöten. Vilket beror på 
tidsbrist och dessutom har inte skyddsombuden haft utbildning i vissa av sina 
arbetsuppgifter. Arbetsplatsmöten förekommer bara när gäller stora riskfyllda moment, 
vilket kan medföra att mindre risker kan underprioriteras anser skyddsombudet. 
 
Slutligen önskar skyddsombudet mer information och tid för att kunna utföra sitt arbete 
effektivt. 
 
 
3.3 Enkätsvar från yrkesarbetare 
Enligt yrkesarbetarnas föreligger det stor spridning vad gäller medverkande i SAM. 20-
40 % medverkar i arbetsmiljöarbeten. Studien visar samma siffra beträffande hur 
yrkesarbetare känner att de har tid och information för att kunna medverka i 
arbetsmiljöarbeten. Det föreligger alltså ett samband mellan tidsbrist och att kunna få 
relevant information för att kunna diskutera arbetsmiljöfrågor bland yrkesarbetarna. Dock 
känner sig de flesta yrkesarbetarna delaktiga i verksamheten. 
 
Nästan alla medarbetare tycker att deras arbetsplats kännetecknas av en god arbetsmiljö, 
de känner arbetsglädje och tror att SAM är en förutsättning till en betryggande 
arbetsmiljö.  
 
Sammanfattningsvis är ca 90 % av arbetstagarna intresserade av arbetsmiljöfrågor och 
vill ha mer tid och information för att medverka i SAM.  
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4. Arbetsmiljöpolicy  
 
I femte paragrafen i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1, beskrivs att det ska 
finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara. Företagen 
ska motverka ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. 
 
Det är riskerna i verksamheten som ligger till grund för arbetsmiljöpolicyns formulering 
och vidare kommenteras att i ett större företag med fler än tio anställda är det extra viktigt 
att policyn ska vara skriftlig, så konkret som möjligt, lätt att följa och tillgänglig för 
arbetstagarna. Det ska också finnas rutiner som gynnar planering och organisering i 
arbetsmiljöarbetet. Rutinerna ska vara resultatinriktade. De ska dessutom ge svar på när 
och hur systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras samt vilka som ska medverka. 
 
Dokumentation av arbetsmiljöpolicy ska anpassas efter verksamheten. Skanskas 
arbetsmiljöpolicy är bifogad som bilaga VI. 
 
 
4.1 Kommentar om Skanskas arbetsmiljöpolicy 
Skanskas policy för kvalitet och arbetsmiljö som gäller i Sverige formulerar en vilja, en 
tro och ett ansvar för att skapa en betryggande arbetsmiljö för sina anställda samt en 
bättre värld för medmänniskorna. 
 
Konkret är arbetsmiljöpolicyn formulerad i åtta principer som talar om hur risker i arbete 
ska iakttas och vilka saker som ska göras för att nå en betryggande arbetsmiljö. Detta 
gäller för alla i verksamheten eftersom ”Code of Condukt” policyn ställer samma krav på 
konsulter, leverantörer och underentreprenörer. 
 
Arbetsmiljöpolicyn tar också upp hur Skanska ska hantera frågor om etik, miljö och 
kvalitet i alla Skanskas verksamheter.   
 
Rent bokstavligt har Skanska en bra arbetsmiljöpolicy, men det som är intressant är att se 
hur policyn fungerar i praktiken 
 
För att kunna ta reda på hur policyn fungerar i praktiken intervjuades företagets 
arbetsmiljöingenjör. 
 
 
4. 2 Intervju med arbetsmiljöingenjör 
Arbetsmiljöingenjören fick börja med att beskriva sina arbetsuppgifter inom Skanska. Ca 
90 % av hans arbete består av arbetsmiljöarbete. Frågor och svar har spelats in på band. 
 
 
4.2.1 Arbetsmiljöpolicy och organisation 
Frågan om hur företaget arbetar för att uppnå sitt mål, besvarades med att företaget har 
olika strategier att uppnå målen och olika uppgifter delegeras till olika staber. 
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• Miljöstaben arbetar med åtgärder 
• Utvecklingsstaben arbetar med kvalitet 
• Arbetsmiljöstaben arbetar med arbetsmiljöfrågor 

 
Intervjun fokuserar mest på arbetsmiljöstaben och dennes arbetsuppgift. 
 
 
4.2.2 Arbetsmiljöpolicy och medarbetarnas medverkan i 
arbetsmiljöarbete  
Frågan löd: Hur ser policyn, vad gäller medverkande i arbetsmiljöarbetet, ut?  
 
Enligt arbetsmiljöingenjören är Skanskas ledning väldigt tydliga med hur arbetsplatserna 
ska arbeta för att nå en betryggande arbetsmiljö. Vid anställning, både korttids- och 
tillsvidareanställning, går man en säkerhetsintroduktion, ”Våra sätt att arbeta”. Där man 
går igenom de allmänna ordnings- och skyddsreglerna på en arbetsplats. Skanskas 
ledning vill också att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö, 
därför får de därefter en grundutbildning (YA-basblock) där man lär sig om tidplan, 
produktionsplanering och arbetsberedning med fokus på arbetsmiljö. 
 
Nästan i alla Skanskas nya projekt samverkar anställda i arbetsmiljöarbetet, enligt 
arbetsmiljöingenjören och vidare ger han exempel på hur yrkesarbetare och skyddsombud 
medverkar i arbetsmiljöarbete, nämligen i planering av arbeten. Där man lägger stort 
fokus på hur arbetet kan utföras på ett effektivt och säkert sätt. I arbetsberedningen går 
man igenom vissa arbetsmoment som kan vara kritiska för medarbetarens fysiska 
arbetsmiljö. Medarbetare och deras skyddsombud kan påverka genom att diskutera och 
ge förslag till effektivare och säkrare byggmetoder. Medarbetare har också möjlighet att 
påverka inköp av skyddsutrustningar, ge förslag till maskiner o.s.v. På så sätt kan 
riskfyllda situationer förebyggas, vilket skapar en betryggande arbetsmiljö och säkerhet 
till medarbetarnas arbetsmiljö.  
 
För att undvika manuella hanteringar av tunga lyft på arbetsplatser ställer företaget stora 
krav på sina underleveräntor, konsulter och projektörer. Ett exempel är när man ska 
projektera för ett bygge måste man tänka efter, hur stora förpackningar 
förbrukningsmaterial ska vara för att undvika manuella lyft. Förbrukningsmaterial 
projekteras för att lyftas med maskiner i stället för manuellt. Syftet är att förebygga 
ohälsa och förslitningsskador.   
 
Slutligen kommenterade arbetsmiljöingenjören att medverkandet i arbetsmiljöarbete på 
Skanskas byggplatser kan variera beroende på vilken situation man befinner sig i. Till 
exempel i riskfyllda moment kan det förekomma flera arbetsmöten där man diskuterar 
olika metoder osv. Däremot kan det på vissa små arbetsplatser med 2-5 medarbetare vara 
sällsynt med arbetsmöten. 
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4.2.3 Arbetsmiljöpolicy och delegering och av arbetsmiljöuppgifter 
Eftersom företagets policy för arbetsmiljö är övergripande, kan man undra hur policyn 
kan fungerar för olika verksamheter med varierande förutsättningar. 
 
Enligt arbetsmiljöingenjören, delegeras varje år arbetsmiljöuppgifterna utifrån företagets 
organisationsplan, d.v.s. vad företaget vill uppnå eller förbättra med arbetsmiljömålen. 
Dessa uppgifter delegeras och upprättas på olika nivåer. Från arbetsmiljöstaben delegeras 
arbetsmiljöuppgifter till regionnivå, som delegerar uppgifter vidare till distriktsnivå. Det 
ligger på distrikten att ansvara för delegering av arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på 
Skanskas arbetsplatser. 
 
Skanskas ledning har som mål att alla medarbetare ska trivas på arbetet och det ska vara 
noll skador på alla dess arbetsplatser. Därför finns på varje arbetsplats tydliga regler om 
säkerhet, skyddsutrustningar osv. Dessa säkerhetsregler måste följas och gäller för alla - 
även underentreprenörer. Syftet är att skydda medarbetares hälsa på arbetsplatsen.  
 
Företaget arbetar vidare med ”connecting the dots” som går ut på att förena chefer med 
sina medarbetare på ett nytt sätt i syfte att förbättra relationerna på arbetsplatserna. 
 
 
4.2.4 Arbetsmiljöpolicy och rehabilitering 
Enligt 3 kap 2a § punkt 3 AML är arbetsgivare skyldiga att ha en organisation för 
arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 12§ ger 
praktiska råd hur rehabilitering kan integreras i företagets verksamhet. 
 
Beträffande frågan om hur företagets hälsovård fungerar svarade arbetsmiljöingenjören 
att eftersom arbetsmiljö hör ihop med hälsa har Skanska en stor satsning på medarbetares 
hälsa.  
 
Skanska jobbar aktivt med hälsovårdsfrågor eftersom det ligger i företagets intresse att 
inte ha långtidssjukskrivningar bland medarbetare. 
 
Rehabiliteringsfrågor handhas av en rehabiliteringsstab, där alla behov av rehabilitering 
behandlas. Det kan handla om alkoholproblem eller ryggproblem eller arbetsrelaterade 
skador. Dessutom får alla Skanskas anställda ett gratis gymkort, och för dem som inte 
kan träna på företagets gym har företaget avtal med olika gym där medarbetare kan få 
rabatt på träning. 
 
Skanska har också olika hälsovårdsprojekt som arbetar med hälsofrämjande arbete. De 
som arbetar inom hälsovårdsprojekten går runt till Skanskas samtliga arbetsplatser och 
ger praktiska råd, och motiverar medarbetare. Förslag kan handla om hur man ska planera 
sitt arbete och undvika stress, eller det kan handla om att uppmuntra medarbetare att röra 
på sig regelbundet och äta rätt. 
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4.2.5 Kvalitetssäkring av arbetsmiljö 
Alla satsningar som görs för att nå målen mäts utifrån syftet att man skall kunna rikta in 
åtgärder. Totalt har man fyra undersökningar om året. Varje kvartal görs en 
enkätundersökning som handlar om hur medarbetare upplever sin fysiska och 
psykosociala arbetsmiljö eller vad de tycker om sina skyddsutrustningar och andra 
hjälpmedel. Beroende på hur yrkesarbetare svarar kan ledning rikta in satsningar på de 
saker där brister förekommer. Undersökningen kompletteras oftast med ett 
utvecklingssamtal med de 250 yrkesarbetare på Skanska väg och anläggning Stockholms 
region.  
 
 
4.2.6 Intervju med platschef 
Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål är väl kända för platschefen, men det är mycket 
pappersarbete. Policyn förmedlas vidare till medarbete genom kurser, skyltning och 
genom reglerna på arbetsplatsen. 
 
Uppföljning av arbetsmiljömålen görs med olika undersökningar. Varje kvartal 
förekommer enkäter som kompletteras med ett utvecklingssamtal med medarbetare på 
arbetsplatsen. 
 
 
4.2.7 Intervju med skyddsombud 
I en intervju med ansvarigt skyddsombud på arbetsplatsen, sade skyddsombudet att han 
känner lite om arbetsmiljöpolicy och mål men detta påverkar inte hans arbetsuppgifter. 
Däremot är skyddsombudet väldigt medvetet om relevanta säkerhetsregler som gäller på 
den befintliga arbetsplatsen. Medarbetare får fortlöpande information om säkerhet och 
andra relevanta anordningar. 
 
 
4.2.8 Enkätsvar från yrkesarbetare 
Nästan 70 % av yrkesarbetarna känner till sin arbetsgivares arbetsmiljöpolicy och mål. 90 
% arbetar enligt detta. Hälften av yrkesarbetarna tycker att arbetsmiljöpolicyn och målen 
är realistiska och lätt tillämpliga. 
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5 Regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena 
enligt 8 § (SAM)  
 
Den åttonde paragrafen i arbetsmiljöverkets föreskrifter lägger stor vikt vid att 
arbetsgivaren ska uppmärksamma, riskundersöka och bedöma riskerna i arbetet. ”Det är 
viktigt att chefer och arbetsledande personal i den dagliga verksamheten är 
uppmärksamma på arbetstagarnas” fysiska och psykosociala arbetsmiljö (AFS 2001:1 
8§).  
 
Riskerna i fysisk arbetsmiljö handlar om direkta orsaker till skador, tillbud eller olyckor 
på arbetsplats. 
 
Riskerna i psykosocial arbetsmiljö handlar om orsaker som kan leda till relationsproblem 
på arbetsplatsen, t ex stress och dålig kommunikation. I båda fallen kan riskerna leda till 
skador på både kort och lång sikt. 
 
 
5.1 Intervju med arbetsmiljöingenjör 
Enligt arbetsmiljöingenjören har Skanska olika sätt att arbeta med riskbedömningar och 
undersökningar. Följande exempel visar hur man arbetar med undersökning av 
arbetsmiljörisker 
. 

• Arbetsberedningar görs i varje nytt projekt. En projektgrupp i samarbete med de 
yrkesarbetare som ska utföra arbetet medverkar tillsammans för att hitta effektiva 
sätt att utföra byggarbete. Systematiskt går man genom olika riskmoment och 
planerar olika arbetsmoment. Med hjälp av skyddsombud och medarbetare kan 
man hitta olika förslag att utföra arbete på ett säkrare och effektivare sätt. På så 
sätt kan riskerna förebyggas. 

• Alla medarbetare på Skanska har ansvar för att uppmärksamma risker, rapportera 
olyckor och tillbud till ansvarig personal till arbetsplatser. Vidare rapporteras 
tillbud och olyckor till arbetsmiljöstaben där rapporterna sammanställs och 
analyseras och sedan redovisas informationen till alla Skanskas arbetsplatser i 
rapporter och riskstatistik. Syftet med avrapportering av tillbud och olyckor är att 
dessa ska fungera som underlag för att ändra på farliga arbetsmetoder och rutiner. 

• En hälsoundersökning görs med Skanskas yrkesarbetare i samband med 
belastningsrelaterade besvär. Vid behov erbjuds man ett åtgärdsprogram som 
innerhåller råd om kost, fysisk aktiviteter och annat. 
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5.2 Intervju med platschef 
Enligt platschefen, görs riskbedömningar utifrån arbetsmiljöplanen på arbetsplatsen som 
gör underlag för planering av aktuella risker på arbetsplatsen. 
 
Det görs en riskinventering av alla större arbeten, betonar platschefen och vidare görs 
skyddsronder av ansvarig personal, skyddsombudet och arbetsledaren, två gånger i 
månaden på arbetsplatsen. I fråga om riskbedömningar har den högsta ledningen ansvar 
för att göra en riskinventering för varje projekt, vilket innebär att ledningen upprättar 
arbetsmiljöplan som innerhåller allmänna ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen. 
 
Några av de aktuella arbetsmiljöriskerna på avdelningen handlar om arbetet med tunga 
lyft och vid trafikerade vägar. Platschefen anser att denna typ av arbeten utsätter 
medarbetare för stora risker och därför tycker han att säkerhet måste prioriteras. I 
praktiken innebär detta att medarbetare ska följa säkerhetsföreskrifter t ex genom att 
använda skyddsutrustningar och att vara uppmärksamma till faktor som kan leda till en 
olycka. Platschef kommenterade vidare med exemplet att om man är osäker med ett 
arbetsmoment ”frågar man alltid och tar hjälp.” Vilken är en av de viktigaste principer i 
Skanska arbetsmiljöplan  
 
 
5.3 Intervju med skyddsombud 
Vanligtvis genomför skyddsombud med platschef skyddsrond första onsdagen i månaden. 
Ibland är beställaren också med. 
 
Enligt skyddsrondsprotokollen har man inte upptäckt stora brister på arbetsplatsen. Bara 
en medarbetare saknade en skyddshjälm under de fem månader som denna studie har 
gjorts på Skanskas avdelning. 
 
 
5.4 Enkätsvar från yrkesarbetare 
Yrkesarbetare har inget juridiskt ansvar att undersöka brister i arbetsmiljön men de är 
medvetna om riskerna och arbetar aktivt för att göra i sin arbetsmiljö säkrare. Enligt 
enkäten vet alla yrkesarbetare vilka säkerhetsrutiner som gäller om en olycka inträffar. 
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6 Sammanställning 
 
6.1 Ett positivt arbetsmiljöarbete bedrivs enligt följande punkter 
Vad beträffande medverkan i SAM, har avdelningen bra förutsättningar för att medverka 
i arbetsmiljöarbetet. Medarbetare får inte bara utbildning i arbetsmiljö utan deltar också i 
arbetsberedning av kommande arbeten. Därigenom skapas en känsla av medansvar för 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Ledningen har en positiv inställning till skyddsombudens och medarbetarnas medverkan i 
arbetsmiljöarbetet. Dessutom satsar ledningen aktivt på att medarbetarna ska kunna 
medverka i arbetsmiljöarbete genom arbetsmiljöutbildningar och arbetsberedningar. 
 
Enligt granskningen av företagets arbetsmiljöpolicy finns det rutiner som beskriver hur 
arbetsförhållandena i företagets verksamhet ska gå till så att ohälsa och olycksfall i 
arbetet ska förebyggas. Alla Skanskas medarbetare har på sitt ansvar att ställa krav på 
anordnings- och säkerhetsregler och se till att allt fungerar. Men chefer har det största 
ansvaret för de arbetsmiljöuppgifter och rutiner som måste göras för att skapa ett 
tillfredsställande arbetsmiljö på alla Skanskas arbetsplatser. 
 
Vad gäller undersökning av riskerna och arbetsförhållandena, görs regelbundna 
undersökningar av arbetsförhållandena och bedömningar av riskerna. Företaget har också 
som mål att ingen medarbetare ska drabbas av ohälsa och olyckor i arbetet. För att kunna 
nå detta dokumenteras, och vid behov, utreds risker och ohälsa. Syftet är att skapa 
underlag om farliga arbetsmetoder och rutiner  
 
Företaget har en väl fungerande hälsovård. Dessutom anlitas professionell hjälp vid 
behov.  
 
6.2 Saker som borde förbättras i avdelnings arbetsmiljöarbete. 
Även om ledningen satsar mycket på medarbetares och skyddsombudets medverkan i 
arbetsmiljöarbetet föreligger det brister vad gäller AP-möte. Den största delen av 
informationen på arbetsplatsen är informell, något som kan känns obekvämt speciellt för 
medarbetare som är nya på arbetsplatsen. 
 
Det kan det vara svårt för nyanställda och andra medarbetare med kortanställning som 
praktikanter. Dessa grupper kan för svårt att förstå vad ledningen vill ha för arbetsmiljö-
mål pga. korta anställnings tid, i kombination med att information på arbetsplatsen för-
medlas informellt. Därför borde ledning ta särskit uppmärksamheter till nya anställda 
särskilt de med kort anställning och se att dessa grupper för information de behöver.      
 
Tillbudsavrapportering är också ett stort problem på avdelningen. Orsaken kan vara att 
medarbetare inte har förstått vikten av tillbudsavrapportering. Där skulle chefer på 
avdelningen kunna uppmuntra medarbetare att vara aktiva med rapportering av tillbuden. 
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7 Slutsatser och förslag 
Undersökningen i denna arbetsmiljörapport visar att SAM är väl integrerat i företagets 
verksamhet och bedrivs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det finns ett 
förebyggande arbetsmiljöarbete som styrs genom arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner, 
rutiner och instruktioner. Men undersökningen visar också att det finns vissa brister på 
några punkter; medverka i SAM och tillämpning av arbetsmiljöpolicy på arbetsplats.  
 
På den första punkten, är det största hotet för avdelningens arbetsmiljöarbete tidsbrist för 
att kunna samverka på arbetsplatsmöten. Speciellt i stressande situationer kan det 
medföra att arbetsmiljöfrågor blir underprioriterade. Stressen på arbetsplatsen kan vara ett 
skäl till att det inte är lätt att alltid kunna ta den tid som behövs, vare sig för de ansvariga 
cheferna eller medarbetarna. Konsekvensen blir att möten och samtal om arbetsmiljö ofta 
är av akut karaktär vilket inte ger tillfälle till en fördjupning av medarbetarens situation 
och utveckling av deras arbetsförhållanden. Det är viktigt att det finns ett fungerande 
ledarskap, struktur och resurser som ger möjlighet att samverka i arbetsmiljöarbetet. För 
få formella möten leder till att den mesta informationen på arbetsplatsen blir informell, 
något som kan känns negativt särskilt för dem som inte är väl etablerade på arbetsplatsen, 
t.ex. nyanställda och praktikanter. 
 
 
Förbättrad förankring av arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål 
Den andra punkten undersökningen har granskat är hur företagets arbetsmiljöpolicy 
fungerar i praktiken. Skanskas arbetsmiljöpolicy är konkret och det finns bra rutiner.  
Problemet är att policyn är för övergripande. Skanskas arbetsmiljöpolicy gäller för all 
verksamhet inom företaget, något som kan känns orealistiskt eftersom olika verksamheter 
har olika förutsättningar. Till exempel på den avdelning jag har praktiserat anser vi att 
trafiken på vägarna som den största arbetsmiljörisken och enligt företagets rapporter om 
tillbud och olyckor är fallrisken på byggen att anses som mest förekommande. Något som 
kan känns lite förvillande för många medarbetare. Det är också lätt för en del medarbetare 
att blanda ihop arbetsmiljöfrågor (arbetsmiljöarbete) och miljöfrågor. Ett förslag att 
företagets policy borde brytas ner till olika nivåer (regionalt, distrikt, arbetsplatser) och 
bli tydligt i syfte att underlätta för medarbetarna på arbetsplatserna. Ett exempel är att 
utifrån den övergripande arbetsmiljöpolicyn så tydligt som möjligt formulera konkreta 
mål på arbetsplatsen. Dessutom borde policyn belysas, vid varje medarbetares 
utvecklingssamtal, utifrån de förutsättningar som finns på arbetsplatsen. 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
Dessutom talar policyn inte mycket om den psykosociala arbetsmiljön dvs. hur 
medarbetares relationer till varandra borde vara på arbetsplatsen. Något som kan ha stor 
betydelse för medarbetarens välbefinnande och utveckling på arbetet, eftersom största 
delen av det vardagliga arbetet speglas av relationer mellan medarbetare på arbetsplatsen. 
Beträffande mina erfarenheter under de 24 veckor jag praktiserat på Skanskas avdelning 
har alla medarbetare ansvar för att bidra till en betryggande arbetsplats genom att följa 
säkerhetsregler och hålla ordning. Men största ansvaret ligger hos dem som har 
arbetsmiljöansvar. Platschefer/arbetsledare borde undersöka och se till att den 
psykosocialarbetsmiljön efterföljs. Skanska Sveriges ”Handlingsplan vid diskriminering 
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och trakasserier” är en av kompletteringar till en god psykosocialarbetsmiljö, 
handlingsplanen talar klart och tidigt om hur relationer mellan medarbetare borde vara. 
Ett förslag är att de ansvariga cheferna på avdelningarna hittar en balans mellan det 
praktiska arbetet dvs. skyddsroder, förebyggandearbete och information om 
psykosocialarbetsmiljö dvs. genom förfrågningar och uppföljningar om personalens 
trivsel på arbetet.  
 
Avslutningsvis, den tredje och sista punkten som studien har analyserat är risker och 
undersökning av arbetsförhållandena. På denna punkt föreligger också brister vad gäller 
tillbudsavrapportering. Medarbetare borde förstå att det är mycket viktigt med 
tillbudsavrapportering, eftersom det ger underlaget för att undvika olyckor på 
arbetsplatsen. Ledningen kunna bygga upp ett klimat där medarbetare inte känner sig 
rädda för att rapportera tillbuden. Ett annat förslag är att satsningar som görs för att 
förbättra arbetsmiljöarbetet borde vara regelbunden och kontinuerlig. Detta kan kräva 
mycket resurser och tid. Men företaget har mycket att vinna för om medarbetaren trivs i 
sin arbetsmiljö har denne också stora möjligheter att göra en god insats för företaget. 
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Bilaga 1 

Uppdragsgivare 
Martin Lindmark, utbildningsledare vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
Samhällsbyggnad. 
Resurser 

• Skanskas personal/databas om arbetsmiljö 
• Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
• Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS 2001:1] 

 
Projektorganisation 

 
Tidplan 

Moment Juli-augusti September-oktober Nov-december 
 V27 V30 V33 V35 V37 V39 V41 V43 V45 V47 V51 
Planering       
 f      
Projektdirektiv       
       
Litteratur sökning        
       
Rapportskrivning        
       
Förstarapportutkast        
       
Justering        
       
Andrarapport 
utkast 

       

       
Justering        
       
Slutrapport       
 

Beställare/Examinator 
Martin Lindmark 

Kund 
Skanska väg och anläggning/Sthlm 

Referens: 
Åke Karlson 

Platschef/Arbetsledare 
Kalle Hultman 

Projekt ledare 
Norman Ntwatwa  



23 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Norman Ntwatwa 

Bilaga II 
Intervjufrågor och svar med Platschef/Arbetsledare 
 
Om medverka i systematisk arbetsmiljö arbete enligt § 4 AFS 2001:1  
 
1. Vilken befattning har du? 

a) Personalchef 
b) Produktionchef 
c) Kvalitetschef 
d) Företagsägare 
e) Platschef/Arbetsledare  

Svar: e 
 
2. Hur många anställda har den arbetsplats du svarar för? 

a) Mera än tio 
b) Mindre än tio 

Svar: b 
 
3. Har Ni SAM? Om nej, vilken är det viktigaste orsakerna till att Ni inte har satt igång 

a) Vi känner inte som ett lagkrav 
b) Vi har inget arbetsmiljöproblem 
c) Det är inte nödvändigt eftersom vi är så få 
d) Vi har inte tid 
e) Vi vet inte hur vi ska gora 
f) Vet ej 

Svar: Ja det är integrerat i vårt system 
 
4. Om ja till frågan 3, hur går det med medverkande i SAM? Om svar är nej till frågan 3 
gå till frågan 8 

a) Mycket dåligt 
b) Ganska dåligt 
c) Varken dåligt eller bra 
d) Ganska bra 
e) Mycket bra 
f) Vet ej 

Svar: d 
 
5. Finns det någon förbättring av arbetsmiljön som beror på skyddsombudens och 
arbetstagarnas medverkande i systematiska arbetsmiljöarbete? Om ja, ge exempel på 
någon förbättring. 
Svar: Bättre skyddskläder  
 
6. Vilka är de aktuella arbetsmiljöfrågor du tycker är viktigt att diskutera?  
 
Svar: Tunga lyft och arbete vid trafikerade vägar 
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7. Hur ofta träffas Ni för att diskutera arbetsmiljö samt risker och åtgärder i arbetsmiljön? 
Svar: Säkerhet finns med på alla mötes agenda som översta punkt. 
8. Har du något arbetsmiljöansvar? 

a) Samordnings och arbetsmiljöansvar till min medarbetare 
b) Direkt arbetsmiljöansvar, dvs. jag har en delegerande arbetsmiljöuppgift  
c) Indirekt arbetsmiljöansvar, jag kan bara delegera vissa arbetsmiljöuppgifter 
d) Har inget arbetsmiljöansvar 

Svar: a 
 
9. Vilka arbetsmiljöuppgifter rörande arbetsmiljö hanterar du? 
Svar: tex arbetsberedningar 
 
10. Har du tillräckligt med tid, information och befogenheter för vad dina arbetsuppgifter 
kräver? 
Svar: Tid är en bristvara men arbetsmiljö kan aldrig prioriteras bort 
 
11. Hur bedömer du ledningens intresse för arbetsmiljöfrågor? 

a. Mycket litet 
b. Ganska litet 
c. Varken stort eller litet 
d. Ganska stort 
e. Mycket stort 
f. Vet ej 

Svar: e 
 
12. Hur bedömer du arbetsmiljön i stort vid din arbetsplats i dag? 

g. Mycket dåligt 
a. Ganska dåligt 
b. Varken dåligt eller bra 
c. Ganska bra 
d. Mycket bra 
e. Vet ej 

Svar: c 
 
13. Informerar du dina medarbetare om arbetsmiljön, och att det finns möjligheter till att 
öka deras arbetsmiljökompetenser t ex, genom utbildning eller liknande? 
Svar: Medarbetare går på kurser som dem kallas till centralt. Vid utvecklingssamtal tas 
utbildningsfrågor upp  
 
Om Arbetsmiljö policy enligt § 5 AFS 2001:1 
1. Känner du till Skanskas arbetsmiljöpolicy? 
2. Om Svaret är ja, kan du beskriva några kännetecken för företagets arbetsmiljöpolicy?  
3. Vad är dina åsikter och tankar om arbetsmiljöpolicyn?  
4. Är policyn realistisk dvs lätt att följa?  
5. Hur påverkar arbetsmiljöpolicyn ditt arbete?  
6. Känner du till vilka arbetsmiljö mål som gäller?  
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7. Hur förmedlas målen vidare till dina medarbetare?  
8. Hur följas målen upp? Kan alla förstå arbetsmiljö målen? 
9. Hur håller du dig uppdaterad när det gäller ny information om 

arbetsmiljöpolicyn/målen 
Svar 1:Ja 
Svar 2:Skadefri arbetsplats, varselkläder, skyddsskor, skyddshjälm 
Svar 3:Viktigt med utbildning. Sunt förnuft måste råda 
Svar 4:Inte alltid 
Svar 5:Mycket papper som ska fyllas i 
Svar 6:Ja  
Svar 7:Kurser, skyltning, säkerhetsdagar 
Svar 8:På hemsidan står det hur många skadefridagar vi har i rad. Det skickas också 
ut rapporter från regionen på vad som hänt där frågan ställs om det som skett skulle 
kunna inträffa på våran arbetsplats 
Svar 9: Det är så mycket fokus nu så att det går nog inte att missa 

 
Om Regelbunden undersökning av arbetsmiljö enligt § 8 AFS 2001:1 

1. Har Ni undersökt arbetsmiljön/riskerna i arbete inom de senaste sex månaderna? 
Om ja, hur har undersökningen gått till? Om nej, vad kan det beror på att Ni inte 
har tagit någon riskbedömning? 

2. Har Ni dokumenterat någon allvarig risk? Om ja, ge exempel 
3. Hur sprids informationen om de aktuella riskerna till medarbetarna? 
4. Hur kan Ni garantera att medarbetarna har förstått riskerna på arbetsplatsen? 
5. Hur går det med kontrollronder på arbetsplatsen? Har Ni upptäckt några brister på 

arbetsplatsen? Om ja, finns det dokumentation? 
6. Har Ni åtgärdat någon brist de närmaste tre månaderna? 
7. Har Ni gjort en handlingsplan för det Ni inte åtgärdat? 

Svar 1: Det görs en riskinventering av alla större arbeten 
Svar 2: Nej 
Svar 3: Vid möten eller direkt till medarbetare  
Svar 4: Uppföljning på plats 
Svar 5: Skyddsrond första onsdagen i varje månad i hela distriktet gör att högre chefer 
kan komma ut och delta på vilket bygge som helst. Vanligtvis är det platschef och 
skyddsombud som går skyddsrond men ibland är beställare med också. 
Svar 6: Ja 
Svar 7: Står i skyddsrondprotokollet vem som ansvarar för åtgärd och inom vilken 
tidsram 
Skyddsrondsprotokollet sätts upp på anslagstavlan på kontoret. 
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Bilaga III 
Intervju med skyddsombud  
Om medverka i systematisk arbetsmiljö arbete enligt §4  AFS 2001:1  
 
1. Hur många anställda har den arbetsplats du som du ansvarar för? 

a) Mera än tio 
b) Mindre än tio 

Svar: b 
 
2. Har Ni SAM ? Om nej, vilken är det viktigaste orsakerna till att Ni inte har satt igång 

a) Vi känner inte som ett lagkrav 
b) Vi har inget arbetsmiljöproblem 
c) Det är inte nödvändigt eftersom vi är så få 
d) Vi har inte tid 
e) Vi vet inte hur vi ska gora 
f) Vet ej 

Svar: Ja, SAM är integrerade i våra verksamhet 
 
3. Om ja till fråga 2, hur går det med medverkande i SAM?  Om nej till frågan 7 

a) Mycket dåligt 
b) Ganska dåligt 
c) Varken dåligt eller bra 
d) Ganska bra 
e) Mycket bra 
f) Vet ej 

Svar: d 
 
4. Vilka är de arbetsmiljöfrågor som du tycker borde prioriteras i först hand i en 
arbetsmiljödiskussion?  
Svar: Säkerhet först, men medarbetare ska också  kunna trivas på arbete 
 
5. Hur ofta träffas Ni för att diskutera arbetsmiljö samt risker och åtgärder i arbetsmiljön? 
Svar: Sällan 
 
6. Finns det någon förbättring av arbetsmiljön som beror på din (skyddsombud) och 
arbetstagarnas medverkande i systematiska arbetsmiljöarbete? Om ja, ge exempel på 
någon förbättring. 
Svar: Bättre skyddsutrustningar t ex arbetskläder  
 
7. Har du något arbetsmiljöansvar? 

a) Samordnings och arbetsmiljöansvar till min medarbetare 
b) Direkt arbetsmiljöansvar, dvs. jag har en delegerande arbetsmiljöuppgift  
c) Indirekt arbetsmiljöansvar, jag kan bara delegera vissa arbetsmiljöuppgifter 
d) Har inget arbetsmiljöansvar 

Svar: b 
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8. Vilka arbetsmiljöuppgifter rörande arbetsmiljö hanterar du? 
Svar 5: Skydds- och miljörond första varannan vecka, enligt arbetsmiljöplan, är också 
yrkesarbetarens ombud till arbetsplats. 
 
9. Har du tillräckligt med tid, information och befogenheter för vad dina arbetsuppgifter 
kräver? 
Svar: Ja 
 
10. Är Ni med vid planering av verksamheten/projekten. 
Svar: Ja, på visa projektplanering men ledning 
 
11. Är Ni med vid inköp av utrustning, t ex maskiner? Om ja ger exempel på inköp som 
skulle kunna påverka arbetstagarnas hälsa positivt.  
Svar: Ja, ger förslag till bättre skyddsutrustningar vid inköp.  
 
12. Hur bedömer du ledningens intresse för arbetsmiljöfrågor? 

h. Mycket litet 
i. Ganska litet 
j. Varken stort eller litet 
k. Ganska stort 
l. Mycket stort 
m. Vet ej 

Svar: k 
 
13. Hur bedömer du arbetsmiljön i stort vid din arbetsplats i dag? 

n. Mycket dåligt 
f. Ganska dåligt 
g. Varken dåligt eller bra 
h. Ganska bra 
i. Mycket bra 
j. Vet ej 

Svar: h 
 
14. Anser du att arbetstagarna vet till vem de ska vända sig till vad det gäller frågor som 
rör deras arbetsmiljön? 
Svar: Ja 
 
Om Arbetsmiljöpolicy enligt § 5 AFS 2001:1 

1. Känner du till Skanskas arbetsmiljöpolicy? Svar: Lite 
2. Är policyn realistisk dvs lätt att följa? Svar: Nej 
3. Hur påverkar arbetsmiljöpolicyn ditt arbete? Svar: Lite 
4. Känner du till vilka arbetsmiljömål som gäller? Svar: 

Säkerhet och trivsel på arbete 
5. Hur förmedlas målen vidare till dina medarbetare? Svar: via 

möte  
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6. Hur kan Ni garanteras att medarbetarna har förstått arbetsmiljö målen? Svar: 
uppföljning av arbetsmiljöarbete, tex. genom enkät undersökning o.s.v 

 
Om Regelbunden undersökning av arbetsmiljö enligt § 8 AFS 2001:1 

1. Har ni undersökt arbetsmiljön/riskerna i arbete inom de senaste sex månaderna? 
Om ja, hur har riskbedömningen gått till? Om nej, kan det beror på att Ni inte har 
tagit någon riskbedömning? 

2.  Har ni dokumenterat någon allvarig risk i det pågående projekt, 
kabelenterprenad? Om ja, ge exempel 

3. Hur sprids informationen om de aktuella riskerna till medarbetarna? 
4. Hur kan Ni garantera att medarbetarna har förstått riskerna på arbetsplatsen? 
5. Hur går det med kontrollsrond på arbetsplatsen?  
6. Har Ni upptäckt några brister på arbetsplatsen? 
7. Finns det dokumentation av det brister och vem som ha ansvar för att åtgärder det 

brister ni hitta på arbetsplats? 
 
Svar 1: Ledningen gör en riskinventering av alla större arbeten 
Svar 2: Ja, enligt arbetsmiljöplanen finns en risk för tunga byggelement, ledningen har 
gjort en riskbedömning och det finns åtgärd.  
Svar 3: Skriftigt och via samtal  
Svar 4: Uppföljning på plats 
Svar 5: Skyddsrond första onsdagen i varje månad i hela distriktet gör att högre chefer 
kan komma ut och delta på vilket bygge som helst. Vanligtvis är det platschef och 
skyddsombud som går skyddsrond men ibland är beställare med också. 
Svar 6: Nej, inte direkt bara en skyddshjälm saknades på en av vara medarbetare 
Svar 7: Står i skyddsrondprotokollet de brister vi har hittat och vem som ansvarar för 
åtgärd och inom vilken tidsram 
Skyddsrondsprotokollet sätts upp på anslagstavlan på kontoret. 
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Bilaga IV: Sammanställning av enkätfrågor och svar från yrkesarbetare 
Arbetstagarnas möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbete § 4 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
inte 

Vet 
ej 

Jag känner till Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och har tillgång till dessa 
föreskrifter. 

1 5 1 1 1 

Jag medverka i systematiska 
arbetsmiljö arbete  

2 2 2 1 2 

Jag får tid och information för att 
kunna medverkar i arbetsmiljöarbete 

0 4 1 2 2 

Jag vet var jag ska vända med frågor 
som ror min arbetsmiljö 

7 2 0 0 0 

Mina åsikter och förslag om 
arbetsmiljö uppmärksams och 
respekteras av ledning 

1 6 0 0 2 

Jag känner mig delaktig i verksamhet 1 6 1 1 0 
Jag känner inte till arbetsmiljöarbete/ 
SAM men vill har information om det

2 2 3 1 1 

Arbetsmiljöpolicy/plan 
 

     

Jag känner till Skanskas 
arbetsmiljöpolicy/plan 

2 4 1 2 0 

Jag arbeta enligt Skanskas 
arbetsmiljöpolicy/plan 

4 4 0 0 1 

Jag känner till våra regional 
arbetsmiljö mål 

1 5 1 2 0 

Skanskas arbetsmiljöpolicy / 
arbetsmiljöplan är realistisk och lätt 
att följa 

2 3 1 0 3 

Regelbunden undersökning av 
arbetsmiljö  

     

Jag känner till de risker som finns 
med i mitt jobb 

7 2 0 0 0 

Jag bidra till att göra min 
arbetsplatsen säkrare 

4 5 0 0 0 

Mina åsikter om 
risker/skyddsåtgärder uppmärksams 

4 5 0 0 0 

Jag känner mig delaktig i arbetet med 
riskbedömningar som rör min 
arbetsplats. 

3 5 1 0 0 

Ett tillbud kan räknas som en olycka 5 1 1 0 2 
Jag vet vem jag ska rapportera till om 
en olycka inträffar på arbetsplats. 

8 1 0 0 0 
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Organisation och ledarskap Stämmer 

helt 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 

inte 
Vet 
ej 

Jag upplever mina 
arbetsuppgifter som 
utvecklande och stimulerande 

5 3 1 0 0 

Jag känner att det finns tydligt 
utformade rutiner för mitt 
arbete 

3 4 2 0 0 

Det finns stora möjligheter till 
kompetensutveckling t ex 
utbildning på min arbetsplats  

5 4 0 0 0 

Jag alltid får positiv feedback 
på de arbetsuppgifter jag utför 

7 2 0 0 0 

Jag alltid veta om min chef är 
inte nöjd med mitt 
arbetsinsatser 

6 2 1 0 0 

Jag har en bra 
kontakt/samarbete med min 
närmaste chef 

7 2 0 0 0 

Jag har en bra 
kontakt/samarbete med olika 
yrkesgrupper 

6 3 0 0 0 

Jag har en bra kontakt med 
min beställare/kund 

1 2 2 2 2 

Mina närmaste chef organisera 
och planerar verksamheten på 
ett bra sätt 

6 3 0 0 0 

Jag önskar att vi har 
regelbunden möte om 
arbetsmiljö på arbetsplatsen 

6 2 0 0 1 

Jag ofta känner mig stressad i 
mitt arbete 

0 0 2 7 0 

Jag känner att mina 
arbetsuppgifterna är rättvist 
fördelade på min arbetsplats 

7 2 0 0 0 

Min lön motsvarar mina 
arbetsinsatser  

2 3 4 0 0 

Jag upplever att 
sammanarbetet fungerar på 
min arbetsplatsen  

7 2 0 0 0 

Jag känner till vilka rutiner 
som gäller vid ett tillbud eller 
olycka 

1 6 2 0 0 

Vid anställning fick jag en bra 
introduktion 

1 7 1 0 0 
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Arbetsmiljökartläggning Stämmer 

helt 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

Jag har varit sjukskriven de 
senaste åren på grund av arbetet 

0 0 1 8 0 

Mitt arbete besväras av bullret 5 4 0 0 0 
Mitt arbete besväras av dåligt 
klimat; dåligt luft, damm, 
varierande temperatur 

6 3 0 0 0 

Mitt arbete besväras av 
kemikalier 

0 0 0 8 1 

Mitt arbete besväras av 
obekväma arbetsställningar 

1 7 1 0 0 

Min arbetstider passar väl/bra 7 2 0 0 0 
Jag har tillgång till 
hjälpmedel/Skyddsutrustning 

8 1 0 0 0 

Jag måste arbeta övertid för att 
klar av mina arbetsuppgifter 

0 0 1 8 0 

Jag tänker byta arbetsplats 0 0 0 9 0 
Jag tänker byta yrke 0 0 0 9 0 
I mitt arbetsuppgifter finns det 
monotona arbetsrörelse där jag 
under en längre tid upprepar 
samma rörelse som kan ge 
förslitningsskador 

4 5 0 0 0 

Det förekommer risker som kan 
leda till olycka/tillbud 

7 2 0 0 0 

Det förekomma förebyggande 
åtgärder för att minimera riskerna 

6 3 0 0 0 

En god arbetsmiljö kan vara en 
viktig konkurrens medel om 
arbetskraften 

5 4 0 0 0 

Jag tycker att våra arbetsplatsen 
kännetecknas en god arbetsmiljö 

4 5 0 0 0 

Jag tycker att vår arbetsplats 
kännetecknas av framtidstro 

7 2 0 0 0 

Jag upplever arbetsglädje på vara 
arbetsplats 

7 2 0 0 0 

SAM ska leda till allmänna 
förbättring av verksamheten 
 

1 6 0 0 2 

SAM ska leda till färre 
arbetsrelaterade olyckor och 
sjukdomar 

4 3 0 0 2 
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Bilaga V 
Checklista utifrån föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskfaktor i 
Arbetsmiljö enligt APP*  
 
Ledarskap, 
uppgiftsfördelning och 
kunskaper 

AFS : 
2001:1 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
inte 

Vet 
ej 

Finns det antal chefer 
för att verksamhet ska 
fungera? 

§ 6 X     

Fungerar 
uppgiftsfördelning och 
ledning av arbetet? 

§ 6 X     

Har chefer befogenheter 
och resurser för det 
ansvar dem har? 

§6 X     

Har chefer de särskilda 
kunskaper som de 
behöver? 

§7  X    

Personal Policy  
 

      

Är sjukfrånvaron för 
hög? 

§8    X  

Är personal 
omsättningen för stor? 

§8    X  

Hanteras ohälsa/stress 
reaktioner på 
arbetsplats? 

§8,9 X     

Bemöts alla lika, oavsett 
kön, religion och 
kulturella bakgrund vad 
det gäller 
arbetsförhållande? 

§8 X     

Arbetsmiljöpolicy och 
rutiner 

      

Ingår systematiska 
arbetsmiljöarbete som 
en del i den dagliga 
verksamhet? 

§3 X     

Medverkar 
arbetstagarnas, 
skyddsombud och 
elevskyddsombuden? 

§4   X   

Finns 
arbetsmiljöpolicy? 

§5 X     

Är målen för §5  X    
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arbetsmiljöarbete 
kända? 
Finns det fungerande 
rutiner för 
arbetsmiljöuppgifter? 

§6  X    

Upprättas 
handlingsplaner för 
arbetsmiljöarbete? 

§10 X     

Görs åriga 
uppföljningar av det 
systematik arbetsmiljö 
arbete? 

§11 X     

Har kartläggning av 
risker i det fysiska 
arbetsmiljö genomförts? 

§8,9 X     

Riskbedömning, 
åtgärder och 
uppföljning 

      

Utförs regelbundna 
riskbedömningar? 

§8 X     

Ske riskbedömning vid 
planerig eller förändring 
av arbete?  

§8 X     

Dokumenteras 
riskbedömningarna 
skriftigt? 

§8 X     

Görs utredningar av 
allvarliga tillbud, ohälsa 
och olycksfall? 

§9 X     

Görs årlig skriftlig 
sammanställning av 
allvarliga tillbud, hälsa 
och olycksfall? 

§9 X     

Sker genomförande och 
kontroll av åtgärder? 

§10 X     

Finns skriftligt 
handlingsplan? 

§10  X    

Görs årlig uppföljning 
av systematiska 
arbetsmiljöarbete? 

§11 X     

Riskkällor 
 

      

Har arbetsmängden ökat 
under de senaste åren? 

§8     X 

Finns det fysiskt 
påfrestande arbete? 

 
§8 

 X    
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Förekommer extra svara 
arbete p.g.a. andras 
sjukfrånvaro? 

§8   X   

Förekommer extra 
arbete pga. 
personalomsättning? 

§8      

Förekommer svåra 
skiftarbete? 

§8    X  

Förekommer hot och 
våldrisker på 
arbetsplats? 

§8    X  

Är arbetsplatsen i 
farozonen för 
nedläggningen? 

§8    X  

Är man ofta tvungen att 
arbeta övertid? 

§8    X  

Före kommer att någon 
är utsätt för risk i 
samband med 
ensamarbete? 

§8  X    

Före kommer 
nedlåtande behandling 
från 
arbetsledare/chefer? 

§8    X  

Förekommer bråk och 
konflikter i 
arbetsgruppen? 

§8    X  

Förekommer konflikter 
med överordnade? 

§8    X  

Är ansvar för dyrbar 
utrustning, maskiner 
eller dylikt svåra? 

§8    X  

Finns det negativ 
förändring i arbete? 

§8    X  

Företagshälsovård 
 

      

Anlitas vid behöv 
företagshälsovård eller 
motsvarande sakkunnig 
hjälp? 

§12 X     

APP= Arbetsplatsens Psykosociala Plus, redskap används för att identifiera risker och 
brister i den Psykosociala arbetsmiljön 
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Bilaga VI 
Skanskas policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
”Skanska Sverige utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att 
bo, arbeta och resa i. 
 
Det vi gör påverkar människors vardag kanske för generationer framöver. Vi måste därför 
lyhörda för behöv och önskningar som dyker upp i samhället och sedan arbeta för att 
förverkliga dem. Vi ska arbeta för att kvalitet, minimerad miljöpåverkan, säkra 
arbetsplatser samt hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare.  
 
Var och en som arbetar inom Skanska ska följa dessa principer: 
 

 Tank i förväg igenom hur ditt arbete påverka miljön, hur arbetsmiljön kan göras 

säker samt vilka krav på produktkvalitet som ska uppfylls. 

 Lagar, förordningar, kontraktskrav, och andra relevanta krav samt våra egna krav 

ska vara kända och uppfyllas. 

 Frågar och ta hjälp om du är osäker. Använda både känsla och förnuft som 

vägledning. 

 Var försiktig och undvik material och metod med miljö eller arbetsmiljömässiga 

risker eller andra okända konsekvenser  

 Tänk på att det finns projekt/arbetsmoment där på grund av kvalitets-, miljö eller 

arbetsmiljömässiga risker inte bör medverka. 

 Välja eller föreslå miljö- och arbetsmiljömässigt bättre alternativ. 

 Hushålla med naturresurser 

 Följa våra säkerhetsregler och håller ordning och reda på arbetsplatsen. 

 

Det är genom att hela tiden utveckla oss själva, vara arbetssätt och våra erbjudanden som 

vi kan bli ett ännu bättre företag. Våra arbetssätt och verktyg finns samlade i vårt 

ledningssystem Vårt sätt att arbeta. 

 

Dessa principer är en del av våra värderingar som beskrivs i Vårt sätt att vara, och 

ansluter till Skanska. Code of Conduct. 

 


