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1 Inledning 

Byggbranschen är en riskfylld och olycksdrabbad bransch vars medarbetare även historiskt 

drabbats av fler arbetsolyckor än många andra yrkesgrupper (Isacson och Söderlund, 1995). 

Enligt AFA Försäkring (2015) är betong-, bygg- och anläggningsarbete ett av de yrken med 

högst olycksfallsfrekvens och byggnadsträarbetare ett av de yrken med störst risk för allvarliga 

olycksfall. Antalet olyckor och tillbud i byggbranschen har under flera år minskat men 

minskningen har nu avstannat vilket tydliggör vikten av nya angreppssätt som ytterligare ett 

steg för att nå målet om att ingen individ ska skada sig eller bli sjuk på sin arbetsplats 

(Samuelson, 2015; Regeringens skrivelse, 2016). Företagshälsorna arbetar aktivt för att nå detta 

mål genom kompetens inom arbetsmiljö och hälsa, friskvård och sjukvård samt rehabilitering 

men inom byggbranschen används dess tjänster sparsamt. Byggbranschens stora andel små 

företag utgör ett incitament för vikten av externt stöd då små företag ofta har sämre 

möjligheter att investera i egen kompetens inom arbetsmiljöområdet (Arbetslivsinstitutet, 

2005). Det finns alltså anledning att anta att byggbranschen har ett behov av att kunna anlita 

externt stöd för att förbättra arbetsmiljön inom branschen.  

 

Tidigare hade byggbranschen en egen branschhälsa, Bygghälsan, som utvecklade en 

expertkunskap gällande arbetsmiljön inom byggbranschen. I nuläget har de olika större 

företagshälsorna oftast generell kompetens inom flera branscher vilket medför förändrade 

förutsättningar gällande specialisering gentemot en viss bransch. Samtidigt har ett flertal 

utredningar av företagshälsorna genomförts vilka bland annat visat på ett reaktivt snarare än 

proaktivt arbetssätt (Axelsdotter Hök och Tegle 2008, 2009; Johansson et al. 2004). Det är 

även svårare för små företag att köpa tjänster än det är för stora företag (Paulsson et al. 2014). 

Detta medför sammantaget att det finns anledning att även titta utanför företagshälsorna, som 

till primärvård och extern verksamhet för att fylla byggbranschens behov av externt stöd. 

 

Den här rapporten är en delrapport till projektet ”En företagshälsovård för byggbranschen – En 

kartläggning och analys av behov och förutsättningar” finansierat av Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond (SBUF). Projektet som startade i september 2015 och kommer avslutas i 

december 2016 syftar till att kartlägga byggbranschens behov av professionell kompetens, 

särskilt avseende förebyggande arbetsmiljöarbete, samt undersöka den branschspecifika 

kompetens företagshälsorna har för att möta detta behov. Resultatet ämnar skapa ett underlag 

för ökad samverkan mellan byggbranschen och företagshälsovården samt även andra lämpliga 
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aktörer, vilket i förlängningen förväntas leda till förbättringar i arbetet med arbetsmiljö och 

säkerhet inom branschen. 

1.1 Syfte 

Syftet med delrapporten är att beskriva byggbranschens behov av externt stöd samt 

företagshälsornas branschspecifika kompetens. Detta utreds genom följande forskningsfrågor: 

o Hur ser byggföretagen på sitt arbetsmiljöarbete samt på sitt behov av stöd? 

o Vad är det för skillnad mellan Bygghälsan och dagens företagshälsovård? 

o Hur ser företagshälsorna på sin roll och på byggföretagens behov?  

o Hur ser byggföretagen och företagshälsorna på varandra? 

Delrapporten baseras på en utförd pilotstudie där sju personer med koppling till byggbranschen 

intervjuades. Resultatet kan ses som en indikation på hur det förhåller sig i branschen samt vad 

som kan studeras vidare i kommande steg. 

 

1.2 Tillvägagångssätt 

I studien intervjuades sju informanter och intervjuerna tog mellan 40-65 minuter. De 

funktioner informanterna representerade var arbetsmiljöansvariga på byggföretag (2 st), 

platschef på ett byggföretag, fd anställd på Bygghälsan, Företagshälsovårdspersonal, 

arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket samt en representant för Sveriges Byggindustrier. 

Ingen representant för Byggnads hade möjlighet att delta i denna studie men de kommer att 

kontaktas igen inför kommande steg i projektet. Samtliga informanter hade flera års erfarenhet 

på sin arbetsposition. För att få en så bred bild som möjligt av branschen valdes informanter 

som förväntades kunna bidra med olika perspektiv. Detta för att så många funktioner som 

möjligt skulle ha möjlighet att komma till tals vilket antogs väcka relevanta frågor att undersöka 

i nästa steg. 

 

Fyra av intervjuerna var telefonintervjuer och de resterande tre genomfördes på informanternas 

respektive arbetsplatser. Intervjuguider med frågor hade skrivits i förväg och anpassats till de 

olika funktionerna, men under intervjuerna har även nya spår följts upp. Efter att de inspelade 

intervjuerna skrivits ut sorterades svaren under forskningsfrågorna (se 1:1) vilket innefattade 

branschens syn på sina behov, företagshälsovårdens syn på sin roll samt de respektive 

branschernas syn på varandra. Under dessa huvudteman formulerades underteman för att 

strukturera analysen av materialet. 
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1.3 Definitioner av begrepp 

Byggbranschen är ett samlingsnamn för den verksamhet som finns inom byggsektorn 

(Nationalencyklopedin, 2016a). Företagshälsovård definieras som en verksamhet som arbetar 

för att medarbetares hälsa inte ska äventyras på arbetet genom att både arbetsgivare och 

medarbetare erbjuds medicinsk, ergonomisk och teknisk hjälp för att hantera risker i 

arbetsmiljön (Nationalencyklopedin, 2016b). Kompetens avser enligt Ellström (1992:21) 

”individens handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext”. 

1.4 Disposition 

I avsnitt två ges en bakgrundsbeskrivning av byggbranschen som leder vidare till 

informanternas bild av arbetsmiljöarbetet i byggbranschen, vilket presenteras i avsnitt tre. I 

avsnitt fyra jämförs dagens företagshälsovård med den numera nedlagda Bygghälsan och i 

avsnitt fem diskuteras relationen mellan byggbranschen och företagshälsovården. Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet i avsnitt sex. 

 

2 Beskrivning av byggbranschen 

Byggbranschen innefattade år 2014 ungefär 311 000 personer varav merparten var män. På 

yrkesarbetarsidan utgjorde kvinnor cirka 1 % av arbetskraften medan kvinnor utgjorde 30 % av 

arbetskraften bland anställda med eftergymnasial utbildning på minst tre år. Samma år fanns 96 

700 företag inom byggindustrin varav 88 % hade högst fyra anställda. De tre största 

byggföretagen i Sverige är PEAB, Skanska och NCC (Sveriges Byggindustrier, 2015). Ur ett 

samhällsperspektiv är byggsektorn viktig av flera anledningar, dels ur en ekonomisk aspekt med 

tanke på sektorns storlek och dels för välfärden eftersom byggsektorn formar den fysiska miljön 

i samhället (SOU 2002:115). Politiska beslut har stor betydelse för branschen i fråga om vad 

som ska byggas och när det ska byggas vilket även påverkar tillgången till arbete (Johansson och 

Stenberg, 2008). Byggsektorn styrs av regler, normer och standarder men lokala faktorer som 

klimat, hantverkstraditioner och lokala byggmaterial har även betydelse för verksamheten 

(Byggentreprenörerna, 1994). 

 

I bygg- och anläggningsbranschen finns företag som arbetar med att uppföra, ändra eller 

förvalta byggnadsverk som exempelvis byggnader, vägar och tunnlar. Bygg- och 

anläggningsbranschen kallas även för byggsektorn (SOU 2002:115). De små företagen arbetar i 

stor utsträckning med reparationer och ombyggnader medan de största företagen arbetar med 
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nyproduktioner (Byggentreprenörerna, 1994). Vanligen bedrivs byggande som ett avgränsat 

projekt på en tillfällig plats med en tillfälligt sammansatt organisation endast för det pågående 

projektet (Landin och Lind, 2011:48). Byggherren har ett huvudansvar för att byggandet lever 

upp till samhällets och brukarnas krav. Andra viktiga aktörer är brukare, byggentreprenörer, 

konsulter, arkitekter, staten och kommunerna (SOU 2002:115). Nedan en kortfattad 

beskrivning av dessa aktörer. 

 

o Byggherren behöver ha en tydlig bild av vad det är som ska byggas och denne ansvarar 

för att regelverk följs, finansiering, lönsamhet och att brukaren blir nöjd. Enl AML 3 

kap § 7 är byggherren ansvarig för ”samordningen av åtgärder mot ohälsa och 

olycksfall”.  

o Brukare är de som använder byggnaden, exempelvis de som ska bo i huset som byggs 

och de har oftast begränsat inflytande över byggprocessen.  

o Arkitekter och byggkonsulter har specialistkompetenser som gör att byggherre och 

entreprenörer kan genomföra byggnationerna. De beräknar exempelvis hur olika 

material fungerar tillsammans för att skapa en fungerande helhet. 

o Total- och generalentreprenörer anlitar ofta underentreprenörer vilka utför delar av 

byggnadsarbetet. 

o Staten reglerar byggandet genom författningar och föreskrifter. 

o Kommunen äger mark och ansvarar för planen för vad som ska byggas på den marken 

och även när det ska byggas. 

o Finansiärerna bedömer lönsamheten (SOU 2002:115). 

 

Byggbranschen regleras av flera lagar och föreskrifter. Inom arbetsmiljöområdet är det först och 

främst Arbetsmiljölagen 1977: 1160 vars syfte både är att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

att uppnå en god arbetsmiljö (AML 1§) som branschen ska förhålla sig till. AFS 2001:1 om 

systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om hur arbetsgivaren ska förebygga både olyckor och 

ohälsa genom att systematiskt undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet. Enligt 12 § 

ska arbetsgivaren anlita antingen företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig när tillräcklig 

kompetens inte finns inom det egna företaget. Den nya föreskriften 2015:4 om social- och 

organisatorisk arbetsmiljö trädde i kraft 2016-03-31 och syftar både till att främja en god 

arbetsmiljö samt att förebygga att ohälsa uppkommer på grund av organisatoriska eller sociala 

förhållanden (AFS 2015:4 1§). AFS 1999:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 
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byggnads- och anläggningsarbete omfattar planering och utförande av byggnads- eller 

anläggningsarbete (AFS 1999:3 1§). 

 

Branschen påverkas särskilt av konjunkturförändringar. Därtill sker en ökad internationalisering 

vilket medför ökad konkurrens av utländska entreprenörer. Det sistnämnda har lett till att 

byggbranschen börjat satsa på kostnadseffektiva lösningar som industrialiserat byggande för att 

sänka kostnaderna och därigenom öka sin konkurrenskraft (Johansson och Stenberg, 2008). 

Industrialiserat byggande innebär att byggkomponenter tillverkas i en verkstadslik miljö för att 

sedan transporteras och monteras på plats. Det är en metod som skiljer sig från platsbyggande 

vilket sker direkt på byggplatsen. Landin och Lund (2011) påtalar dock att även vid 

platsbyggande förkomponeras vissa delar som monteras på byggplatsen.  

 

Enligt Statskontoret (2009) finns ett behov av förnyelsearbete inom branschen då den påverkas 

negativt av bristande satsningar på kompetensutveckling av befintlig personal. Även Johansson 

och Stenberg (2008) lyfter behovet av kompetensutveckling inom branschen vilket de menar 

inte underlättas av ackordslönesystemet.  

2.1 Ansvarsfördelning i byggprocessen 

Byggarbetsplatser förändras ständigt vilket ställer höga krav på planering där byggherre, 

arkitekter, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer deltar i processen med 

att planera för byggarbetet. Eftersom medarbetare från olika yrkesgrupper och olika företag 

vistas i olika stor utsträckning på byggarbetsplatsen blir information och kommunikation 

avgörande för en säker arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015b).  

 

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön men unikt för byggbranschen är att även byggherren, 

projektörer samt arbetsmiljösamordnarna har ett arbetsmiljöansvar (Arbetsmiljöverket, 2015a). 

Inför varje projekt utarbetas en arbetsmiljöplan som är ett dokument som handlar om hur 

arbetsmiljöaspekterna kommer beaktas under byggprojektet. Där finns information om vem 

som är ansvarig för vad, de regler man kommit överens om, organiseringen av arbetsplatsen 

samt information om vilka risker som identifierats och hur dessa ska förebyggas 

(Arbetsmiljöverket, 2015c). Byggherren ansvarar för att arbetsmiljöfrågorna beaktas i alla 

skeden i byggprocessen vilket innebär både planering, projektering och bruksskedet. 

Byggherren ansvarar även för förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, upprättande av 

arbetsmiljöplan samt att utse arbetsmiljösamordnare och följa upp så de gör det de ska göra. 
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Byggherren kan överlåta arbetsmiljöansvaret till en uppdragstagare vilket återfinns i 

Arbetsmiljölagen 3:7. Det finns två arbetsmiljösamordnare som ansvarar för var sin del i 

projektet. Bas-P ansvarar för arbetsmiljön under planerings- och projekteringsfasen. Denne 

granskar underlag från projektörerna och gör en sammanställning vilken blir en del av 

arbetsmiljöplanen. Bas-U ansvarar för arbetsmiljön när byggarbetet utförs. Denne samordnar 

arbetet så att exempelvis olika entreprenörer inte skapar risker för varandra. Bas-U ansvarar 

även för kontinuerlig uppdatering av arbetsmiljöplanen. Bas-P och Bas-U kan vara antingen 

fysiska eller juridiska personer. Om byggherren, uppdragstagaren, Bas-P eller Bas-U inte tar 

ansvar för arbetsmiljöplanen kan det leda till en sanktionsavgift (Arbetsmiljöverket, 2015a). 

 

Sammanfattningsvis kan byggbranschen beskrivas som en viktig bransch för samhället som 

påverkas av politiska beslut, regleras av flera lagar och föreskrifter samt har aktiva arbetsgivar- 

och arbetagarparter. Byggprocessen karaktäriseras av komplicerade ansvarsförhållanden ofta 

med flera led av underleverantörer. Byggarbetsplatsen är en arbetsplats där flera olika företag 

vistas samtidigt i en fysisk miljö som ständigt förändras i takt med att byggandet fortgår vilket 

medför att även riskerna i arbetsmiljön förändras. Det är i denna kontext behovet av externt 

stöd inom arbetsmiljöområdet undersöks i detta projekt. I nästa avsnitt ges en generell 

beskrivning av hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom byggbranschen för att lyfta både delar som 

fungerar bra samt vilka utmaningar som finns för att i nästa steg kunna identifiera behovet av 

stöd.  

 

3 Arbetsmiljö i byggbranschen 

Byggbranschen beskrivs ofta som en riskfylld och olycksdrabbad bransch. Den vanligaste 

olycksorsaken är fall medan belastningsskador är den vanligaste arbetssjukdomen (Samuelson, 

2015). Den övergripande bilden som framkom i intervjuerna är att man i byggbranschen 

jobbar mycket med arbetsmiljö och tycker att det är ett viktigt område och att det även satsas 

resurser för att förbättra säkerheten.  

 

Arbetsmiljöfrågorna, det är ju som en stor grej idag. Men det handlar ju om att ingen ska må dåligt eller 

göra illa sig eller skada sig på arbetet.” (Platschef) 

 

Det är arbetsmiljöplanen som utgör grunden för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen och en 

stor del av arbetsmiljöarbetet rör frågor om säkerhet. Förutom arbetsmiljöplanen görs även 
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arbetsberedningar i vilka det alltid ingår en punkt gällande arbetsmiljön. I arbetsberedningen 

planeras för specifika arbetsmoment som exempelvis räcken och skyddsutrustning vid arbete på 

tak. Därutöver går man även skyddsronder kontinuerligt en till två gånger per månad 

tillsammans med skyddsombuden. En av de arbetsmiljöansvariga informanterna berättar om ett 

system de använder där varje avdelning dagligen rapporterar om säkerhet, kvalitet och leverans. 

Om det skett ett tillbud upptäcks det snabbt i systemet och då går man igenom varför tillbudet 

inträffade och hur man ska förhindra att det upprepas. Målet med arbetsmiljön enligt 

informanten innefattar att medarbetarna ska uppleva trygghet och trivsel samt att de inte ska 

utsättas för risker, ohälsa eller olycksfall.  

 

En av de arbetsmiljöansvariga informanterna lyfter upp ackordsarbete som något som gör det 

svårare för medarbetarna att prioritera säkerheten. Motiveringen till det är att det tar längre tid 

att hämta säkerhetsutrustning jämfört med att göra arbetet utan skyddsutrustning. Informanten 

från Sveriges byggindustrier (BI) menar att ackordet är det största arbetsmiljöproblemet inom 

byggbranschen. Platschefen är däremot positiv till ackordet och menar att det skapar mer 

engagerade medarbetare. Frågan om ackordets vara eller icke vara väcker reaktioner och 

informanternas olika åsikter i frågan kan tolkas som att det finns både positiva och negativa 

aspekter med denna löneform. 

 

Intervjusvaren tyder på att informanterna inte upplever sig ha något större behov av externt 

stöd gällande arbetsmiljöfrågor.  

 

”Jag har nog inte tänkt på det så mycket faktiskt”. (Platschef) 

 

Citatet är ett exempel på hur en platschef resonerar som belyser att denne inte funderar över 

om de har något behov av externt stöd. De få tjänster som efterfrågas är en kortare 

arbetsmiljöutbildning till samtliga medarbetare samt riktade tjänster till småföretag gällande 

arbetsmiljöarbete i största allmänhet och rehabilitering i synnerhet. Med tanke på att 

byggbranschen beskrivs som en riskfylld och olycksdrabbad bransch kan bristen på efterfrågan 

av tjänster tolkas bero antingen på att företagen i branschen har egen kompetens för att hantera 

frågorna, de har bara inte uppnått målet ännu. Alternativt finns det ett behov av externt stöd 

som inte är synligt för branschen. Nedan listas fyra områden där det kan finnas ett behov av 

externt stöd. 
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3.1 Stora och små företag 

I intervjuerna beskrivs arbetsmiljöarbetet övergripande fungera bra på stora företag och sämre 

på små företag vilket förklaras av att stora företag har resurser för arbetsmiljöarbete till skillnad 

från medelstora och små företag. De sistnämnda beskrivs istället fokusera på att arbeta med 

delar av arbetsmiljön, mer specifikt fysiska risker. Bilden informanterna representerar stämmer 

väl överens med forskningen. Enligt Paulsson et al. (2014) lägger Företagshälsovården (FHV) 

mer tid på avtal med stora kunder än med små bland annat på grund av att de inte har 

tillräckligt med tid för att prioritera små företag. Stora företag har mer omfattande avtal och 

även mer strukturerade möten med FHV där exempelvis sjukfrånvaro följs upp. Därtill ser små 

företag ofta kontraktet med FHV som ett krav istället för en möjlighet för medarbetarna. De 

har ofta ett grundavtal, men har begränsad kommunikation med den FHV de har avtal med. 

Även Arbetslivsinstitutet (2005) menar att små företag ofta har ett otillräckligt arbetsmiljöarbete 

vilket i stor utsträckning påverkas av hur intresserad ägaren är. Finns ett arbetsmiljöarbete är det 

ofta kortsiktigt och man tar tag i problemen när de uppkommer. För att kunna upphandla 

arbetsmiljötjänster krävs upphandlarkompetens vilket författarna menar ofta saknas i små 

företag. Ett av de tips som ges för att små företag ska komma igång med ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete är kommunikation genom muntlig dialog samt framgångsrika branschprojekt 

där arbetsmiljöproblem åtgärdas och kunskapen förs vidare inom branschen. Det kan tolkas 

som att små företag har ett större behov av externt stöd gällande arbetsmiljöfrågor jämfört med 

stora företag. Om behovet inte är större torde det i alla fall röra olika områden vilket ställer 

krav på anpassning i de tjänster som erbjuds till byggbranschen. 

3.2 Säkerhet och hälsa 

Under intervjuerna lyfter informanterna begreppen säkerhet och säkerhetsbeteende i större 

utsträckning än att de pratar om arbetsmiljö i allmänhet. En typ av icke godtagbart 

säkerhetsbeteende beskrivs vara att hjälpmedel och personlig skyddsutrustning av någon 

anledning inte används:  

 

”Vi har utbildat psykologer och beteendevetare för att handleda företagen kring just det här med beteende 

kontra eget agerande och säkerhet. Så då går vi in och jobbar med företagsledning eller vi kan jobba med 

gruppnivå och självklart också individnivå men oftast i grupp då. För att försöka få ett ändrat beteende.” 

(Företagshälsovårdspersonal) 
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Beteendebaserad säkerhet kallar informanten det och förklarar att det är ett fokus instiftat av 

Arbetsmiljöverket riktat mot riskfyllda branscher som byggbranschen, verkstadsindustrin och 

jordbruks- och skogsindustrin. För att bemöta efterfrågan på säkerhetsbeteende har den FHV 

som ingår i den här studien utbildat psykologer och beteendevetare för att de på 

företagsledningsnivå samt gruppnivå ska kunna erbjuda tjänster som syftar till att ändra 

beteenden. Det kan tolkas som att det finns ett intresse från denna FHV:s sida att anpassa sitt 

tjänsteutbud efter de behov de ser finns på marknaden. 

 

Även hälsa är en del av arbetsmiljön och grundtanken med begreppet hälsofrämjande är att 

hitta förutsättningar för att bevara alternativt förbättra medarbetarnas hälsa (Hanson, 2004). 

Platschefen berättar att medarbetarna erbjuds gymkort i syfte att stärka sin hälsa. En av de 

arbetsmiljöansvariga informanterna berättar att de gör riskbedömningar och arbetsberedningar 

för att förebygga så att ingen skadar sig på arbetsplatsen och att även arbetsrotation har införts 

för att förebygga ohälsa. Huvudtanken med insatserna är att individen ska tänka efter före hur 

arbetet ska utföras så skador inte uppkommer. Den andra arbetsmiljöansvariga informanten 

berättar att de köpt in tjänster från både företagshälsor och andra konsulter som kommit och 

föreläst om hälsa, kost, friskvård och motion men att inget konkret resultat kommit ut av det.  

Schmidt och Sjöström (2015) påtalar dock att hälsofrämjande ska ses som ett komplement till 

arbetsmiljöarbete och de ger som exempel på insatser enligt denna helhetssyn på hälsa som att 

sluta stressa, äta nyttigt, gå ner i vikt samt träna. De lyfter även fram en risk att detta fokus där 

företag erbjuder eller kräver träning på arbetstid kan medföra att företag i mindre utsträckning 

än tidigare jobbar med arbetsmiljö. Det kan tolkas som att byggbranschens fokus på säkerhet 

snarare än på hälsofrämjande har positiva effekter för arbetsmiljöarbetet inom branschen. 

Regeringens skrivelse 2009/10:248 pekar dock på vikten av att arbetet ska främja god hälsa. BI 

har även en vision om att medarbetarna ska få bättre hälsa genom sitt arbete i byggbranschen 

(Sveriges Byggindustrier, 2016). I det här projektet finns ett fokus på förebyggande 

arbetsmiljöarbete vilket handlar om att man ska undvika att risker uppkommer. 

Riskförebyggande och hälsofrämjande kan således ses som två sidor av samma mynt. Det finns 

inte i nuläget tillräckligt underlag för att bedöma huruvida byggbranschen har något behov av 

externa tjänster inom detta område, men det väcker frågor om på vilket sätt byggbranschen bör 

arbeta med riskförebyggande och hälsofrämjande insatser. Det är intressant att studera i nästa 

steg för att kunna dra slutsatser kring om det finns ett behov av externa tjänster inom området. 
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3.3 Fysisk- och psykosocial arbetsmiljö 

I intervjuerna framkommer att mest fokus läggs på den fysiska arbetsmiljön och kring de fysiska 

risker som kan uppkomma i arbetet. De största fysiska riskerna beskrivs av informanterna vara 

fallrisker, snubbelrisker, buller, vibrationer och tunga lyft. Men även om informanterna påtalar 

att det är de fysiska riskerna som är de mest påtagliga lyfter samtliga även upp problem med den 

psykosociala arbetsmiljön och stress. Tidspressen och stressen beskrivs som ständigt ökande, 

men trots det framkommer det inte att insatser sätts in för att minska problemet. Byggföretagen 

köper inte heller tjänster från FHV eller andra för att avhjälpa problemet. Problem på grund av 

en ökande stressnivå framkommer dock inte i statistiken som visar att anmälningar grundade i 

psykosociala faktorer endast upptog 4 % av anmälda arbetssjukdomar i branschen under år 2015 

(Samuelson, 2016). En preliminär slutsats är att det i byggbranschen finns ett behov av externa 

tjänster för arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Det väcker frågor om varför insatser inte 

genomförs, om tillräcklig kompetens finns samt hur man bör gå till väga för att konkretisera 

denna del av arbetsmiljöarbetet. 

3.4 Machokultur och genus  

Som tidigare nämnts är endast cirka 1 % av arbetskraften på yrkesarbetarsidan kvinnor medan 

30 % av arbetskraften bland anställda med eftergymnasial utbildning på minst tre år är kvinnor 

(Sveriges byggindustrier, 2015). Informanterna har olika åsikter gällande orsaken till den låga 

andelen kvinnor i branschen samt behovet av att öka andelen anställda kvinnor. Fysiska hinder 

som brist på hjälpmedel och att vissa moment är väldigt tunga lyfts fram som en anledning både 

till att kvinnor inte söker sig till yrket samt att ett flertal inte stannar kvar en längre tid när de 

anställs: 

 

”Jag har också hört arbetsgivare som sagt till mig: Jag har haft en tjej här som skulle jobba som plattsättare 

men det gick inte för hon var ju för svag.” (Arbetsmiljöinspektör) 

 

Informanten menar att det är viktigt att förändra den attityden och förklarar att många män är 

positiva till en ökad andel kvinnor i branschen.  

 

”Vi har väl aldrig stängt ute någon ifrån något utan det har väl alltid funnits möjligheter för tjejer att söka 

sig till den här branschen. Så det är väl bara att det inte funnits så stort intresse.” (BI) 
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Informantens svar kan tolkas som att om det finns ett behov av förändring så är det inte inom 

branschen utan inom andra delar i samhället som påverkar kvinnors val av yrke. Johansson och 

Stenberg (2008) påtalar dock att det finns en risk för brist på arbetskraft inom byggbranschen, 

vilket medför att det finns ett behov av att branschen breddar sin rekryteringsbas genom ökad 

mångfald samt en ökad andel kvinnliga medarbetare. SOU 2002:115 beskriver att det i 

byggbranschen råder en machokultur vilken medför tendenser att branschen sätter sig i 

försvarsställning gentemot övriga samhället vilket i sin tur leder till ett revirtänkande samt 

svårigheter att genomföra förändringar. Även informanterna beskriver en machokultur med en 

tuff miljö, hård jargong och grabbig mentalitet. Det kan tolkas som att machokulturen leder till 

svårigheter att genomföra en sådan förändring i branschen vilket väcker frågor gällande hur 

denna kultur kan förändras. 

3.5 Sammanfattning 

De arbetsmiljömässiga utmaningar som är relevanta att undersöka vidare kan sammanfattas med 

följande fyra punkter: 

o Stora och små företag har olika förutsättningar för satsningar inom arbetsmiljöområdet 

vilket kan antas medföra att behovet av externa tjänster är olika. Det framstår som 

viktigt att utbudet av tjänster kan varieras till det enskilda företaget vilket även Svenskt 

Näringsliv (2016) kom fram till i sin rapport om framtidens hälso- och 

arbetsmiljötjänster. 

o Hälsa är ett område som inte visat sig ha ett stort utrymme i arbetsmiljöarbetet. Arbete 

med hälsa kan delas upp i två delar; förebyggande arbetsmiljöarbete som handlar om att 

undvika att risker uppkommer samt hälsofrämjande som handlar om att skapa 

förutsättningar för att förbättra eller bevara hälsan (Hanson, 2004). Riskförebyggande 

och hälsofrämjande kan således ses som två sidor av samma mynt. I nästa steg är det 

intressant att göra en bredare undersökning gällande på vilket sätt byggbranschen 

arbetar med riskförebyggande och hälsofrämjande insatser för att kunna dra slutsatser 

kring om det finns ett behov av externa tjänster inom området. 

o En ständigt ökande tidspress och stress nämns av alla informanter som ett 

arbetsmiljöproblem men trots det visar inte resultatet att man kopplar in insatser för att 

hantera problemet eller att man köper in externa tjänster för att få stöd. Statistiken visar 

dock att endast 4 % av de anmälda arbetssjukdomarna år 2015 berodde på den 

psykosociala arbetsmiljön (Samuelson, 2016). Trots att problemet inte framkommer i 

statistiken dras en preliminär slutsats att det i byggbranschen finns ett behov av externa 
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tjänster inom arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. För att studera det vidare vore 

det intressant att undersöka varför insatser inte genomförs, om tillräcklig kompetens 

finns samt hur man bör gå till väga för att konkretisera denna del av arbetsmiljöarbetet. 

o Kommande brist på arbetskraft skapar ett behov av en bredare rekryteringsbas för 

branschen och att öka andelen anställda kvinnor ses som en del av lösningen (Johansson 

och Stenberg, 2008). Machokulturen gör det enligt SOU 2002:115 svårt att genomföra 

förändringar vilket väcker frågor om branschen är i behov av externt stöd gällande att 

förändra sin kultur. 

 

4 Företagshälsovård förr och nu 

4.1 Företagshälsovård i nuläget 

Det finns ungefär 150 företagshälsor i Sverige med sammanlagt ungefär 4 000 anställda varav en 

tredjedel är företagsjuksköterskor. Övriga medarbetare är beteendevetare, ergonomer, läkare, 

arbetsmiljöingenjörer, hälsovetare och administratörer. Det beräknas att cirka 65 procent av alla 

anställda på ett företag i Sverige har tillgång till företagshälsovård och arbetsgivaren investerar i 

snitt 1 300 kr/arbetstagare/år (Sveriges Företagshälsor, 2015). Demografiska förändringar anges 

som en faktor som kommer bidra till att FHV kommer behövas mer och mer. Med tanke på 

att färre ska försörja fler blir det ännu viktigare att de som är i arbetsför ålder är friska och kan 

jobba högt upp i ålder. Ur ett samhällsperspektiv ska även FHV bidra till att minska samhällets 

kostnader för ohälsa (SOU 2011:63). 

 

Enligt Josefsson och Kindenberg (2004) arbetar Företagshälsovården (FHV) för att förebygga 

och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt för att främja och utveckla hälsa och dess 

främsta styrka beskrivs vara att olika professioner bidrar med en gemensam helhetssyn på 

samspelet mellan arbetsmiljö och hälsa. Dessa olika professioner medför en samlad kompetens 

inom arbetsorganisation, yrkeshygien, ergonomi, rehabilitering, beteendevetenskap, medicin 

och teknik. Mer konkret arbetar FHV exempelvis med att stödja personal som arbetar med 

arbetsmiljöfrågor, hjälpa till med det systematiska arbetsmiljöarbetet, göra kartläggningar, 

riskbedömningar, ge information om lagstiftning, göra insatser för belastningsproblematik och 

olika mätningar, arbetsanpassning, rehabiliteringsinsatser, medicinska prognoser, 

arbetsskadeutredningar, rådgivning i samband med förändringar, ergonomi, konflikthantering, 
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krisstöd och chefstöd samt hälsofrämjande åtgärder som kostrådgivning samt drog- och 

alkoholrådgivning.  

 

Johansson et al. (2004) beskriver att det statliga stödet drogs in 1992 vilket har gjort att FHV 

blivit helt marknadsorienterad. Samarbetet med facket och skyddsombuden har minskat medan 

kontakt med ledningen och fokus på organisationen istället för på individen ökat. Det har även 

ökat konkurrensen på FHV:s marknad. Författarna beskriver en studie där det framkom att 

FHV fokuserade på medicin och rehabilitering vilket de menar inte täcker företagens behov av 

stöd inom arbetsmiljöfrågor. Författarna menar att ökad kundkontakt och kompetensmässig 

anpassning krävs för mer framgångsrik företagshälsovård. 

 

Byggnads policy om företagshälsovård som vänder sig till dess medlemmar syftar till att beskriva 

de krav som Byggnads ställer på FHV. Att FHV får en mer framträdande roll, särskilt gällande 

förebyggande hälsoarbete, lyfts fram som en framgångsfaktor för att kunna nå mål inom 

byggbranschen gällande att halvera antalet sjukskrivningsdagar- samt olycksfall med koppling 

till arbetet. En förutsättning för att lyckas med detta beskrivs vara att FHV är anpassad efter de 

behov som Byggnads medlemmar har. Därför är det också ett krav från Byggnads håll att FHV 

ska ha god branschkännedom (Svenska byggnadsarbetareförbundet, 2015). 

4.2 Företagshälsovård förr - Bygghälsan 

Bygghälsan var en branschhälsa som inrättades 1968 genom en överenskommelse mellan SAF, 

LO och PTK (Bygghälsan, 1987). Bygghälsan bedrev arbetsmiljöverksamhet och 

företagshälsovård på nationell nivå för företag inom byggbranschen i hela Sverige (Bygghälsans 

broschyr, 1989). Anledningen till att den inrättades var den komplexa strukturen, 

arbetsförhållanden samt arbetsmiljöproblem man såg inom branschen med små, ofta kortvariga 

projekt, tillfälliga anställningar och många olika yrkeskategorier på samma ställe (Bygghälsan, 

1987). Det var en ideell organisation som syftade till att verka för en god arbetsmiljö och bra 

hälsa inom byggbranschen, både reaktivt och preventivt (Bygghälsan, 1972; Bygghälsan, 1987). 

Man menade att arbetet mot en säkrare och mer hälsosam byggbransch bäst uppnåddes genom 

kollektiva bidrag från båda parterna (Bygghälsan, 1972). Dess uppgift var att verka för 

medarbetarnas hälsa, medverka till skapandet av hälsosamma arbetsförhållanden samt identifiera 

samband mellan ohälsa och arbetsmiljö (Bygghälsans broschyr, 1989). De aktiviteter som 

utfördes behandlade områdena olycksprevention, industriell hygien, ergonomi, arbetsmedicin, 

rehabilitering, psykosocial arbetsmiljö samt forskning och utveckling (Bygghälsan, 1987). 
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År 1985 betalades sammanlagt 75 miljoner kronor av cirka 17 000 företag för att deras 200 000 

anställda skulle ha tillgång till Bygghälsans service. 65 000 anställda besökte Bygghälsan under 

året sammanlagt 117 000 gånger (Bygghälsan, 1987). Aktiviteterna inom Bygghälsan 

finansierades dels genom avgifter baserade på de anställdas arbetade timmar per år vilka 

betalades av företagen samt genom bidrag från staten och en viss del forskningsmedel. År 1987 

betalade arbetsgivaren 625 kr per år och heltidsanställd (Bygghälsan, 1987). 

 

Unikt för Bygghälsan var att de sökte upp byggarbetarna vilka erbjöds hälsoundersökningar, 

60 000–70 000 undersökningar per år genomfördes, vilket medförde regelbundna kontakter för 

medarbetarna med individuella hälsoråd samt genererade ett stort statistiskt material som sedan 

kunde användas för att införa förbättringar för medarbetarna. Exempel på sådana områden var 

belastningsbesvär, buller och yrkeseksem. Dessa register var unika även ur en internationell 

synvinkel och har under årens lopp genererat en stor mängd vetenskapliga artiklar (Englund 

och Engholm, 2009). Intressanta frågeställningar var hur människan påverkas av arbetet samt 

anpassning av tekniska lösningar (Bygghälsan, 1972).  

 

Den medicinska personalen var experter på de påfrestningar och risker som fanns på en 

byggarbetsplats samt dess relation till olika ohälsotillstånd (Bygghälsan, 1987). Det utvecklades 

även ett kodsystem för olika typer av yrken och den belastning dessa medförde för individen 

(Bygghälsan, 1972). Avtalet mellan parterna sades upp av arbetsgivarorganisationerna i början 

av 1990-talet då Previa tog över verksamheten och dataregistret med information om cirka 

360 000 individer övertogs av Umeå universitet (Englund och Engholm, 2009). 

4.3 En jämförelse mellan Bygghälsan och dagens företagshälsovård 

I intervjuerna beskrivs Bygghälsan som byggbranschens egen företagshälsovård som 

finansierades genom ett öresuttag per arbetad timme. Bygghälsan erbjöd medicinska tjänster 

som hälsoundersökningar samt tekniska tjänster, till exempel som medverkan vid skyddsrond, 

mätningar och riskbedömningar av olika slag. Bygghälsocentraler fanns på alla större orter men 

på mindre orter och även på större byggarbetsplatser servades medarbetare genom flera bussar 

som färdades mellan olika byggarbetsplatser där byggarbetarna kunde genomgå 

hälsoundersökningar. En styrka som beskrivs är det teamarbete som bedrevs där läkare, 

sjuksköterska, sjukgymnast, ingenjör och psykolog samarbetade. Dessa teamarbeten kunde gälla 

exempelvis om en rapport skulle tas fram gällande ett specifikt område alternativt om en 
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byggnadsarbetare med medicinska problem tog kontakt, kunde en ingenjör åka ut till 

arbetsplatsen för att göra mätningar medan en läkare och sjuksköterska tog hand om 

byggnadsarbetaren. 

 

”På så sätt blev vi också duktiga inom byggbranschen och var väldigt kunniga på byggbranschens risker och 

problemområden.” (Bygghälsan) 

 

Informanten menar att arbetssättet med både individuella hälsoundersökningar, tekniska 

tjänster, rapporter och teamarbete ledde till att Bygghälsan hade hög kompetens gällande 

specifikt byggbranschen. Bygghälsan höll även utbildningar.  

 

En annan styrka som beskrivs är långsiktigheten i arbetet. Bygghälsan hade en överblick över 

hela byggbranschen i och med att resultatet från de hälsoundersökningar som genomfördes 

vartannat år samlades i en databas och senare användes i forskningssammanhang. Numera kan 

ett företag få resultatet från sina hälsoundersökningar men det resultatet samlas inte i någon 

gemensam databas vilket medfört att det inte går att få en överblick över hälsoläget på samma 

sätt som tidigare. Bygghälsan hade även koll på hela byggbranschen genom att de kunde göra 

totala arbetsmiljökartläggningar. En, bland många, som gjordes handlade till exempel om 

belastningar (Bygghälsan, 1977).  

 

En svaghet som nämns hos Bygghälsan var finansieringen. Branschparterna hade en kommitté 

som bestämde vad Bygghälsan skulle inrikta sig på varje år, det var med andra ord inte kunden 

som bestämde vad de ville ha utifrån sin verksamhet utan det var kommittén. Det var även så 

att pengarna kom in oavsett vilket arbete medarbetarna inom Bygghälsan utförde. 

 

”Det var ju lite offentlig sektor över… ja, ska man säga effektiviteten.” (Bygghälsan) 

 

Informanten menar att det inte ställdes så höga krav på produktion. Samma pengar kom in 

oavsett arbetsinsats. Informanten förklarar att kraven på effektivitet är större idag och det är 

informanten positiv till. 

 

I nuläget är det främst hälsoundersökningar men även utbildningar som säljs av FHV till 

byggföretag. I de fall där företag köper tjänster från någon annan än FHV så gäller det 
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utbildningar av olika slag som arbetsmiljöutbildningar och kravutbildningar. Styrkan med FHV 

beskrivs vara förmågan att kunna se till helheten både utifrån medicinska, tekniska och 

psykologiska synvinklar. Det medför att problem som dyker upp kan hanteras från flera olika 

håll samtidigt. Exempelvis om ett ärende inkommer där en medarbetare drabbats av en 

hörselskada kan en ingenjör mäta ljudnivåerna på arbetsplatsen och förklara hur medarbetaren 

ska skydda sig mot hörselskador samtidigt som en läkare kan ge medicinsk hjälp för själva 

hörselskadan.  

 

En utmaning som beskrivs av en informant är att det är svårt att tydligt motivera exakt vad 

företagen vinner på att vara anslutna till en FHV. Och just nyttan med företagshälsovård är 

något som debatterats och undersökts flitigt under årens lopp. Svenskt Näringsliv (2016) påtalar 

vikten av valmöjligheter för företagen att välja arbetsmiljö- och hälsotjänster baserat på 

företagets behov. Organisationen är emot att krav på exempelvis företagshälsovård ska ställas på 

företagen och argumenterar istället för vikten av att det råder fri konkurrens för en mångfald av 

aktörer att utveckla och anpassa tjänster inom området. Hälsoförsäkringar eller privata 

sjukförsäkringar anges som goda exempel på det nya sättet att arbeta med arbetsmiljö- och 

hälsotjänster. Huvudtanken är att samtliga medarbetare omfattas av en försäkring vilket medför 

att de kan kontakta en hälsokoordinator som lotsar medarbetaren till lämplig leverantör av vad 

som behövs. Tanken med försäkringar är att försäkringsgivaren förväntas prioritera 

förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete för att det kommer bli dyrare för försäkringsgivaren 

om försäkringstagare drabbas av ohälsa. Josefson och Kindenberg (2004) varnar dock för att 

externa konsulter som erbjuder en viss del av utbudet (jfr FHV) tappar helhetstänket mellan 

arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.  

 

En avslutande jämförelse mellan Bygghälsan och företagshälsovård i nuläget visar att när 

Bygghälsan fanns kunde en medarbetare ringa dit och beställa en tid. I nuläget är det en chef på 

kundföretaget som godkänner att medarbetaren kontaktar FHV. En av de stora skillnaderna är 

således att kontrollen i allt högre grad gått över från arbetsgivar- och arbetstagarparterna till 

arbetsgivaren. En annan skillnad som nämns är att Bygghälsan fokuserade på individuella 

exponeringar och personlig skyddsutrustning medan det numera fokuseras på gruppnivå med 

fokus på säkerhet och beteende. Kunskapen var heller inte lika stor hos leverantörer när det 

gällde vibrationer och buller som idag vilket medförde att Bygghälsan hade en unik kompetens. 
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Det kan tolkas som att Bygghälsan fyllde ett behov med den kompetens som byggdes upp 

medan detta behov inte ser likadant ut idag. 

 

En förändring som en av informanterna lyfte vid ett flertal gånger under intervjun är att ingen 

vet hur det står till i byggbranschen idag eftersom ingen har någon överblick över helheten. 

Det tillsammans med bilden som framkom på Sveriges Företagshälsors seminarium i februari 

2016 att FHV även förlorat överblicken och kompetensen att exempelvis genomföra den typ 

av mätningar som byggbranschen efterfrågar väcker frågor kring om det finns någon annan 

form av organisation som bättre kan stötta byggbranschen inom arbetsmiljöfrågor. 

 

5 Relationen mellan byggbranschen och företagshälsovården 

I intervjuerna framkommer att de informanter som arbetar inom byggbranschen pratar om 

Arbetsmiljöverket på ett helt annat sätt än de pratar om FHV. Med Arbetsmiljöverket verkar 

det finnas en relation medan byggbranschen inte gärna pratar om FHV som inte verkar finnas 

med i tanken när man pratar arbetsmiljö. FHV menar att byggföretag köper tjänsterna 

hälsoundersökningar, utbildning- och information samt individrelaterade besvär, främst baserat 

på de krav som finns, men även för att ta hand om sin personal. 

 

”De företag som är medvetna förstår ju det men fortfarande är det många företag som ser det endast som en 

belastning. Det kostar pengar och det är ett krav i kollektivavtalet. Men har man mognat något så ser man 

också att det är en vinst genom att vi får tillbaka en sammanställning av de enkätfrågor som medarbetarna 

svarat på.” (Företagshälsovårdspersonal) 

 

Arbetsmiljöinspektören påpekar att kompetens är en viktig arbetsmiljöfråga och just FHV:s 

bristande kompetens och kunskap om byggbranschen upprepas av flera informanter.  

 

”Jag tror det skulle behövas större kompetens hos dem som säljer tjänsten”. (BI) 

 

Informanten menar att byggföretagen inte köper mer än de måste från FHV eftersom de inte 

har kunskap om branschen och att byggföretagen därför upplever att de inte får den hjälp de 

behöver. Schmidt och Sjöström (2015:27) pekar på liknande problematik gällande offentlig 

sektor: ”Det är en vitt spridd uppfattning att det är svårt för FHV att utveckla och sälja tjänster 

inom systematiskt arbetsmiljöarbete eftersom efterfrågan är för svag. Å andra sidan finns en 
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etablerad uppfattning hos kunderna att FHV saknar kompetens i dessa frågor, varför man inte 

beställer sådana tjänster, även i de fall man ser behovet.” Deras studie visade att offentlig sektor 

hade ett behov av kompetensstöd gällande sambanden mellan arbetets utformning, organisering 

och hälsa men att denna kompetens inte fanns hos FHV. I denna studie har dock en av 

informanterna en helt annan syn på FHV än övriga informanter. 

 

”När vi sitter och förhandlar med FHV så har vi egentligen en hel karta. Vad är det vi är ute efter det här 

året? … de har varit en samarbetspartner till oss i många år och kan verksamheten och det är en jättestor 

fördel.” (Arbetsmiljöansvarig) 

 

Även denna informant lyfter vikten av kompetens hos FHV och det är intressant att dennes 

bild av FHV:s kompetens i så stor utsträckning skiljer sig från övriga informanters. Informanten 

representerar ett industrialiserat byggföretag vilket väcker intresse för frågan om olika typer av 

byggföretag har olika syn på företagshälsovård. 

 

6 Sammanfattning 

Syftet med delrapporten var att genom en förundersökning av byggbranschens behov av 

externt stöd samt företagshälsornas branschspecifika kompetens identifiera frågeställningar 

relevanta att studera vidare i kommande del av projektet. Detta utreddes genom följande 

forskningsfrågor: Hur ser byggföretagen på sitt arbetsmiljöarbete samt på sitt behov av stöd? 

Vad är det för skillnad mellan Bygghälsan och dagens företagshälsovård? Hur ser 

företagshälsorna på sin roll och på byggföretagens behov? Hur ser byggföretagen och 

företagshälsorna på varandra? 

 

6.1 Byggbranschens syn på sitt arbetsmiljöarbete och sitt behov av externt stöd 

Byggbranschen beskrevs som en viktig bransch för samhället vilken påverkas av politiska beslut, 

regleras av flertalet lagar och föreskrifter samt har aktiva arbetsgivar- och arbetagar parter (SOU 

2002:115). Byggprocessen karaktäriseras av komplicerade ansvarsförhållanden ofta med flera led 

av underleverantörer. Byggarbetsplatsen är en arbetsplats där flera olika företag vistas samtidigt i 

en fysisk miljö som ständigt förändras i takt med att byggandet fortgår vilket medför att även 

riskerna i arbetsmiljön förändras. Det är i denna kontext behovet av externt stöd inom 

arbetsmiljöområdet undersöks i detta projekt.  
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Informanterna visade inte någon större efterfrågan av externa tjänster inom arbetsmiljöområdet. 

Trots detta framkom några förslag. Små företag bedömdes behöva hjälp från FHV dels gällande 

när någon blev sjukskriven men även för att få ökade kunskaper gällande hur man ska arbeta 

med arbetsmiljö, till exempel att en arbetsmiljöingenjör kom ut till företag och hjälpte till. Ett 

annat önskemål var en kortare arbetsmiljöutbildning som innehöll lyftteknik till alla som jobbar 

inom byggbranschen. Även om efterfrågan på externt stöd inte lyftes av byggbranschen 

tolkades intervjusvaren som att det kunde finnas ett behov som inte var synligt för branschen. 

Fyra områden ringades in som relevanta att studera vidare. Dessa var stora och små företags 

olika förutsättningar, hälsa, psykosocial arbetsmiljö samt kultur. Stora och små företag sågs ha 

olika förutsättningar för satsningar inom arbetsmiljöområdet vilket antogs medföra att behovet 

av externa tjänster var olika och att det därför var viktigt att tjänsteutbudet anpassades till det 

enskilda företaget. Hälsa prioriterades inte i arbetsmiljöarbetet vilket medförde ett intresse av att 

göra en vidare undersökning om hur byggbranschen arbetar med riskförebyggande och 

hälsofrämjande insatser för att kunna dra slutsatser kring om det finns ett behov av externa 

tjänster inom området. Stress lyftes upp som ett stort problem av informanterna men samtidigt 

var insatser för att hantera problemet begränsat och så även inköp av externt stöd. Problemet 

med stress framkom dock inte i statistiken (Samuelson, 2016). Den preliminära slutsatsen att det 

i byggbranschen finns ett behov av externa tjänster för arbetet med den psykosociala 

arbetsmiljön drogs och för att studera det vidare lyftes det som intressant att undersöka varför 

insatser inte genomförs, om tillräcklig kompetens finns samt hur man bör gå till väga för att 

konkretisera denna del av arbetsmiljöarbetet. Det identifierades även ett behov att förändra 

kulturen för att underlätta för en ökad andel kvinnor i branschen vilket sågs som en del i att 

bemöta den förväntade kommande bristen på arbetskraft.  

6.2 Skillnad mellan Bygghälsan och dagens företagshälsovård 

Företagshälsovård är sedan år 1992 en marknadsorienterad bransch som konkurrerar på en 

öppen marknad (Johansson et al., 2004). I nuläget finns i Sverige ungefär 150 företagshälsor 

med sammanlagt cirka 4 000 medarbetare (Sveriges företagshälsor, 2015). FHV lyfter upp att de 

har en unik kompetens gällande dess helhetssyn på samspelet mellan arbetsmiljö och hälsa och 

detta arbetar de med genom en bred palett av olika kompetenser inom arbetsorganisation, 

yrkeshygien, ergonomi, rehabilitering, beteendevetenskap, medicin och teknik (Josefsson och 

Kindenberg, 2004). FHV:s kompetens har dock ifrågasatts och Johansson et al. (2004) menar 

att det krävs en kompetensmässig anpassning för att skapa en mer framgångsrik FHV. 
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Kompetens anpassad till byggbranschen fanns förut hos Bygghälsan, byggbranschens egen 

företagshälsovård vilket var en ideell organisation vilken arbetsgivar- och arbetstagarnas parter 

avtalade om (Bygghälsan, 1972; Bygghälsan, 1987; Englund och Engholm, 2009). Bygghälsans 

uppgift var att medverka till skapandet av hälsosamma arbetsförhållanden och att identifiera 

samband mellan ohälsa och arbetsmiljö (Bygghälsans broschyr, 1989). 

 

Bygghälsans styrkor var enligt informanterna att personer med olika kompetenser samarbetade i 

team med individuella hälsoundersökningar, tekniska tjänster och rapporter vilket resulterade i 

hög kompetens specifikt gällande byggbranschen. Arbetet var även långsiktigt vilket beskrevs 

som ännu en styrka där det fanns en överblick över branschen som helhet. De svagheter 

informanterna lyfte var finansieringen och effektiviteten där en kommitté, inte en kund, 

bestämde vad som skulle genomföras under året och kraven på produktion var låga. FHV:s 

styrka beskrevs vara det helhetsperspektiv där flera olika kompetenser samarbetade som 

informanterna även använde för att beskriva Bygghälsan. Skillnaden beskrevs dock vara att 

FHV har en bristande kompetens gällande just byggbranschen till skillnad från Bygghälsan. En 

utmaning för FHV är även att motivera för företagen varför det är lönsamt att anlita dem. 

Andra skillnader som framkom var att kontrollen för kontakten med FHV övergått från 

arbetsmarknadens parter till arbetsgivaren. Bygghälsans unika kompetens beskrevs även i 

relation till att byggföretagen generellt sett hade lägre kunskaper i arbetsmiljöfrågor jämfört 

med hur det är idag vilket tyder på att behovet inte ser likadant ut nu som det gjorde på 

Bygghälsans tid. 

6.3 Företagshälsornas syn på sin roll och på byggföretagens behov 

Företagshälsorna ser sig själva som ett stöd för att hjälpa företag både att förebygga och 

undanröja risker samt för att utveckla och främja god hälsa på arbetsplatsen (Josefsson och 

Kindenberg, 2004). Hälsoundersökningar och utbildningar visade sig vara de tjänster som FHV 

sålde till byggföretagen. Men de vill sälja mer riskbedömningar baserat på de krav som finns i 

föreskrifter som exempelvis buller, vibrationer och kemikalier men även för att FHV ser ett 

behov av att förebygga risker. En annan tjänst som FHV skulle vilja sälja är 

branschundersökningar där de får titta på branschen i sin helhet till skillnad för att göra 

undersökningar på enskilda företag.  
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6.4 Byggbranschens och företagshälsornas syn på varandra 

Eftersom en del av projektet innefattar en eftersträvan av ökad samverkan mellan 

byggbranschen och företagshälsovården samt även andra lämpliga aktörer var det relevant att 

undersöka de olika branschernas syn på varandra. Intervjuerna visade att byggbranschen inte 

pratade om FHV som en partner gällande sin arbetsmiljö utan var mer benägna att nämna 

Arbetsmiljöverket. Informanterna lyfte upp att de upplevde en bristande kompetens och 

kunskap om branschen från FHV:s sida. Svaren från en informant skiljde sig dock från övriga 

informanter genom den positiva bild av FHV:s kompetens som lyftes fram där FHV beskrevs 

ha hög kompetens gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det som skiljde informanten från 

övriga informanter var att denne arbetade på ett industrialiserat byggföretag vilket väckte frågor 

gällande om relationen till FHV skiljde sig åt beroende på vilken typ av byggföretag som 

avsågs.  
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