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Abstract 
In collaboration with NCC, a study has been made. The study´s intention is to investigate the 
reason why the subcontractors don´t always follow NCC´s public order and safety rules. The 
study also explores how the attitude to the rules of the subcontractors changes, depending on 
how the rules are followed by the employees on each project. It will also cover how 
subcontractors act when employees put themselves or others at risk at workplaces. 
 
A comprehensive literature study has been made, where relevant material has been used to 
expand the knowledge and to function as the foundation for a quantitative method. 
Information was collected through email contact with the subcontractors contact persons and 
in the two surveys where the supervisors of NCC and subcontractors participated. 
 
Suggestions for measures have been discussed based on the result and comparison with the 
literature. These suggestions may help NCC to continue to create a better working 
environment and improve the work against their vison. 
 
In the study, it is clear that there are many factors that influence the attitude towards the 
public order and safety rules of the subcontractors. Furthermore the cooperation between all 
the parties that are involved at the workplaces needs to improve, in order to achieve a safe and 
secure working environment. 
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Sammanfattning 
I samarbete med NCC har en studie utförts, där syftet är att undersöka orsaken till varför 
underentreprenörerna inte alltid följer de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. Studien 
berör även hur inställningen till reglerna ändras hos underentreprenörerna beroende på hur de 
följs av medarbetarna på respektive projekt. Dessutom undersöks hur ofta 
underentreprenörerna agerar när medarbetare utsätter sig själv eller andra för fara på 
arbetsplatserna. 
 
En omfattande litteraturstudie har utförts där relevant material har använts för att bredda 
kunskapen samt för att verka som underlag till en kvantitativ metod. Information har samlats 
in genom mailkontakt med underentreprenörernas kontaktpersoner, samt i två 
enkätundersökningar där NCC:s arbetsledare och underentreprenörer har deltagit. 
 
Efter analys av resultatet och jämförelser med litteraturstudien har åtgärdsförslag diskuterats 
fram. Förslagen kan leda till att NCC kan fortsätta skapa en bättre arbetsmiljö samt förbättra 
arbetet mot deras nollvision. 
 
I studien konstateras att det finns många faktorer som påverkar inställningen till de allmänna 
ordnings- och skyddsreglerna hos underentreprenörerna. En faktor är hur reglerna följs av 
NCC:s arbetsledare på arbetsplatserna. Vidare bör samverkan förbättras mellan alla de parter 
som är verksamma på arbetsplatsen, för att uppnå en trygg och säker arbetsmiljö. 
 
 
Nyckelord: Arbetsmiljö, attityd, underentreprenörer, allmänna ordnings- och skyddsregler, 
arbetssjukdomar, arbetsolyckor. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras nulägesbeskrivningar inom byggsektorn och NCC för att ge en 
inblick i ämnet. Kapitlet redogör även studiens mål och syfte, vilka frågeställningar som ska 
besvaras samt de avgränsningar som har gjorts för att precisera studien. 
 

1.1 Arbetsolyckor och arbetssjukdomar 
Byggbranschen är en av de mest drabbade branscherna i Sverige när det handlar om 
arbetsolyckor och dödsfall. Enligt Byggnadsarbetaren (2015) minskade arbetsolyckorna inom 
byggbranschen från 3366 olyckor år 2013 till 3117 olyckor år 2014. Byggbranschen ligger 
trots nedgång av antalet arbetsolyckor över genomsnittet, där antalet anmälda arbetsolycksfall 
per 1000 arbetande leder till minst en frånvarodag. När antalet dödsolyckor granskas ligger 
byggbranschen inte heller bra till, då statistik från Arbetsmiljöverket visar att byggbranschen 
ligger i topp med elva dödsolyckor under 2013. Dock visar statistiken över arbetssjukdomar 
att antalet insjukna minskar. 
 

1.2 NCC 
NCC (2017a) arbetar för en nollvision mot olyckor på arbetsplatserna. För att nå den uppsatta 
visionen så är arbetsmiljö och säkra arbetsplatser områden med stort fokus. Varje år anordnar 
NCC (2017b) Awareness Day på byggarbetsplatserna, där de verksamma diskuterar 
arbetsmiljö och säkra arbetsplatser men även där attityder och beteenden uppmärksammas. I 
artikeln Arbetsolyckorna ökar – och minskar (2015) nämns det att sedan NCC införde sin 
nollvision, har antalet olyckor minskat med 50 procent sedan 2011, hos de som är verksamma 
på arbetsplatserna, enligt färsk summering från företaget. 
 
Två viktiga verktyg som NCC arbetar med för att nå en bättre säkerhetskultur är Tysta boken 
och idén Time Out.  NCC beskriver (NCC 2014) hur tysta boken är uppbyggd samt hur den 
påverkat byggsektorn. Tysta boken är ett koncept om säkerhet som tagits fram av NCC och är 
nu åtkomlig för många i den svenska byggsektorn. Boken når ut till alla oavsett 
landstillhörighet och språk samt ger en oerhört bra möjlighet att visa branschgemenskap i den 
viktiga säkerhetsfrågan. Tysta boken är liten i formatet och får därför plats i en ficka. Den är 
utformad med endast bilder som är lätta att förstå vilka demonstrerar hur moment ska 
genomföras på ett säkert sätt på arbetsplatserna. Tysta bokens primära målgrupp är 
underentreprenörer men är även lämplig för egen personal. Visualisering av säkra 
arbetsmoment genom bilder har uppvisat sig vara mycket effektfullt.  
 
Enligt NCC (NCC 2016) handlar konceptet Time Out om att inte vara rädd för att ta ställning, 
personligt ansvar för säkerheten på arbetsplatserna samt att stoppa arbetet vid en osäker 
situation. Idén går ut på att personen ska reagera, ingripa, kontakta chef och direkt ta Time 
Out. Genom att alltid stödja personer som reagerar och vidtar åtgärder vid situationer som ger 
ett intryck av fara, vill NCC utveckla en pålitlig och öppen kultur om säkerhet på 
arbetsplatserna, NCC (u.å.). 
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Enligt Jozef Zupancic1 på NCC följs inte alltid reglerna av underentreprenörerna ute på 
NCC:s arbetsplatser. Trots ett bra arbetsmiljöarbete och att informationen om ordnings- och 
skyddsreglerna har skickats ut i förväg, förekommer det att arbetarna kommer till projekten 
utan sin skyddsutrustning trots den utskickade informationen. 
 

1.3 Allmänna ordnings- och skyddsregler 
De allmänna ordnings- och skyddsreglerna är de regler som gäller generellt på arbetsplatserna 
och innefattar bland annat personlig skyddsutrustning, samverkan för en säker arbetsplats, 
kompetens, närvaroregistrering samt skyddsanordningar. På arbetsplatserna är det främst 
användandet av den personliga skyddsutrustningen som påvisar brister, framförallt 
användandet av hjälm och varselkläder. Varselkläders syfte är att synliggöra arbetarna ute på 
arbetsplatserna för att förhindra att olyckor och ohälsa uppstår. Hjälm tillsammans med 
varselkläderna är därmed viktiga i den personliga skyddsutrustningen. 
 

1.4 Uppdraget 
Examensarbetet skrivs för NCC i samarbete med Jozef Zupancic, som är arbetsmiljöingenjör 
hos NCC för området building Väst. NCC vill utreda orsaken till varför underentreprenörerna 
inte följer NCC:s allmänna ordnings- och skyddsregler ute på deras arbetsplatser.  
 

1.5 Mål och syfte 
Övergripande målet med studien är att lokalisera vart det brister gällande NCC:s allmänna 
ordnings- och skyddsregler med underentreprenörer i fokus. Beroende på om och vart 
problemet upptäcks, ska studien mynna ut i åtgärdsförslag. Syftet med studien är att (1) 
undersöka orsaken till varför underentreprenörerna inte alltid följer de allmänna ordnings- och 
skyddsreglerna. Studien berör även (2) hur inställningen till reglerna ändras hos 
underentreprenörerna beroende på hur de följs av medarbetarna på respektive projekt. 
Dessutom (3) undersöks hur ofta underentreprenörerna agerar när medarbetare utsätter sig 
själv eller andra för fara på arbetsplatserna. Vidare undersöker studien om det finns någon 
skillnad på attityderna mellan äldre och yngre.  
  

                                                 
1 Jozef Zupancic Arbetsmiljöingenjör NCC, möte den 1 december 2016. 
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1.6 Frågeställningar 
1. Vad är orsaken till att underentreprenörerna inte följer de allmänna ordnings- och 

skyddsreglerna ute på arbetsplatserna? 

2. Ändras inställningen till reglerna hos underentreprenörerna beroende på hur de följs 
av medarbetarna på respektive projekt? 

3. Hur ofta agerar underentreprenörerna när medarbetare utsätter sig själv eller andra 
för risk på arbetsplatserna? 

 

1.7 Avgränsningar 
Studien inriktar sig på attityder hos underentreprenörer inom bostadsproduktion hos NCC. 
Ordet attityd i denna studie innebär i korthet, personers förhållningssätt och inställning till 
arbetsmiljön och de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. Studien berör inte inhyrd 
personal eller de särskilda ordnings- och skyddsreglerna. Undersökta befattningar är NCC:s 
arbetsledare, underentreprenörer samt underentreprenörernas kontaktpersoner, det vill säga att 
resterande inblandade i projekten inte undersöks. 
 
Undersökningen är vald att avgränsas till jämförelse mellan två olika projekt i ungefär samma 
storleksordning och är i produktionsskedet.  
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1.8 Begreppsordlista 
AFS:    Arbetsmiljöverkets författningssamling 
 
AML:    Arbetsmiljölagen 
 
AMP:   Arbetsmiljöplan 
 
AL:    Arbetsledare 
 
BAS-P:  Byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering. BAS- P ska 

samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje 
skede av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl 
byggskedet som brukandet av byggnaden samt ta fram en AMP. 

 
BAS-U:  Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, ska samordna arbetet på 

arbetsplatsen och ta över efter BAS-P och arbeta in AMP i byggskedet. 
 
BI:   Sveriges Byggindustrier 
 
Informationsfilm: En film gällande de regler som gäller på NCC:s arbetsplatser. 
 
Personalliggare: Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare 

konkurrensförhållanden inom branschen. 
 
PC: Platschef 
 
SO:  Skyddsombud är en facklig ombudsman som ska företräda de 

verksamma i arbetsmiljöfrågor. 
 
Skyddsrond:  Innebär att arbetsplatsen kontrolleras för att upptäcka eventuella risker 

så att åtgärder kan vidtas för att förhindra olyckor och ohälsa. 
 
UE:  Underentreprenör. Benämningen på en hantverkargrupp som är inköpta 

för att utföra en viss typ av arbete på en byggarbetsplats. Till exempel 
elektriker. 
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2 Metod 
Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet för hur litteraturstudien, enkätundersökningen samt 
mailkontakten har genomförts och har sedan använts för att komma fram till denna studies 
slutsatser. 
 

2.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien har Arbetsmiljölagen (AML) och Byggnads- och anläggningsföreskriften 
studerats (AFS 1999:3). Detta för att få en bra förståelse över de lagar och regler som ska 
följas inom byggbranschen. Litteratur som är relevant för undersökningen har valts och 
sammanfattats i kapitel 3. Förutsättningar. 
 
NCC:s ordnings- och skyddsregler (2012b) har studerats för att vidare undersöka hur dessa 
följs på arbetsplatserna och likaså vilka konsekvenser som gäller vid förseelser mot ordnings- 
och skyddsreglerna. NCC:s  arbetsmiljökrav på deras UE har behandlats för att se vilka krav 
som ställs på UE. Efter bearbetning har väsentlig information valts ut för att kunna dra 
jämförelser med enkätundersökningen som har genomförts i studien. 
 
I studien har material från litteraturstudien använts som underlag i utformningen av enkäten. I 
diskussionen har jämförelser mellan litteraturen och resultatet från undersökningen 
genomförts. 
 

2.2 Enkätundersökning 
En kvantitativ metod valdes och har utförts med hjälp av en enkätundersökning för att 
undersöka frågeställningarna i studien. Metoden valdes för att få ett brett svarsunderlag och 
möjliggöra att samband mellan svaren kan utläsas. Kylén (2004) beskriver att meningsfull 
statistik och personers tankesätt samt värderingar kan tas fram genom en enkätundersökning. 
En fördel med metoden är att den inte är lika tidskrävande jämfört med intervjuer och leder 
till att fler kan delta i undersökningen. En nackdel med enkätundersökningen är att inga 
följdfrågor kan ställas. Därför har frågorna bearbetats noggrant för att försöka undvika 
följdfrågeproblematiken. 
 
Två olika enkäter har utarbetats varav en riktats till arbetsledarna (AL) och en till 
underentreprenörerna (UE), se bilaga 1 och bilaga 2. Enkätfrågorna är kopplade till varandra 
men vinklade olika beroende på vem som besvarat enkäten. Frågorna är uppbyggda så att 
svarsalternativen besvaras genom kryssalternativ. I enkäten förekommer enstaka 
svarsalternativ där deltagaren själv har haft möjlighet att utveckla sitt svar. För att få en hög 
svarsfrekvens enligt Kylén (2004), har enkäterna delats ut och samlats in på de två projekten. 
 
Metodvalet ansågs mest lämpligt för att få en större förståelse för hur personers 
attityder/inställningar påverkar arbetsmiljön ute på arbetsplatserna och för att vidare kunna 
utreda problemen från AL:s och UE:s perspektiv. 
 
Utifrån de 60 personer som deltagit, är tio personer AL från NCC respektive 50 personer UE 
från olika yrkesområden. Enkätsvaren har ställts samman, där varje projekt, AL och varje UE 
har bearbetats separat. Resultaten har därefter sammanställts gemensamt, för att möjliggöra 
jämförelser och analyser mellan dessa. Sammanställningen har förts in i diagram för att lättare 
kunna kombinera de olika delarna och presenteras i figurer. Majoriteten av diagrammen 
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redovisas i en procentfördelning. På frågor där deltagaren haft möjlighet att kryssa i mer än ett 
svarsalternativ eller inte behövt svara på frågan visas resultatet i antal. 
 
I rapporten innehåller en del diagram ytterligare resultat gällande deltagarnas olika 
åldersintervall. Åldern har studerats vid sidan av diagrammen för att undersöka samband 
mellan uppfattning och handling inom arbetsmiljö. 
 

2.3 Mailkontakt 
För att ytterligare undersöka frågeställningarna har mailkontakt skapats med de 
kontaktpersoner vars UE deltagit i enkätundersökningen, se bilaga 3. De frågor som ställts 
berör arbetsmiljön och innefattar rutiner kring informationsdelning och uppföljningar samt 
förbättringsförslag till företaget i fråga och NCC. 
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3 Förutsättningar 
Detta kapitel ska ge en förståelse för studiens uppbyggnad och ger bland annat en inblick i 
lagar och regler både i lagstiftningen och hur de tillämpas hos NCC. 
 

3.1 Lagar och regler 
På Arbetsmiljöupplysningen (u.å.) redogörs syftet med AML och dess huvudsakliga gränser 
för arbetsmiljön på arbetsplatserna. Målet med lagen är att skapa en god arbetsmiljö, samt 
förhindra att olyckor och ohälsa förekommer i arbetet. Arbetsmiljöverket är den myndighet 
som i detalj ska ta fram det som berör arbetsmiljön. Detta har resulterat i föreskrifter som 
definierar vad som till exempel gäller i olika ämnen, verksamhetsområden eller hjälpmedel. 
Syftet med föreskrifterna är att skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. 
 

 Arbetsmiljölagen 3.1.1
AML ska skapa en säker och trygg arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige. Lagen är direkt 
straffbar vid överträdelse och innehåller regler om samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Nedanstående textstycke är refererat till kap 2 och kap 3 (SFS 1977:1160). 
 
I AML beskrivs att personlig skyddsutrustning ska användas om det inte finns tillförlitligt 
skydd mot sjukdom eller olyckor. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att utrustningen finns 
tillgänglig. En samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska finnas för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. Vidare beskrivs att arbetsgivaren ska informera arbetstagaren 
om vilka risker som kan uppstå i samband med arbetet samt att arbetstagaren får en god 
uppfattning om de förhållanden som drivs under arbetet. Arbetsgivaren ska även se till att 
arbetstagaren har rätt utbildning och fått tillräckliga instruktioner för att få tillträda områden 
med risk för fara. Arbetstagaren ska åtgärda det som krävs för att nå en god arbetsmiljö, 
genom att följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar som krävs.  
Arbetsledningen ska direkt meddelas om något arbete innebär allvarlig fara för hälsa eller liv, 
om inte personen i fråga kan förhindra faran. Vid mindre bra bemötande av arbetsledningen 
ska SO kontaktas.  
 

3.2 Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) 
Den viktigaste föreskriften i byggbranschen redogör att skyddshjälm med hakrem samt 
skyddsskor med spiktrampsskydd och skyddståhätta ska användas om det inte är helt 
uppenbart att det inte är nödvändigt. Detta återges i 71 § i Byggnads- och anläggningsarbetets 
föreskrift (AFS 1999:3). Personlig utrustning ska i övrigt användas när det erfordras. 
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3.3 NCC:s ordnings- och skyddsregler 
NCC:s ordnings- och skyddsregler (2012b) är ett dokument som innehåller de regler som 
gäller på alla arbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och är en del av 
AMP, se bilaga 4. Reglerna kan kompletteras för specifika arbetsplatser. Alla som är 
verksamma på arbetsplatserna ska ha tagit del av ordnings- och skyddsreglerna och kvitterat 
dessa vid inskrivningen. Dokumentet innehåller information om bland annat den personliga 
skyddsutrustning som alltid ska användas, samverkan för en säker arbetsplats, 
skyddsanordningar, olycksfall/tillbud samt tillägg för UE. 
 
Dokumentet NCC:s ordnings- och skyddsregler innehåller även ett dokument om 
konsekvenser vid förseelser av ordnings- och skyddsregler som tillämpas vid avvikelser från 
antingen ordnings- och skyddsreglerna eller de kompletterande reglerna. I första hand ska en 
muntlig tillsägelse ges och därefter följs aktivitetsordningen (se bilaga 4) för egen personal 
eller extern personal (UE) i dokumentet. Följden av att en person som efter en första varning 
bryter mot någon av reglerna kan leda till avstängning. 
 
För UE som är verksamma på NCC:s arbetsplatser finns ett kompletterande dokument, 
Arbetsmiljökrav på underentreprenörer (2012a) som gäller tillsammans med ordnings- och 
skyddsreglerna. Detta är ett komplement till gällande lagstiftning, myndigheters föreskrifter, 
avtal med mera, som styr arbetsmiljöarbetet. De kompletterande arbetsmiljökraven behandlar 
vad som gäller mellan NCC och UE på respektive arbetsplats. En säkerhetsintroduktion ska 
alltid genomgås innan uppstartat arbete, där både ordnings- och skyddsregler samt risker 
diskuteras. UE:s deltagande i skyddsronder sker generellt enligt överenskommelse mellan 
parterna.  Den som företräder UE ska delta när NCC:s arbetsledning uppmanar till detta. 
Respektive UE ska se till att nödvändig skyddsutrustning finns tillgänglig och används. En 
UE som inte följer en eller flera regler kan omgående avvisas från arbetsplatsen och bli 
betalningsskyldig genom ett vite på 10 000 kronor. 
 

3.4 Ansvar hos arbetsgivare och arbetstagare 
Arbetsmiljöverket (2016) föreskriver hur arbetsmiljöansvaret ska utföras på 
byggarbetsplatser. Reglerna i byggplatsdirektivet bygger på att reglerna gäller inom hela EU 
men kan variera beroende på olika typer av tillägg mellan länderna. För att nå en trygg och 
säker arbetsplats krävs en bra planering som arbetsgivaren alltid har ansvar för. 
 
Arbetsgivare har ett ständigt arbetsmiljöansvar för sin egen arbetsstyrka. Det är viktigt att alla 
vet vem som ska kontaktas i olika situationer, vem som är ansvarig för arbetsmiljön och vem 
de ska vända sig till när frågor uppstår. Arbetsgivaren ska med hjälp av skyddsombud (SO) 
och anställda ta fram rutiner för att trygga en säker arbetsmiljö samt utföra de åtgärder som 
krävs för att hindra att arbetstagarna råkar ut för ohälsa eller olycksfall. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) är det grundläggande arbetet som består av att undersöka, bedöma 
risker, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Riskbedömningar ska tas fram för arbeten där 
risker påverkar den egna personalen och när det berör både egna och andras arbetstagare. 
Riskbedömningarna ska även beskriva hur riskerna kan förebyggas. Det är arbetsgivarens 
ansvar att se till att arbetstagaren får de instruktioner som behövs för att kunna förebygga 
riskerna och att en arbetsmiljöplan (AMP) presenteras för den egna personalen. Detta återges i 
2 § och 8-10 § i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
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 Entreprenad 3.4.1
Lundqvist (2016) beskriver att flera arbetsgivare kan ha ansvar för arbetsmiljön och Siöcrona 
(2008) redogör att arbetsgivaren hos UE har SAM- ansvar för sina anställda, oavsett var de 
anställda arbetar. Entreprenaden ansvarar även för arbetsledningen och beslutar vilka arbetare 
som ska utföra ett arbete.  
 

3.5 Arbetsmiljö 
Nedanstående avsnitt beskriver bland annat hur arbetsmiljön ska upprättas generellt på 
arbetsplatserna. 
 

 Arbetsmiljöplan 3.5.1
En AMP ska upprättas innan en byggarbetsplats etableras. Enligt 12 a § i byggnads- och 
anläggningsarbetets föreskrift (AFS 1999:3) innehåller en AMP de allmänna och de särskilda 
ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen samt beskrivningar av organisation för 
arbetsmiljöarbetet. 17 § i byggnads- och anläggningsarbetets föreskrift (AFS 1999:3) redogör 
att UE ska skicka in sina riskbedömningar så att BAS-U kan införa och uppdatera dessa i 
AMP. 
 

 En säker arbetsplats 3.5.2
Med arbetet ”En säker arbetsplats” som Sveriges Byggindustrier (2017) driver, vill de 
understryka att brister som uppkommer gällande säkerheten på arbetsplatser är helt 
oacceptabelt, brister som i sin tur kan leda till att medarbetare skadas eller mister sina liv. 
Arbetet ska leda mot en nollvison gällande olyckor. För att förebygga och avstyra olyckor 
handlar arbetet om att: 

• Bredda kompetensen och kunskaperna gällande säkerhetsfrågorna 
• Se till att attityderna till säkerhetsfrågorna hos ledningen i företagen och arbetstagarna 

förbättras 
• Se till att säkerhetsfrågorna når ut till byggbranschen på bred front 

Alla på arbetsplatsen måste medverka i säkerhetsarbetet för att skapa säkra arbetsplatser 
genom att: 

• Tänka på sitt eget ansvar och ta arbetsmiljöansvaret seriöst, förstå att man även 
skyddar andra genom att skydda sig själv 

• Följa ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen och använda fastställda 
skyddsanordningar samt obligatorisk skyddsutrustning 

• Inte ta några genvägar i sitt arbete som kan leda till att säkerheten påverkas negativt 
• Om brister uppstår på arbetet ska arbetsledningen underrättas så att felen kan åtgärdas 

omgående 
• Påminna andra kollegor att arbeta säkert på arbetsplatsen 
• Värdesätta SO:s skyddsarbete på arbetsplatsen 
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 Bristfällig arbetsmiljökunskap hos unga 3.5.3
Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2012) presenterar att under perioden 2008-2011 
inträffades 6000 olycksfall. Tolv procent av de som drabbades var högst 24 år gamla. Orsaken 
till detta kan grunda sig i att det finns otillräckliga arbetsmiljökunskaper på yrkesutbildningar 
och praktik. Detta kan vara en bidragande faktor till att unga är en majoritet gällande ohälsa 
och olycksfall samt att 2/3-delar är i behov av att utöka sina kunskaper kring arbetsmiljö. 
Många agerar utan att tänka till först, och därmed skyddar de sig inte mot de risker som finns. 
Många unga arbetare har bristande kunskap om de problem som ligger till grund för frekvent 
förekommande ohälsa som de kan drabbas av på grund av exponering av damm, buller och 
dåliga arbetsställningar. 
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3.6 Människans attityd och inställning i grupp 
Nilsson (1993) beskriver att människan uppskattar och trivs att vara i grupp och influeras av 
andra människors attityder och beteenden. Människan märker inte själv när denne influeras av 
andra eftersom det är en naturlig del i livet att vara i grupp, då människan nästan alltid 
befinner sig i grupp eller runt omkring dem. Undermedvetet vill personer vara del av en grupp 
för att uppnå ett syfte och en trygghet i samhället och livet. Människan kan påverkas negativt 
ifall en grupp inte fungerar. Normer och attityder skapas i olika grupper och oavsett vilken 
roll en person har i gruppen så kommer personen influeras av gruppens normer och attityder. 
Generellt är det mest troligt att människan håller kvar vid sina tankar och åsikter men för att 
passa in i en viss grupp kan den påverkas av kulturen som gruppen bygger på. 
 
Vidare beskriver Nilsson (1993) att återkoppling är en viktig faktor för både ökad förståelse 
och förbättrade relationer i en grupp. Författaren menar att den viktigaste formen av 
återkoppling är att ge beröm och uppskattning, värdera en människas beteende samt på ett 
positivt sätt påvisa till exempel en bra prestation eller hur en specifik situation har hanterats. 
Författaren förklarar vidare att dålig återkoppling kan skapa osäkerhet och leda till 
ineffektivitet i gruppen. 
 
För att fungera bättre i gamla och nya grupper förklarar Nilsson (1993) att gamla 
beteendemönster måste arbetas bort och förmågan att ta in nya måste förbättras. I 
utvecklingen av nya attityder betonas hur viktigt det är att personligen och i grupp aktivt 
delta. I en effektiv inlärning både individuellt och i gruppsammanhang behövs en större 
motivation till varför en attityd ska förändras. Att påpeka att någonting är viktigt kommer i sig 
inte att förändra ett beteende under en längre tid utan mer temporärt. 
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4 Resultat 
Detta kapitel består till största del av enkätundersökningen, där två olika enkäter har delats ut 
och samlats in på två olika projekt hos NCC, vilka har valts att benämnas som projekt 1 
respektive projekt 2. Enkäten som delats ut till UE har besvarats av totalt 50 personer, varav 
30 personer från projekt 2 och 20 personer från projekt 1. I den andra enkäten som givits ut 
till AL har det samlats in totalt tio stycken enkäter, fem från respektive projekt.  
 

4.1 NCC:s upphandling av underentreprenörer 
Enligt Mattias Andersson2 inleds inköpsprocessen med att NCC kontaktar de UE som de vill 
ska delta i upphandlingen innan en förfrågan skickas ut. Mellan en till tre veckor räknas det på 
anbudet och därefter nollställs anbuden som inköparen jämför med sitt underlag. Sedan kallas 
en eller flera in till ett fysiskt möte och i vissa fall sker det på telefon. Upphandlingen kan ske 
direkt på det fysiska mötet men även göras vid ett senare tillfälle. Efter upphandling tas ett 
kontrakt fram. Här är arbetet klart men inköparen kan även vara delaktig i startmötet med UE 
på arbetsplatsen eller vid kontraktsfrågor. Inköparens roll kommer in igen vid slutskedet när 
utvärderingar görs. 
 
Alla förfrågningar innehåller ett obligatoriskt dokument med de allmänna ordnings- och 
skyddsregler som gäller för projekten.  UE läser inte alltid igenom detta och det behandlas 
inte heller till punkt och pricka på det fysiska mötet. När upphandlingen sker med tidigare 
känd UE brukar ofta frasen ”ni vet vad vi har för krav” förekomma, men vid nya regler sker 
förtydliganden. Vid de fysiska mötena är det platschefen (PC) tillsammans med inköparen 
som informerar om de allmänna ordnings- och skyddsregler som kommer att gälla på 
arbetsplatsen. Därefter är det NCC:s AL och projektledare som kontrollerar att reglerna följs. 
UE har skyldighet att veta vad som gäller och följa detta. 
 

4.2 Inskrivning av nya underentreprenörer på studerade projekt 
Av de två projekt som har granskats i studien, har projekt 1 ingen specifik person som tar 
hand om inskrivningen utan den person som är tillgänglig för stunden tar hand om de UE som 
kommer till projektet första gången. På projekt 2 finns det en anställd som har till uppgift att 
ta hand om inskrivningen, som går till på följande sätt 3. Inledningsvis ska UE fylla i NCC:s 
formulär Kvittens arbetsplatsintroduktion, samtidigt som deras ID06-kort registreras i 
systemet Infobric. Vidare tas kopior på deras yrkesbevis och kompetensintyg som sätts in i 
NCC:s arbetsmiljöpärm. Därefter får UE läsa NCC:s ordnings- och skyddsregler. En kontroll 
görs på deras hjälmar för att se till att de har visir, hakband (3- eller 4punkts) samt 
hörselskydd. Kontroll görs även så att UE har varselkläder på sig. Efter dessa steg granskas 
formulären som fyllts i för att se att allt är ifyllt korrekt. Vidare meddelas de nya som skrivit 
in sig att de ska registrera sina kort i personalliggaren. Efter dessa moment tar AL över. 
 

                                                 
2 Mattias Andersson Inköpschef NCC, telefonsamtal den 2 januari 2017.  

3 Marie Hagelskytt Ansvarar för inskrivning på projekt 2 NCC, mail den 15 mars 2017.  
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4.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen tolkas i text och redovisas i figurerna 1-15. 
 

 Ålder 4.3.1
Figur 1 visar att hos de som besvarat enkäterna ligger majoriteten mellan intervallet 25-35 års 
ålder. Undersökningen har dock behandlat alla åldersintervall som fanns angivna.  
 

 
Figur 1. Ålder 

 

 Regler 4.3.2
Undersökningen visar att majoriteten av UE vet vilka regler som gäller på arbetsplatsen, 
enligt figur 2.  
 

 
Figur 2. Vetskap om de allmänna ordnings- och skyddsreglerna 
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I figur 3 visar undersökningen att majoriteten av AL visar upp de skriftliga ordnings- och 
skyddsreglerna. Resterande tillvägagångssätt varierar mycket från person till person och för 
varje projekt. En AL som kryssade i alternativet Annat, kommenterade: ”För UE som varit 
hos NCC innan tar jag det muntligt. För helt nya UE tar jag alla tre punkterna”. Här har 
personerna som besvarat frågan haft möjlighet att kryssa i fler alternativ. 
 

 
Figur 3. Presentationssätt vid inskrivningen 
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Att presentera de allmänna ordnings- och skyddsreglerna skriftligt är det presentationssätt 
som är mest förekommande när UE får kännedom om vilka regler som gäller på arbetsplatsen. 
Återstående alternativ skiljer sig mycket för hur varje projekt presenterar reglerna och hur 
stort antal som informerats, detta kan utläsas i figur 4. En UE från projekt 1 som kryssade i 
alternativet Annat,  kommenterade: ”Har inte tagit del av någon info”. X-axeln anger på de 
olika sätt UE fick reda på informationen om de allmänna ordnings- och skyddsreglerna på 
projektet och Y-axeln visar fördelningen mellan de olika svarsalternativen. Här har 
personerna som besvarat frågan haft möjlighet att kryssa i fler alternativ. 
 

 
Figur 4. UE:s kännedom om de allmänna ordnings- och skyddsreglerna på projektet 
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Av de UE som ansåg att något var svårt att förstå och ta till sig, var informationen från deras 
chef samt NCC:s informationsfilm mest komplexa, detta redogörs i figur 5. X-axeln anger de 
olika sätt UE kunde få reda på informationen om de allmänna ordnings- och skyddsreglerna 
på projektet och Y-axeln visar fördelningen mellan de olika svarsalternativen. Här har 
personerna som besvarat frågan haft möjlighet att kryssa i fler alternativ. 
 

 
Figur 5. Alternativ som var svåra att förstå och ta till sig 

 
I figur 6 visar undersökningen att majoriten av UE får tillräcklig information om de allmänna 
ordnings- och skyddsreglerna ifrån deras kontaktpersoner innan de kommer till ett nytt 
projekt. En person som svarade nej på frågan kommenterade följande: ”Gör egen utvärdering 
av arbetet plus eventuella föreskrifter. Chefen vet inget. Ingen information”.  
 

 
Figur 6. Tillräcklig information från sin chef  
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I figur 7 redogörs att enligt enkätundersökningen var de vanligaste anledningarna till att UE 
inte följt en eller flera regler Slarv, Tyckte att det var onödigt, Tidsbrist och Hindrade 
utförandet av arbetet. För AL var de vanligaste anledningarna Hindrade utförandet av arbetet 
och Slarv. Med hjälp av undersökningen har det studerats vid sidan av diagrammet i vilka 
åldrar det är vanligast att regler inte följs. Majoriteten av de som slarvat är mellan 25-35 år. 
Mest förekommande åldersintervallen där anledningen var Hindrade utförandet av arbetet är 
mellan 25-35 år och därefter 36-50 år. Åldersintervallerna 25-35 år och yngre än 25 år  är de 
mest förkommande åldrarna när regler inte följts på grund av tidsbrist och att det var onödigt. 
En UE som kryssade i alternativet Annat, kommenterade: ”För att hakbandet är efterblivet”. 
En AL kommenterade: ”Lathet”. X-axeln anger anledningarna till varför AL eller UE inte 
följt en eller flera regler och Y-axeln visar fördelningen mellan de olika svarsalternativen. Här 
har personerna som besvarat frågan haft möjlighet att kryssa i fler alternativ. 
 

 
Figur 7. Orsak till att UE/AL inte följt reglerna 
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Enligt figur 8 klargörs det att i undersökningen var det vanligare att UE varit med i en olycka 
jämfört med AL. Det  vanligaste anledningarna till att UE varit med i en olycka var på grund 
av Oordning på arbetsplatsen, Slarv och Tidsbrist. För de få AL som varit med i en olycka 
orsakades det av Slarv, Lathet och Oordning på arbetsplatsen. Med hjälp av undersökningen 
har det studerats vid sidan av diagrammet i vilka åldrar det är vanligast att olyckor har 
förekommit. Majoriteten av de UE som varit med i en olycka på grund av slarv, tidsbrist eller 
oordning på arbetsplatsen, är främst mellan 25-35 års ålder men även hos de som är yngre än 
25 år. Alla AL som besvarat frågan, är mellan 36-50 år. En UE som kryssade i alternativet 
Annat, kommenterade: ”Inte sett pga skyddsglasögonen”. X-axeln anger anledningarna till 
varför AL eller UE varit med i en olycka och Y-axeln visar fördelningen mellan de olika 
svarsalternativen. Här har personerna som besvarat frågan haft möjlighet att kryssa i fler 
alternativ. 
 

 
Figur 8. Orsak till olycka när UE/AL inte följt reglerna 
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Majoriteten anser att det finns skillnad i engagemang mellan nya och erfarna UE på 
arbetsplatserna, vilket kan utläsas i figur 9. Med hjälp av undersökningen har det studerats vid 
sidan av diagrammet hur varje åldersintervall har besvarat frågan. Oavsett ålder hos de 
tillfrågade AL har flertalet svarat ja på frågan. Hos de UE som anser att skillnader 
förekommer är majoriteten i de två lägre åldersintervallen. UE från de två övre intervallen 
upplever att skillnader inte existerar. Två personer valde att inte svara på frågan utan 
kommenterade: ”Vet ej”.  
 

 
Figur 9. Skillnad på engagemang 

 
I Figur 10 redogörs att AL upplever att de inte behöver påminna UE ofta. Resultatet stämmer 
bra överens i jämförelse med hur UE upplever detta. X-axeln anger olika svarsalternativ där 
1= Aldrig och 5= Alltid och Y-axeln visar den procentuella fördelningen på svarsalternativen. 
  

 
Figur 10. Påminnelse 
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 Förbättringar hos underentreprenörer och arbetsledare 4.3.3
Majoriteten av UE är nöjda med NCC:s AL ute på arbetsplatserna, vilket kan utläsas i figur 
11. De som svarade ja på frågan kommenterade följande: ”Hålla reglerna själva”. ”De borde 
vara mer ute på bygget”. ”Inte bara vara på kontoret”. ”Vara hårdare med reglerna”. 
”Sluta röka på ställningen”. ”Ge fan i att tillåta rökning på intäkt ställning och se till att 
följa de regler som finns”.  
 

 
Figur 11. Förbättring hos AL 

 
I figur 12 redogörs att alla AL anser att UE kan bli bättre gällande de allmänna ordnings- och 
skyddsreglerna ute på arbetsplatserna. Kommentarerna om vilka förbättringar som kan göras 
av UE är sammanfattningsvis: ”Att följa skyddsreglerna bättre och därmed vara noggrannare 
med varselkläder, glasögon, hakrem, handskar och hjälm”. ”Sluta med att komma på 
ursäkter till varför man slarvar med reglerna”. ”Hålla reda på sitt material och städa efter 
sig och vara förberedda innan de kommer till projektet”. En annan person gav en kommentar: 
”De UE som är slarvigast kanske AL bryr sig mindre om på grund av att de är på projekten 
under en kortare tid”.  
 

 
Figur 12. Förbättring hos UE 
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 Anpassning till de allmänna ordnings- och skyddsreglerna vid en ny 4.3.4
arbetsplats 

På frågan om UE och AL anpassar sig till de allmänna ordnings- och skyddsreglerna beroende 
på hur deras medarbetare/AL gör på olika projekt visar figur 13 att majoriteten tillhör den 
övre skalan. Med hjälp av undersökningen har det studerats vid sidan av diagrammet hur varje 
åldersintervall har svarat på frågan och det finns ingen tydlig koppling mellan åldern och hur 
personer anpassar sig till en ny arbetsplats. X-axeln anger olika svarsalternativ där 1= Aldrig 
och 5= Alltid och Y-axeln visar den procentuella fördelningen på svarsalternativen. 
 

 
Figur 13. Anpassning till reglerna vid ny arbetsplats 

 

 Skyddsronder 4.3.5
Figur 14 visar att UE bör delta oftare i skyddsronder enligt AL, vilket stärks i diagrammet 
som visar att UE sällan deltar i skyddsronderna. I samband med frågan kommenterades även 
följande: ”Sköter de sig så behöver de inte vara med, annars så ofta det behövs”. ”Alla kan 
inte delta samtidigt men vid behov tycker jag att de kan gå med, däremot är det bra om de tar 
del av protokollet”. X-axeln anger olika svarsalternativ där 1= Aldrig och 5= Alltid och Y-
axeln visar den procentuella fördelningen på svarsalternativen. 
 

 
Figur 14. Skyddsronder 
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 Agerande vid avvikelser  4.3.6
Figur 15 visar att resultatet varierar mellan AL och UE, där AL nästintill alltid agerar vid 
upptäckt av avvikelser och UE:s agerande är väldigt varierat över den givna skalan. X-axeln 
anger olika svarsalternativ där 1= Aldrig och 5= Alltid och Y-axeln visar den procentuella 
fördelningen på svarsalternativen. 
 

 
Figur 15. Agerande vid avvikelser 
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4.4 Kontaktpersoner 
Frågorna som ställdes till UE:s kontaktpersoner i mailkontakten återfinns i bilaga 3. Första 
frågan undersökte om kontaktpersonerna har någon rutin de följer gällande 
informationsdelning av NCC:s information, angående företagets allmänna ordnings- och 
skyddsregler. Dessa regler ska presenterats innan UE kommer till projektet. Utifrån svaren 
kan ett samband utläsas där alla förutsätter att det finns en rutin på arbetsplatsen och att 
arbetarna tilldelas den information som behövs vid inskrivningen. En kontaktperson har sedan 
tidigare en rutin att tillsammans med arbetarna gå igenom informationen muntligt innan de 
börjar arbeta på projekteten. 
 
Utifrån de svar som mottagits anser majoriteten att deras företag har en god rutin. En av 
kontaktpersonerna anser att det är bäst när UE får informationen i pappersform ute på 
projekten och att detta sedan kvitteras. Ingen av kontaktpersonerna tar för givet att deras 
anställda vet vilka regler som gäller för olika arbetsplatser. De ska dock veta grunderna och 
följa de regler som kvitteras vid inskrivningen, eftersom reglerna skiljer sig på respektive 
arbetsplats på grund av olika förutsättningar. Ibland kontrollerar kontaktpersonerna om nya 
regler har införts. Samtliga kontaktpersoner tycker att det är mycket viktigt att alla deras 
anställda följer de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. 
 
Företagens delaktighet av att göra uppföljningar hos deras anställda varierar alltifrån 
platsbesök veckovis, varje dag på deras kontor, när tiden räcker till samt genom telefonsamtal. 
Uppföljningar görs för att säkerställa kvalitén och säkerheten hos deras anställda.  Ett företag 
som deltog i undersökningen angav att de har uppföljning via de möten som hålls mellan UE:s 
företag och NCC. Där finns det möjlighet för båda parterna att ge förbättringsförslag. Ett 
förslag som tagits upp är att de vill att sina arbetare oftare ska delta i skyddsronderna. 
 
I sista frågan undersöktes ifall det finns något som kontaktpersonerna tycker att NCC kan 
förbättra från sin sida, som kan leda till att de allmänna ordnings- och skyddsreglerna följs 
bättre ute på arbetsplatserna. Ett förslag som framkom hos flera var att NCC:s personal kan 
förändra sitt beteende ute på projekten genom att till exempel säga ”hej” när de är ute och går 
på arbetsplatsen. Detta kan leda till en bättre social miljö och möjligheten att få feedback 
direkt ifrån AL/PC om det finns några bekymmer, enligt en av de tillfrågade. Ett annat förslag 
är att NCC ska bli bättre på att föregå med gott exempel på alla deras arbetsplatser och inte 
bara på vissa. Dessutom att AL först och främst måste följa reglerna själva innan de kan 
anmärka på andras beteende. Här gavs uttrycket ”Man lever som man lär”. Ytterligare förslag 
är att vid nya regler, ska dessa kommuniceras ut i tid till alla UE. Ett exempel gavs, att när det 
infördes nya regler om glasögon och hakrem skulle alla NCC:s UE köpa in detta samtidigt i 
hela landet. Detta resulterade i att det snabbt tog slut hos leverantören och blev därmed svårt 
att köpa in. Flera kommenterade att NCC:s allmänna ordnings- och skyddsregler måste 
anpassas efter olika yrken eftersom de generella kraven sällan fungerar i verkligheten. Ett 
exempel som togs upp var yrkesmannen som befinner sig i ett pålschakt och en annan som 
slutmonterar beslag inne eller ligger i ett badrumsskåp och kopplar rör i en lägenhet, har olika 
förutsättningar att kunna tillämpa reglerna. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten från litteraturstudien, kontaktpersonerna samt 
enkätundersökningen. Diskussionen är indelad i de huvudfrågor som besvarats i 
enkätundersökningen. Det kan konstateras att det finns många faktorer som påverkar för att 
uppnå en trygg och säker arbetsmiljö. 
 
Vet du vilka allmänna ordnings- och skyddsregler som gäller för denna arbetsplats? 
Sex procent av de UE som besvarade enkäten påstår att de inte vet vilka regler som gäller på 
respektive arbetsplats (se Figur 2). Projekt 2 har till skillnad från projekt 1, en anställd som 
har hand om inskrivningen. Trots detta visar undersökningen att fyra av de sex procenten är 
från projekt 2. Förklaringen till detta kan grunda sig i hur mottagliga UE är vid 
informationsdelningen. Eftersom projekt 1 har ett väldigt varierat tillvägagångssätt gällande 
inskrivningen, kan avsaknad av en fast rutin vara ytterligare en orsak. I grund och botten 
handlar det om hur mottagliga och villiga UE är att ta till sig informationen. Det NCC kan 
göra är att fastställa en rutin som ska gälla oavsett projekt, som minimerar risken att 
information till UE uteblir.  Genom detta uppfyller NCC sitt samordningsansvar där de ska se 
till att arbetstagaren får de instruktioner som behövs för att kunna delta i arbetsmiljöarbetet 
och följa de regler som gäller. Som nämnts ovan måste UE vara mottagliga eftersom ett 
ansvar finns hos dem att ta reda på de regler som gäller på arbetsplatsen enligt AML. Ett 
åtgärdsförslag kan vara att införa kontrollfrågor som UE ska besvara efter kvittensen av 
reglerna för att kontrollera att UE har tagit till sig och förstått innehållet. 
 
På vilket/vilka sätt presenterar AL de allmänna ordnings- och skyddsreglerna samt på 
vilket/vilka sätt får UE kännedom om dessa när de kommer till projekten? 
Majoriteten av AL har svarat att de presenterar de allmänna ordnings- och skyddsreglerna 
skriftligt till de nya som anländer till projekten (se figur 3). Detta är också något som 
kontaktpersonerna förväntar sig av NCC när UE kommer till projekten. 
 
Trots den fasta rutinen angående inskrivningen på projekt 2, uppger en del UE att de inte fått 
informationen skriftligt och en del har fått se en informationsfilm trots att detta inte finns 
tillgängligt på arbetsplatsen (se Figur 4). Frågan som ställts kan ha tolkats fel och därmed 
medfört svar som behandlat NCC-projekt generellt och inte projekten i fråga som undersökts i 
studien. Även om undersökningen visar att en del UE uppgivit att de inte fått informationen 
skriftligt är det högst troligt att detta inte stämmer, eftersom ingen får tillträda området förrän 
reglerna har kvitterats. Om studien utgår ifrån svaren bör NCC som nämnts ovan, fastställa en 
rutin och vara konsekventa oavsett projekt. Detta eftersom presentationssätten skiljer sig 
betydligt, enligt undersökningen. Dessutom kan NCC redan vid upphandlingen i 
kontraktshandlingarna betona vikten än mer om sina ordnings- och skyddsregler som 
förhoppningsvis kan leda till att kontaktpersonerna i sin tur förmedlar reglerna i större 
utsträckning till sina anställda. I AML står det att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har 
rätt utbildning och fått tillräckliga instruktioner för att få tillträda områden där det finns risk 
för ohälsa eller olycksfall.  
 
Får UE tillräcklig information om de allmänna ordnings- och skyddsreglerna från sin chef 
samt kontinuerlig uppföljning? 
Majoriteten av UE anser att de får tillräcklig information från sin chef, innan de kommer till 
ett nytt projekt (se Figur 6). Som nämnts ovan förväntar sig flertalet av kontaktpersonerna att 
NCC ger den information som UE behöver när de anländer. Därför har de flesta ingen rutin 
kring detta.  
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Svaren antyder att uppföljningen varierar hos de tillfrågade kontaktpersonerna, både hur de 
görs och hur ofta. För att förbättra arbetsmiljöarbetet bör en mer kontinuerlig uppföljning hos 
UE utföras av kontaktpersonerna. Kontaktpersonerna bör dessutom ta ett större ansvar för 
informationsdelning av relevant material i kontraktshandlingarna till deras arbetare för att 
säkerställa att en god arbetsmiljö kan uppnås, vilket kan sättas i samband med avsnitt 3.1.1 
Arbetsmiljölagen.  
 
Orsaker till att AL och UE inte följt en eller flera regler 
När AL eller UE inte följt en eller flera regler var de vanligaste orsakerna enligt dem ”Slarv” 
och ”Hindrade utförandet av arbetet”. Majoriteten av dessa är i åldrarna 25-35 år. Orsakerna 
”Tyckte att det var onödigt” samt ”Tidsbrist” var vanligast enligt de som är 25-35 år och 
yngre än 25 år (se Figur 7). Slutsatsen är att det är vanligare hos de yngre att reglerna inte 
alltid följs. Ett samband mellan detta och resultatet kring engagemang, visar att det finns 
skillnader mellan nya och erfarna UE (se Figur 9). Nya arbetare är ofta yngre. Tidigare studier 
visar att yngre och oerfarna inte har tillräcklig kunskap om regler och saknar förståelse för de 
konsekvenser som kan uppstå (Arbetsmiljöverket 2012). När reglerna inte följts på grund av 
att det hindrat utförandet av arbetet så har personen ifråga oavsett ålder, aktivt valt att inte 
använda utrustningen. Detta kan bero på att det kan bli en omvänd effekt av nyttjandet av 
utrustningen och därmed leda till en olycka. Till exempel skyddsglasögon som immar igen 
vid ett moment eller användandet av hjälm inomhus som gör det besvärligt i trånga 
utrymmen. 
 
Trots att alla som är aktiva i projekt ska följa de ordnings- och skyddsregler som gäller, finns 
det undantag som kan härledas i AFS 1999:3. I AFS 1999:3 står det att skyddsutrustning inte 
behövs användas när det är uppenbart obehövligt, medan i NCC:s ordnings- och skyddsregler 
finns det inte några sådana undantag. Detta kan därför vara en förklaring till varför vissa 
regler inte följts av AL och UE eftersom det inte fungerar i praktiken men på pappret. Detta 
stärks av den information som tagits emot ifrån kontaktpersonerna där de betonat att 
skyddsutrustning ibland kan förhindra arbetet i vissa moment och att det bör ses över. 
Anledningen till att personlig utrustning alltid ska användas hos NCC är på grund av allt som 
kan inträffa när personer förflyttar sig mellan olika moment eller byggnader på arbetsområdet 
och som kan leda till olycksfall eller ohälsa. 
 
När UE eller AL varit med i en olycka där regler inte följts, är de gemensamma nämnda 
orsakerna ”Slarv” och ”Oordning på arbetsplatsen” (se Figur 8). För UE är ”Tidsbrist” 
också en anledning. Slarv och oordning hör troligtvis ihop med tidsbristen, men tiden på 
projekten kommer inte att bli längre. Därför bör medvetenheten ökas hos NCC gällande vart 
standarden ska sättas och hur den ska bevaras på projekten redan från start. Dessutom 
uppmana till bättre ordning och reda hos arbetarna, vilket kan bidra till att medarbetare tar 
efter beteendet och förhoppningsvis blir av med slarv och oordning på arbetsplatsen. 
Ytterligare en anledning till att en AL varit med i en olycka var på grund av ”Lathet”. Alla 
måste därför vara medvetna om att ens agerande kan förutom sig själv, utsätta andra för 
risker. 
 
Påminnelser om de allmänna ordnings- och skyddsreglerna hos AL och UE 
Undersökningen visar att AL:s och UE:s svar överensstämmer med varandra gällande 
påminnelser (se Figur 10). Eftersom det fortfarande slarvas med reglerna på arbetsplatserna 
bör det läggas en större vikt och uppmärksamhet gällande påminnelser för att skapa en bättre 
och säkrare arbetsmiljö. 
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Förbättringar hos UE, utifrån AL:s perspektiv  
Studien visar att alla AL anser att det finns förbättringsområden hos UE gällande de allmänna 
ordnings- och skyddsreglerna (se Figur 12). Ett stort förbättringsområde innefattar den 
personliga skyddsutrustningen, framförallt användandet av hjälm och varselkläder som 
redogörs i avsnitt 1.3 Allmänna ordnings- och skyddsregler. AL anser dessutom att UE ska 
sluta med ursäkter och bortförklaringar till varför reglerna inte följs. Som tidigare nämnts 
finns skillnader mellan NCC:s egna ordnings- och skyddsregler och AFS 1999:3 och därför 
kan även skillnader finnas mellan olika företags allmänna ordnings- och skyddsregler. Detta 
kan vara en anledning till varför det slarvas med reglerna hos UE, eftersom UE arbetar hos 
olika företag med olika krav på användandet av den personliga utrustningen. 
 
Människan har svårt att ändra sitt beteendemönster och beteendet måste bearbetas för att ta till 
sig nya rutiner. För en effektiv inlärning både individuellt och i grupp behövs en större 
motivation till varför en attityd ska förändras (Nilsson 1993). Detta kan vara svårt att uppnå 
för en UE som arbetar på olika företag med olika tillhörande regler att förhålla sig till. Något 
som kan bidra till en ökad motivation är återkoppling som innebär att värdera en människas 
beteende och påvisa till exempel en bra prestation. På så sätt kan förståelsen ökas och 
människan kan då fås att fortsätta med det önskade beteendet. Detta är något AL kan tillämpa 
mer i sitt arbete för att uppmuntra till nya rutiner hos UE. Det kan leda till att UE blir mer 
motiverade och deras attityd till reglerna kan förbättras. 
 
I många fall saknas förståelsen till varför reglerna ska tillämpas, vilket tydligt märks hos 
yngre och oerfarna som jobbar inom byggbranschen. Tidigare undersökning visar att 2/3-delar 
är i behov av att utöka sina kunskaper om arbetsmiljö, eftersom många agerar först och tänker 
sen och inte är medvetna om konsekvenserna (Arbetsmiljöverket 2012). Därför kan det vara 
viktigt att NCC arbetar vidare med att fortsätta betona vikten av arbetsmiljön hos de yngre 
och oerfarna. Med ökad kunskap kan deras motivation till att följa reglerna ökas, vilket kan 
jämföras med BI:s arbete mot en säker arbetsplats (Sveriges Byggindustrier 2017). BI arbetar 
med att bredda kompetensen och kunskaperna gällande säkerhetsfrågorna. När avvikelser 
sker, där medarbetare utsätter sig själv eller andra för risk på arbetsplatserna, bör NCC vara 
mer tydliga med att förklara anledningen till att avvikelsen uppkommit och varför den ska 
åtgärdas. På så sätt kan informationen tas med i det fortsatta arbetet, framförallt hos de yngre 
och oerfarna. 

I AML står det att arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och åtgärda det som krävs 
för att nå en god arbetsmiljö. Detta genom att följa givna föreskrifter och använda de 
skyddsanordningar som krävs. För att uppnå detta bör ett större krav och ansvar ligga hos UE, 
genom att vara mer förberedda på vad som gäller på arbetsplatsen innan de kommer till 
projektet.  
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Förbättringar hos AL, utifrån UE:s perspektiv 
Enligt studien anser både UE och deras kontaktpersoner att AL ska vara mer konsekventa i 
sitt eget följande av ordnings- och skyddsreglerna och vara hårdare i tillsägelserna mot UE 
när reglerna inte följs (se Figur 11 och i avsnitt 4.2 Kontaktpersoner). Kontaktpersonerna 
anser även att AL:s attityd ute på arbetsplatserna kan förbättras, som kan leda till en bättre 
social miljö och ge förutsättning till feedback ute på projekten. Eftersom AL företräder NCC 
är deras uppträdande viktigt eftersom människan omedvetet influeras av andra när vi arbetar i 
grupp. Normer och attityder skapas i grupper och oavsett vilken roll en person har i gruppen 
så kommer individen påverkas av dessa (Nilsson 1993) vilket kan sättas i relation mellan AL 
och UE. En bra relation är viktigt eftersom människan trivs att vara i grupp och när en grupp 
inte fungerar påverkas människan negativt.   
 
För att uppnå en bättre relation mellan AL och UE är ett åtgärdsförslag att oavsett NCC-
projekt ska AL vara mer konsekventa i sitt arbete med de allmänna ordnings- och 
skyddsreglerna för att attityden till reglerna hos alla i projektet ska bli enhetlig. Detta stärks i 
BI:s arbete om attityder till säkerhetsfrågorna ute på projekten (Sveriges Byggindustrier 
2017). För att uppfylla UE:s förslag gällande hårdare tillsägelser, är ett åtgärdsförslag att NCC 
ska ställa högre krav på att samtliga AL utan några undantag ska utföra tillsägelser. Detta 
leder till att inga undantag kan göras och tankesättet kring ens eget arbetsmiljöansvar 
förtydligas. Genom att skydda sig själv, skyddas även andra, vilket även BI arbetar med att 
förmedla ut. 
 
Anpassning till de allmänna ordnings- och skyddsreglerna vid en ny arbetsplats 
En fråga gällande hur AL och UE anpassar sitt följande av reglerna beroende på hur deras 
medarbetare/AL förhåller sig till dessa, kan ha tolkats olika. Det som menas är att på ett 
projekt där alla följt reglerna på grund av att kravet varit högt och att en person där ifrån 
sedan kommer till ett annat projekt där kraven är lägre. Tar personen i fråga efter ett sämre 
beteende, vilket motsvarar svarsalternativ 5, eller fortsätter personen följa samma höga krav 
som tidigare, vilket motsvarar svarsalternativ 1? 
 
Det kan därför finnas en felkälla att de som besvarat enkäten kan ha tolkat frågan annorlunda 
än vad som menas genom att den svarande aldrig anpassar sig efter andra och därför svarar 
svarsalternativ 1 som står för ”aldrig”. Studien utgår från att alla har tolkat frågan på det 
efterfrågade sättet och visar att majoriteten anpassar sig efter hur andra följer de allmänna 
ordnings- och skyddsreglerna (se Figur 13). Som nämnts tidigare, anpassas och influeras 
människan omedvetet av andra i gruppen. För att förhindra att personer anpassar sig efter hur 
andra agerar och därmed sänker sig till en lägre nivå på projekten, bör NCC förtydliga kraven 
som först och främst ska sättas på sina egna tjänstemän. Detta genom att tjänstemännen 
medvetet sätter standarden för vad som gäller hos NCC så att alla får en tydligare bild av vad 
NCC står för och att det inte kan uppkomma oklarheter. En kontaktperson som deltog i 
undersökningen uttryckte sig ”Man lever som man lär”. 
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Skyddsronder 
Hos NCC ingår skyddsronder som en del i deras säkerhetsarbete och utförs ute på projekten 
för att säkerställa arbetsmiljön och upptäcka eventuella brister. Vid de tillfällen UE ska delta 
sker detta generellt genom en överenskommelse mellan parterna och den som representerar 
UE ska delta när NCC:s arbetsledning uppmanar till detta. Studien visar att majoriteten av de 
tillfrågade AL på projekten vill öka deltagandet av UE vid behov och att UE åtminstone ska ta 
del av protokollet efter varje rond (se Figur 14). Eftersom projekten är i en ständig föränderlig 
process är det bra att alla är uppdaterade om vad som är aktuellt för tillfället och vad som 
kommer härnäst. Frekvensen på hur ofta UE deltar i skyddsronderna är mycket låg i 
jämförelse med hur många skyddsronder som genomförs, enligt svaren från undersökningen. 
Anledningen kan vara brist på engagemang, tidsbrist men även att möjligheten inte ges. 
Endast den person som är utvald att representera UE ska vara med i skyddsronder. Personen i 
fråga kan till exempel vara en yrkesarbetare eller någon som har rollen som ledande montör 
eller AL åt UE. Detta kan bidra till att de UE som inte blivit utvalda att representera UE inte 
känner något engagemang eftersom det inte ligger under deras ansvar och planerar således 
inte sin arbetstid efter det. 
 
NCC har för närvarande inte stort fokus på att öka deltagandet av UE i skyddsronder. För att 
öka deltagandet bör NCC se över rutinen och kraven gällande skyddsronderna. Om fler UE 
deltar oftare kan fler åtgärder upptäckas eftersom UE kan ha andra perspektiv på brister i 
säkerhetsarbetet som annars inte hade observerats. Detta kan göras genom fler 
överenskommelser där inte endast den person som är utvald representant deltar utan även 
övriga UE är inkluderade i skyddsronderna och att NCC ser till att inte enbart representanten 
deltar. Kontaktpersonerna ser gärna att deras arbetare deltar mer i ronderna. Ytterligare ett 
förslag för att alla UE ska ges möjligheten att delta är att införa ett krav i AMP. Dessutom bör 
NCC införa i ordnings- och skyddsreglerna att minst två UE ska delta och genom ett 
rotationsschema ge alla möjligheten till ett deltagande. Ett annat åtgärdsförslag för att få UE 
mer uppmärksamma och insatta i vad som tas upp i skyddsronderna på arbetsplatserna är att 
se över rutinen hur protokollet kan tas del av utav UE. Oavsett om UE deltagit i skyddsronden 
eller inte ska de vara medvetna om vad som behövs åtgärdas och vad som är aktuellt. Ett 
förslag är att ha utvärdering i lämpliga veckointervall tillsammans med UE, vilket kan leda till 
att UE blir uppdaterade och delaktiga. 
 
Ett större deltagande av UE kan bidra till större förståelse och att alla blir kontinuerligt 
påminda om de allmänna ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen. 
 
Agerande vid avvikelser, där medarbetare utsätter sig själv eller andra för risk på 
arbetsplatserna 
Sedan NCC lade mer fokus på arbetsmiljö och säkra arbetsplatser samt införde sin nollvision 
har antalet arbetsolyckor minskat med 50 procent, men fortfarande är byggbranschen en av de 
mest drabbade branscherna i Sverige. Resultatet från undersökningen påvisar att NCC:s egen 
personal är bra på att agera vid avvikelser som kan leda till olycksfall eller ohälsa på 
arbetsplatserna, jämfört med UE, där resultatet tydligt visar att det finns stora 
förbättringsområden (se Figur 15). En orsak kan vara att UE inte arbetar permanent hos NCC 
och är därmed inte lika insatta i NCC:s koncept Time Out, eftersom de arbetar åt olika företag 
som skiljer sig i sitt arbetsmiljöarbete. Förutom att enbart nämna Time Out i ordnings- och 
skyddsreglerna bör NCC berätta mer om konceptet till UE vid inskrivningen och se till att de 
blir lika insatta som NCC:s egen personal.  På så sätt vet alla hur de ska agera vid avvikelser 
oavsett ifall de arbetar där en kortare eller längre period. Ett annat bra hjälpmedel som i 
dagsläget används är Tysta boken. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar utifrån de slutsatser som framförts i 
undersökningen. Till varje fråga ges åtgärdsförslag som även sammanställts i kapitel 7. 
Åtgärdsförslag och fortsatt undersökning. 
 

6.1 Svar på frågeställningar 
Vad är orsaken till att underentreprenörerna inte följer de allmänna ordnings- och 
skyddsreglerna ute på arbetsplatserna?  
 
Det har framkommit flertalet orsaker till varför reglerna inte alltid följs av UE. En av de 
orsaker som framkommit under studien är att NCC inte alltid själva är konsekventa i sitt eget 
följande av de arbetsmiljöregler som alla förväntas att följa och som NCC själva har tagit 
fram. Andra bidragande faktorer som framkommit är avsaknaden av en fast rutin gällande 
inskrivningen, att den personliga utrustningen ibland kan hindra utförandet av vissa 
arbetsmoment samt att UE inte är tillräckligt insatta i arbetsmiljöarbetet. Ytterligare en orsak 
kan vara att yngre och oerfarna inte har tillräcklig kunskap om reglerna och saknar därför 
förståelse för de konsekvenser som kan uppstå. 
 
NCC bör från början sätta en högre och tydligare standard på sina projekt och ställa tydligare 
krav på sina anställda att de ska vara mer konsekventa i såväl agerandet vid sina tillsägelser 
som i följandet av arbetsplatsens regler. Detta leder till att UE lättare kan ta till sig de krav 
som ställs och agera utefter det. På så sätt kan projekten bli av med problemen som orsakas av 
slarv och oordning. Är det ordning och reda från start ökar chansen att det förblir så. För att 
säkerställa att alla tagit del av de regler som gäller på respektive arbetsplats bör NCC 
fastställa en rutin vid inskrivningen som ska genomföras oavsett vem som presenterar 
informationen. Kontrollfrågor ska besvaras av UE efter kvittensen av reglerna för att 
kontrollera att UE har tagit till sig och förstått innehållet. Med denna rutin ska inte några 
regler kunna misstolkas och på så sätt skapar NCC goda förutsättningar för UE:s deltagande i 
arbetsmiljöarbetet samt får en bättre insyn i NCC:s arbete mot en säkrare arbetsplats, där 
bland annat konceptet Time Out ska presenteras. I grund och botten handlar det dock om hur 
mottagliga och villiga UE är att ta till sig informationen och delta i arbetsmiljöarbetet. Ett 
större ansvar kan därför tas av UE och attityden till reglerna kan förbättras. 
 
För att ytterligare öka delaktighet och medvetenhet hos UE i arbetsmiljöarbetet bör även 
arbetet med skyddsronder förbättras. Genom att NCC ställer krav i AMP, tar med i ordnings- 
och skyddsreglerna att minst två UE ska delta i skyddsronderna och tar fram rotationsscheman 
samt utvärdering i lämpliga veckointervall.  
 
Ändras inställningen till reglerna hos underentreprenörerna beroende på hur de följs av 
medarbetarna på respektive projekt? 
 
Studien visar att risken är mycket stor att UE influeras av andras beteenden gällande de 
allmänna ordnings- och skyddsreglerna. När UE anländer till projekten måste de få en tydlig 
bild av vad som gäller på NCC:s arbetsplatser. Detta genom att NCC ställer högre och 
tydligare krav på sina egna tjänstemän att de medvetet sätter den standard som ska speglas av 
hela NCC, vilket leder till att det goda beteendet efterlevs. 
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Hur ofta agerar underentreprenörerna när medarbetare utsätter sig själv eller andra för risk 
på arbetsplatserna? 
 
Studien visar att UE inte agerar i så stor utsträckning som NCC:s AL vid avvikelser på 
arbetsplatserna. För att öka UE:s agerande kan ett införande av en mer genomgående 
introduktion om konceptet Time Out bidra till att de får en större förståelse och blir lika 
insatta som NCC:s egen personal i konceptet. 
 

7 Åtgärdsförslag och fortsatt undersökning 
I detta kapitel presenteras förslag till åtgärder och fortsatt undersökning. Generellt bör 
samverkan förbättras mellan alla de parter som är verksamma på arbetsplatsen, för att uppnå 
en trygg och säker arbetsmiljö. 
 

7.1 Åtgärdsförslag till NCC 
• Sätta en högre och tydligare standard på alla projekt från början genom att först ställa 

krav på NCC:s egna tjänstemän som ska följa och vara konsekventa i såväl agerandet 
vid tillsägelser och användandet av arbetsplatsens regler. 

• Ta fram en rutin för hur inskrivningen för varje projekt på NCC ska genomföras. 

• Införa kontrollfrågor vid inskrivningen. 

• Införa krav i AMP att minst två UE ska delta i skyddsronderna och detta ska även 
framgå i arbetsplatsens ordnings- och skyddsregler. Ett kompletterande 
rotationsschema bör även upprättas. 

• Tillämpa utvärdering i lämpliga intervall av skyddsronderna tillsammans med UE. 

 

7.2 Åtgärdsförslag till underentreprenörernas företag  
• Förse den dokumenterade informationen som presenteras vid upphandlingen vidare till 

deras anställda som den berör.  

• Kontinuerlig uppföljning med sina anställda som arbetar på olika projekt.  

 

7.3 Åtgärdsförslag till underentreprenörerna 
• Upprätthålla ett gott arbetsmiljöbeteende och vara konsekvent i att alltid rätta sig efter 

arbetsplatsernas regler. 

• Ta ett större ansvar i arbetsmiljöarbetet. 
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7.4 Fortsatt undersökning 
Förslag till fortsatt undersökning är att granska fler projekt för att ytterligare upptäcka 
eventuella skillnader i inskrivningen samt hur standarden med arbetsmiljöarbetet ser ut för 
olika projekt. Detta för att få ett mer tillförlitligt resultat och upptäcka fler skillnader. 
Använda en kvalitativ metod här istället, som skulle kunna ge ett mer djupgående resultat, där 
det ges möjlighet till följdfrågor. 
 
Förslagsvis kan anledningen till varför NCC:s egna tjänstemän inte alltid följer de regler som 
finns undersökas samt försöka hitta lösningar för att öka medvetenheten hos de anställda.  
 
Ytterligare förslag till fortsatt undersökning är att få in fler åsikter av UE och dess 
kontaktpersoner för att få ännu större insikt från deras perspektiv. 
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Bilaga 1. Enkätundersökning till arbetsledare 
Enkätundersökningens syfte är att ta reda på vart i ledet det brister angående de allmänna ordnings-och 
skyddsreglerna ute på arbetsplatserna, så att åtgärder kan tas fram för att kunna förbättra arbetsmiljön. 

 

Kryssa i din ålder under rätt intervall. 

Yngre än 25 ⃝ 25-35 ⃝        36-50 ⃝                  Äldre än 50 ⃝ 

 

Fråga 1: På vilket/vilka sätt presenterar du de allmänna ordnings-och skyddsreglerna när UE kommer till 
projekten? 

NCC:s infofilm ⃝   Visar upp de skriftliga allmänna ordnings-och skyddsreglerna ⃝    

Muntlig genomgång på arbetsplatsen ⃝                  Annat:____________________________________ 

 

Fråga 2: Om du någon gång inte följt en eller flera regler, vad/vilka var i så fall orsaken? 

Slarv ⃝        Tyckte att det var onödigt ⃝        Tidsbrist ⃝            Tog efter hur andra medarbetare gjorde ⃝   

Redskap/hjälpmedel fanns inte tillgängligt ⃝ Hindrade utförandet av arbetet ⃝       

Annat: ____________________________________ 

 

Fråga 3: Om du någon gång har varit med i en olycka där de allmänna ordnings- och skyddsreglerna inte 
följdes, vad/vilka var orsakerna till att reglerna inte följdes? 

Tidsbrist ⃝     Lathet ⃝        Tog efter hur andra medarbetare gjorde ⃝          Tyckte att det var onödigt ⃝       

Orsakad av annan person ⃝           Oordning på arbetsplatsen⃝                   Hindrat utförandet av arbetet ⃝   

Slarv ⃝               Annat: ____________________________________ 

     

Fråga 4: Anser du att det finns någon skillnad på engagemang kring arbetsmiljön mellan nya och erfarna 
underentreprenörer? 

Ja ⃝ Nej ⃝ 

 

 

 



Fråga 5: Är det något UE kan bli bättre på gällande de allmänna ordnings-och skyddsreglerna ute på 
arbetsplatserna? 

Ja ⃝           Nej ⃝             

Om ja, utveckla:______________________________________________________________ 

 

Fråga 6: Hur ofta brukar du behöva påminna UE om de allmänna ordnings-och skyddsreglerna på en 
skala 1-5, (där 1= aldrig och 5=alltid) 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 

 

Fråga 7: När du kommer till en ny arbetsplats, anpassar du då ditt sätt att följa de allmänna ordnings-och 
skyddsreglerna beroende på hur dina medarbetare/arbetsledare följer reglerna?                                        
Svara på en skala 1-5, (där 1= aldrig och 5=alltid) 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 

 

Fråga 8: Tycker du att UE ska delta i skyddsronder? Svara på en skala 1-5, (där 1= aldrig och 5=alltid) 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 

 

Fråga 9: Hur ofta agerar du när du ser avvikelser på arbetsplatsen som kan leda till olyckor eller ohälsa? 
Svara på en skala 1-5, (där 1= aldrig och 5=alltid) 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Enkätundersökning till underentreprenörer 
Enkätundersökningens syfte är att ta reda på vart i ledet det brister angående de allmänna ordnings-och 
skyddsreglerna ute på arbetsplatserna, så att åtgärder kan tas fram för att kunna förbättra arbetsmiljön. I 
rapporten kommer yrkesområden inte att nämnas och förblir därmed anonyma, men behövs för att 
jämföra med annan information. 

Vilket yrkesområde tillhör du?:______________________________________ 

Kryssa i din ålder under rätt intervall. 

Yngre än 25 ⃝ 25-35 ⃝        36-50 ⃝                  Äldre än 50 ⃝ 

 

Fråga 1: Vet du vilka allmänna ordnings-och skyddsregler som gäller för denna arbetsplats? 

Ja ⃝ Nej ⃝ 

Fråga 2: På vilket/vilka sätt fick du reda på de allmänna ordnings-och skyddsreglerna på projektet? 

Information från din chef ⃝                Medarbetare ⃝                 Muntlig genomgång på arbetsplatsen ⃝ 

NCC:s infofilm ⃝        Tidigare projekt hos NCC ⃝      De skriftliga allmänna ordnings-och skyddsreglerna ⃝ 

Kollat upp själv ⃝              Annat: ____________________________________ 

 

Fråga 3: Var något/några av nedanstående alternativ svåra att förstå och ta till sig när du kom till 
projektet? 

NCC:s infofilm ⃝       Muntliga genomgången ⃝        De skriftliga allmänna ordnings-och skyddsreglerna ⃝ 

Information från din chef ⃝                 

 

Fråga 4: Får du tillräcklig information om de allmänna ordnings-och skyddsreglerna från din chef innan 
du kommer till ett nytt projekt? 

Ja ⃝           Nej ⃝             

Om nej, utveckla:______________________________________________________________ 

 

Fråga 5: Om du någon gång inte följt en eller flera regler, vad/vilka var i så fall orsaken? 

Kunde inte reglerna ⃝    Tyckte att det var onödigt ⃝          Tog efter hur andra medarbetare gjorde ⃝  

Redskap/hjälpmedel fanns inte tillgängligt ⃝                Slarv ⃝                 Hindrade utförandet av arbetet ⃝          

Tidsbrist ⃝           Annat: ____________________________________ 



Fråga 6: Om du någon gång har varit med i en olycka där de allmänna ordnings- och skyddsreglerna inte 
följdes, vad/vilka var orsakerna till att reglerna inte följdes? 

Tidsbrist ⃝     Lathet ⃝            Tog efter hur andra medarbetare gjorde ⃝      Tyckte att det var onödigt ⃝  

Slarv ⃝          Orsakad av annan person ⃝        Kunde inte reglerna ⃝              Oordning på arbetsplatsen ⃝ 

Hindrade utförandet av arbetet ⃝                Annat: ____________________________________ 

 

Fråga 7: Anser du att det finns någon skillnad på engagemang kring arbetsmiljön mellan nya och erfarna 
underentreprenörer? 

Ja ⃝ Nej ⃝ 

 

Fråga 8: Är det något arbetsledarna kan bli bättre på gällande de allmänna ordnings-och skyddsreglerna 
ute på arbetsplatserna? 

Ja ⃝           Nej ⃝             

Om ja, utveckla:______________________________________________________________ 

 

Fråga 9: Hur ofta brukar NCC:s arbetsledare påminna dig om de allmänna ordnings-och skyddsreglerna 
under projektets gång på en skala 1-5, (där 1= aldrig och 5=alltid) 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 

 

Fråga 10: När du kommer till en ny arbetsplats, anpassar du då ditt sätt att följa de allmänna ordnings-
och skyddsreglerna beroende på hur dina medarbetare/arbetsledare följer reglerna?                                        
Svara på en skala 1-5, (där 1= aldrig och 5=alltid) 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 

 

Fråga 11: Hur ofta deltar du i skyddsronder? Svara på en skala 1-5, (där 1= aldrig och 5=alltid) 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 

 

Fråga 12: Hur ofta agerar du när du ser avvikelser på arbetsplatsen som kan leda till olyckor eller ohälsa? 
Svara på en skala 1-5, (där 1= aldrig och 5=alltid) 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 



Bilaga 3. Frågor till kontaktpersoner 
1a. Informationen ni får av företag angående deras allmänna ordnings-och skyddsregler, 
brukar ni gå igenom/skicka vidare den informationen till era anställda innan de kommer 
till arbetsplatserna. Hur ser denna rutin i så fall ut? Är det en rutin som alltid följs till 
punkt och pricka eller finns det avvikelser/undantag? 

1b. Om ni har en rutin, finns det något ni kan förbättra kring rutinen angående delning av 
företagets information om de allmänna ordnings- och skyddsreglerna till era anställda? 
Om ja, utveckla. 

2. Tar ni förgivet att vissa av era anställda redan vet vilka de allmänna ordnings- och 
skyddsreglerna som gäller på de olika företag de ska arbeta på och därmed inte uppmanar 
om reglerna? Om ja, utveckla och förklara varför. 

3. Är det viktigt för ert företag att era anställda följer de allmänna ordnings- och 
skyddsreglerna som råder på de arbetsplaster de ska arbeta på? Svara på en skala 1-5? 
(Där 1= inte viktig alls och 5= väldigt viktig) 

4. Brukar ni ha någon kontakt/göra några uppföljningar på personalen som är på 
arbetsplatsen när arbetet har påbörjats hos företaget? Hur går detta till i så fall och hur 
ofta? 

5. Finns det något NCC kan förbättra från sin sida som kan leda till att de allmänna 
ordnings- och skyddsreglerna följs bättre av UE ute på arbetsplatserna? Om ja, utveckla. 

 

 

 

 
 
 



Bilaga 4. Ordnings- och skyddsregler -KD 



Ordnings- och skyddsregler 

Verksamhetssystem 

1 (4) 
Dokument -ID: Ordnings och skyddsregler - KD.doc Upprättat datum: 2012-02-15 
Dokumentägare: Arbetsmiljöchef Senast ändrat: 2015-12-16 

NCC:s ordnings- och 
skyddsregler 
Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom 
NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med 
arbetsplatsspecifika regler. Med arbetsledning avses NCC:s 
arbetsledning.  

INTRODUKTION 
Alla verksamma på NCC:s arbetsplatser ska 
innan arbetet påbörjas genomgå minst en 
muntlig säkerhetsintroduktion, som innehåller 
ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen 
samt aktuella risker.  

KOMPETENS 
De yrkesgrupper som behöver extra behörighet 
för att utföra sitt arbete, till exempel kran- och 
maskinförare, ska styrka sin behörighet genom 
att visa förarbevis för arbetsledningen/BAS-U. 
Många arbetsmoment exempelvis heta arbeten 
och användning av motorkedjesågar, kräver 
särskild utbildning som ska styrkas genom ett 
godkänt skriftligt intyg. 

SAMVERKAN FÖR EN SÄKER 
ARBETSPLATS  
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka 
för att åstadkomma en säker arbetsmiljö. 

Alla ska följa aktuella regler samt använda och 
vårda föreskriven skyddsutrustning.  

För att skapa en säker arbetsplats arbetar NCC 
efter konceptet Time Out som innebär att alla 
som en naturlig del i arbetet ska reagera och 
agera på riskfyllda beteenden eller situationer.  

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 
Skyddshjälm, fäst med 3-/4-punkts hakrem 
enl. EN397 (fr.o.m. 2016-01-01), och 
skyddsskor med spiktrampskydd och 
skyddståhätta ska alltid bäras.   

Varselkläder på över- och underkropp 
(uppfyller klass 3) ska bäras vid mark- och 
anläggningsverksamhet.  

Varselkläder på överkropp (uppfyller klass 2) 
ska bäras vid hus- och bostadsverksamhet.  

Varselväst (klass enligt krav ovan), personligt 
storleksanpassad, får endast kortvarigt 
användas i väntan på riktiga varselkläder. 

Strängare arbetsplatsspecifika regler kan 
förekomma.  

Ögonskydd genom skyddsglasögon eller visir 
enl. EN166 ska alltid bäras fr.o.m. 2016-01-01. 

Hörselskydd och handskar ska alltid tas med 
och användas vid behov.  

Vid risk för fall där fast fallskydd saknas ska 
fallskyddssele användas och förankras säkert. 
Personal ska ha dokumenterade kunskaper.  

Vid risk för drunkning är flytväst obligatorisk, i 
de fall tekniskt skydd saknas. 
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 Övrig personlig skyddsutrustning såsom ex. 
andningsskydd ska användas vid behov. 

   NCC-medarbetare ska använda arbetskläder 
och skor som NCC tillhandahåller enligt 
interna regler. 

 För besöksregler, se rubrik Besökare. 
  
 ID06 
   Alla på arbetsplatsen ska bära företags-

legitimation väl synligt, samt följa ID06 regler.  
 
 NÄRVAROREGISTRERING 
 Enligt lag har alla som är verksamma på 

arbetsplatsen skyldighet att anmäla sin 
närvaro elektroniskt fr.o.m. 2016-01-o1. Detta 
innebär att alla som är verksamma på 
arbetsplatsen själva ansvarar för att vara 
registrerade, dvs. registrera sig omedelbart när 
man kommer till arbetsplatsen respektive när 
man lämnar den. Registrering sker i anvisad 
teknisk utrustning. Om det av någon 
anledning inte går att registrera sig så ska 
arbetsledningen omedelbart kontaktas. 

  
 ORDNING OCH REDA 
   Ordning och reda ska gälla på arbetsplatsen. 

Det kan förhindra många olyckor och medför 
en effektivare produktion.  

 Alla ska städa kontinuerligt under utförande 
av eget arbete. Material ska förvaras på 
anvisad plats utan att blockera transportvägar. 
Det ska placeras stabilt och vid behov 
förankras. 

  
 SKYDDSANORDNINGAR 
   Innan ett arbete påbörjas ska alltid 

skyddsanordningar kontrolleras, så att de är 
korrekta och säkert utförda. Eventuella brister 
måste omgående åtgärdas/anmälas till 
arbetsledningen. 

   Ett arbete kan innebära att tillfälliga 
avspärrningar runt arbetsplatsen måste sättas 
upp för att förhindra att någon skadar sig. 

 Obs! Måste en skyddsanordning tas bort för att 
arbetet ska kunna utföras, är det en skyldighet att 
återställa den. 

 Om skyddsanordning inte omedelbart kan 
återställas ska arbetsområdet säkras och 
rapporteras till arbetsledningen. Underlåtenhet 
eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt 
arbetsmiljölagen. 

 
 BRANDSKYDD 
   Arbetsledningen ska alltid meddelas om 

brandfarlig vara ska användas. Det är 
nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria, att 
brandsläckare finns tillgängliga samt att 
brännbart material förvaras på ett säkert sätt. 
Gas- och gasolflaskor ska, då de inte används, 
förvaras på särskild anvisad plats enligt APD-
plan och varningsskyltas. 

   Halogenstrålkastare får inte användas. 
  
 HETA ARBETEN 
   Med heta arbeten menas främst svetsning, 

skärning, arbete med rondell, lödning samt 
arbeten med öppen låga för uppvärmning eller 
upptining. 

   Inga heta arbeten får påbörjas utan att NCC:s 
tillståndsansvarige har kontrollerat och gett 
tillstånd till arbetet. Utrustningen ska uppfylla 
Arbetsmiljöverkets krav och arbetet ska följa 
Brandskyddsföreningens regler. Även 
försäkringsbolagens krav på förebyggande 
åtgärder ska vara uppfyllda.  

 
 BESIKTNING OCH TILLSTÅND 
   Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar 

och liknande utrustningar ska besiktigas enligt 
lagstadgade tidsintervall. 

   Utrustning som saknar godkänt 
besiktningsintyg får inte användas på 
arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas 
för arbetsledningen/BAS-U innan arbete.  

 Användning av vissa maskiner och 
anordningar (exempelvis sax- och bomlift, 
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kran och truck) samt arbete i slutna utrymmen 
kräver tillstånd från arbetsgivaren/inhyraren.  

SÄKRA LYFT 
Ingen får vistas under hängande last. Områden 
där lyft sker ska spärras av. Alla som kopplar 
last ska ha utbildning i ”Säkra lyft”.  

STEGAR OCH BOCKAR 
Anliggande stegar ska inte förekomma. 
Undantagsfall kräver stegtillstånd som 
utfärdas av arbetsledningen efter 
arbetsberedning. Övriga stegar, arbetsbockar 
och arbetsplattformar ska följa branschens 
riktlinjer för ”Bra arbetsmiljöval”.  
HAND- OCH ELVERKTYGSARBETEN 
Den som ska använda en handhållen maskin 
ska ha god kännedom om dess funktion. 
Maskinens funktion och skydd ska fortlöpande 
kontrolleras. Vid eventuell tveksamhet hur en 
viss utrustning ska hanteras, ska 
arbetsledningen rådfrågas för genomgång eller 
för vidare kontakt med leverantör. 

BULLRANDE VERKSAMHET 
Alla verksamma på produktionsarbetsplatsen 
ska medverka till att minska hörselskadligt 
buller. Dels genom att använda maskiner och 
utrustning som ger så lite buller som möjligt, 
dels genom att avskärma speciellt bullrande 
arbeten. 

Musikanläggningar får inte användas på 
arbetsplatsen utan arbetsledningens tillstånd. 
Att lyssna på musik i hörselskydd eller 
hörlurar är inte tillåtet. 

ELSÄKERHET 
Det är endast personal med elbehörighet som 
får göra ingrepp i en elanläggning. 

Kablar skadas lätt och ska vara upphängda. 
Skadade elkablar får under inga 
omständigheter användas. Om skada på elkabel 
upptäcks ska den tas ur drift och 
arbetsledningen genast underrättas.  

FARLIGA ÄMNEN  
Hos arbetsledningen samt där de farliga 
ämnena förvaras ska finnas en pärm med 
säkerhetsdatablad för alla farliga ämnen som 
används på arbetsplatsen.  

Under- och sidoentreprenörer ska överlämna 
säkerhetsdatablad över farliga ämnen som de 
hanterar på arbetsplatsen till arbetsledningen. 

Alla som arbetar med ett farligt ämne ska få 
information om vilka risker som det kan 
medföra och vilka skyddsåtgärder som 
behöver vidtas. 

Vid arbete med vissa ämnen, till exempel 
asbest och härdplaster, krävs medicinsk 
kontroll, tjänstbarhetsintyg samt speciell 
utbildning enligt lag. 

ALKOHOL OCH DROGER 
Alkohol och droger får inte förekomma på 
NCC:s arbetsplatser (se anslagen Alkohol- och 
drogpolicy). Person som är påverkad eller på 
annat sätt inte arbetsför får inte vistas på 
arbetsplatsen.  

MOBILTELEFON 
Mobiltelefonanvändning på arbetsplatsen 
utgör en risk. Användning av mobiltelefon ska 
ske under säkra former, exempelvis där man 
går åt sidan och ställer sig i en säker position. 

Maskin- och kranförare på arbetsplatsen får 
inte använda mobiltelefonen under pågående 
arbete. 

Privat mobiltelefonanvändning ska förläggas 
till rast. 

OLYCKSFALL / TILLBUD 
Olycka eller tillbud ska utan dröjsmål anmälas 
till arbetsledningen och till lokal 
arbetsmiljöingenjör. Allvarliga olyckor och 
tillbud ska alltid utredas och anmälas till 
Arbetsmiljöverket. 

Obs! Kännedom om tillbud är av stort värde i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
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FÖRSTA HJÄLPEN 
Första hjälpen-utbildad personal ska finnas på 
arbetsplatsen och namngiven samt anslagen.  

Förbandsmaterial och ögondusch ska finnas 
lättillgängligt på arbetsplatsen samt 
kontrolleras och kompletteras kontinuerligt. 

ÖVRIGA ORDNINGSREGLER  
Rökning inomhus är förbjudet. Rökning 
utomhus får endast ske på anvisad plats. 

Parkering får endast ske på anvisad plats. 

Husdjur får inte vistas på arbetsplatsen. 

Minderåriga får inte vistas eller arbeta på 
arbetsplatsen. Undantag är elever som gör 
praktik från byggprogrammet. 

BESÖKARE 
Besökare ska anmäla sig hos arbetsledningen 
för introduktion och guidning på 
arbetsplatsen. De ska bära minst hjälm fäst 
med hakrem, ögonskydd (fr.o.m. 2016-01-01), 
varselväst samt ta med hörselskydd att 
använda vid behov. 

TILLÄGG FÖR UNDER- OCH 
SIDOENTREPRENÖR 
Under-/sidoentreprenör ska se till att egen 
personal och eventuella egna under-
entreprenörer får del av dessa regler och ska se 
till att dessa efterlevs. 

Under-/sidoentreprenör ska lämna 
riskbedömning och vid riskfyllda/nya 
arbetsmoment även lämna arbetsberedning till 
arbetsledningen i god tid innan arbetet 
påbörjas. 

Varje entreprenör ska tillhandahålla sina 
anställda den skyddsutrustning som krävs på 
arbetsplatsen och för säkert utförande av 
arbetet. Varje entreprenör svarar för att egen 
utrustning fortlöpande besiktigas och 
underhålls. 

Arbete utanför arbetsplatsens ordinarie 
arbetstid får inte ske utan överenskommelse 
med arbetsledningen. 

KONSEKVENSER 
Vid avvikelser från NCC:s ordnings- och 
skyddsregler eller arbetsplatsspecifika regler 
kommer konsekvenser enligt rutinen 
Konsekvenser vid förseelser ordnings och 
skyddsregler (se bilaga) att tillämpas. 

Om någon bryter mot reglerna efter första 
varningen har NCC rätt att avvisa personen 
från arbetsplatsen. För underentreprenörer 
har NCC rätt att ta ut ett vite på 10 000 kr per 
tillfälle. 

OBS! 
DEN SOM INTE FÖLJER NCC:S ORDNINGS- 
OCH SKYDDSREGLER AVVISAS FRÅN 
PRODUKTIONSARBETSPLATSEN! 

Lars-Gunnar Larsson 
Arbetsmiljöchef NCC 
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Arbetsplatsens gällande Ordnings- och skyddsregler finns i arbetsplatsinformationen som varje medarbetare kvitterar vid inskrivning på arbetsplatsen. Utöver 
det förmedlas NCC:s arbetsmiljökrav på underentreprenörer med förfrågningsunderlag och avtal. Konsekvenserna gäller alla som vistas på NCC:s 
produktionsarbetsplatser. Vägran att åtlyda säkerhetsinstruktion kan vara grund för avsked. Allmänna arbetsrättsliga regler gäller vid grova förseelser.  

En första muntlig tillsägelse ska alltid ges när någon bryter mot NCC:s ordnings och skyddsregler. Sedan gäller följande aktivitetsordning. 
 

Aktivitetsordning för egen personal 
 Aktivitet  Konsekvens om person inte åtlyder Ansvarig 

1:a 
förseelsen  

Personligt samtal/ Muntlig tillsägelse där 
skyddsombud/annan deltar. Registrering av samtalet via 
personalman, meddela även arbetsmiljöingenjör. För 
tjänstemän kontaktas arbetsmiljöingenjör som tar ärendet 
vidare till överordnad chef. 

Personen avvisas omedelbart från arbetsplatsen. Facklig 
organisation och personalman informeras för beslut om 
arbetsrättslig hantering. 

Platschef eller 
arbetsledare/ 
överordnad chef 

2:a 
förseelsen 

Personligt samtal där facklig förtroendeman/representant 
deltar om personen vill ha denne med samt skriftlig 
erinran (skrivs av personalman och chef). Registrering av 
att så har skett via personalman. 

Personen avvisas omedelbart från arbetsplatsen. Facklig 
organisation och personalman informeras för beslut om 
arbetsrättslig hantering. 

Platschef/ 
överordnad chef 
med personalman 

3:e 
förseelsen 

Personligt samtal där facklig förtroendeman/representant 
deltar om personen vill ha denne med. Registrering av att så 
har skett via personalman. 

Personen avvisas omedelbart från arbetsplatsen. Chefen 
informerar personalmannen som beslutar om åtgärd, 
skriftlig erinran, omplacering eller varsel om 
uppsägning och informerar facklig organisation. 

Platschef/ 
överordnad chef 
med personalman 

 
Aktivitetsordning för extern personal (underentreprenörer, inhyrd personal) 
 Aktivitet  Konsekvens om person inte åtlyder Ansvarig  

1:a 
förseelsen  Personligt samtal/ Muntlig tillsägelse 

NCC har rätt att avvisa personen omedelbart från 
arbetsplatsen samt har rätt att ta ut ett vite på 10 000 kr vid 
förseelsen. Skriftligt meddelande till arbetsledning för 
företaget och beslut om vidare åtgärd. Arkivera meddelandet 
och skicka kopia till arbetsmiljöingenjör. 

Platschef eller 
arbetsledare  

2:a 
förseelsen 

Personligt samtal samt  
skriftlig erinran  

NCC har rätt att avvisa personen omedelbart från 
arbetsplatsen samt har rätt att ta ut ett vite på 10 000 kr vid 
förseelsen. Skriftligt meddelande till arbetsledning för 
företaget samt begär ny personal eller upphäv avtal. 
Meddela arbetsmiljöingenjör. 

Platschef 

Platschef/överordnad chef informeras om vilka aktiviteter som arbetsledare har vidtagit.   
 



 

          Kvittens arbetsplatsintroduktion inkl ordnings- och skyddsregler 
 

    
    

 

JAG ARBETAR PÅ FÖRETAGET: UE ÅT NCC: 
 

UE ÅT FÖRETAGET: 
 

FÖRETAGETS ADRESS: 
 

POSTNR:  POSTORT: 

FÖRNAMN: 
 

EFTERNAMN:  

PERSONNUMMER: 
 

YRKE:  

BOST. ADRESS: 
 

POSTNR: POSTORT: 

TEL BOSTAD: 
 

TEL ARBETE: TEL MOBIL: 

NÄRMAST ANHÖRIG ATT KONTAKTA VID EV. BEHOV (frivillig uppgift): 
 

TEL ARBETE: TEL MOBIL: 

 
Jag har följande utbildningar: 

UTBILDNING X GILTIG T.O.M  UTBILDNING X GILTIG T.O.M 

Säkerhetsintroduktion (NCC interaktiv 
utbildning eller liknande) 

   För dig som ska köra ett fordon eller en arbetsmaskin på 
arbetsplatsen 

Ställning (Allmän utbildning 2-9 m, alt. 
annan nivå)  Ange nivå: 

   Körkortsklass, ange behörigheter: 

 

  

Heta arbeten    Yrkesförarbevis   

Säkra lyft    ADR Grund   

Arbetsplattformar (Sky-, sax-, bomlift)    Miljökurs 1   

Fallskyddsutbildning    Sparsam körning (ECO-Driving) 1   

Arbete på väg nivå 1, 2 (krav 
anläggningsfordon med förare), 3a 
(utmärkningsansvarig) och 3b (vakt 
och lots) Ange nivå: 

      

Första hjälpen och krisstöd inkl HLR        

Härdplaster        

Asbest (Särskild utbildning)       

Motorsågskörkort (nivå A,B,C,D,E) alt 
Röjsågskort (RA/RB) Ange nivå: 

      

    1) Krav i entreprenader med Trafikverkets tekniska krav enligt ”TDOK 2012:86” åberopat (ersätter publikation 2006:105). 

ID06: Jag bär med mig ID06 väl synlig.     Ja   

Säkerhetsdatablad: Jag använder märkningspliktiga kemiska produkter    Ja  Nej 
Vid ja, lämna säkerhetsdatablad till arbetsledningen. 
 

Medicinsk information/sjukdom som jag vill informera arbetsledningen om:  
 

Jag är medveten om att dessa uppgifter eventuellt kommer att hamna i en databas på NCC. Jag godkänner 
och tillåter att NCC lägger in uppgifterna i en databas och att dessa uppgifter är sanningsenliga.  
Jag har läst och förstått gällande ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen. 
 
Underskrift:     Datum: 
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