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Förord 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på 15 hp utfört som en avslutande del av 
högskoleingenjörsprogrammet på Högskolan i Borås med omfattning 180 hp. Projektet har 
utförts i samarbete med NCC Infrastructure Väst, division Civil Engineering på uppdrag av 
TFA:s chefsgrupp och projektchef Erik Ulvås. 

Vi vill tacka alla tjänstemän och yrkesarbetare för allt engagemang, stöd, och delaktighet i vår 
enkätundersökning samt NCC:s arbetsmiljöingenjör Martin Bengtsson för värdefulla 
komentarer och Olof Börjesson, Technical trainer på Borealis som gav oss möjligheten att 
besöka deras fabrik i Stenungsund under en dag. Något som gav oss ett extra lyft var det 
påtagligt varma välkomnande vi mött under samtliga projektbesök. Utan ert engagemang hade 
vårt projekt inte varit möjligt. Samtidigt vill vi också tacka vår interna handledare Lennart 
Jagemar för vägledning i upplägg och struktur av vår rapport.  

Slutligen vill vi framförallt tacka vår handledare Erik Ulvås och projektchef Victoria Modin 
för er tid, kunskap och engagemang ni bidragit med i projektet som givit oss förutsättningar 
för att uppnå ett gott resultat. Ett sista tack vill vi ytterligare en gång framföra till vår 
handledare Erik Ulvås för att tagit sig tiden och biståt med de resurser som var ytterst 
nödvändiga för att kunna slutföra projektet. 

TACK!!! 

Göteborg & Borås april 2017 

Mikael Johansson & John Hedberg 
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Sammanfattning 

Arbetsmiljö är något som står högt på agendan i byggbranschen idag. Produktionen ökar 
dessutom stadigt och sysselsättningen ökar inom branschen. Trots en hög prioritering av 
arbetsmiljöarbetet sker det för många byggarbetsplatsolyckor idag. Huvudsyftet med 
rapporten är att undersöka säkerhetskulturen på NCC Sverige AB, avdelning Civil West. 

Med hjälp av Arbetsmiljöverkets enkätverktyg har säkerhetskulturen undersökts hos 
tjänstemän (TJM) och yrkesarbetare (YA) på aktuell avdelning. Resultaten har identifierat 
förbättringsområden i arbetsmiljön. Detta resultat har varit grunden för framtagna 
förbättringsförslag till arbetsmiljöarbetet. Projektet har avgränsats till att undersöka hur 
arbetsmiljöarbetet kan förbättras med visuell kommunikation som i studien härleds ur 
filosofin Lean. 

Resultatet av enkätundersökningen visar på en hög riskacceptans hos arbetarna när tiden 
påverkar. Framförallt är det YA som visar ett större risktagande men även tjänstemännen 
upplever ett större risktagande under tidspress. Med detta resultat som bakgrund har studien 
lyft vikten av att identifiera risker innan ett arbetsmoment utförs och samtidigt 
uppmärksamma alla i byggprojektet om dessa risker. Vidare har en visuell tavla utarbetats 
som ett förslag på förbättringsarbete där veckotidplaner, tillbudsrapportering och 
arbetsberedningar m.m. visualiseras. Syftet med tavlan är att göra alla på arbetsplatsen 
delaktiga i det proaktiva säkerhetsarbetet. Delaktighet är ytterst viktigt då studien har visat att 
tidig involvering i arbetsmiljöarbetet generellt också har bidragit till ett större engagemang 
och en bättre upplevd hälsa hos arbetarna.  

Med visuell planering av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen är förhoppningen att det kommer 
förtydliga och förenkla de rutiner som krävs och är nödvändiga i arbetet för en säkrare 
byggarbetsplats.  
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Abstract 
 
Work environment is one of the top priorities during production in the construction industry 
today. The production increases steadily and with this also the employment in the industry. 
Despite the high priority of a good and safe work environment it still occurs to many 
accidents on the building sites today. The objective of this report is to measure the safety 
culture of a department-group in NCC infrastructure, and provide them with suggestions of 
visual tools. That could contribute to enhance the safety culture, which is the main purpose of 
this research. 
 
A safety culture survey-tool was used to conduct the measurement of the safety culture to 
officials and skilled workers on the selected department-group. The results have identified 
areas for improvement in the working environment. These results have been the base for the 
suggested improvement proposals for the work environment. This project have been 
demarcated to investigate how work environment can bee improved with visual 
communication, that were derived from the philosophy Lean Production in this study.  
 
 
The results of the study indicate a high-risk acceptance among workers during the influence 
of time pressure. Above all, the result showed that skilled workers were more susceptible to 
risk behaviour, but it also showed that officials felted that risks were taken during time 
pressure. With this results as a base has the study focused on the importance of identifying 
risks before an operation are performed. At the same time could all involved be notified 
regarding these risks. Further have a visual board been prepared as an suggestion of 
improvement, there week timetables, incident reporting, and preparing safety work are 
visualized. This is the purpose with the visual board, to make everyone involved and notified 
about the risks. Participations are utmost important after that the study have shown that early 
involvement are extremely important because it generates a larger engagement and 
contributing to a sense of better health amongst the workers. 
 
With visual planning of work environment on building sites is the anticipation that it will 
clarify and simplify the demanded routines that are necessary in the work towards a safer 
building site. 
 



 

V 

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

1.1	 Bakgrund ................................................................................................................................. 2	
1.2	 Syfte/Mål ................................................................................................................................. 2	

1.2.1	 Frågeställningar .................................................................................................................. 2	
1.2.2	 Avgränsning ........................................................................................................................ 2	
1.2.3	 Företagspresentation ........................................................................................................... 3	

2	 Teori ......................................................................................................................................... 4	
2.1	 Definition av Lean .................................................................................................................. 4	
2.2	 Bakgrunden till Lean, TPS ...................................................................................................... 4	

2.2.1	 Metoden 5S ......................................................................................................................... 5	
2.2.2	 Metoden Visuell planering ................................................................................................. 6	

2.3	 Lean i byggindustrin ............................................................................................................... 6	
2.4	 Kaizen ..................................................................................................................................... 7	
2.5	 Arbetsmiljö .............................................................................................................................. 7	

2.5.1	 Arbetsmiljöverket  ............................................................................................................ 10	
2.5.2	 Säkerhetskultur ................................................................................................................. 12	
2.5.3	 Systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM) .............................................................................. 13	

2.6	 Nulägesanalys NCC .............................................................................................................. 16	
2.7	 Nulägesanalys av annan industri ........................................................................................... 18	

3	 Metod ..................................................................................................................................... 19	
3.1	 Val av forskningsmetod ........................................................................................................ 19	
3.2	 Litteraturstudie ...................................................................................................................... 19	
3.3	 Surveyundersökning .............................................................................................................. 19	

3.3.1	 Webenkät/Postenkät ......................................................................................................... 19	
3.4	 Studiebesök av annan industri ............................................................................................... 20	

4	 Resultat/Analys ...................................................................................................................... 21	
4.1	 Resultat av enkäter ................................................................................................................ 21	
4.2	 Resultat av rapport ................................................................................................................ 23	

4.2.1	 Den visuella tavlan ........................................................................................................... 24	
4.2.2	 HMS-korset ...................................................................................................................... 26	

5	 Diskussion .............................................................................................................................. 28	
6	 Slutsats ................................................................................................................................... 30	
Referenslista ................................................................................................................................... 31	
 
 
 
   



 

II 

 
 
 
Förklaring av begrepp 
 
AML    Arbetsmiljölagen 
 
Mark Gbg/Borås/Halland Produktionschefsgrupp inom Civil West 
 
TPS    Toyota Production System 
 
AMP    Arbetsmiljöplan 
 
APD-plan   Arbetsplatsdispositionplan 
 
TJM    Tjänstemän 
 
YA    Yrkesarbetare 
 
SAM    Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
AV    Arbetsmiljöverket 
 
AFS    Arbetsmiljöverkets författningssamling 
 
HMS    Hälsa, miljö & säkerhet 
 
TØI    Transportøkonomiska institutt (Norskt institut) 
 
STARNET   NCC:s intranät 
 
UE    Underentreprenör 
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1 Inledning  
 
För att arbetsmiljöarbetet på byggföretagen ska kunna följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer och 
lagar krävs det att all denna information i form av företagets arbetsmiljöplan finns tillgänglig 
på byggarbetsplatsen. Att sedan kunna informera och kommunicera arbetsmiljöplanen och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en stor del av arbetsmiljöarbetet och samtidigt en 
stor utmaning. Ett effektivt sätt att informera, kommunicera och involvera yrkesarbetare (YA) 
i arbetsmiljö och förbättringsarbetet är visuell kommunikation. En av grundstenarna till 
filosofin Lean Prodution är att kommunicera visuellt. Lean Production började användas inom 
bilindustrin efter andra världskriget för att minimera icke värdeskapande arbete, där 5S är en 
del av metoden som har i uppgift att skapa ordning och reda. 5S används idag frekvent i 
NCC:s organisation och har till syfte att skapa en säker, effektiv och lönsam byggproduktion.  
 
Rapporten ”Slöseri i byggprojekt-behov av ändrat synsätt” kartlägger att slöseriet är i 
storleksordningen 30-35% av den totala byggkostnaden i projektet. Slöseriet indelas i fyra 
huvudgrupper (Josephsson & Saukkoriipi 2005):  
 

• Fel och kontroller: Fel i produktionen ger höga kostnader, både synliga och dolda. 
Kontroller utgör också en stor kostnad liksom skadegörelser och försäkringar m.m. 
Detta utgör ca 10 % av byggkostnaden. 
 

• Resursanvändning: Slöseri av resurser som stillastående maskiner, väntan och 
materialspill som utgör ca 10 % av byggkostnaden. 
 

• System och struktur: Exempelvis är en utdragen detaljplaneprocess eller omfattande 
upphandlingsprocess som drar ut på tid mycket kostsamma.  Denna del av slöseriet är 
ca 5 % av projektets byggkostnad. 
 

• Hälsa och säkerhet: Slöseriet inom hälsa och säkerhet utgör ca 12 % av projektets 
byggkostnad. Detta är knutet till arbetsrelaterade skador och sjukdomar där den största 
kostnadsandelen är rehabilitering och förtidspensionering och belastar projekten 
indirekt via skatteinbetalningar som exempelvis högre sociala avgifter (Josephson & 
Saukkoriipi 2005). 

 
Byggindustrin har under lång tid arbetat med förbättringsarbete av arbetsförhållandena för de 
aktiva inom byggsektorn och successivt minskat antalet arbetsplatsolyckor. Sverige är i 
många fall sett som ett framgångsexempel internationellt när det gäller arbetsmiljö och 
arbetsmiljöförhållande inom byggindustrin. Trots detta sker det fortfarande många allvarliga 
arbetsplatsolyckor som i flera fall leder till dödsfall. Branschen sysselsätter ungefär 300 000 
personer i Sverige och det sker cirka 1000 st allvarliga arbetsplatsolyckor per år enligt 
rapporten ”Bortom noll: En hälsofrämjande byggbransch” (Stenberg 2016). Under 2000-talet 
har sysselsättningen stadigt ökat och arbetsgivarna inom byggindustrin arbetar frekvent med 
en av de viktigaste frågorna. Hur kan det skapas en stimulerande och attraktiv arbetsmiljö där 
ingen ska behöva riskera sin hälsa. I huvudsak när arbetsmiljöförhållande inom bygg 
diskuteras så är det den fysiska miljön som primärt är kopplat till belastningsergonomi och 
arbetsplatsolyckor som dominerar. Branschparterna har under många år prioriterat dessa 
frågor och lyckats förbättra förhållandena avsevärt, men det finns fortfarande mycket kvar att 
förbättra (Stenberg 2016). 
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Detta projekt kommer att fokusera på säkerhetskulturen i organisationen, identifiering av 
förbättringsområden i arbetsmiljöplanen och hjälpverktyg till denna. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I NCC:s årsredovisning från 2015 lyfts framgången att lyckats sänka arbetsplatsolyckorna 
med drygt 50 % sedan 2011 som ett resultat av bolagets höga prioritet av att bygga en stark 
säkerhetskultur och ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Trots detta så 
omkom fyra YA under 2015 som jobbade på uppdrag av NCC, även underentreprenörer 
inkluderat. NCC:s vision för hälsa och säkerhet är ”Noll olyckor” och förbättringsarbetet mot 
en säkrare arbetsmiljö kommer att fortsätta för att uppnå visionen. 
Mot denna bakgrund kommer detta examensarbete undersöka och mäta säkerhetskulturen på 
avdelningsgruppen för mark och anläggning, NCC Infrastructure väst. Nedan följer ett utdrag 
från NCC:s policy för hälsa och säkerhet. 
 
 
”TÄNK SÄKERT–ARBETA SÄKERT – VAR SÄKER 
Denna policy är tillsammans med NCC:s värderingar grunden för arbetet att skapa en 
hälsosam och säker arbetsmiljö. På NCC är det chefers och ledares ansvar att driva 
arbetsmiljöarbetet men policyn gäller för samtliga medarbetare. Alla som arbetar för NCC, 
med NCC eller levererar till NCC ska göra det på ett säkert och riskmedvetet sätt. 
 
NCC:s vision för arbetsmiljö och hälsa är ”Noll olyckor”. 
 
Vi når vår vision och skapar en hälsosam och säker arbetsmiljö genom: 
 

• Engagemang och omtanke – Alla har ett personligt ansvar för att vara engagerade 
och delaktiga i att skapa säkra arbetsplatser, agera säkert och reagera på brister och 
felaktiga beteenden i omgivningen. 

 
• Rätt produkter och metoder – Vid val av produkt och metod ska vi alltid ta hänsyn till 

arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. 
 

• Riskmedvetenhet – Risken för olyckor och skador minimeras genom kartläggning, 
bedömning och utvärdering av allt arbete. Målsättningen är att minimera riskbilden i 
så tidigt skede som möjligt. Detta gäller i synnerhet för speciellt riskfyllda arbeten 
såsom arbete på hög höjd, tung montering och arbete i trafiken. 

 
• Kommunikation och kompetens – Genom ständig utveckling och utbildning samt 

genom diskussioner och dokumentation skapas en hälsosammare och säkrare 
arbetsmiljö. Vi ska alltid lyfta fram vikten av säkra arbetsplatser, rätt attityd och 
beteende. 

. 
• Återkoppling – Genom att regelbundet jobba med uppföljning och återkoppling 

förebyggs risker, olyckor och skador och arbetsmiljön förbättras. 
 
På NCC:s arbetsplatser är det självklart att följa lagar, andra regler och företagets 
arbetsmiljöregler” 
(NCC. 2016. Årsredovisning. Stockholm: NCC) 
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1.2 Syfte/Mål 
 
Syftet är att i förlängningen lättare kunna förutse och minska risker för ohälsa och olyckor 
samt bidra till ordning och reda på byggarbetsplatsen, vilket också ska öka lönsamheten och 
samtidigt bygga en trygg och säker arbetsplats varje dag. Alla ska våga agera på osäkra och 
ohälsosamma arbetssituationer. 
 
Målet är att mäta säkerhetskulturen och med detta som grund ringa in eventuella 
förbättringsområden inom säkerhetskulturen och det systematiska arbetsmiljöarbetet på NCC. 
Projektet kommer också undersöka vilka hjälpmedel som används i det dagliga 
säkerhetsarbetet och ta fram förslag på förbättringar av arbetsmiljöplanens hjälpverktyg. 
Målet är att dessa verktyg ska fungera som ett stöd i arbetet mot en starkare och öppnare 
säkerhetskultur.  
 

1.2.1 Frågeställningar 
 

• Hur ser säkerhetskulturen ut idag hos NCC? 
 

• Hur kan arbetsmiljöplanens idag använda verktyg förbättras och förtydligas? 
 

1.2.2 Avgränsningar 
 
Arbetsmiljö är ett vidt begrepp som innehåller ett stort antal delområden vilka påverkar 
säkerhet och hälsa i en mängd olika anseenden på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen (AML) 
ligger till grund för arbetsmiljöarbetet och definieras i guiden ”Arbetsmiljölagen – med 
kommentarer” (Arbetsmiljöverket 2015) som följer: 
 

 
Lagens syfte 
”Arbetsmiljölagen inleds med en paragraf om lagens syfte (1 §). Den tar upp de 
grundtankar som bär upp lagen. Dessa är att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet och att även i övrigt att uppnå en god arbetsmiljö. Lagen tar således inte 
bara sikte på att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet utan också arbetets 
innehåll. Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt 
arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling” 
(av. 2015) 

 
 
Denna studie kommer att fokusera på säkerhetskulturen i arbetsmiljöarbetet. Avgränsning 
kommer ske till att undersöka hur arbetsmiljöplanen ser ut idag samt vilka hjälpverktyg som 
finns att tillgå. Begränsning kommer också att göras till hur visuella verktyg kan vara ett stöd 
i SAM och på längre sikt bygga en starkare och mer öppen säkerhetskultur. 
 
Studien avgränsas ytterligare ett steg då undersökningen kommer att göras mot en specifik 
produktionschefsgrupp på NCC som tillhör avdelning NCC Civil Engineering West. Denna 
avdelning heter Mark Gbg/Borås/Halland och har som huvuduppdrag mark och 
anläggningsarbeten. Gruppen består av 38 tjänstemän (TJM) och 30 YA där undersökningen 
har inkluderat 38 respektive 22 medarbetare. 
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1.2.3 Företagspresentation 
 
NCC bildades 1989 och är idag ett av de ledande byggföretagen i norden då den nordiska 
marknaden omsatte totalt 1352Mdr SEK 2016 och NCC:s marknadsandel bestod av 4 %. 
NCC erbjuder tjänster inom hela värdekedjan som kontor, bostäder, industrilokaler, offentliga 
byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur (NCC.se).  
  
Kort om NCC:s  strategi för att vara en av de främsta samhällsbyggarna i norden: 
 

AFFÄRSIDÈ – ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 
”NCC utvecklar och bygger framtidens miljöer för arbete boende och 
kommunikation. Med stöd i företagets värderingar finner NCC tillsammans med 
kunderna behovsanpassade, kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som 
skapar mervärde för alla NCC:s intressenter och som bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling”. 
 
VISION 
”Vi ska förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna”. 
 
VÄRDEGRUND 
”Själva ryggraden i NCC:s sätt att verka och agera utgörs av företagets 
värderingar och uppförandekod. Tillsammans fungerar de som en kompass för 
hur medarbetarna ska uppträda och handla i vardagen och ge vägledning vid 
beslut”. 
 

• ÄRLIGHET 
• RESPEKT 
• TILLIT 
• FRAMÅTANDA 

 (NCC:s årsredovisning 2016) 
 
NCC delas in i fyra olika affärsområden – Industry, Building, Infrastucture och Property 
Development. Verksamheten är främst geografiskt aktiv i Sverige, Danmark, Norge samt två 
asfaltsverk som drivs i S:t Petersburg. De största konkurrenterna för NCC i norden är 
Skanska, PEAB, norska Veidekke, danska HØjgaard, finska Lemminkäinen, östrikiska 
Strabag och Schweiziska Implenia (NCC 2016). 
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2 Teori 
 
För att skapa en allmän förståelse och kunskap för arbetsmiljö och filosofin Lean Production 
samt dess samband mellan respektive område har det i rapporten genomförts en 
litteraturstudie. Syftet är att ta del av tidigare forskning i området via litteratur, vetenskapliga 
rapporter, Starnet (NCC:s intranät), rapporter från arbetsmiljöverket samt från deras hemsida. 
Stor del av litteraturen är hämtad från Högskolan i Borås egna bibliotek där sökord som varit 
mest frekvent var ”LEAN”, ”5S”, ”arbetsmiljöarbete”, ”visuell planering” och 
”säkerhetskultur”. 
 

2.1 Definition av Lean  
 
I det vardagliga språket idag, kopplas begreppet Lean med stor sannolikhet till "något bra". 
Lean är idag ett uttryck som är väldigt brett och kan ibland tolkas fel. 
Niklas Modig och Pär Åhlström beskriver Lean som en ”verksamhetsstrategi. En strategi för 
att nå ett mål. Målet är hög flödeseffektivitet.” (Modig & Åhlström 2011)  
I det här kapitlet klargörs det var filosofin Lean härstammar ifrån och på vilket sätt den 
påverkar människan idag.  

2.2 Bakgrunden till Lean, TPS 
 
Lean och dess uppkomst härstammar från Japan och bilföretaget Toyota. På grund av 
ekonomiska skäl några år efter andra världskriget hade Toyota satt som riktlinjer inom 
företaget att allt som sker under produktionen måste vara flödeseffektivt. De hade inte den 
ekonomiska styrkan som krävdes för att driva ett företag med stora resurser och moment som 
ansågs vara ineffektiva. Toyota var tvunget att utnyttja alla resurser de hade till fullo. De tog 
fram ett system som de skulle komma att kalla Toyota Production System (TPS). Grundaren 
bakom systemet var en man vid namn Taiichi Ohno som var produktionsansvarig på Toyota 
under den tid systemet utvecklades (Modig & Åhlström 2011). För att arbeta efter TPS utgick 
företaget från en pyramid som de hade skapat för att ge alla anställda en förståelse i hur de 
skulle arbeta, se figur 1. 
 

 
 
 

Figur 1. TPS-pyramiden som Toyota skapat för en lean verksamhet. 
(Modig & Åhlström 2012, s. xx) 
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Pyramiden är uppdelad i olika nivåer och på varje nivå finns nyckelord de utgår ifrån. 
Nyckelorden är värderingar, principer, metoder och verktyg/aktiviteter. 
I boken ”Vad är Lean” (Modig & Åhlström 2011) beskriver författarna att Toyotas General 
Manager förklarar pyramiden som: 
 

• ”Värderingar definierar hur en organisation ska vara” 
• ”Principer definierar hur en organisation ska tänka” 
• ”Metoder definierar vad en organisation ska göra” 
• ”Verktyg definierar vad en organisation ska inneha” 

 
På högsta nivån i pyramiden finns Toyotas byggstenar som är kärnan i företaget, deras 
värderingar. Värderingarna och filosofierna är att arbeta efter kundens önskemål, det är 
företagets absolut högsta prioritet. Toyota menar att enda sättet att växa är att ha nöjda 
kunder, därav är det en av den viktigaste värderingen företaget har (Modig & Åhlström 2011). 
För att lyckas med detta utgår Toyota från två principer som ska underlätta deras arbete. Just 
in time och Jidoka, som tillhör nivån under värderingarna i pyramiden. 
Med den första principen Just in time menas det att ha en flödeseffektiv produktion, som i sin 
tur i så stor grad som möjligt skapar ett värde för kunden. All den tid som den inte skapar 
värde kallas för icke värdeskapande tid och det vill Toyota undvika. Anledningen till att det 
undviks är för att det inte anses vara ekonomiskt lönsamt (Modig & Åhlström 2011). 
Den andra principen Jidoka handlar om att ha en överblick i produktionen, eller som Toyotas 
dåvarande General manager Nishida-San uttryckte sig, ”Jidoka handlar om att skapa en 
verksamhet där alla kan se allt hela tiden” (Modig & Åhlström 2011). För att undvika icke 
värdeskapande tid krävs det som Nishida-San förklarade att hela tiden ha en överblick för att 
förutspå kommande problem i produktionen och för att undvika stopp i flödet. Ett mer vanligt 
förekommande ord som kopplas till Jidoka är visuell planering. 
Till sist behövs verktyg för att utföra metoderna. Beroende på vilken metod som används kan 
verktygen eller aktiviteterna se olika ut. För att exempelvis härleda metoden visuell planering 
är en tidplan ett typ av verktyg som används. Det ger en överblick för alla inblandade och är 
ett konkret verktyg. 
 
 

2.2.1 Metoden 5S 
 
Som det tidigare har nämnts beskriver en metod i Lean hur ett företag ska jobba. 5S är en 
metod som används idag för att härleda Toyotas princip Just-In-Time. 
 
Vad 5S:en står för förklaras på NCC:s hemsida ”starnet” (starnet.se) enligt följande: 
 

• Strukturera: APD-planer är ett bra exempel för att få en tydlig struktur över området. 
Markering över de ytor där upplag ska finnas och placering av bodar, containrar, 
kontor och ritningsrum finns. 

 
• Sortera: Hålla ordning och reda på allt material. Sortering av användbart material och 

bortforsling av oönskat material. Gäller även sortering i exempelvis containrar, 
ritningsrum och bodar där man också önskar ordning och reda. 

 
• Systematisk städning: Skapa dagliga och veckovisa rutiner för städning där man har 

checklistor över vad som ska städas. 
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• Standardisering: Organisationen sätter en nivå på 5S-arbetet. Vad tycker 

organisationen är ordning och reda och samtidigt rimlig. Bilder kan vara till 
hjälpmedel för att visa hur de tolkar ordning och reda. 

 
• Skapa vana: Det handlar om att skapa vanor för de berörda punkterna ovan. 

Uppföljning av 5S-arbetet kan göras för att se om att allt följs upp korrekt (Starnet.se). 
 
 

2.2.2 Metoden Visuell planering 
 
Visuell planering är en metod som härleds från principen Jidoka. Metoden har sin mening att 
få en överblick och en förståelse för ett händelseförlopp. För att få en förståelse av ett 
händelseförlopp är det vanligt att Whiteboardtavlor används som har den möjligheten att 
visuellt visa vilka aktiviteter som ska göras under en viss period. En whiteboardtavla är då ett 
verktyg för visuell planering. Ofta kan visuell planering använda färgkoder för att göra tydliga 
indelningar av olika områden.  
Exempel på visuella planeringar som finns på byggarbetsplatser idag är Arbetsmiljöplaner 
(AMP) och tidplaner. 
På så sett får platsledningen och YA en bättre överblick på kommande aktiviteter och ökar 
förståelsen i projektet, som på längre sikt kan undvika stopp i produktionen.   
 

2.3 Lean i byggindustrin 
 
Fordon/verkstadsindustrin har sedan Toyotas TPS gjort ständiga förbättringar inom arbetet för 
en lean verksamhet. Anledningen till att byggindustrin har långt kvar till verkstadsindustrins 
arbete för en lean verksamhet har och göra med att byggarbetsplatserna främst är tillfälliga 
organisationer. Per-Erik Josephson definierar en tillfällig organisation till något som "verkar 
under en begränsad tid. När uppgiften är löst upplöses organisationen" (Josephson 1994). 
Varje enstaka projekt är unikt och varje projekt har olika förutsättningar. Det kan handla om 
komplexibilitet, storlek, läge och pris. Det kan vara svårt att förutspå kommande problem. I 
en verkstad sker allt mer permanent med en viss kontinuitet under en längre period vilket kan 
leda till att problem som uppstår blir lättare att identifiera vid andra tillfällen. Organisationen i 
ett byggprojekt förändras även under tiden vilket försvårar samordningen och på så sätt 
samtidigt arbetet mot en Lean verksamhet. Bra planering, strukturering och kommunikation 
krävs för att alla inblandade entreprenörer ska kunna jobba mot samma mål (Josephson 1994). 
Det finns ett stort antal aktörer som ingår i ett projekt under olika skeden. Detta ställer stora 
krav på en tillfällig organisation. Konsulterna är oftast är aktiva i projekteringsskedet, 
entreprenören jobbar under hela produktionsskedet och underentreprenörerna under delar av 
produktionsskedet.  
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2.4 Kaizen 
 
Forskning visar att Lean påverkar arbetsmiljön. Den påverkas på olika sätt i flera aspekter. 
Den fysiska och psykosociala hälsan kan ha en negativ påverkan vid tillämpning av lean, då 
det sker standardiserade moment som i sin tur blir monotona och kan leda till arbetsskador 
(Sederblad 2013) 
Arbetsmiljön kan även få positiva effekter. Studier har gjorts där det visar att efter införd 
Lean-produktion har personalen fått mer inflytande och känt sig mer delaktiga, och som i 
vissa fall visat på bättre hälsa hos arbetarna. Just den här aspekten kallas för kaizen och 
betyder på japanska ”ständiga förbättringar” (Sederblad 2013). Kaizen är alltså ett verktyg för 
ständigt förbättringsarbete och med detta också förbättrar arbetarnas hälsa samt det är 
utformat så att det kan tillämpas redan på arbetsplatsnivå. Fokus är att ge YA större 
delaktighet och inflytande i arbetsmoment som i sin tur har visat på en upplevd bättre fysisk 
och psykosocial hälsa hos de anställda. 

2.5 Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljö är generellt sett allt som påverkar en människa i sitt arbete. Begreppet miljö är ett 
frekvent använt begrepp som används i många olika områden och betyder egentligen 
omgivning. Vi tillbringar halva vår vakna tid i skolan eller på vår arbetsplats därav blir också 
frågan om hur vi trivs på respektive plats ytterst central. I boken ”Arbetsmiljökunskap : För 
barnomsorg och fritidsverksamhet”  menar Dahlkwist  att det går att likställa hur hemmiljön 
påverkar ett barns utveckling med hur arbetsmiljön påverkar den vuxnes välmående och 
utveckling. Olika yrken innebär också att det ställs olika krav på dess utövare samt den 
speciella arbetsmiljö som formas av det specifika yrkesområdet (Dahlkwist 1995).  
 
I slutet av 1800-talet presenterade sig den första formen av vad som kunde betraktas som 
arbetsmiljölagstiftning och vad som kan kallas intervenerande lagstiftning. Intervenerande 
lagstiftning innebär att en lagstiftning riktar sig till en specifik grupp i samhället, till skillnad 
från straff och civilrättslig lagstiftning som gäller oss alla. När det gäller 
arbetsmiljölagstiftning riktar den sig till arbetsgivarna som är till fördel för arbetstagarna 
(Johansson, Frick & Johansson 2004).  
 
Denna form av lagstiftning kräver mer omkringliggande arbete som myndighetskontroll i 
motsatts till den klassiska straff och civilrätten. Detta förhållande är också en del av 
förklaringen till att en lag som arbetsmiljölagen (AML) är omgärdad av olika stöd som har i 
syfte att stärka de genomförandearbeten som finns för att implementera de normer som 
arbetsmiljölagen består av. I AML:s 1:a paragraf benämns definitionen enligt följande: 
 

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö” 
 

Beskrivning och vägledning följs senare i 2:a kap. 2§ där företagets skyldigheter lyfts 
 
”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (Gullberg & Rundqvist 2014) 

 
Fortsatt beskriver samma paragraf att allt som eventuellt kan ligga till grund för ohälsa eller 
olycksfall måste elimineras. Trots att lagen är tydlig om vad som ska göras så behöver den 
stöttas med olika medel för att stärka implementeringen av lagen. Ett sådant hjälpmedel är 
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tillsyn menar Johansson (2004). Lagstiftningen kan ses som ett arkiv av erfarenheter där den 
representerar och återger olika strategier som brukats inom arbetsmiljöområdet i historien. 
Enligt Johansson (2004) yttrade sig arbetsmiljölagens föregångare som den s.k. 
yrkesfarelagen som infördes 1889. 
 
Vidare lyfter Johansson (2004) ett faktum där han menar att den nuvarande arbetsmiljölagen 
tillsynes inte verkar vara mer effektiv än tidigare lagar. Arbetsmiljöproblemen har inte 
minskat i någon större utsträckning då detta är något som man skulle kunna förvänta sig. En 
stor förklaring till detta är strukturen av utformningen av en intervenerande lag med inbyggda 
motsägelser och liten spontanitet för agerande. Utöver detta uppstår nya arbetsmiljöproblem 
när industrier och samhällen utvecklas. Dessa måste gå igenom ett förlopp av motstånd innan 
de eventuellt kan accepteras som ett relevant arbetsmiljöområde av lagen (Johansson 2004). 
 
Den generella uppfattningen om vad som faller inom arbetsmiljöområdet är idag betydligt 
bredare än tidigare. 1978 gick arbetarskyddslagen över till att bli en arbetsmiljölag. Lagen har 
fått ett vidare begrepp samt ett större tillämpningsområde för vilka frågor som hamnar under 
denna (Johansson 2004). Nu föll även det psykosociala tillståndet under arbetsmiljölagen där 
hänsyn ska tas till detta förhållande och inte bara som ett symtom påverkat av något annat. 
Johansson (2004) menar att en rad andra faktorer hamnar under arbetsmiljölagstiftningen, 
som till exempel arbetsorganisation, planering och ledning av arbetet. Innebörden blir då att 
även ledare och kollegor blir en del av de psykosociala arbetsmiljöförhållandena. Det leder till 
att när missförhållande uppstår så finns det stöd i arbetsmiljölagen. Denna förändring av lagen 
kan tolkas som en reaktion av tidigare debatt. Där det menats att arbetsmiljöproblem inte kan 
isoleras till enskilda händelser utan måste angripas med utgångspunkt i en helhetssyn. 
Utvecklingen av arbetsmiljöbegreppet och ökad kunskap av människan i arbetsmiljö har lett 
till att vi delar upp arbetsmiljön i en fysisk och en psykosocial del. Med fysisk menar vi 
lokaler, ljus, luft, maskiner och annan utrustning som vi handskas med. Psykosocial menar vi 
de människor vi har omkring oss och den stämningen mellan kollegor kunder, m.m. 
Uppfattningen av den psykosociala arbetsmiljön är i väldigt stor utsträckning subjektiv och 
kan då också upplevas olika av olika individer konstaterar Dahlkwist (Dahlkwist 1995).  
 
Man kan återigen se en strategiförändring från år 1990 vid tillträdet av en borgerlig regering 
enligt Johansson (2004), då det under lång tid framförts kritik mot arbetsmiljöarbetet. Det 
menades att arbetsmiljöfrågorna inte ska hanteras av stabsorgan som en skyddskommitté då 
detta tillvägagångssätt inte har någon genomslagskraft. Detta i kombination med att den 
borgerliga regeringen ville öka det individuella ansvaret, så kom det ett förslag om att 
överföra ansvaret till arbetsgivarnas linjeorganisation. En linjeorganisation motsvarar de som 
är involverade i den direkta verksamheten, t.ex. arbetsledare, avdelningschefer och 
produktionschefer. Att man vill lägga ett stort ansvar här beror i stor del på deras möjligheter 
att hantera problem och förebygga arbetsmiljöproblem. Med hjälp av bestämmelser för 
internkontroll ställs det krav på arbetsgivaren att vara aktiv på arbetsmiljöområdet. Skillnaden 
här jämförelsevis med det tidigare straffansvaret där arbetsgivaren är ytterst ansvarig för 
olyckor som inträffar är att med de nya bestämmelserna är det en skyldighet att jobba aktivt i 
förebyggande syfte för en bättre arbetsmiljö. Att minska eller eliminera risker för olycksfall 
och ohälsa är ett exempel på detta, mer ingående om vilka som har det ansvaret framgår i 
AML:s 3:e kapitel. Arbetsmiljölagen kompletterades 1 juli 1991 med en paragraf, 3kap. 2 a§, 
som beskriver vad kraven om internkontroll innebär. I AML föreskrivs det att:  
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“Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag och i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen” (Gullberg 2014). 

 
Vidare enligt paragrafen ska arbetsgivaren: 
 

”Utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta 
de åtgärder som föranleds därav” (Gullberg 2014). 
 

Paragrafen lyfter också skyldigheten hos arbetsgivaren att: 
 

”Dokumentera arbetsmiljön och upprätta handlingsplaner samt se till att det på 
arbetsstället finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet” (Gullberg 2014). 
 

De nya bestämmelserna om internkontroll ändrade också myndigheternas sätt att utföra sin 
tillsyn. Detta genererade att myndigheterna kan utföra tillsynsarbete koncentrerat till 
systemtillsyn och inte specifika moment. Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete innebär i praktiken 
kontroller av att det finns välfungerande rutiner och internkontroll för arbetsmiljöarbetet. Det 
ska också finnas verktyg för dokumentation av mål och rutiner som arbetsgivaren har. 
Arbetsmiljöarbetet kan skilja sig från en arbetsplats till en annan beroende på industri och 
arbetsplats. 
Nästa större steg i utformningen av ett starkare arbetsmiljöarbete kom 2001 då det genom 
bestämmelser i AFS 2001:1 sattes krav på SAM (Gullberg 2014). Dessa bestämmelser 
tillsammans med senare införda kompletteringar i AFS 2003:4 föreskrivs det nya krav på 
kunskap hos chefer, arbetsledare eller andra YA. Denna kunskap ska vara tillräcklig för att 
kunna förebygga risker i arbete och bidra till en tillfredställande arbetsmiljö. Kunskapen 
innebär också att utövarna ska behärska regler som berör arbetsmiljö samt kunnande om vilka 
risker för ohälsa och olycksfall som berör fysiskt, psykiskologiska och sociala förhållanden. 
All uppgiftsfördelning ska dokumenteras då verksamheten överstiger nio arbetstagare 
(Johansson 2004). 
 
Ett sätt att gå vidare med att förebygga arbetsmiljöproblem och höga sjukhuskostnader menar 
Johansson (2004) är att bygga arbetsmiljöarbetet på individen. Här menar Johansson inte att 
allt ska läggas på den enskilde som ska få svara för det som hänt utan istället höja individens 
roll och samtidigt engagemanget för arbetsmiljöarbetet. Idag tillhör skyddsombudet en 
defensiv strategi där arbetsmiljöproblemens närvaro är alltid bestående. Istället föreslås att 
skyddsombudens reaktiva roll omvandlas till en mer proaktiv arbetsmiljöagent. Observera att 
detta inte är kritik mot skyddsombuden utan en utveckling av deras roll då sakkunskapen 
redan finns där (Johansson 2004). 
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2.5.1 Arbetsmiljöverket  
 
År 1949 ökar arbetarskyddet och en ny arbetarskyddslag träder i kraft, och med detta en 
myndighet som kallas Arbetarskyddsstyrelsen. Myndighetens uppgift var att övervaka och 
utfärda föreskrifter, denna blir också chefsmyndighet för yrkesinspektionen. Detta är vad som 
år 2001 blir Arbetsmiljöverket där Yrkesinspektionen inordnas och byter namn till 
Arbetsmiljöinspektionen (Anderson 2003).  
 
Arbetsmiljöverkets uppdrag för regering och riksdag är att se till att arbetsmiljölagens krav 
uppfylls så alla får en säker, bra och utvecklande arbetsmiljö. I detta arbete ingår 
tillsynsarbete, upplysning av arbetsmiljöregler samt framställning av juridiskt bindande 
föreskrifter (Arbetsmiljöverket 2017). Tillsynsarbetets huvuduppgift är att se till att alla 
företag och organisationer i Sverige också förser deras arbetstagare med den sunda, säkra och 
utvecklande arbetsförhållande som de har rätt till.  
I en del av uppdraget att utforma nya juridiska föreskrifter så måste riskgrupper och 
arbetsmiljöproblem identifieras. För att kunna skapa sig en bild av inom vilka områden detta 
ligger så finns det inom arbetsmiljöverket ett informationssystem om arbetsskador (ISA) där 
information och statistik från Försäkringskassan finns tillgänglig gällande anmälda 
arbetsskador (Anderson 2003). 
I en rapport från Luleås tekniska universitet 2015 delas olika byggarbetsplatsolyckor upp i 
olika kategorier. Det bör betonas att denna statistik från Försäkringskassan omfattar antalet 
anmälda och inte godkända skador. En inte godkänd skada innebär att den är rapporterad till 
AV och Försäkringskassan, men inte godkänd för ersättning och sjukskrivning. Olycksfall 
som inträffat under år 2015 och som resulterat i minst 1 dags sjukskrivning där arbetstagaren 
vistats på en plats för arbetsgivarens räkning. Vidare bör ytterligare beaktning tas till att 
utländska arbetstagare som är försäkrade i sitt hemland inte räknas till denna statistik men 
samtidigt så räknas svenska arbetstagares olyckor som skett utomlands under tjänstgöring in i 
statistiken (Samuelsson 2015). Se figur 2 nedan. 

 
 

Figur 2. Arbetsplatsolyckor 2015. Avvikelse. (Samuelsson, B. 2015, s.8) 
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Numrerade kategorier för arbetsplatsolyckor 1-11. 
 

1. Förlorad kontroll över handverktyg, redskap  
2. Kroppsrörelse med fysisk överbelastning  
3. Fall av person från höjd   
4. Fall av person (ej från höjd)      
5. Ras, fall, bristning av material     
6. Förlorad kontroll över hanterat föremål    
7. Förlorad kontroll över maskin     
8. Förlorad kontroll över fordon, transportmedel   
9. Kroppsrörelse utan fysisk överbelastning  
10. El, brand, explosion, läckage   
11. Övrigt    

 
Med stöd av Försäkringskassans statistik av anmälda olyckor som nämnts ovan kan 
Arbetsmiljöverkets arbete med att identifiera olycksrisker och arbetsmiljöprblem underlättas. 
Statistiken förs in i ISA. Detta kan senare ligga till grund för nya juridiska föreskrifter samt 
förbättringsarbetet där Arbetsmiljöverkets handlingsprogram för SAM har en stor roll. 
Handlingsprogrammets syfte är att öka kunskapen och förbättra tillämpningen av SAM i 
arbetslivet. Programmet kan beskrivas som ett paraply av olika aktiviteter där fokus ligger på 
samverkan med andra aktörer, information och inspektion. Andra aktiviteter som ligger under 
programmet som är ett viktigt område är säkerhetskulturen på arbetsplatsen. 
Arbetsmiljöverket jobbar med ett ständigt förbättringsarbete och publicerar verktyg och 
stödmaterial för SAM och säkerhetskultur på deras hemsida (www.av.se). Exempel på detta är 
introduktionsfilmer och kunskapstest i SAM. Det finns även ett startpaket för 
arbetsmiljöarbetet samt ett mätverktyg där det är möjligt att mäta säkerhetskulturen för 
respektive arbetsplats och bransch. Säkerhetskulturen är av stor betydelse för hur man arbetar 
då den representerar gemensamma attityder, uppfattningar och värderingar som anställda och 
chefer har och hur dessa förhåller sig till säkerhet och arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2001). 
För att lättare förstå arbetsmiljöverkets struktur och styrning se nästa sida, figur 3. 
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2.5.2 Säkerhetskultur  
 
I rapporten ”Syna säkerheten på din arbetsplats!” fick norska TransportØknomisk 
institutt(TOI) uppdraget av Arbetsmiljöverket att lyfta vikten av säkerhetskulturen. Syftet med 
rapporten är att höja kunskap och förståelse för säkerhetskulturen hos företag och 
organisationer samt underlätta detta arbete med ett mätverktyg som ska tas fram i samband 
med rapporten (Transporteøkonomiskt institutt 2012).  
 
SAM utgör grunden till en bra arbetsmiljö men för att den ska bli framgångsrik måste den 
kompletteras med en stark och öppen säkerhetskultur. Det råder en stor enighet bland 
säkerhetsforskare om att en hög kvalité på säkerhetskulturen och klimatet är av stor vikt för 
säkerheten hos företag och organisationer. Traditionella metoder använder retroperspektiv 
data om olyckor och incidenter, där redan skedda olyckor utreds. Mätning av 
säkerhetskulturen och klimat ger det motsatta och skapar prediktiva möjligheter att bedöma 
säkerhetsnivån i organisationer som leder till att kunna bedöma säkerhetsrisker innan detta 
skulle inträffa (Transporteøkonomiskt institutt 2012).  

Figur 3. Arbetsmiljöverkets organisationsplan. (Arbetsmiljöverket 2017) 
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Exempel på incidenter där det varit dålig säkerhetskultur var kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i 
Ukraina 1986. Det är ofta något som nämns och kopplas till begreppet säkerhetskultur. I en 
utredningsrapport från det internationella atomenergiorganet (IAEA) konstaterades det att 
dålig säkerhetskultur var huvudorsken till olyckan. Andra exempel på stora olyckor efter 
Tjernobyl som av olika säkerhetsorganisationer identifierats av dålig säkerhetskultur är 
oljeplattformen Piper Alpha 1988, förlusten av rymdfärjan Colombia 2003 och Deepwater 
Horizon Blowout 2010. För att bygga ett maximalt försvar mot de risker och faror som 
synnerligen organisationer med farlig teknisk utrustning ställs inför, så betonar 
säkerhetsforskare att det är av högsta prioritet att implementera en god säkerhetskultur 
(Arbetsmiljöverket 2012:12). Trots att det finns en oenigthet bland säkerhetsforskare när det 
gäller definition av säkerhetskultur och klimat, finns det dock en enighet att vi bör utgå ifrån 
att säkerhetskulturen är en del av organisationskulturen (Transporteøkonomiskt institutt 
2012). Säkerhetskulturen bör ses som en fokuserad aspekt av organisationskulturen. Den mest 
använda definitionen av organisationskultur är skriven av psykologen Edgar Schein som 
forskar om företagskultur.  Schein (1993) definierar i boken “Organisationskultur och 
ledarskap” organisationskultur som: 
 

”En uppsättning av gemensamma grundläggande antagande som en grupp lärt 
sig när den löst problem externt/internt, och som fungerat bra nog för att anses 
gällande och lärs därför ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, 
tänka och känna i förhållande till dessa problem” 
(Schein 1993) 

 
Schein (1993) menar att den djupaste kulturella nivån av vad som tas-för-givet-antaganden är 
individens medvetenhet, vad något betyder för individen, samt känslomässiga reaktioner och 
dennes agerande. Grundläggande antaganden är väldigt svårt och tidskrävande att mäta, då är 
oftast indirekt mätning av säkerhetskulturen den metod som används. Detta görs genom 
säkerhetsklimat som är ett uttryck av säkerhetskulturen (Transporteøkonomiskt institutt 
2012). Säkerhetsklimatet kan betraktas som korta sekvenser av säkerhetskulturen där det ges 
indikationer på hur den ser ut. Alternativt kan den beskrivas som ögonblicksbilder av 
säkerhetskulturen. I rapporten “Syna säkerheten på din arbetsplats” definieras 
säkerhetsklimatet som: 
 

”…. medlemmar av en social enhets delade uppfattningar om organisatoriska 
riktlinjer, rutiner och praxis relaterade till säkerhet”  
(Arbetsmiljöverket 2012:12). 
 

Säkerhetsklimatet fångar inte hela bilden av säkerhetskulturen utan en mer ytlig och temporär 
bild. Trots detta så anser säkerhetskulturforskarna att enkäter som berör olika frågor om 
säkerhet är det viktigaste mätverktyget för att samla värdefull data. Undersökningar som mäts 
på detta sätt ger kvantifierade resultat som är representativa för organisationer eller delar av 
dem. Senare kan dessa resultat användas tvärs över organisationer och deras avdelningar eller 
över tid. För att senare kunna utvärdera säkerhetsnivån och utvecklingsarbetet i 
organisationen, mellan avdelningar, olika branscher eller över tid är dessa data viktig 
(Arbetsmiljöverket 2012:12). 

2.5.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
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SAM grundar sig i att arbetsgivaren ska på ett strukturerat sätt förebygga och arbeta för en 
bättre arbetsmiljö på ett sätt där riskerna minimeras för att anställda inte ska råka ut för skador 
eller ohälsa (AFS 2001:1). 
 
Johansson (2004) menar att det bara var möjligt att ändra det arbetsmiljöförhållande som var 
rådande under 1990-talet med systematiskt och uthålligt arbete. Det har visat sig att de 
organisationerna som under lång tids arbete med hållbarhet som grund där fokus på 
arbetsorganisationsutveckling och processer som gradvis förbättrar situationer. Är de som har 
lyckats att skapa en gemensam vision för förändringar och mål, mellan ledning och 
medarbetare. På detta sätt har organisationskulturen utvecklats där det finns tolkningsstruktur 
och tydliga system för information som underlättar arbetet i organisationen för den enskilde 
individen. 
 
Johansson (2004) är tydlig med att det inte finns några givna metoder och sätt som av sig 
självt leder till sådana processer, men menar att det finns åtminstone fyrax centrala 
komponenter för att skapa ett fungerande system. 
 

1. Självorganisering och delaktighet: Det måste finnas vägledning i utformningen av 
arbetet för arbetslag och individ. En del av processen när verksamhet och organisation 
ändrar riktning är att utgångspunkt ska ske i delaktighet. 

 
2. Lärande och reflektion: Organisationer som har förmågan att utveckla och anpassa sin 

verksamhet i förhållande till nya omständigheter, är många gånger ett tecken på att 
medarbetarna ser verksamheten som en läroprocess. Detta innebär också att 
organisationens problemlösningsförmåga ökar, som ett resultat av medarbetarnas 
attityd till verksamheten. 
 

3. Ledarskap med möjlighet till självbestämmande: Där det finns befogenheter att 
anpassa organisationen efter nya krav och förändringar på lokal nivå, alltså inte bara 
ansvar för resultat. 
 

4. Trygghet: Är en väldigt viktig faktor där det visar sig i organisationer som har en stor 
grad av anställningstrygghet också är mer framgångsrika med SAM. Detta bidrar till 
den anställdes motivation att utveckla verksamheten snarare än att bara försöka jobba 
så effektivt som möjligt för att ej bli uppsagd. Då undviks också i längden 
riskbeteenden.  

 
Organisationer som erbjuder sin personal kompetensutvecklingsmöjligheter utifrån individens 
önskemål, visar att företag lyckas med att dra nytta av detta. Samtidigt bidrar det till 
medarbetarnas känsla av att inte känna sig låsta i arbetsorganisationen. Kombinationen av 
anställningstrygghet och kompetensutveckling resulterar i att de anställda kan fokusera mer på 
sin arbetsuppgift hellre än dennes arbetssituation (Johansson 2004). 
 
Arbetsgivarens centrala aktiviteter i SAM är att regelbundet undersöka arbetsmiljön, utföra de 
åtgärder som krävs för att minimera eller ta bort risker samt kontrollera att dessa ger effekt. 
För att processerna ska utföras på ett effektivt och korrekt sätt finns det krav i föreskrifterna 
på detta, se nedan. 
 

• Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med arbetstagare/skyddsombud 
• Att alla involverade har tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbetet 
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• Det ska tydligt framgå vem som ska göra vad 
• Att det finns tydliga rutiner och information om hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas (Arbetsmiljöverket 2001) 
 
För att SAM ska fungera behöver det samordnas med organisationens andra aktiviteter i 
verksamhetens styrning och förbättringsarbete. Det är viktigt att förbättringsarbetet är löpande 
där risker och brister ständigt kan uppmärksammas. I praktiken innebär detta också att det är 
av yttersta vikt att arbetsmiljöfrågorna finns med vid budgetering, projektering, leveransavtal, 
inköp, omorganisationer samt inhyrning av personal. 
För att alla som är delaktiga i produktionen tydligt ska kunna se vilket ansvar som ligger på 
vem måste arbetsmiljöfrågorna också finnas med på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. 
 
Ett fungerade SAM genererar till att risker och ohälsa på arbetsplatser kan upptäckas innan de 
inträffar, samt en ökad produktivitet, kreativitet och trivsel. Det ger på längre sikt också en 
bättre lönsamhet och en bra grund för ett hållbart arbetsliv (Arbetsmiljöverket 2001). 
 
 
Nedan visas en processkarta för arbetsmiljö med SAM. De aktiviteter som är centrala placeras 
i mitten, där stöd och ledningsprocesser finns ovanför och under. Denna processkarta 
representerar samtliga delar av arbetsmiljöarbetet, se figur 4.  
 
  

Figur 4. Processkarta. (Arbetsmiljöverket 2017) 
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2.6 Nulägesanalys NCC 
 
I enlighet med arbetsmiljölagen så har alla arbetsgivare huvudansvaret för arbetsmiljön. NCC 
har idag en väl utarbetad arbetsmiljö och rehabiliteringsverksamhet där NCC:s VD har 
delegerat sitt ansvar till affärsområdescheferna, som i in tur delegerar ner till 
linjeorganisationerna o.s.v. Slutligen är det platschefen som har arbetsmiljöansvaret på sitt 
arbetsställe, där bl.a. arbetsmiljöplan (AMP) och SAM utgör en del av ansvaret. 
  
 
På NCC idag är det platschefens ansvar att se till att arbetsmiljöplanen presenteras, tilldelas 
och anpassas till rådande förhållanden på arbetsplatsen. För att enklare kunna säkerställa att 
AMP:n upprättas korrekt har NCC en arbetsmiljöpärm. I denna går det att följa 
arbetsmiljöarbetet punkt för punkt. I pärmen finns det andra viktiga dokument som 
checklistor, tillbudsrapporter och informationsblad m.m. för säkerhet och trivsel på 
arbetsplatsen (Starnet.se). Arbetsmiljöpärmen kompletteras med en visuell arbetsmiljötavla 
som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet där följande dokument ska hänga: 
 

• Arbetsmiljöplan 
• Arbetsplatsdispositionsplan 
• Checklista för skyddsrond samt riktad skyddsrond 
• NCC:s ordnings och skyddsregler, kvittens på arbetsplatsintroduktion 
• NCC:s Alkohol och drogpolicy 
• NCC:s policy för jämställdhet och mångfald 
• Förteckning på kemiska arbetsmiljörisker 
• Checklista för åtgärder vid större olyckor  
• Skyddsorganisation 
• Vad de olika färgerna på hjälmarna betyder 
• Instruktioner vid nödsituation 
• Nödlägesberedskapsplan 
• Arbetsplatsinformation 
• Riskbedömning arbetsmiljö 

 
Arbetsmiljötavlan fungerar som ett verktyg för att lätt kunna uppdatera dokument och få en 
snabb information om arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, se figur 5 på nästa sida. 
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En annan viktig del av SAM hos NCC är tillbudsrapporteringen. Tillbud är en olyckshändelse 
som inte medfört någon personskada. Vid tillbud är rutinen att fylla i en tillbudsrapport som 
finns i arbetsmiljöpärmen, alternativt rapportera in till NCC:s tillbudsrapporteringssystem 
Synergi. Denna lämnas sedan till arbetsledningen som utreder tillbudet med skyddsombudet. 
Arbetsledningen vidtar sedan åtgärder samt sänder rapporten till arbetsmiljöingenjören. 
Allvarligt tillbud ska rapporteras till arbetsmiljöverket men rapportering ska också ske vid 
mindre alvarliga tillbud om det är fler inblandade. 
Alla tillbud vidarebefordras till arbetsmiljöingenjören och registreras i en databas som det förs 
statistik över.  
 
I dagsläget använder NCC bland annat ett HMS-verktyg (Hälsa, Miljö & Säkerhet) som de 
kallar timeout. Timeout används för att stoppa pågående arbete då momentet löper stor risk att 
drabbas av tillbud eller olycka. Meningen är att vem som helst på arbetsplatsen ska kunna 

Figur 5. Arbetsmiljötavla 
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säga ifrån om de ser att något är för riskfyllt och på så sätt hindra eventuella tillbud och 
olyckor (Starnet.se). 
NCC beskriver timeout som: 
 

1. ”Reagera, om du upptäcker en osäker situation” 
2. ”Agera, själv och kontakta din chef” 
3. ”Rapportera, diskutera och hitta lösningar”  
4. ”Säkra upp” 
5. ”Fortsätt arbetet under säkra förhållanden” 

 
Skillnaden mellan timeout och tillbud är att timeout tas då man upptäcker en osäker situation, 
och det säkerställs att utförandet sker på ett säkert sätt. Ett tillbud klassas som något ”farligt” 
skett, men inte till den grad att någon har skadats. En timeout kan också innebära att ett tillbud 
skrivs. Timeout är mer ett förhållningssätt för att uppmuntra till att våga säga till om något 
känns osäkert. 
 
När riskfyllda arbeten ska utföras så måste det alltid göras en arbetsberedning. Det innebär att 
en beskrivning av de särskilda åtgärder som måste vidtas ska upprättas för att utföra arbetet på 
ett säkert sätt. Arbetsberedningen ska utformas så att kraven från arbetsmiljölagen och dess 
föreskrifter uppfylls. För att identifiera vilka arbeten som kräver arbetsberedning finns det hos 
arbetsmiljöverket föreskrifter AFS 1999:3 för byggnads och anläggningsabete. I paragraf 12a 
§ .C anges det 13 st olika typer av riskfyllda arbeten som kräver arbetsberedning, denna kallas 
för ”13-punktslistan” (Arbetsmiljöverket 2014). 
 
En viktig del av säkerhetsarbetet som är en stående aktivitet är skyddsronder som utförs minst 
var fjortonde dag på NCC. Denna kontroll hjälper till att säkerställa arbetsmiljön och ordning 
och reda på arbetsplatsen.  
 

2.7 Nulägesanalys av annan industri 
 
Ett besök har gjorts hos företaget Borealis för att undersöka på vilket sätt de jobbar för en god 
arbetsmiljö. Borealis är ett företag som tillverkar plastmaterial som polyolefiner, 
baskemikalier och konstgödsel. Borealis prioriterar sitt SAM och arbetsmiljön högt på deras 
arbetsplats, på grund av de farliga ämnena de arbetar med.  Borealis jobbar efter ett mål som 
de kallar zero mindset, ingen ska skadas på arbetsplatsen. Zero mindset är ett av Borealis 
verktyg i deras hälsa, miljö och säkerhetsarbete(HMS). Ett verktyg som de jobbar med är take 
2. En checklista används som ska ta upp de riskerna som finns för att säkerställa att momentet 
utförs korrekt. Det betyder att man alltid innan varje moment ska tänka efter så att utförandet 
sker på ett säkert sätt.. Borealis utför även skyddsronder och observationsronder för att 
kontrollera säkerheten men även diskussion med YA för hur arbetet ska undvika eventuella 
olyckor. Borealis har ett uttryck som lyder: ”om vi inte kan arbeta säkert, gör vi det inte alls” 
i sitt arbetsmiljöarbete (Börjesson 2017). 
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs genomförandet av examensarbetet och vilka metoder som använts. 
Kapitlet beskriver inledningsvis den kvantitativa metoden i form av en enkätundersökning där 
denna är huvudmetod i examensarbetet. Sedan lyfts litteraturstudien som ett verktyg för en 
bredare grund att stå på. 
 

3.1 Val av forskningsmetod 
 
Kvantitativ metod identifieras genom att resultatet går att mätas i olika enheter, exempelvis i 
siffror. I kvalitativ metod samlas data som inte går att mäta in som ostrukturerade intervjuer 
eller observationer (Bell, Waters & Nilsson 2016) 
 
Undersökningen i denna rapport är utförd med en kvantitativ metod för att i så stor 
utsträckning som möjligt se hur säkerhetskulturen uppfattas av produktionschefsgruppen. En 
kvantitativ metod bidrar också till en mer objektiv analys av resultatet då rapporten inte 
behöver tolka subjektiva formuleringar. 
 

3.2 Litteraturstudie 
 
En litteraturstudie har skapats för att få ett underlag att utgå ifrån när vi arbetat efter 
frågeställningarna. Denna studie ska även ligga som grund för analyser av de ämnena vi 
berört.  
De teoretiska delarna i rapporten och de källorna som använts har hämtats till största del från 
högskolans studentlitteratur. Relevanta rapporter och andra material från NCC:s intranät har 
använts till viss del. 
 

3.3 Surveyundersökning  
 
En metod för att undersöka arbetsmiljön har varit surveyundersökning. En 
surveyundersökning kan göras antingen muntligt eller skriftligt beroende på vad som är mest 
aktuellt för den målgrupp som undersökningen riktar sig mot.  
Projektet utgick från surveyundersökning för mätning av säkerhetskulturen på den aktuella 
produktionschefsgruppen. Undersökningarna har utförts hos TJM och YA för att identifiera 
om svaren skiljer sig åt mellan respektive yrkesgrupp. Resultatet från surveyundersökningarna 
har legat som grund för kommande analyser, diskussioner och projektresultat. 
 
 

3.3.1 Webenkät/Postenkät  
 
En webenkät är simpelt beskrivet som en enkät som fylls i elektroniskt via en länk. En 
postenkät kan skickas alternativt lämnas som brev och besvaras analogt.  
I arbetet har webenkät/postenkät använts för att undersöka säkerhetskulturen hos personalen 
inom produktionschefsgruppen, Mark Gbg/Borås/Halland. Webenkäten kommer från 
Arbetsmiljöverket (AV) och är framtagen för att mäta säkerhetskulturen och komma med 
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förbättringsförslag som ska bidra till en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen. Webenkäten 
innehåller påståenden med svarsalternativ: 
 

1 = Stämmer inte alls 
2 = Stämmer inte så bra 
3 = Stämmer ganska bra 
4 = Stämmer helt  

 
De områdena som berördes i enkäten var (AV 2017):  
 

1) Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga 
2) Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor  
3) Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor  
4) Medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet  
5) Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans  
6) Medarnetarnas upplärning och kommunikation 
7) Medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet 

 
Enkäten har en total poängsättning som var graderat 1-4. 4 var bästa tänkbara och betyget 1 
var sämsta tänkbara. Resultatet jämfördes med branschsnittet och i det här fallet låg 
branschsnittet i bygg på ett betyg av 3.0. Enkäterna har varit anonyma. Webenkäterna har till 
TJM skickats via mail med en länk som sedan skulle besvaras, medan till YA har enkäterna 
besvarats analogt då vi besökt de aktuella arbetsplatserna.  
 

3.4 Studiebesök av annan industri 
 
Under projektet har ett studiebesök på Borealis gjorts för att få en nulägesanalys med 
utgångspunkt arbetsmiljö hos företag som tillhör en annan bransch än byggbranschen. 
Anledning till det var för att se om denna industri jobbar med andra metoder än vad de gör i 
byggbranschen, för att eventuellt kunna applicera dessa metoder i byggproduktionen. 
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4 Resultat/Analys 
 
Här redogörs resulatet från projektet objektivt utan egna kommentarer eller tolkningar. 
Resultatet från enkätundersökning visas i form av stapeldiagram där varje kategori är 
färgkodad. Projektresultatet presenteras i form av ett konkret förslag där enkätundersökningen 
har legat som grund. 
 

4.1 Resultat av enkäter 
 
Enkäterna har gett en bedömning av säkerhetskulturen på avdelningsgruppen TFA, NCC 
infrastructure väst. Bedömningen är graderad av en skala från 1-4 på y-axeln. På x-axeln finns 
de områden som är berörda. Den blå gruppen är YA, den röda är TJM och den gröna är ett 
branschsnitt, i det här fallet byggbranschen. Här har endast det totala branschsnittet på alla 
frågor beaktats och ej genomsnitt på enskilda frågor. I den grupp som har undersökts har 
svarsfrekvensen varit 92 %, 55 av 60 st tillfrågade har deltagit. 36 st har varit TJM och 19 st 
har varit YA av de som svarat. 
 
Det generella resultatet för branschen är 3.0, det vill säga att det är ett genomsnittligt betyg för 
byggbranschen. Lägre än 3.0 ses som ej till belåtenhet och åtgärder bör vidtas. Högre snitt än 
det genomsnittliga ses som tillfredställande, däremot mellan 3.0-3.5 ses som klart 
förbättringsbart. Snitt över 3.5 är betryggande och klassas som en god arbetsmiljö.  
Det totala snittresultatet hos grupp TJM är 3.6, alltså ett fullt godkänt betyg. Det totala 
snittresultatet av grupp YA är 3.4, även den klassas som gott. I figur 6 visas det 
sammanställda resultatet av undersökningen.  

  

Figur 6. Bedömning av säkerhetskulturen på NCC 
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Mätningen av säkerhetskulturen visade att ”Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad 
av riskacceptans” hade lägst snitt bland både YA och TJM. 3.1 respektive 3.4 i skalan. I figur 
nr 7 visas detta område och diagrammet går in djupare på just vilka frågor som berörts.  
”Vi som arbetar här överträder aldrig säkerhetsregler för att få arbetet klart i tid”, är frågan 
som har fått lägst snitt totalt sett över hela undersökningen. Hos grupp YA har frågan 2.9 i 
snitt d.v.s ej till sin belåtenhet. I grupp TJ är betyget 3.1, d.v.s. över acceptabelt snitt. Se figur 
7.  

 
 
Det området med störst differens mellan TJM och YA är ”Ledningens rättvisa i 
säkerhetsfrågor” och påståendet ”Ledningen lyssnar noga på alla som har varit inblandade i 
en olyckshändelse”. Grupp YA resulterade i en poäng av 3.2, medan grupp TJM resulterade i 
en poäng av 3.8. En skillnad på 0.6 vilket kan konstateras som den största differensen i denna 
undersökning. Se figur 8. 

 

Figur 7. Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans 

Figur 8. Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor 
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Enkätresultatet visar på ett ökat risktagande under utförandet av olika moment när tiden 
påverkar. Det kan gälla på grund av pressad tidplan, men även tidspress av andra faktorer. Det 
kan konstateras är att åtgärder bör göras för att stärka normer för prioritering av säkerhet vid 
riskfyllda moment. 

 

4.2 Resultat av rapport 
 
Med enkäter och förstudier som bakgrund har ett förbättringsarbete utförts med hjälp av 
visuell planering för att få en överblick i arbetsmiljöarbetet. En visuell tavla har tagits fram 
för att lyfta specifika riskområden som finns i NCC:s policy för hälsa och säkerhet, samt 
Arbetsmiljöverkets 13-punktslista. Arbetarna får en överblick i arbetsmiljöarbetet samlat på 
ett ställe och det finns möjlighet att påverka och förbättra arbetsmiljöarbetet. 
Tillbudsrapportering ska även följas upp bättre på arbetsplatsen. Tillbud/Olyckor ska 
redovisas efter varje dag och göra det visuellt för alla på arbetsplatsen. Då kan det även 
diskuteras eventuella åtgärder bland de involverade på arbetsplatsen.  
Arbetsberedningar är en viktig del för säkerhetsarbetet. En arbetsberedning är ett dokument 
som beskriver hur kommande aktivitet utförs på ett korrekt sätt och vilka risker som bör 
iakttas. 
Här finns möjligheten att få YA mer delaktiga då de ska vara med och upprätta den, samtidigt 
har de mycket kunskap inom området. Arbetsberedningen och 13-punktslistan lyfts på den 
visuella tavlan och det ska tydligt visas för vilka specifika moment som kräver en 
arbetsberedning. Arbetarna får en överblick i arbetsmiljöarbetet samlat på ett ställe och det 
finns möjlighet att påverka och förbättra arbetsmiljöarbetet. Då kan det även diskuteras 
eventuella åtgärder inom arbetsmiljön bland de involverade på arbetsplatsen. Tavlan ska vara 
ett komplement till dagens arbetsmiljötavla. 
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4.2.1 Den visuella tavlan 
 
Den visuella tavlan är i det här fallet en whiteboardtavla. Denna typ av tavla används för att 
ha möjlighet att kunna skriva på samt möjlighet att hänga upp material m.h.a. magneter.  
Tavlan är uppbyggd enligt följande: 
 

• Veckorna visas på översta raden och arbetsdagarna på rad nummer två.  
 

• Det finns två rader som är kopplade till arbetslag, beroende på hur många aktuella 
arbetslag det finns i projektet, i det här fallet A & B.  

 
• Högst upp till höger finns en beskrivning om vad bokstäver och figurer betyder. Röda 

magneter beskrivs som att en arbetsberedning krävs, medan blåa magneter betyder 
skyddsrond krävs. Magneterna ska placeras under den dag som momentet ska utföras. 
Det gör det visuellt och tydligt hos alla inblandade.  
 

• På whiteboardtavlan finns en huvudtidplan och en tvåveckorstidplan över 
aktiviteter/moment placerad, för att koppla de till tidsaxeln överst på tavlan. Möjlighet 
finns att ersätta huvudtidplanen med ytterligare en tvåveckorstidplan om det är 
nödvändigt.  

 
• Arbetsmiljöverkets 13-punktslista finns placerad för att identifiera de 13 riskfyllda 

arbetsmoment i arbetet som eventuellt finns i de moment som utförs. Om så är fallet 
krävs det att en arbetsberedning upprättas.  
 

• Längst ner till vänster på whiteboardtavlan är två affischer placerade som har syftet att 
påminna arbetarna om att jobba säkert.  

 
• I mitten av tavlan finns ett dokument från NCC som benämns tvåveckorsnytt. Där 

informerar de om nyheter angående pågående och kommande projekt samt 
nyanställningar inom TFA:s chefsgrupp. Till höger längst ner på whiteboardtavlan 
finns tillbudsrapportering. Ett dokument som kallas för HMS-korset och har som syfte 
att visualisera tillbuden på arbetsplatsen. Där finns även två fack för folders till 
tillbudsrapportering. Ett för ej ifyllda och ett för rapporterade tillbud. Se nästa sida för 
stegvis användningsanvisning för tavla, figur 9 och 10. 
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Stegvis användning av arbetsmiljötavla: 

 
 

 
 

HuvudDdplan/	2-
veckorsDdplan	

• Markera	de	två	aktuella	
veckorna	i	
huvudDdplanen	

2-veckorsDdplan	

•  IdenDfiera	akDviteter	de	
kommande	2	vekorna	

13-punktslista	

• Stäm	av	akDviteter	mot	13-
punktslista	och	se	om	
arbetsberedning	är	aktuell	
• Upprä4a	arbetsberedning	
om	det	är	aktuellt	

Arbetsberedning		

• Kopia	hängs	på	tavla		

• Arbetsberedning	markeras	
med	röd	magnet	i	fältet	för	
dagar	

• Planerad	skyddsrond	
markeras	med	blå		

HMS-Korset	

• Vid	avslutad	arbetsdag	
färglägg	aktuellt	datum	med	
grön,	gul	eller	röd	färg	

• Vid	olycka	eller	Dllbud	
notera	passande	kategori	i	
sammanställningen	nr	1-11	

• Se	avsni4	4.2.2	för	
förklaring	av	HMS-korset	

Sammanställning	

• Vid	månadens	slut	
samanställs	Dllbud	och	
olyckor	från		föregående	
månad	i	en	
projektsamanställning	

• Sumera	alla	månader	vid	
projektavslut	

• Analysera	

Figur 9. Digital skiss - arbetsmiljötavla 
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Här har arbetsmiljötavlan monterats på ett av NCC:s byggprojekt där ett nytt resecentrum i 
Kungälv byggs för Västtrafik. Här kommer tavlan kunna utvärderas och senare också 
förbättras med hjälp av synpunkter från de som använt tavlan.  
 

4.2.2 HMS-korset 
  
Dokumentet är utformat som ett kors med rutor och i varje ruta står det en siffra från 1-31. 
Siffrorna står för vilken dag i månaden det är och den används enligt följande: 
 

• Sker det inget tillbud under arbetsdagen markeras den ruta med den dag i månaden det 
är med grönt. 

• Sker det ett tillbud under arbetsdagen markeras den ruta med den dag i månaden det är 
med gult. 

• Sker det en olycka under arbetsdagen markeras den ruta med den dag i månaden det är 
med rött. 
 

När månaden är slut ger HMS-korset en tydlig bild över tillbudsrapporteringen under en 
månad. Denna statistik kopplas sedan till den nedre del av dokumentet där en 
månadsammanställning finns. Om det har skett ett tillbud alternativt en olycka kopplas det till 
någon av de elva kategorier för arbetsskador som försäkringskassan tagit fram. Det har som 
syfte att kunna identifiera vad som ligger bakom tillbuden/olyckorna. Dessutom samlas det 
redan på arbetsplatsnivå in data om vad som ligger bakom tillbud/olyckor. Detta sammanställs 
månad för månad och till sist en sammanställning för hela projektet. Se figur 11 på nästa sida. 
 

Figur 10. Arbetsmiljötavla monterad på NCC:s projekt Kungälvs resecentrum 
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Figur 11, HMS-korset 
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5 Diskussion 
 
Resultatet av enkätundersökningarna visade på att säkerheten kan förbättras inom vissa 
områden. Ett ökat risktagande när tiden påverkar är det område som fått lägst poäng. Utifrån 
detta har vi fokuserat på vilka verktyg som finns för att minska riskbeteenden. För att få en 
överblick i hur arbetsmiljöarbetet fungerar i andra industrier valde vi att göra ett studiebesök 
på en industri där säkerhetskraven är extremt höga. Där ville vi se om det fanns något i deras 
SAM som var applicerbart i byggbranschen och som eventuellt kunde bidra till 
kompletteringar i NCC:s arbetsmiljöarbete. Efter studiebesök hos Borealis har ett arbetssätt 
funnits, som de kallade för ”TAKE 2”. Att tänka efter innan varje moment utförs. En 
checklista där det var listat särskilda kritiska risker som skulle göra arbetarna medvetna om 
risker i arbetet, där de fyllde i ett block där de ser till att ha kontroll över de risker som finns i 
kommande moment. Syftet med ”TAKE 2” har vi kopplat till denna studies resultat där de 
risker som finns på en arbetsplats ska lyfts på tavlan. De jobbar även efter ”life saving rules” 
som ska identifiera kritiska risker i de moment som finns hos företaget. De kritiska riskerna 
hos företaget har baserats på händelsestatistik, som har visat fem kritiska risker. Det har gett 
oss inspiration att lyfta Arbetsmiljöverkets 13-punktslista där byggbranschens kritiska risker 
kan identifieras. HMS-korset är även något som Borealis jobbar med och som vi anpassat till 
byggbranschen som blev en del av förbättringsarbetet.  
 
NCC har efterfrågat förbättrad erfarenhetsåterföring av tillbudsrapporteringen på lokal nivå. 
Idag sker rapportering in till central databas, som innebär att det är svårt att få en överblick på 
arbetsplatsnivå vilka typer av tillbud som sker mest frekvent. För att kunna identifiera olika 
typer av tillbud så anser vi att tillbuden bör kategoriseras på lokal nivå. Det är en anledning 
till att vi har använt HMS-korset och är även en bra anledning att koppla det till 
månadssammanställning och projektsammanställning. Med dessa data kan vi på förebyggande 
sätt identifiera och eliminera risker som ofta förekommer. Exempelvis om ett tillbud av typ 9 
(fall av person från hög höjd) i månadssammanställningen har varit frekvent återkommande så 
finns möjligheten att förebygga dessa risker i ett senare skede. Vidare kan detta sätt användas 
då man vill identifiera återkommande typer av tillbud i projektnivå. Exempelvis då ett projekt 
liknar ett kommande projekt som kan i förebyggande syfte hindra eventuella liknande typer av 
risker.  
 
Då resultatet från enkätundersökningen visar på ett risktagande är timeout ett verktyg NCC 
använder för att hindra riskfyllda beteenden. Här anser vi att verktygets närvaro på 
arbetsplatsen bör lyftas ytterligare. Det befintliga timeoutmaterialet som finns hos NCC idag 
är pins, klistermärken och affischer. Detta kringmaterial är något som ska vara lättillgängligt 
och alltid finnas på arbetsplatsen. Tanken är att de som befinner sig på arbetsplatsen ständigt 
ska påminnas av budskapen timeout förmedlar, likt reklamens påverkan i vardagen. 
Förhoppningen är att i förlängningen bidra till en ökad riskmedvetenhet och lättare att våga ta 
en timeout. Målet här är att hellre ta en timeout än att undvika det då man är osäker, vilket kan 
få negativa konsekvenser. 
  
För att utveckla och förbättra arbetsmiljön på längre sikt har vi studerat tidigare forskning där 
vikten av ökad delaktighet och involvering hos YA lyftes. Att ge YA en ökad delaktighet går 
hand i hand med kaizen som visar på en större delaktighet hos YA kan ge positiva effekter hos 
en YA hälsa. Vi anser för att nå en större delaktighet hos YA är visuell planering en metod 
som ger dem chansen att påverka och ta del av information på ett tydligt och enkelt sätt. En 
whiteboardtavla som samlar all information om arbetsmiljö på ett och samma ställe ger en 
överblick på arbetsmiljön som vi härleder från Jidoka. Att man ser allt hela tiden. Att lätt 
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kunna se om arbetsberedning krävs samt när denna aktivitet utförs. Vi tror att arbetarna på 
arbetsplatserna tar del av dokument i större grad om de hänger uppe på exempelvis tavlor som 
finns på arbetsplatserna istället för att de ligger i pärmar. Med arbetsmiljö som är högt 
prioriterat idag kan en visuell tavla utnyttjas för att arbetarna tar del av säkerhetsarbetet både 
medvetet och även omedvetet. Ett exempel på det är posters som upplyser om att arbeta 
säkert- ”någon tänker på dig”. Att arbeta säkert bör man se från olika perspektiv, om du tar 
risker i arbetet drabbar inte det bara dig utan även andra i din närhet, det vill vi påminna 
arbetarna om. 
 
 5S står högt upp på agendan hos NCC idag och är i många olika perspektiv viktigt. Att skapa 
ordning och reda påverkar arbetsmiljön positivt men även att ha ordning och reda leder i ett 
längre perspektiv ett bättre ekonomiskt resultat. Tidigare nämnt i rapporten är att 30-35% av 
produktionskostnaden är slöseri. Om den procentsatsen minskar kommer det med all säkerhet 
leda till ekonomisk vinning i framtiden. Att företag prioriterar 5S i deras organisationer idag i 
all högre utsträckning ser vi som en självklarhet. 
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6 Slutsats 
 
Med den här rapporten rekommenderas det i framtiden att jobba i förebyggande syfte för en 
säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet bör vara proaktivt där bilden av att ingen olycka ska 
finnas. Tillbudsrapportering är en proaktiv och mycket viktig del att lyfta för att undvika 
frekvent återkommande olyckor. Det är viktigt att veta vad det är som ligger bakom olyckorna 
för i ett framtida scenario undvika liknande olyckor.  
    
Snittpoängen som NCC fått med undersökningen är klart godkänd. Poängen är högre än 
snittet för byggbranschen. Däremot är arbetsmiljöarbetet alltid förbättringsbart och det är 
något som alltid bör strävas efter. Att göra arbetarna delaktiga i arbetsmiljöarbetet är viktigt 
för ett ökat engagemang, alltså inte bara dela ut ansvar till skyddsombudet. Skyddsombudet 
bör tilldelas en mer förebyggande roll där de kan agera mer som arbetsmiljöagenter. Då kan 
denne ta in och delge information till platsledningen om hur arbetsmiljöarbetet kan förbättras.  
  

6.1 Förslag fortsatta studier 
 
SAM är ett stort steg i rätt riktning mot bättre arbetsmiljö, där arbetsmiljöverket utformar och 
vägleder denna viktiga process med arbetsgivarna. Trots detta finns det fortfarande 
förbättringsmöjligheter i arbetsmiljöarbetet 
 
En fortsättning på den här studien kan vara att undersöka med hjälp av arbetsmiljöverkets 
verktyg för självskattning av SAM hur verktygen som används på företaget fungerar. Till 
skillnad från denna studie där endast säkerhetskulturen undersökts. På så sätt kan exempelvis 
den visuella tavlan utvärderas som är en del av SAM.  
 
Sammanfattningsvis avslutas denna studie med kommentarer från NCC:s arbetsmiljöingenjör 
på vad/hur arbetsmiljön kan förbättras/förtydligas i framtiden: 
 
”Idag fokuseras det mycket hårt på olycksfallsfrekvens (frånvaroolyckor/miljon arbetade 
timmar). 
Det är ett reaktivt nyckeltal som inte premierar att det alltid skall hända saker i 
arbetsmiljöarbetet. 
Vad som skulle vara bra är mätetal som styr mot proaktivitet, t.ex. rapportering av avvikelser 
(observationer, tillbud etc.), avklarade förbättringsåtgärder, revisionsresultat” (Bengtsson. 
2017). 
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