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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att kartlägga och utreda kunskapsglappet inom arbetsmiljö hos 

gymnasielärlingar i bygg- och anläggningsbranschen. 

 

Examensarbetet utförs i samarbete med Peab. De har upplevt att deras gymnasielärlingar har bristande 

kunskap inom arbetsmiljö. För att förebygga olyckor och aktivt arbeta för Peabs nollvision avseende 

arbetsplatsolyckor är detta examensarbete en del i Peabs preventiva arbete för en säker arbetsmiljö. 

 

Arbetsmiljöstatistik, enkätundersökningar och intervjuer har tillämpats för att fastställa de områden inom 

arbetsmiljö där gymnasielärlingarnas kunskaper inte upplevts tillräckliga. Med dessa metoder har det 

konstaterats att Peab inte kan förutsätta att gymnasielärlingen har den kompetens inom arbetsmiljö som 

krävs för att utföra de uppgifter som ålagts honom eller henne.  

 

För detta krävs formulering av konkreta åtgärder för att säkerställa god arbetsmiljö för gymnasielärlingar. 

Förslag på åtgärder är exempelvis en särskild introduktion för gymnasielärlingar vid anställning, där stor 

vikt läggs på attityder till arbetsmiljö och särskilda riskarbeten. Ett annat förslag är att gymnasielärlingen 

aktivt deltar vid skyddsronder under sin lärlingsperiod.  
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Abstract 

This Master thesis aims to explore and investigate the level of knowledge within the work environment for 

craftsmen apprentices in the construction industry.  

 

The Master thesis is executed as a collaboration with Peab, one of the Nordic region’s leading 

construction and civil engineering companies. They have experienced a lack of knowledge from craftsmen 

apprentices in their way to implement safety measurements in their daily work. This master thesis is as 

part of Peabs vision of zero tolerance regarding accidents in the working environment. 

 

Statistics, surveys and interviews have been carried out to establige those parts of the working 

environment where the safety is lacking for the craftsmen apprentices. With these methods it has been 

confirmed that Peab cannot assume that the craftsmen apprentices have the knowledge within working 

environment that is required for the work he or she is obligated to perform.  

 

To ensure a healthy working environment for craftsmen apprentices, avoid accidents and injuries caused 

by working with inadequate techniques in a long period of time, recommendations on how to address the 

issue is required. 

 

Suggestions on improvement is to implement an introduction for craftsmen apprentices, organized in the 

beginning of their employment, focusing on working environment and the attitude towards it. Another 

suggestion would be to get the craftsmen apprentice to participate in the regular security checks that are 

carried out within the work place. This will continue thru out their period of being an apprentice.  

  



Vt 2016 

Examensarbete, 15p 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

 

iii 

 

Förord 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Peab. Ett stort tack för att jag fått möjligheten att 

fördjupa mitt kunnande inom arbetsmiljö med er. Jag vill tacka Sofia Nordlund, KMA-samordnare på 

Peab Bygg Nord, för all hjälp och feedback. Tack till Susanne Hallberg, arbetschef på Peab Bygg Nord, 

för att jag fått sitta och skriva examensarbetet på Peabs kontor i Umeå och för möjligheten att använda 

lånedator.     

 

Tack till gymnasielärlingarna Glenn Dackmo och Alexander Sondell för att ni tog er tid och ställde upp på 

intervjuer. Era åsikter och upplevelser har varit viktiga faktorer i arbetet och har bidragit till att jag har 

kunnat färdigställa det. Detsamma gäller alla elever på bygg- och anläggningsprogrammet vid 

Dragonskolan och Yrkesgymnasiet i Umeå.  

 

Tack till min lärarhandledare på institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, 

Emma Enevold. Jag uppskattar att du lägger ner så mycket tid och engagemang i dina elever. Det behövs 

fler som du på Umeå universitet.  

 

Tack till Sandra Hedman och till Malin Blad Österlund i era insatser som expertbollplank. Ni är 

fantastiska. 

 

Tack till hästen Shamrock Kerdos, familjen Bäckström och familjen Lundbäck/Cristofoletti. Ni har satt 

prägel på de vändpunkter i mitt liv som lett till att jag är där jag är idag. 

 

Till sist ett stort tack till min familj för allt ni är och gör och tack mamma för förslaget ”Ska du inte bli 

ingenjör då?” när jag surade över en trasig höbalsmaskin en regnig dag i Mars 2012. 

 

Hanna Gyllengahm  

Juni 2016 

 



Vt 2016 

Examensarbete, 15p 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

 

1 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .............................................................................................................................................. i 

Abstract .......................................................................................................................................................... ii 

Förord............................................................................................................................................................ iii 

1. Inledning .................................................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................................. 3 

1.1.1 Peab .............................................................................................................................................. 3 

1.1.2 Peabs arbetsmiljöpolicy ................................................................................................................ 3 

1.2 Syfte ..................................................................................................................................................... 4 

1.3 Mål ....................................................................................................................................................... 4 

1.4 Frågeställningar .................................................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar ...................................................................................................................................... 4 

2. Teori ........................................................................................................................................................... 5 

2.1 Arbetsmiljö - Lagar och föreskrifter ..................................................................................................... 5 

2.1.1 Arbetsmiljölagen ........................................................................................................................... 5 

2.1.2 Arbetsmiljöförordningen .............................................................................................................. 5 

2.1.3 Föreskrifter .................................................................................................................................... 6 

2.2 Arbetsmiljö vid byggarbetsplatsen ...................................................................................................... 6 

2.2.1 Ansvar för arbetsgivare och arbetstagare .................................................................................... 6 

2.2.2 Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) ............................................................................................... 7 

2.2.3 Arbetsmiljöplan (AMP) .................................................................................................................. 7 

2.2.4 Skyddsombud ................................................................................................................................ 7 

2.3 Anställd i Peab ...................................................................................................................................... 7 

2.3.1 Gymnasielärling i Peab .................................................................................................................. 8 

2.3.2 Elev i Peab ..................................................................................................................................... 8 

2.3.3 Handledare i Peab ......................................................................................................................... 8 

2.3.4 Introduktion i Peab ....................................................................................................................... 8 

2.4 Bygg- och anläggningsprogrammet ..................................................................................................... 9 

2.4.1 Examensmål .................................................................................................................................. 9 

2.5 Attityder, beteende och inlärning i grupp ......................................................................................... 10 

2.5.1 Gruppdynamik............................................................................................................................. 10 

2.5.2 Ledarskap och motivation ........................................................................................................... 11 

2.5.3 Effektiva arbetsgrupper .............................................................................................................. 11 

3 Metod ........................................................................................................................................................ 12 



Vt 2016 

Examensarbete, 15p 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

 

2 

 

3.1 Metodval ............................................................................................................................................ 12 

3.2 Enkät .................................................................................................................................................. 13 

3.3 Intervjuer ........................................................................................................................................... 13 

3.3.1 Intervjumanual ............................................................................................................................ 14 

3.3.2 Intervjusituation .......................................................................................................................... 14 

3.4 Litteraturstudier ................................................................................................................................. 14 

3.5 Analysmetod ...................................................................................................................................... 14 

3.6 Genomförande ................................................................................................................................... 15 

4 Resultat ..................................................................................................................................................... 16 

4.1 Arbetsmiljöstatistik ............................................................................................................................ 16 

4.2 Enkät .................................................................................................................................................. 17 

4.3 Intervjuer ........................................................................................................................................... 23 

5 Analys ........................................................................................................................................................ 25 

6 Diskussion ................................................................................................................................................. 27 

7 Slutsats ...................................................................................................................................................... 28 

7.1 Rekommendationer för Peabs fortsatta arbetsmiljöarbete .............................................................. 28 

7.2 Rekommendationer för fortsatta studier .......................................................................................... 29 

8. Referenser ................................................................................................................................................ 30 

8.1 Publicerade källor .............................................................................................................................. 30 

8.2 Elektroniska källor .............................................................................................................................. 30 

 

Bilaga 1. Peabs arbetsmiljöpolicy s. 1 

Bilaga 2. Lagar och regler s. 2 - 4 

Bilaga 3. Lärling s. 5 

Bilaga 4. Elev s. 6 

Bilaga 5. Handledare s. 7 

Bilaga 6. Kompetensutveckling s. 8 

Bilaga 7. Ny i Peab s. 9 - 10 

Bilaga 8. Enkät s. 11 - 15 

Bilaga 9. Intervjumanual s. 16 

Bilaga 10. Intervjusammanställning respondent A s. 17 - 19 

Bilaga 11. Intervjusammanställning respondent B s. 20 - 22 

Bilaga 12. Statistik Arbetsmiljöverket s. 23 - 27 

Bilaga 13. Statistik Sveriges Byggindustrier s. 28 - 29 

Bilaga 14. Statistik Peab internt s. 30 

  



Vt 2016 

Examensarbete, 15p 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

 

3 

 

1. Inledning 

I detta kapitel får läsaren information om varför studien genomförs och den bakomliggande problematiken 

kring ämnet som rapporten behandlar. Entreprenörföretaget Peab är samarbetspartner för studien och 

presenteras därför i detta kapitel. Vidare ges information om studiens syfte, mål och frågeställningar. 

Ramarna för studiens omfattning formuleras även i avsnittet ”Avgränsningar”.  

1.1 Bakgrund  

Studien utförs i samarbete med Peab Sverige AB. KMA-samordnare Sofia Nordlund på avdelning Bygg 

Nord har upplevt problem med att nyanställda gymnasielärlingar har bristande kunskaper inom 

arbetsmiljö. Detta gör det svårt för Peab att fullfölja sitt arbetsgivaransvar när gymnasielärlingarnas 

förväntade arbetsmiljökunnande inte kan garanteras. Peabs vision är att alla deras arbetsplatser ska vara 

trygga, säkra och fria från olyckor (Bilaga 1). Medarbetarens hälsa och arbetsglädje ska stå i centrum. För 

att uppfylla den visionen krävs det att gymnasielärlingarna har den kunskap som förväntas för att på ett 

fullgott sätt ta till sig de säkerhetsinstruktioner som Peab tillhandahåller. Om denna studie kan bekräfta 

gymnasielärlingarnas kunskapsbrister inom arbetsmiljö krävs det att en ny introduktionsstrategi för 

gymnasielärlingar antas. Detta är den bakomliggande orsaken till behovet av att kartlägga och utreda 

problemet i form av en studie.  

1.1.1 Peab  

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag som just nu har 13000 anställda och 

företaget omsätter 44 miljarder kronor. Det finns fyra affärsområden inom Peab: Bygg, industri, 

anläggning och projektutveckling [1]. 

 

Företaget grundades av bröderna Mats och Erik Paulsson 1959 och var från början ett renhållnings- och 

sophämtningsföretag åt lantbrukare. 1970 fick företaget sin egen byggavdelning och 1991 slogs företaget 

ihop med Hallströms & Nisses AB och bytte 1992 namn till Tre Byggare, innan det fick sitt nuvarande 

namn 1993 [2]. 

1.1.2 Peabs arbetsmiljöpolicy 

Peabs arbetsmiljöpolicy är integrerad i företagspolicyn och ligger till grund för deras strategiska 

arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbete med hälso- och arbetsmiljöfrågor har länge behandlats i Peabs 

verksamhet och följer kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder Peab har verksamhet 

(Bilaga 1). Peab har i ett samarbete med WSP Environmental tillhandahålls listor över relevanta lagar och 

föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Eventuella ändringar i listorna uppdateras kontinuerligt (Bilaga 2). 

 

Arbetsmiljöarbetet ska enligt arbetsmiljöpolicyn prägla alla led inom Peab. Det startar med det strategiska 

arbetet på koncernnivå med en arbetsmiljöchef och en arbetsmiljösamordnare som i sin tur fördelar ut 

arbetet vidare ut i organisationen. På arbetsplatserna ska nollvision gälla för arbetsplatsolyckor och det 

arbetas med preventivt genom att tillhandahålla säker utrustning, kvalitetssäkrade arbetsmetoder och 

relevanta utbildningar för utförande för att uppnå detta. Vid alla olyckor och tillbud ska rapportering och 

uppföljning genomföras. (Bilaga 1) 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge Peab en tydligare blid över kunskapsnivån för deras nyanställda 

gymnasielärlingar. 

1.3 Mål 

Målet är att fastställa vilka delar inom arbetsmiljön där gymnasielärlingarnas kunskaper brister för att 

lättare kunna förebygga arbetsplatsolyckor inom yrkesgruppen. Detta ska kompletteras med 

rekommendationer för hur information om arbetsmiljö och riskarbeten samt den fortsatta uppdateringen 

kring detta bör distribueras till nyanställda gymnasielärlingar anställda i Peab. 

1.4 Frågeställningar 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till kunskapsbrister inom arbetsmiljö för gymnasielärlingar? 

 

Hur prioriteras arbetsmiljö i gymnasieundervisningen vid bygg- och anläggningsprogrammen? 

 

Hur ser attityden ut till arbetsmiljö i branschen och hur påverkar det den enskilde individens risktagande 

på arbetsplatsen? 

 

Hur kan det allmänna medvetandet kring arbetsmiljö och risktagande förbättras i det dagliga arbetet vid en 

byggarbetsplats? 

1.5 Avgränsningar 

Kartläggningen av kunskapsnivån inom arbetsmiljö omfattar endast elever och gymnasielärlingar som 

utbildar sig till murare samt trä- och betongarbetare i Umeå kommun.  

 

Åtgärder och rekommendationer berör endast Peab och riktar sig inte till yrkesgymnasiets bygg- och 

anläggningsprogram.  

 

Examensarbetet utgår från det preventiva arbetsmiljöarbetet i Peab Sverige AB och inkluderar inte 

konkurrerande företags arbetsmiljöstrategier.  
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2. Teori 

I detta kapitel redovisas teorin som ligger i grund till studiens frågeställningar. Avsnittet tar upp lagar och 

förskrifter som ligger till grund för samt styr det arbetsmiljöarbete som måste bedrivas på en 

byggarbetsplats. Kapitlet reder ut vem som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljöarbetet på en 

byggarbetsplats och hur ansvarsområden kan fördelas till olika personer. Även vilka dokument som ska 

finnas tillgängliga för alla som vistas på byggarbetsplatsen finns med i kapitlet. Peabs arbetssätt för att 

introducera nya medarbetare behandlas samt  vad eleverna har med sig  från Bygg- och 

anläggningsprogrammet i Umeå beträffande deras arbetsmiljökunnande. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

om attityder, beteenden och inlärning i grupp eftersom allt arbete på en byggarbetsplats, inklusive 

arbetsmiljöarbete, utförs huvudsakligen av en grupp människor, ett arbetslag. Hur en grupp beter sig i 

olika situationer och miljöer är därför av relevans för denna studie. 

2.1 Arbetsmiljö - Lagar och föreskrifter 

Människan påverkas av många faktorer i sin närmiljö och gäller också i arbetslivet. Det handlar om allt 

från maskiner, ljud, ventilation, och kemikalier till organisation, ledarskap, stress, arbetsinnehåll och 

möjlighet till återhämtning. Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet, alltså fysiska, psykiska 

och sociala arbetsmiljöfaktorer. De sociala behoven ingår också som en del i arbetsmiljön: arbetet kan ge 

tillfälle till utveckling, ny kunskap och gemenskap med arbetskamrater. Den väsentligaste uppgiften för 

arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet [3]. 

 

I detta avsnitt behandlas riktlinjer inom svensk lagstiftning som styr arbetsmiljöarbete på olika nivåer. 

2.1.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (AML) har sina rötter i industrialismens första årtionde där arbetsförhållandena var 

mycket svåra, speciellt för kvinnor och barn. I Storbritannien startade arbetsmiljöarbetet med införandet 

av skyddsregler för anställda och den tidigaste författningen i Sverige är förordningen 1852 om förbud 

mot nattarbete för minderåriga. Arbetsskyddslagar antogs åren 1912 och 1949. Idag gäller 

arbetsmiljölagen från 1977 och den uppdateras löpande [4].    

 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet [5]. 

 

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet [6]: 

• Tekniska  

• Fysiska  

• Arbetsorganisatoriska   

• Sociala    

• Arbetets innehåll 

2.1.2 Arbetsmiljöförordningen 

Arbetsmiljöförordningen (AMF) kompletterar arbetsmiljölagen i form av tillämpningsdirektiv där det 

finns krav på skyddsombud, skyddskommittéer och regler i syfte att uppfylla kraven om skyldigheten att 
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anmäla allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöförordningen har befogenheter 

genom Arbetsmiljölagen men är även underordnad denna [7]. 

2.1.3 Föreskrifter 

För att veta vad reglerna i arbetsmiljölagen innebär i praktiken måste de mer detaljerade föreskrifter eller 

allmänna råd som Arbetsmiljöverket har gett ut behandlas. Föreskrifterna förkortas AFS som betyder 

Arbetsmiljöverkets författningssamling. De numreras i den ordning de beslutas av Arbetsmiljöverket [8]. 

 

Någonting som är särskilt viktigt i Arbetsmiljöverkets författningssamling är bland annat Systematiskt 

arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:01), som ger underlag för hur företag ska organisera sitt 

arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att skyddsarbetet ska bli ett dagligt inslag 

i verksamheten samt att arbetsgivare och anställda tillsammans ska säkerställa att risker för ohälsa och 

olycksfall undanröjs [9]. 

 

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:03) är också en betydande del i Arbetsmiljöverkets 

författningssamling och riktar sig mot både privatpersoner och företag. I dessa föreskrifter finns 

bestämmelser om arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid arbetets utförande, allt med 

inriktning på arbetsmiljön vid byggnads- och anläggningsarbeten [9]. 

2.2 Arbetsmiljö vid byggarbetsplatsen 

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på en byggarbetsplats har byggherren. Byggherren är en person, en 

organisation, ett företag eller en myndighet som låter uppföra ett byggprojekt för sin egen räkning. 

Byggherren är samordningsansvarig för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen [10].  

 

En samordningsansvarig behövs vid de tillfällen då det finns flera arbetsgivare från olika företag som 

bedriver sin verksamhet på samma arbetsplats och är tids- eller planeringsmässigt anslutna till varandra. 

Arbetsmiljörisker kan lätt uppstå då de olika verksamheterna utövas på samma begränsade yta där också 

respektive anställd kanske inte är insatt i den andre partens olika riskmoment. När det finns en 

samordningsansvarig arbetsgivare vid en byggarbetsplats innebär det inte att de andra arbetsgivarna 

undantas sitt normala ansvar för deras egna anställdas arbetsmiljö [10]. 

 

Byggherren har det fulla ansvaret för att projektet uppfyller gällande bestämmelser och att tillsyn och 

kontroll genomförs på ett riktigt sätt. Byggherren ska ha tillgång till erforderlig kompetens och är skyldig 

att anlita en kvalitetsansvarig om han eller hon inte själv är behörig [11]. 

2.2.1 Ansvar för arbetsgivare och arbetstagare 

Arbetsgivaren, som i denna studie definieras som entreprenören, är skyldig att vidta de åtgärder som krävs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för olycksfall eller ohälsa. Arbetsgivaren ska också ta hänsyn till 

den särskilda risk för olycksfall eller ohälsa som uppstår vid ensamarbete. Vidare ska arbetsgivaren också 

se till att redskap, maskiner och lokaler underhålls väl [12].  

 

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren kan ta del av den informationen som är nödvändig för att kunna 

utföra sitt arbete utan risk för olycksfall eller ohälsa. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren 

har den utbildning som krävs för att utföra det aktuella arbetet samt att se till att endast de individer med 

tillräckliga instruktioner får vistas i det område där arbetet utförs [12]. 
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Arbetstagaren har också ett ansvar för arbetsmiljön han eller hon vistas i. Arbetstagaren är skyldig att 

aktivt delta arbetsmiljöarbetet och i de åtgärder som krävs för att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Han 

eller hon ska följa de gällande föreskrifterna och använda angivna skyddsanordningar samt att förebygga 

ohälsa och olycksfall i största allmänhet. Om arbetstagaren finner arbetsmiljön direkt skadlig eller vid 

uppkomsten av omedelbar fara ska han eller hon omedelbart rapportera till arbetsgivare eller 

skyddsombud [12]. 

2.2.2 Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) 

Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare, BAS. Det finns två typer av detta 

samordningsuppdrag, BAS-P ansvarar för planering- och projekteringsskedet och BAS-U som ansvarig 

för utförandet. För denna studie ligger fokus på BAS-U. Vanligast är det byggentreprenören eller annan 

huvudentreprenör som anlitats för det aktuella byggprojektet utses till BAS-U och detta kan vara en fysisk 

eller juridisk person. BAS-U ska ha eller förfoga över de personer som har den kompetens som krävs 

enligt lag och föreskrifter för att utföra en särskilt riskfylld arbetsuppgift [10]. 

 

Byggarbetsmiljösamordnarens arbetsuppgifter, utöver samordningen, innefattar bland annat att se till att 

entreprenören följer relevanta arbetsmiljöregler, aktuell arbetsmiljöplan och i stort bevakar 

arbetsmiljöarbetet som bedrivs på byggarbetsplatsen. Detta kan utföras genom skyddsronder, regelbundna 

uppföljningar och arbetsplatsträffar [10]. 

2.2.3 Arbetsmiljöplan (AMP) 

Arbetsmiljöplanen finns till för att synliggöra risker på den aktuella arbetsplatsen och bistå arbetstagare 

med lösningar för att förebygga och undvika riskmomenten. Arbetsmiljöplanen ska upprättas redan innan 

byggarbetsplatsen etableras och ska bland annat innehålla de regler som tillämpas på plats, beskrivning av 

förebyggande arbetsmiljöåtgärder och om det förekommer flera verksamheter inom samma områden samt 

hur de bör samexistera. Arbetsmiljöplanen ligger till grund för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas av alla 

inblandade parter och är ett hjälpmedel för hur olyckor och ohälsa på arbetsplatsen ska förebyggas[10]. 

2.2.4 Skyddsombud 

Ett skyddsombud är fackligt förtroendevald och företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Trots att 

arbetsgivaren har det yttersta ansvaret ska allt arbetsmiljöarbete bedrivas i samverkan med arbetstagarna 

där skyddsombudet är deras representant [13]. Skyddsombudet har enligt arbetsmiljölagen rätt till att få 

utbildning, ta del av handlingar som rör arbetsmiljön samt deltaga vid planering av nya eller ombyggnad 

av lokaler [14]. Vid brister i arbetsmiljön som utsätter arbetstagaren för omedelbar fara har 

skyddsombudet befogenhet att avbryta arbetet i avvaktan av ett ställningstagande från Arbetsmiljöverket. 

Skyddsombudet anmäler den aktuella arbetsmiljörisken till arbetsgivaren som ska ge ett svar, annars har 

skyddsombudet rätt att kräva ingripande från Arbetsmiljöverket eller stoppa arbetet [9].  

2.3 Anställd i Peab 

I detta avsnitt behandlas företagsspecifika delar för studien och det gäller skillnaderna mellan begreppen 

gymnasielärling och elev samt definitionen på vad en handledare är. Peabs strategi för att introducera nya 

medarbetare i verksamheten är också inkluderad.     
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2.3.1 Gymnasielärling i Peab 

En gymnasielärling är den som är yngre än 20 år och har genomfört sin treåriga gymnasieutbildning vid 

bygg- och anläggningsprogrammet för att påbörja sin så kallade färdigutbildning. Beroende på vilken 

yrkeskategori gymnasielärlingen väljer att specialisera sig inom, varierar färdigutbildningstiden från 1,5 

till 2,5 år. Under denna period är personen i fråga anställd som lärling och erhåller en lärlingslön. 

Färdigutbildningen avslutas genom ett yrkesteoretiskt prov varvid ett godkänt resultat ger ett yrkesbevis 

som yrkesarbetare (Bilaga 3). 

2.3.2 Elev i Peab 

En elev är från gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram för att genomföra sitt arbetsplatsförlagda 

lärande på Peabs arbetsplatser. Eleven har alltså ännu inte avslutat sin gymnasieutbildning och är inte 

anställd utan är på plats för att utbilda sig till hantverkare inom någon av specialiteterna trä, betong, 

murning eller anläggning (Bilaga 4). 

2.3.3 Handledare i Peab 

Handledaren fyller en viktig roll för gymnasielärlingens utveckling. Traditionellt sett har även 

handledaren säkrat erfarenhetsåterföringen i branschen och fört vidare kunskap till blivande yrkesarbetare. 

Kompetenta hantverkare i rollen som handledare till gymnasielärlingar är därför en förutsättning för att på 

ett kvalitetssäkert sätt klara den långsiktiga personalförsörjningen av hantverkare inom Peab. 

Lärlingshandledaren ska ha genomgått Peabs egen handledarutbildning och har tillgång till en 

handledarguide och annat stödmaterial (Bilaga 5 och 6). 

 

Idag finns ett uttalat behov av vuxna förebilder och kontakter för ungdomar. Lärlingshandledaren spelar 

därför en viktig roll som ett av de “bollplank” som finns närvarande för att hjälpa unga vuxna att bilda sig 

en uppfattning av de normer som finns i samhället. Handledaren medverkar bland annat till de värderingar 

hans eller hennes lärling kommer bära med sig livet ut. Denna insats är ofta osynlig men mycket viktig 

[15]. 

2.3.4 Introduktion i Peab 

I dagsläget får alla nyanställda i Peab en introduktion. För gymnasielärlingen består den av tre delar. Den 

första delen genomförs på egen hand, där den nyanställde får en användare i Peabs interna nätverk 

Planket. Där får han eller hon själv ansvara för att läsa igenom den information som är relevant för 

anställningen, bland annat kring företagskulturen, hur anställda jobbar på Peab och vad som är viktigt för 

den nyanställdes arbetsuppgifter (Bilaga 7).  

 

Del två innebär en arbetsplatsintroduktion då den nyanställde blir presenterad för sin nya yrkestitel och 

arbetsplats. I denna del får den nyanställde gå igenom hans eller hennes arbetsområden, organisationen, 

mål och planer samt genomgång av Peabs interna nätverk Planket, Peabs IT-miljö, 

tidsrapporteringssystemet PeabTid och övriga stödsystem. Del två innehåller information om ordnings- 

och skyddsregler på arbetsplatsen. I och med detta får även den nyanställde en säkerhetshandbok med sig 

hem (Bilaga 7).  

 

Den tredje och avslutande delen av introduktionen är en koncerngemensam introduktionsdag med 

studiebesök med andra nyanställda inom regionen. Detta sker mellan tre till sex månader efter den 
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nyanställde påbörjat sin anställning. Det är en fördjupad företagsintroduktion där den nyanställde får 

utökad kunskap kring Peabs historia och nuläge samt vision, kärnvärden, etiska riktlinjer, riskmedvetenhet 

och säker arbetsmiljö. Dagen avslutas med ett studiebesök vid något av Peabs pågående byggprojekt 

(Bilaga 7). 

 

Introduktionen ska anpassas efter den nyanställdes befattning och behov men kräver också ett visst ansvar 

från den nyanställde att vara involverad i planeringen. Det krävs för att den nyanställde ska få chansen att 

utforma sin egen utbildning och se till att den innehåller det han eller hon behöver lära sig mer om. Utöver 

den ovannämnda introduktionen ska den nyanställde få en projektintroduktion av sin platschef eller annan 

utsedd person för att gå igenom det som gäller på arbetsplatsen (Bilaga 7). 

 

2.4 Bygg- och anläggningsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett av de tolv nationella yrkesprogrammen där eleven får behörighet 

att börja jobba direkt efter avslutad utbildning. Detta kapitel redovisar skolverkets beskrivning 

programinnehåll och examensmål [16].  

 

Yrkesutbildningarna har någonting som kallas arbetsplatsförlagt lärande där minst 15 veckor av 

studietiden ska spenderas. Elever på bygg- och anläggningsprogrammet får insyn i branschens skilda 

yrken och arbetsmetoder samt möjlighet att specialisera sig genom programmets olika inriktningar. I 

utbildningen läggs stor vikt vid att kunna anpassa byggandet miljömässigt men också på rationellt och 

säkert utförande. I studierna läggs fokus på arbetsmiljö och hur elever ska undvika arbetsskador samt 

verka för en god hälsa på arbetsplatsen. Under utbildningen varvas teori med praktik. Tanken är att dessa 

ska vävas ihop på ett sådant sätt att det hjälper eleven att få förståelse för en helhet och ett sammanhang 

som i sin tur underlättar lärandeprocessen [17]. 

2.4.1 Examensmål 

Vid examen ska eleven ha fullgoda kunskaper inom den yrkesinriktning han eller hon har valt och vara 

redo för ett arbete i bygg- och anläggningsbranschen. Utbildningen ska ha tillgodosett kraven på kunnande 

och färdigheter inom nyproduktion, ombyggnad och renovering samt de rationella, säkra och 

miljömässiga aspekterna i modernt byggande. Detta för att bygg- och anläggningsbranschen har stort 

inflytande på samhällets infrastruktur och de miljöer människor vistas i. Utbildningen ska också ge eleven 

insyn i branschens olika processer och yrken. Eleven ska ha en förståelse kring entreprenörskap och 

företagande för att främja god och tydlig kommunikation på arbetsplatsen och med kunder [18]. 

 

Då bygg- och anläggningsbranschen är i ständig förändring ställs det krav på att eleven, efter avslutad 

utbildning, har ett flexibelt förhållningssätt till olika arbetsmetoder och har förmågan att vara kreativ, 

initiativrik och öppen för förändring. Eleven ska kunna jobba både självständigt och i grupp samt ta 

hänsyn till sin egen och andras arbetsmiljö. Detta för att på ett säkert sätt förebygga arbetsplatsolyckor och 

arbetsskador. Med detta följer även ett teoretiskt kunnande inom arbetsmiljö som säkerhetsbestämmelser 

och arbetsmiljöregler [18]. 

 

Det är stora ekonomiska värden som är i rullning vid bygg- och anläggningsprojekt och utbildningen ska 

därför ge eleven kunskaper i hur arbeten åt kund genomförs i enlighet med lagar, föreskrifter och andra 

bestämmelser. Eleven ska kunna planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med 
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godtyckliga metoder. Material, verktyg och maskiner ska väljas och användas med hänsyn till miljö, 

ekonomi, säkerhet och kvalitet. Detta ska dessutom stå enigt mot produktions- och livscykelkostnader. 

Betydande är också elevens förmåga att lösa dagliga problem, hur tidigare lärdomar tas tillvara och hur 

han eller hon jobbar med erfarenhetsåterföring till nya projekt [18]. 

 

På Bygg- och anläggningsprogrammet är det viktigt att eleven får en förståelse för vilket inflytande 

branschen har på samhället och därför också en förståelse för andra människor och yrkesgrupper. I och 

med detta ställs krav på kommunikationsförmåga och ett utvecklat språk för att vårda kundrelationer och 

möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället [18]. 

 

Arbetsplatsförlagt lärande är en obligatorisk del i alla yrkesprogram och är en bidragande faktor till den 

förståelse eleven erhåller för identiteten, kulturen och gemenskapen inom yrket och på arbetsplatsen. 

Eleven får även insikt i företagandets villkor. Examensmålen gäller för både skolförlagd utbildning som 

lärlingsutbildning [18]. 

2.5 Attityder, beteende och inlärning i grupp 

Studie syftar till att kartlägga arbetsmiljökompetens och frågeställningarna tar bland annat upp hur 

attityder påverkar individer i en arbetsgrupp samt hur arbetsmiljöarbete ständigt ska hållas aktuellt på 

arbetsplatsen. I följande avsnitt behandlas därför teori kring attityder, beteende och inlärning i grupp för 

att kunna ge validitet till examensarbetets diskussion och slutsats. 

2.5.1 Gruppdynamik 

Gruppen för denna studie definieras som en produktionsenhet vars uppgift är att samarbeta och på ett eller 

annat sätt lösa de givna arbetsuppgifterna. Enligt Kleins objektrelationsteori kan grupprelationer och på 

det sätt olika gruppmedlemmar agerar kan förklaras av beteenden som utvecklas i barndomen [19]. Det är 

alltså försvars- och anpassningsstrategier som blir synliga i grupper och liknar de som nyfödda barn 

använder för att skapa sin egen ordning i tillvaron. Denna ordning delas upp i fyra kategorier av processer. 

Introjektion, projektion, projektiv identifikation och splitting [20]. 

 

Introjektion innebär att en individ identifierar sig med företaget eller projektet arbetsgruppen jobbar i. 

Individen tar efter chefer och organisation och tar personligen på sig företagets brister och bär skulden 

genom att ta på sig ansvar för låga prestationer eller likande. I grupper sker detta som en omedveten 

kollektiv process och kan förklara varför grupper ibland beter sig ologiskt och irrationellt [20]. 

 

Projektion är när en individ ger en person eller en grupp människor egenskaper eller karaktärsdrag, som 

de nödvändigtvis inte besitter, för att lättare kunna hantera sina egna känslor och föreställningar. I grupp 

kan detta både ge positiv och negativ effekt beroende på vilka egenskaper som projiceras. I bästa fall kan 

projektion lyfta en grupp så det kollektiva självförtroendet och produktiviteten höjs, i andra scenarion kan 

projektion vara förödande då en individ eller grupps uppfattning av någon annan leder till att grupper 

tillskrivs förskräckande egenskaper. Exempel på detta är förföljelsen av judar under andra världskriget 

[20]. 

 

Projektiv identifikation är när en individ i en grupp blivit utsatt för övriga gruppmedlemmars projektion av 

vad han eller hon besitter för egenskaper. Om det pågår under lång tid kan den drabbade individen själv 

identifiera sig med de projicerade egenskaperna. Därmed besannas de övriga gruppdeltagarnas uppfattning 
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om den utsatte individen och de kan ha “gjort sig av med” mindre smickrande egenskaper hos sig själva 

genom att ha projicera dem på en och samma individ. I grupper kan detta ske kollektivt då alla deltagare 

“tilldelas” olika roller att identifiera sig med. Fenomenet kan ibland innebära ett hinder för gruppen att 

fullt utnyttja varje individs fulla kompetens [20]. 

 

Splitting innebär vår benägenhet att klassa objekt eller oss själva som antingen goda eller onda för att 

kunna hantera en del i taget. Vanligt för vuxna är att splitting inträffar under press. Ett exempel på detta är 

då gruppen kollektivt går igenom splitting och använder sin ledare som objekt för detta. I situationer då 

gruppen känner ett behov av beroende och känsla av svaghet tillskrivs ledaren trygghet och kompetens 

eller så kan gruppen använda ledaren som en syndabock för att göra sig av med sina aggressioner [20]. 

2.5.2 Ledarskap och motivation 

En grupps ledare spelar en stor roll i hur en grupp arbetar och löser problem. I denna studie handlar det om 

hur en grupp, ett arbetslag, förhåller sig till sin arbetsmiljö och hur de gemensamt ska verka för att 

förbättra den. Det är många faktorer som påverkar, bland annat vad gruppmedlemmarna känner för 

uppgiften och deras attityd och vilja att ge och ta av varandra. Om ledaren lyckas förankra syftet och målet 

hos gruppens deltagare samt att visa uppskattning och intresse för deras insatser, är möjligheterna för att 

gruppen ska utvecklas i önskad riktning god. Att delegera uppgifter och ställa krav är också ett sätt för en 

ledare att ingjuta engagemang i en grupp. Gruppmedlemmen får då bekräftelse på att det han eller hon gör 

är av betydelse och är en viktig del av gruppens gemensamma arbete [21]. 

2.5.3 Effektiva arbetsgrupper 

Är inte samtliga medlemmar i en grupp inställda på att jobba för att lyckas, kommer inte gruppen i sig att 

göra det. I effektiva arbetsgrupper spelar attityden till sin egen förmåga och till gruppen stor roll. Att en 

grupp blir ineffektiv kan orsakas av olika anledningar. Det kan bero på nedskärningar eller omorganisation 

men ofta är det individens allmänna känsla av hjälplöshet som kommer till uttryck, som om hans eller 

hennes insats inte gör någon skillnad för att åstadkomma framgång. Ett av skälen till denna passivitet är 

den mänskliga tendensen att skylla på andra. Den vetenskapliga termen till detta är det fundamentala 

attributionsmisstaget [22]. 

 

Detta förklaras i de ovannämnda processerna Projektion, Projektiv identifikation och Splitting i avsnitt 

2.8.1. Det är lättare att skylla på någon annan för att gruppens arbete inte går som väntat men det kan 

omöjligt vara hela sanningen. Det är aldrig bara en person som bär ansvaret för att arbetet i en grupp inte 

fungerar. Då hela gruppen tar ansvar för arbetet kan störningar som blockerar grupprocessen formuleras 

och rättas till så att arbetsgruppen kan gå vidare från passivitet till effektivitet [22]. 

 

Andra delar som bidrar till effektivitet inom arbetsgrupper är ett öppet och tillåtande klimat där 

medlemmar vågar ställa frågor inför hela gruppen. I nystartade grupper är det viktigt att etablera en öppen 

kommunikationsstruktur där alla medlemmar tillåts att bli hörda. Att etablera normer som stöder 

produktivitet och effektivitet är också ett viktigt verktyg. Dessa normer koordinerar gruppens 

ansträngningar och mål. Rätt normer stöder hög kvalitet och ökar gruppens effektivitet [22]. 
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3 Metod 

I följande kapitel redovisas metoder som tillämpades för studien. Stora delar av arbetet bestod i insamling 

och sammanställning samt analys av data. Till detta användes kvantitativa och kvalitativa metoder i 

kombination för att både få en klar överblick över den rådande situationen och för att få ingående 

information om varför situationen gestaltar sig som den gör.  

3.1 Metodval  

Valet av metod utreddes i början av examensarbetet och fastställdes med att tydliggöra vilken typ av 

forskning som ska tillämpas för projektet. I rapporten “Byggforskning - processer och vetenskaplighet” 

delas byggforskningen in i fyra huvudtyper: Förändringsinriktad, Utvärderande, Teori- och 

modellutvecklande och Utprövande forskning. Med hjälp av ”Byggforskning – processer och 

vetenskaplighet” kunde “Utvärderande forskning” väljas (se Tabell 1). Som namnet antyder syftar 

forskningen till att utvärdera delar eller helheten av ett fenomen, en process eller i detta fall, 

kunskapsbrister i arbetsmiljö från utbildning till arbetslivet. Utvärderande forskning ska objektivt förklara 

och analysera det som studeras för att det senare ska utmynna i förslag på förbättringar eller behov [23]. 

 

Tabell 1 – Forskningstyp och forskningsprocessens utformning (Tabell hämtad från ”Byggforskning – processer och 

vetenskaplighet”).  

 
 

Forskningsfrågan definierar den aktuella studiens huvuduppgift och är också ett moment i att välja metod 

[23]. I detta fall cirkulerade forskningsfrågan kring förbättringsmöjligheter för gymnasielärlingars 

arbetsmiljökunnande och hur det skulle kunna implementeras i byggbranschens arbetarkultur. 

Forskningsansatsen, det sätt problemet angrips, antar ett induktivt sätt att argumentera kring 

forskningsfrågan. För denna studie innebar det att ett flertal faktorer som påverkar gymnasielärlingarnas 

arbetsmiljökunnande skulle utvärderas för att fastställa en slutsats [24].  

 

Som nämnts ovan har både kvantitativ och kvalitativ metod tillämpats för denna studie, i syfte att 

komplettera varandra. En kvantitativ metod har sin styrka i bredden och att kunna fastslå ett visst mönster 
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eller beteende genom statistiska tekniker. Den kvalitativa metoden möjliggör istället djupet för att skapa 

en ökad förståelse kring de problem forskningen behandlar [25]. 

3.2 Enkät 

I följande avsnitt redovisas arbetet med enkäterna med hänsyn till vald metod, detta fall kvantitativ. Från 

utformning till analys. Enkäterna utgjorde datainsamlingens första fas i syfte att undersöka allmänna 

attityder och kunskapsnivåer. Enkätfrågorna formulerades efter analys av redan befintlig statistik över 

arbetsmiljöskador och arbetssjukdomar från Peabs interna olycksstatistik, Sveriges Byggindustrier och 

Arbetsmiljöverket. Målgruppen för enkäten omfattar de gymnasieelever som läser sitt sista år på bygg- 

och anläggningsprogrammet. Ett urval av denna grupp människor gjordes då enkätundersökningen 

omöjligt kunde inkludera alla elever som läser vid bygg- och anläggningsprogrammet i landet. För att 

hålla sig till studiens avgränsningar valdes elever i Umeå kommun. 

 

Frågorna utformades med en enkel start för att ge den som svarar en bra känsla och en vilja att slutföra 

enkäten, efter det följde de “kontroversiella” frågorna som krävde mer eftertanke och ansträngning hos de 

svarande. Avslutningsvis hade enkäten ett par oproblematiska frågor för att runda av i positiv anda. Detta 

upplägg valdes för att inte förlora svarande på grund av ointresse [26] (Bilaga 8). 

 

 
Figur 1 - Schematisk framställning av strukturen i ett frågeformulär (Figur hämtad från ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och 

kvantitativa metoder”). 

3.3 Intervjuer 

För den avslutande delen i insamlingen av data tillämpades en kvalitativ metod, alltså kvalitativa 

intervjuer. Målet med intervjuerna är att få kompletterande uppgifter till de resultat som erhållits från 

enkätundersökningen. Till skillnad från enkätundersökningen, där utformningen av enkäten till stor del är 

styrande för svaren, ska samtalet i den kvalitativa intervjun styras av undersökningspersonen själv. Den 

som intervjuar har i denna situation bara satt ramarna för samtalet för att kunna få ökad förståelse kring 
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det som studeras. Utöver detta ska han eller hon vara öppen för eventuella “avstickare” i samtalet som 

sätter en ny prägel på den företeelse som studeras [25]. 

 

Valet av gymnasielärlingar som intervjupersoner grundades i att ställa informationen från 

gymnasielärlingar, kring samma eller liknande företeelser som togs upp i enkäten för elever på bygg- och 

anläggningsprogrammet, mot varandra. I avsikt att detektera skillnader och likheter mellan dessa resultat 

för vidare analys. Intervjuerna är respondentintervjuer, vilket innebär att de individer som intervjuas är 

själva berörda av den företeelse som studeras [25]. 

3.3.1 Intervjumanual 

Intervjumanualen är till för den som intervjuar. Denne ska som nämnts ovan i möjligaste mån inte 

projicera sina åsikter eller förutfattade meningar på den som intervjuas. Intervjun ska i möjligaste mån 

likna ett vardagligt samtal. Intervjumanualen finns därför till som hjälpmedel för att täcka upp de områden 

intervjun syftar till att förtydliga, trots att samtalet kan komma in på andra spår. Vid sådana tillfällen ska 

den som intervjuar ta vara på den nya informationen och använda den i resultatet som kan ge studien en ny 

dimension [25] (Bilaga 9).  

3.3.2 Intervjusituation 

Intervjun är krävande för båda parter. Den som intervjuar ska som tidigare nämnt inte pracka på den 

utfrågade sina egna känslor och åsikter men ska också kunna sätta sig in i och förstå hur den utfrågade 

upplever sin situation. Av den som intervjuas krävs det att han eller hon ska kunna redovisa och 

argumentera för sina åsikter. Det är mycket svårare än att kryssa i olika svarsalternativ i en enkät. För att 

undersökningssituationen ska bli givande för båda parter behöver relationen mellan den som intervjuar 

och den intervjuade präglas utav tillit. Detta kan den som intervjuar uppnå då han eller hon lyckas visa den 

utfrågade att dennes åsikter och tankar tas på allvar [25]. 

3.4 Litteraturstudier 

För studien har vetenskapliga rapporter, facklitteratur samt elektroniska dokument och information från 

internet använts som underlag för formulering av både teori och metod. Relevanta delar för arbetet valdes 

ut från litteraturstudierna för att kunna bearbeta informationen och tillämpa den till examensarbetet. 

Litteraturstudierna pågick innan det huvudsakliga arbetet påbörjades men även senare parallellt med 

utförandet.   

 

Facklitteraturen användes framförallt för att anskaffa tillförlitlig information kring uppsatsskrivande, 

metod och analys. En stor del av facklitteraturen användes också för att skriva teorikapitlet 2.8 om 

attityder, beteende och inlärning i grupp. Internet användes för att ta fram information från 

Arbetsmiljöverket och Skolverket.  

3.5 Analysmetod 

Arbetsmiljöstatistiken hämtades från Arbetsmiljöverket, Sveriges Byggindustrier och Peabs interna 

olycksstatistik. Detta gjordes i syfte att synliggöra branschens arbetsolyckor, tillbud och arbetsskador. 

Utifrån statistiken utformades enkätfrågorna efter både vanliga och mindre vanliga företeelser i 

arbetsmiljön.  
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Till skillnad från statistiken, som var av allmän karaktär, utgick enkätundersökningen från en specifik 

målgrupp. Elever på yrkesgymnasiets bygg- och anläggningsprogram. Att spåra särskilda företeelser i 

olika grupper var därför inte relevant i analysen av enkätundersökningen eftersom undersökningen från 

början var gruppspecifik. Istället presenterades enkätresultaten som en grafisk beskrivning för att ge en 

förenklad bild av svarsfördelningen. En djupare analys än så bedömdes inte vara lämplig då 

enkätundersökningen endast omfattades av ett trettiotal svarande. Skilda svarsmönster och andra 

fördjupande särdrag i enkätresultatet skulle ge en smal bild av verkligheten då det bara skulle representera 

ett fåtal individer. 

 

För intervjuerna antogs en helhetsanalys [25]. Båda intervjuerna spelades in och sammanställdes skriftligt. 

I resultatet ställdes de båda intervjuerna mot varandra för att kunna jämföra och belysa de svar som var 

relevanta för undersökningen.  

3.6 Genomförande 

Att göra en enkätundersökning med elever beslutades vara det lämpligaste alternativet för att på kort tid få 

en helhetsbild över vad gymnasielärlingarna tar med sig från gymnasiet till arbetslivet. Givetvis finns det 

svårigheter med enkäter då det finns risk att inte få de svar som söks eller att frågor misstolkas av 

respondenterna. Alternativet var att intervjua utvalda elever för att få en djupare förståelse och trots att 

arbetet med sammanställningen förmodligen tar lika lång tid för en enkät som för ett fåtal intervjuer är 

logistiken kring en enkät betydligt enklare. Därför valdes enkätundersökningen.  

 

I Umeå finns det tre gymnasieskolor där det finns möjlighet att läsa bygg- och anläggningsprogrammet 

varav endast två har den inriktning vilken är relevant för detta examensarbete: Dragonskolan och 

Yrkesgymnasiet Umeå. Från Dragonskolan erhölls trettio ifyllda enkäter och från Yrkeshögskolan tre. 

 

I examensarbetets tidigare fas var tanken att en kompletterande enkätundersökning skulle genomföras med 

gymnasielärlingar anställda av Peab för att kunna jämföra med elevernas enkätsvar. Dessvärre fanns det 

inte tillräckligt med gymnasielärlingar som elever för att ge jämförelsen validitet. Därför var det ett bättre 

alternativ att tillämpa kvalitativa intervjuer med utvalda gymnasielärlingar för att få kompletterande 

uppgifter och en djupare förståelse kring enkätresultaten. Sammanställningen av enkäterna användes för 

att ta fram en intervjumanual till intervjuerna med respondent A och B, gymnasielärlingar anställda i Peab. 

Intervjuerna genomfördes vid Peabs byggnation av Sjöråets hyresrätter måndagen den 25:e april. Båda 

intervjuerna spelades in och sammanställdes skriftligt (Bilaga 10 och 11). 
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4 Resultat 
Kapitlet redovisar det resultat som ligger i grund till studiens analys, diskussion och slutsats. Första 

avsnittet behandlar arbetet med arbetsmiljöstatistiken, därefter kommer det resultat som erhölls vid 

enkätundersökningen och avslutningsvis sammanfattas intervjuerna med gymnasielärlingarna.  

4.1 Arbetsmiljöstatistik 

I följande avsnitt redovisas arbetsmiljöstatistiken från Peab, Sveriges byggindustrier och 

Arbetsmiljöverket. Beroende på var varifrån statistiken hämtas skiljer sig sammanställningarna ifrån 

varandra. Peab, Sveriges byggindustrier och Arbetsmiljöverket har nämligen valt att ta fasta på olika 

parametrar (Bilaga 12, 13, 14). 

 

Arbetsolyckor och tillbud 

 

Vanligaste arbetsolyckorna, PEAB 

1.       Hanterat föremål (egen hantering) 

2.       Slag eller stötte emot någonting 

3.       Fall från höjd 

4.       Maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 

 

Vanligaste tillbuden, PEAB 

1.       Fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 

2.       Hanterat föremål (egen hantering) 

3.       Maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 

4.       Fall samma nivå/halka 

 

Vanligaste arbetsolyckorna, Sveriges byggindustrier 

1.       Förlorad kontroll över handverktyg, redskap 

2.       Fall från höjd 

3.       Kroppsrörelse med fysisk överbelastning 

4.       Förlorad kontroll över maskin 

 

Vanligaste arbetsolyckorna, Arbetsmiljöverket (-24 år) 

1.       Fordonskollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller djur 

2.       Fall från höjd 

3.       Feltramp, lyft eller annan överbelastning 

4.       Material föll, rasade, brast eller sprängdes 

 

Arbetssjukdomar 

 

Vanligaste arbetssjukdomarna, Sveriges byggindustrier 

1.       Belastningsfaktorer 

2.       Fysikaliska faktorer (inkl. buller och vibrationer) 
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Vanligaste arbetssjukdomarna, Arbetsmiljöverket (-24 år) 

1.       Ergonomiska belastningsorsaker 

2.       Fysikaliska orsaker 

 

Skador 

 

Vanligaste kroppsdel utsatt för skada, Sveriges byggindustrier 

1.       Händer och fingrar 

2.       Fot, ben och knä 

3.       Rygg och bål 

4.2 Enkät 

Av enkäten kunde följande resultat tas med till fortsatt användning i studien. Enkäten delades ut till totalt 

33 elever men i vissa frågor kunde inte alla svar användas i resultatet då den svarande missuppfattat frågan 

eller inte fullföljt svaret. Frågorna syftade till att kartlägga rådande kunskapsnivå inom arbetsmiljö men 

också för att fastställa attityder och prioriteringar bland elever på bygg- och anläggningsprogrammet.  

 

 
Figur 2 - Cirkeldiagram av svarsresultat på frågan "Vad är viktigast i en framtida anställning?" 

Som det figur 2 visar svarade 29 elever på ovanstående fråga om vad som är viktigast i en framtida 

anställning. Av svarsalternativen fanns också “Möjlighet till kompetensutveckling” och “Möjlighet till 

flextid”. Ingen av dessa två alternativ valdes. “En bra lön” var det svarsalternativ som prioriterades högst 

för 48% av de svarande. “En säker arbetsmiljö” fick 17%. 
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Figur 3 - Cirkeldiagram av svarsresultat på frågan "Vad är minst viktigt i en framtida anställning?" 

Som det figur 3 visar svarade 29 elever på frågan om vad som är minst viktigt i en framtida anställning. 

48% av de svarande ansåg att “Möjlighet till kompetensutveckling” var det minst viktiga i en framtida 

anställning, 7% ansåg att “En säker arbetsmiljö” var det. 

 

 
Figur 4 - Cirkeldiagram av svarsresultat på frågan "Vad är näst viktigast för att göra ett gott intryck?" 

Som det figur 4 visar svarade 29 elever på frågan om vad som är näst viktigast för att göra ett gott första 

intryck på den nya arbetsplatsen. Frågan lyder “näst viktigast” då ett av svarsalternativen var “Passa tider” 

och var så självklart att det blev den högst prioriterade i frågan vad som var viktigast för att göra ett gott 

intryck. Detta flyttade fokus från det som var väsentligt för enkäten, arbetsmiljö. Därför används svaren 
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för det som är näst viktigast för att göra ett gott intryck. 28% av de svarande tyckte “Passa tider” var näst 

viktigast medan “Vara noga med skyddsåtgärder” låg på 10%. 

 

 
Figur 5 - Cirkeldiagram av svarsresultatet på frågan "Vad är minst viktigt för att göra ett gott intryck?" 

Som figur 5 visar svarade 29 elever på frågan om vad som är minst viktigt för att göra ett gott intryck. Det 

som var minst viktigt för 48% av de svarande var “Fråga mycket frågor” och för oroväckande 24% var 

“Vara noga med skyddsåtgärder” minst viktigt. 

 



Vt 2016 

Examensarbete, 15p 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

 

20 

 

 
Figur 6 - Stapeldiagram av svarsresultatet på frågan "Vilka typer av riskarbeten och arbetssjukdomar har tagits upp i 

undervisningen?" 

Som figur 6 visar svarade 33 elever på frågan om vilka typer av riskarbeten och arbetssjukdomar som 

tagits upp i undervisningen. De fyra vanligaste var “Fall från höjd”, “Risk för fallande föremål”, 

“Belastningsskador” och “Fysikaliska skador”. De riskarbeten och arbetssjukdomar som väldigt få elever 

upplevt att de tagits upp är “Sjukdomar orsakade av härdplaster” och “Arbete med kemiska och biologiska 

material” 
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Figur 7 - Stapeldiagram av svarsresultatet på frågan "I vilken utsträckning har du kunskap i förebyggande åtgärder för följande 

alternativ?" 

Som figur 7 visar svarade 32 elever på frågan om i vilken utsträckning eleven har kunskap i förebyggande 

åtgärder av samma alternativ som i figur 6. Det upplevda kunnandet följde samma trend som elevernas 

vetskap om att alternativen tagits upp i undervisningen. “Fall från höjd”, “Risk för fallande föremål”, 

“Belastningsskador” och “Fysikaliska skador” var de alternativ där eleven upplevde att han eller hon hade 

kunskap kring förebyggande åtgärder. I de fall eleven inte upplevde sig bemästra förebyggande åtgärder 

var kring var “Arbete med kemiska och biologiska ämnen” samt “Sjukdomar orsakade av härdplaster”.      
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Figur 8 - Cirkeldiagram av svarsresultatet på frågan "I vilken utsträckning tar du hänsyn till arbetsmiljön i produktionsmiljöer?" 

Som figur 8 visar svarade 32 elever på frågan om i vilken utsträckning eleven tar hänsyn till arbetsmiljö i 

produktionsmiljöer. 40% av eleverna svarade “Ibland” och “Alltid” samt “Vid riskfyllda moment” landade   

 

 
Figur 9 - Cirkeldiagram av svarsresultat på frågan "Hur tar du lättast till dig av arbetsmiljöinformation och risker på 

arbetsplatsen?" 

Som figur 9 visar svarade 31 på frågan om hur eleven lättast tar till sig arbetsmiljöinformation och risker 

på arbetsplatsen. De som svarade valde för denna fråga att fylla i fler än ett alternativ. “I dagligt arbete” är 

det mest valda alternativet och ligger på 27%. Det valdes ofta i kombination med någonting annat, 

vanligast “Veckomöten” som landade på 23%.  
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Den sista frågan i enkäten var vilken yrkesroll elevens största förebild i byggbranschen hade. Trots att 

vissa av svaren var uppenbart oseriösa kunde en tydlig trend urskiljas i att handledaren från praktiken var 

den som omnämndes mest.    

4.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med respondent A (Bilaga 10) och respondent B (Bilaga 11) vid Peabs 

byggnation av Sjöråets hyresrätter. Respondent A och B är lika gamla och är på ungefär samma stadie i 

sin färdigutbildning. Intervjuerna visar på många likheter men också skillnader. I den inledande delen av 

intervjun ställdes frågor om deras arbetssituation idag och hur de trivs med den. Både respondent A och B 

känner sig nöjda med sin arbetssituation, skillnaden är dock att respondent A upplever en fortsatt karriär 

inom snickaryrket som självklar, medan respondent B kan tänka sig byta yrkesbana beroende på hur 

arbetssituationen ser ut längre fram i livet. Både respondent A och B anser att det är viktigt med 

kompetensutveckling och att det har betydelse för löneutveckling samt att kunna utföra bästa möjliga 

arbete.  

 

I den nästkommande delen av intervjun behandlades arbetsmiljökompetens. På frågan om hur respondent 

A och B fick information om risker och arbetsmiljö från Peab svarade båda att mycket information ges av 

kollegor vid riskfyllda arbetsmoment. Utöver detta tillhandahålls information vid arbetsberedning samt att 

gymnasielärlingarna får delta vid interna utbildningar. Efterföljande fråga undersökte huruvida respondent 

A och B följde arbetsmiljöregler och riktlinjer. De båda svarade att de oftast följer arbetsmiljöregler och 

riktlinjer men att det ibland glöms bort eller att det helt enkelt förbises. Orsakerna till detta motiveras av 

tidspress samt att det blir ytterligare ett arbetsmoment som upplevs omständligt innan det egentliga arbetet 

kan utföras. 

 

Vidare togs de arbetsmiljöaspekter som upplevdes okända eller oklara från enkätresultatet upp: 

Härdplaster, asbest, biologiska och kemiska ämnen, rivning av bärande konstruktionen och hälsofarligt 

material samt sjukdomar orsakade av kvarts och stendamm. Både respondent A och B kunde bekräfta att 

samtliga exempel tagits upp under Peabs internutbildningar. Skillnaden var dock att respondent A inte 

hade fått någon undervisning från någon annan än Peab medan respondent B kommer ihåg att det tagits 

upp under gymnasietiden. Respondent A har gått gymnasiet i Vilhelmina och respondent B har gått 

gymnasiet i Umeå. Utöver detta upplever respondent A att han innehar kompetens för att förebygga och 

hantera ovan nämnda exempel. Respondent B är mindre säker och anser att det beror på att det är svårt att 

komma ihåg allt som tagits upp på en internutbildning om det inte går att praktisera i det dagliga arbetet.  

 

På frågan om hur arbetsmiljömedvetenhet skiljer mellan skola och arbetsliv går respondent A och B:s 

uppfattningar åt olika håll. Respondent A menar att det är mycket större fokus på arbetsmiljön i yrkeslivet 

än i skolan men att det beror på att Peab är så stora. Respondent A hade tidigare jobbat på ett mindre 

Lyckselebaserat byggserviceföretag där han upplevde att arbetsmiljön var bristfällig. Respondent B tycker 

däremot att arbetsmiljö har samma fokus i både skolan som i arbetslivet. Skillnaden är att om det blir 

utförandefel i skolan måste arbetsmomenten göras om. På arbetsplatsen kan utförandefel förbises i det 

avseende att man inte gör om ett arbetsmoment endast för att det utfördes felaktigt ur ett 

säkerhetsperspektiv. Respondent B menar att tidsaspekten spelar in på i vilken utsträckning vederbörande 

tar hänsyn till sin och andras arbetsmiljö. Tidspressen upplever respondent B som jobbig och återkopplar 

till det han har berättat tidigare; att om det kommer fortsätta kännas stressigt är det möjligt att han söker 

sig till något annat yrke. 
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I intervjuns nästa del ställs frågan om hur respondent A och B lättast tar till sig av information om 

arbetsmiljö och risker på arbetsplatsen. Båda tycker att det är lättast när de blir underrättade av någon 

kollega. Respondent B tycker också att det vore bra med regelbundna möten om detta. På frågan om de 

läser vad som sitter uppsatt på platskontorets informationstavla svarar båda att det inte händer ofta.  

 

Den avslutande frågan är om vem de ser upp till på arbetsplatsen. Båda svarar att det framförallt är 

lagbasen men också andra kollegor.  

 

Respondent A har kompetens Ställningsbyggnad från skolan och Asbest, Damm, Golvläggning och Säkra 

lyft från Peabs internutbildningar. A har spräckt svanskotan och brutit båtbenet då han föll ner två meter 

från en stege. Detta resulterade i sjukskrivning från 17/10 2015. Nu arbetstränar respondent A två timmar 

om dagen i rehabiliteringssyfte.  

 

Respondent B har kompetens Heta-arbeten, Ställningsbyggnad, Saxlift, Bomlift, Spikpistol certifikat och 

Bultpistol certifikat från skolan och HLR från Peabs internutbildningar. Respondent B har gjort illa 

handen på en borrmaskin men behövde inte sjukskriva sig. Däremot upplever han problem med ryggen 

ibland då han arbetar trots att han jobbar med att lyfta ergonomiskt.  
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5 Analys 
Det som har blivit tydligt under studien är att kompetens och information kring arbetsmiljö, riskarbeten 

och arbetssjukdomar finns tillgänglig för gymnasielärlingar. I avsnitt 2.1 och 2.2 redovisades några av de 

lagstadgade arbetsmiljökrav företag måste följa för att uppnå den standard som styrs av Arbetsmiljölagen, 

tillhörande förordningar samt föreskrifter.   

 

Enligt Peabs arbetsmiljöpolicy (Bilaga 1) ska anställda erbjudas utbildningar inom de områden den 

enskilde individen behöver kompetensutveckling. Många av dessa utbildningar omfattar särskild 

yrkeskompetens för riskfyllda arbeten samt allmänna arbetsmiljöutbildningar. Utöver det så finns det 

tydliga säkerhetsinstruktioner för alla typer av riskarbete med lagstöd från Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

för bygg- och anläggningsarbeten i Peabs interna nätverk “Planket”. Planket finns tillgängligt för alla som 

är anställda i Peab.  

 

Vidare finns byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U, på byggarbetsplatsen och har till uppgift att bevaka 

arbetsmiljöarbetet som bedrivs på plats. Han eller hon ser även till att de individer som utför särskilt 

riskfyllda arbeten har den utbildning och behörighet som krävs för det. Skyddsombudet i sin roll som 

fackligt förtroendevald representant för arbetstagarna bevakar arbetsmiljöarbetet för att det ska gå rätt till 

tillsammans med BAS-U.  

 

Examensmålen för elever på bygg- och anläggningsprogrammet kräver att elevens praktiska arbete “...ska 

genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra 

arbetsskador. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.”  

[18, s. 30].  

 

Uppenbart ges därav varje individ möjlighet att ta till sig av den information och kompetens som krävs för 

att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Det blir tydligt i resultatet från enkätundersökningen och från 

intervjuerna i avsnitt 4.2 och 4.3 att vikten av en god arbetsmiljö finns “i bakhuvudet” hos de flesta 

svarande. Det är dessutom allmänt känt att skaderisken i bygg- och anläggningsbranschen är hög. Ändå 

blir det tydligt i intervjuerna i avsnitt 4.3 att detta säkerhetstänkande försvinner så fort det får konkurrens 

av en deadline. “Jag ska bara”-mentaliteten går före med motiveringen att det ska gå fort och att det måste 

bli klart. Vidare följer ett högre risktagande. 

 

Arbetsgivaren har ett ansvar att förvissa sig om att arbetstagaren, i det här fallet gymnasielärlingen, har 

den kompetens som krävs för att utföra de arbeten som ålagts personen i fråga. Då examensmålen för 

bygg- och anläggningsprogrammet kräver en viss nivå av kunskap inom arbetsmiljö är det utifrån denna 

kunskapsnivå arbetsgivaren antas bedöma om gymnasielärlingen är lämpad för en viss arbetsuppgift. Är 

det så att gymnasielärlingens arbetsmiljökunskaper inte lever upp till de förväntade examensmålen ökar 

risken att han eller hon utsätts för både olycksfall och ohälsa. 

 

Det visar sig från resultatet i avsnitt 4.2 att det är bristande fokus kring mindre vanliga arbetssjukdomar 

orsakade av exempelvis härdplast eller arbete med kemiska eller biologiska ämnen på bygg- och 

anläggningsprogrammet. Av allt en elev ska lära sig inom arbetsmiljö är detta inte högprioritet då det 

sällan är förekommande i olycksstatistiken (Bilaga 12, 13 och 14) jämfört med andra arbetsplatsolyckor 

och arbetssjukdomar. Att mer än hälften av alla svarande elever i enkäten hävdade att härdplast samt 

arbete med biologiska eller kemiska ämnen inte hade tagits upp i undervisningen är dock inte motiverat. 
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Studien visar tydligt att arbetsgivaren, i detta fall Peab, inte kan förutsätta att gymnasielärlingen har den 

kunskap som krävs för att arbeta, säkert och utan risk för framtida arbetssjukdomar, i miljöer där 

exempelvis härdplaster, biologiska och kemiska ämnen förekommer. 

 

I resultatet från enkätundersökningen i avsnitt 4.2 utläses att kunskapsnivån kring de olycksrisker och 

arbetssjukdomar, som enligt statistiken i avsnitt 4.1 är mest förekommande, är hög. Anledningen till den 

höga frekvensen i statistiken kan därför anats bero på de berörda individernas attityd till olycksrisken eller 

risken till en arbetsskada och inte bristen på kunnande. 

 

Enligt avsnitt 4.2 och 4.3  är gemensamt för både elever och gymnasielärlingar att de ser upp till 

handledare och andra kollegor med en ledarroll. Därmed har dessa individer, särskilt handledare, stort 

inflytande på den nya generationen yrkesarbetare och har därför en viktig roll i vilka prioriteringar och 

yrkesnormer som präglar arbetslaget, vilket behandlas i avsnitt 2.8. En annan gemensam nämnare för 

elever och gymnasielärlingar i avsnitt 4.2 och 4.3 var att de tar lättast till sig av arbetsmiljöinformation 

och riskarbeten i det dagliga arbetet i kombination med regelbundna möten eller arbetsberedning.  

 

Värt att nämna är också att gymnasielärlingens ansvar som arbetstagare i avsnitt 2.2.1 vilket gör att han 

eller hon är skyldig att verka för en säker arbetsmiljö efter givna föreskrifter. Ansvaret blir svårt att 

uppfylla med bristfällig kunskap inom arbetsmiljö en och lågproriterande attityd till detta.  

 

För att stärka Peabs arbetsmiljöarbete och fylla gymnasielärlingarnas kunskapsglapp inom ämnet krävs det 

en avstämning av kunskapsnivå vid anställning så arbetsgivaren vet vad som kan begäras av 

gymnasielärlingen. Därefter kan gymnasielärlingen ta del av den kompetensutveckling han eller hon 

behöver för att erhålla den kunskap han eller hon förväntas ha vid lärlingsperiodens slut. 
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6 Diskussion 
Enkätundersökningen har varit en viktig del av underlaget för arbetet med gymnasielärlingens 

kunskapsnivå inom arbetsmiljö men i en större studie hade den varit bristfällig. Ett trettiotal svarande i 

Umeå är inte tillräcklig för att representera elever vid bygg- och anläggningsprogrammet på olika orter i 

landet och deras kunnande inom arbetsmiljö. 

 

I efterhand konstaterades även att elevenkäten borde utförts två gånger för att kunna optimera den till 

omgång två. Detta för att testa hur frågorna först tolkades och om de behöver omformuleras eller 

tydliggöras. I en analys av resultatet från en andra enkätundersökning skulle det då finnas säkrare och mer 

matnyttig information att gå på.  

 

Tanken från början var att göra enkäten så enkel som möjligt för att undvika att den svarande inte skulle 

läsa frågan ordentligt, inte orka svara eller fundera länge över olika alternativ och förlora intresse. Detta 

uppfylldes delvis. Vissa delar av enkäten blev oanvändbara på grund av tidigare nämnda anledningar. En 

andra enkät skulle helt enkelt ha gjort resultatet lättare att analysera. 

 

Intervjuerna skiljde sig åt mer än önskat i det avseende att intervju nummer två, med respondent B, blev 

mycket mer innehållsrik. Detta beror på att jag, Hanna Gyllengahm, var ny i intervjurollen. Det tog ett tag 

innan undertecknad kunde främja ett otvunget och naturligt samtal och därför blev den första intervjun 

med respondent A inte lika innehållsrik. 

 

I frågan om denna studie är relevant kan det konstateras att i en mindre skala, i vilken denna studie 

genomförs, att den är det. KMA-samordnare Sofia Nordlund på avdelning Bygg Nord upplevde problem 

med att nyanställda gymnasielärlingar hade bristande kunskaper inom arbetsmiljö. Problemet var därav en 

lokal angelägenhet eftersom Sofia Nordlunds uppfattning inte kan antas omfatta orter där hon inte arbetar 

och har insyn i verksamheten. Studien är därför begränsad i sin giltighet och relevans till Umeå kommun 

där studien genomfördes. 

 

I en större studie skulle detta examensarbete kunna vara giltigt i en förstudie och användas som en 

fingervisning för att problemet med gymnasielärlingarnas arbetsmiljökunskaper kan finnas på andra orter 

än i Umeå. Således också vikten av att undersöka problemet i en större utsträckning.  
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7 Slutsats 

Utifrån de resultat som erhållits genom teori, enkätundersökning och intervju kan konstateras att 

kunskapsbrister inom arbetsmiljö bland gymnasielärlingar inte bottnar i avsaknad av information och 

kompetens. Varken hos gymnasieskolan eller från byggbranschen.  

 

Kunskapsbristerna ligger i en förlegad yrkesjargong där kortast utförandetid prioriteras före säkerhet och 

hälsa. Detta förs vidare till elever och gymnasielärlingar från erfarna hantverkare. I många fall är det inte 

avsiktligt då det är allmänt känt att arbetsmiljö ska vara högprioriterat på en byggarbetsplats.  

 

Det är arbetslaget som fostrar gymnasielärlingen med de normer som präglar gruppen. I många fall är 

normen att det ska “gå undan”. Samtliga medlemmar i ett arbetslag måste vilja sätta säkerhet först för att 

normen ska ändras. Viktigast är då att gruppens auktoriteter och ledare aktivt föregår med gott exempel. 

Vidare måste arbetsmiljön få större utrymme i planerings- och projekteringsskedet i byggprocessen. Detta 

eftersom pressat tidsschema är tydligt relaterat till ökat risktagande.  

 

Problematiken med att gymnasielärlingen inte har tillräckligt med arbetsmiljökompetens ligger inte i att 

skolan inte tillhandahåller informationen. Arbetsmiljön ska integreras i all undervisning, teoretisk som 

praktisk. Dock så kan regelrätta teoretiska arbetsmiljöprov vara lämpliga då vissa arbetsmiljörisker och 

arbetssjukdomar inte går att applicera på praktiska moment i utbildningen.  

 

Elevers arbetsmiljökunnande är alltså inte något arbetsgivaren, i detta fall Peab, ska förutsätta vara 

tillräcklig.  

 

Trots att denna studie har utförts på ett begränsat antal individer bedöms ändå resultatet vara representativt 

för elever och gymnasielärlingar på andra orter i Sverige. Bedömningen baserar sig på det faktum att 

individerna är i åldrarna mellan 18 och 21 år och är därför i ungefär samma fas i livet. Eleverna och 

gymnasielärlingarna är aktiva i samma bransch där alla aktörer måste följa samma regler om arbetsmiljö. 

Yrkesjargongen är förmodligen densamma oavsett om du befinner dig i Malmö eller Kiruna.  

 

Därför anser jag att detta examensarbete kan vara av intresse, inte bara för Peab, utan även för andra 

företag i branschen där gymnasielärlingars kunskapsbrister inom arbetsmiljö ökar risken för 

arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar. 

7.1 Rekommendationer för Peabs fortsatta arbetsmiljöarbete 

För att gymnasielärlingen ska slussas in i en yrkeskultur där en säker arbetsmiljö har högsta prioritet och 

för att han eller hon aktivt ska hålla igång arbetsmiljötänkandet i det dagliga arbetet krävs det rutiner. 

Nedan har rekommendationer formulerats för hur dessa rutiner skulle kunna hjälpa till att fylla 

gymnasielärlingarnas kunskapsglapp inom arbetsmiljö. 

 

Viktigt är att gymnasielärlingen får känna att han eller hon är en betydande del av gruppens helhet för att 

skapa en säker arbetsmiljö. Detta kan uppnås med korta och regelbundna möten, där hela arbetslaget får ta 

del av vad för sorts riskarbeten eller arbetsmiljörisker som är aktuella den kommande månaden, veckan 

eller dagen. Då vet samtliga vad som gäller och ingen kan skylla på bristande information från varandra 

eller ledningen.  
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Gymnasielärlingen bör regelbundet få delta vid skyddsronder. Där blir han eller hon inkluderad i det 

övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Med ansvar följer engagemang att vilja leva upp till sina 

åtaganden. Utöver detta blir gymnasielärlingen tryggare i sitt eget kunnande kring arbetsmiljö och kan ”stå 

på sig” den dagen hans eller hennes handlande blir ifrågasatt.  

 

En särskild arbetsmiljöintroduktion bör hållas för gymnasielärlingar som anställs av Peab. I denna kan 

mindre vanliga men inte mindre farliga arbetsmiljörisker och arbetsskador behandlas. Detta för att 

företeelsen inte ska falla i glömska då det inte inträffar särskilt ofta.  

7.2 Rekommendationer för fortsatta studier 

För fortsatta studier kring gymnasielärlingarnas arbetsmiljökunskaper finns det två inriktningar vilka 

skulle vara intressanta. Ett förslag är att fördjupa sig ytterligare i den studie som redan genomförts genom 

att göra enkätundersökningen större och skicka ut den till elever vid bygg- och anläggningsprogrammet på 

flera orter i landet. Rekommenderat skulle också vara att inkludera kvalitativa intervjuer med fler lärlingar 

men också handledare, arbetsgivare och fackliga representanter för att få en djupare förståelse kring 

gymnasielärlingarnas kunskapsbrister. 

 

Ett annat förslag till fortsatta studier är att fördjupa sig inom bygg- och anläggningsprogrammet och hur 

det är utformat för att eleverna ska besitta en godtycklig kunskap inom arbetsmiljö då de tar examen. Hur 

hänger de nationella yrkesprogrammen med i arbetsmarknadens krav på säker arbetsmiljö? Får lärarna 

tillgång till nya rön och den kompetensutveckling som krävs för att föra kunskapen vidare till sina elever?   
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Bilaga 1. Peabs arbetsmiljöpolicy http://www.peab.se/Hallbarhet/Medarbetare/Arbetsmiljo/ 

 

Arbetsmiljö 
Peabs arbetsmiljöpolicy, som är integrerad i företagspolicyn, ligger till grund för vårt 

strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och 

arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de 

länder vi är verksamma i. 

Arbetsmiljöorganisation 

Det strategiska arbetet drivs på koncernnivå av en arbetsmiljöchef och en arbetsmiljösamordnare. Ansvar och befogenheter har 

fördelats ut i linjeorganisationen och är en integrerad del i den dagliga verksamheten. 

Förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna 

Peab har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor. Vi vill erbjuda säkra och trygga arbetsplatser för såväl våra medarbetare som 

inhyrd personal och underentreprenörer. För att förebygga olyckor arbetar Peab preventivt genom att tillhandahålla säker 

utrustning, kvalitetssäkrade arbetsmetoder samt utbildningar inom området. 

Vid allvarliga olyckor engageras Peabs krisorganisation. Krisorganisationen är utbildad av MSB, den svenska myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

Uppföljning och förbättringsarbete 

Alla tillbud och olyckor rapporteras och följs upp. Peab analyserar årligen resultaten och identifierar orsakssamband från 

medarbetarstatistik, medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, arbetsplatsrevisioner och företagshälsovård. Detta ligger sedan 

till grund för beslut om prioriterade satsningsområden, mål och åtgärder. 

Arbetsmiljö är en prioriterad fråga i Peab. Under hela 2012 gjorde vi en kraftull satsning för att ytterligare förbättra arbetsmiljön i 

företaget genom kommunikationsinsatser för att öka medvetenheten, revidering av ordnings- och skyddsregler och tydligt 

engagemang från ledningen. 

 

  

http://www.peab.se/Hallbarhet/Medarbetare/Arbetsmiljo/
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Bilaga 2. ”Lagar och regler” från Peabs interna nätverk ”Planket” 

 

Lagar och regler 

  

Både som arbetstagare och som arbetsgivare, styrs vi av ett antal lagar och föreskrifter. Arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen, föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete samt bygg- och 

anläggningsföreskriften är några av de viktigaste. Det finns också andra externa krav såsom 

försäkringsvillkor, ISO-standarder och kundkrav som påverkar vårt arbetssätt. 

  

Regering och riksdag 

Det är riksdagen som beslutar om Sveriges lagar. I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om 

skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Regeringen har beslutat om kompletterande regler, som finns i arbetsmiljöförordningen (1977:1166). 

Arbetsmiljölagen  och dess förordning förnyas hela tiden.  

  

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på 

arbetsmiljön i lagen. 

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet: 

• tekniska  

• fysiska  

• arbetsorganisatoriska   

• sociala    

• arbetets innehåll  

På AV:s hemsida finns alla relevanta AFS:ar och många andra bra publikationer att ladda hem utan 

kostnad. 

  

Listor över aktuella lagar och föreskrifter 

Vi samarbetar med WSP Environmental (fd Natlikan) för att alltid ha uppdaterade listor över relevanta 

lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Ändrade eller tillkommande regler införs kontinuerligt i 

våra listor. Listorna har anpassats till våra olika verksamheter och finns både för miljö och arbetsmiljö.  
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Genom att klicka på länkarna i listorna får du upp lagar/föreskrifter i fulltext. Under Uppdateringar hittar 

du de senaste ändringarna och får en kort sammanfattning av innebörden. Via länken till Miljöbokhyllan 

hittar du även lokala föreskrifter som kan vara bra att känna till. 

För att säkerställa att vi uppfyller lagkraven inarbetas de i vårt verksamhetsledningssystem, rutiner, 

arbetsmiljöhandboken och andra instruktioner.  

  

Arbetsmiljöaspekter  

Denna förteckning kan användas internt som lathund över tillämpliga lagar och föreskrifter för en viss 

arbetsmiljöaspekt. Det är en mer komprimerad förteckning än laglistorna ovan och uppställningen är 

annorlunda. Förteckningen listar olika arbetsmiljöaspekter som var och en kan omfattas av mer än en 

lag/föreskrift.  

  

Föreskrifter med krav på kompetens och/eller medicinsk kontroll 

För att undvika olyckor och tillbud är det viktigt att vår personal har erforderlig kompetens och rätt 

information/instruktion för det aktuella arbetet. Ibland krävs också att medicinsk kontroll genomförs eller 

erbjuds. I nedanstående tabell finns de AFS:ar redovisade som innehåller något av dessa krav. 

Föreskrift Medicinsk kontroll 
Utbildning/ 

kompetens 
Instruktion Information 

AFS 2013:4 Ställningar  x x x 

AFS 2012:3 Minderårigas 

arbetsmiljö 
 x x x 

AFS 2012:2 

Belastningsergonomi 
 x  x 

AFS 2012:1  

Motorkedjesågar/röjsågar 
 x   

AFS 2011:19 Kemiska 

arbetsmiljörisker, ändrad 

och omtryckt genom AFS 

2014:43 

  x x 

AFS 2010:1 Bergarbete  x   

AFS 2007:1 Sprängarbete  x x  

AFS 2006:6  

Lyftanordningar 
 x x x 

AFS 2006:5 Truckar  x  x 

AFS 2006:4 Användning 

av arbetsutrustning 
  x  

AFS 2006:1 Asbest x1) x x x 

AFS 2005:16 Buller x x  x 

AFS 2005:15 Vibrationer x x  x 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2013_04.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_03.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_02.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_01.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2014_43.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2014_43.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2010_01.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2007_01.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_06.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_05.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_04.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_01.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_16.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_15.pdf
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AFS 2005:6 Medicinska 

kontroller (bly, härdplast, 

joniserande strålning) 

x1) x x  

AFS 2004:1 Syntetiska 

oorganiska fibrer 
x1)    

AFS 2001:4 Gasflaskor    x 

AFS 2001:3 Personlig 

skyddsutrustning 
  x x 

AFS 2000:6 Mast och 

stolparbete 
x1) x   

AFS 1999:7 Första hjälpen 

och Krisstöd 
 x  x 

AFS 2015:2 Kvarts x1)  x  

AFS 1984:2 Bultpistoler  x x  

AFS 1984:3 Spikpistoler  x x  

  

1) avser medicinsk kontroll med tjänstbarhetsintyg 

Informationsägare:  Malmström-Areskoug Åsa, Malmö 

Redaktör:  Malmström-Areskoug Åsa, Malmö 

Senast uppdaterad: 2015-12-04  

 

  

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_06.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2004_01.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_04.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_03.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2000_06.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS1999_07.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kvarts---stendamm-i-arbetsmiljon-afs-20152-foreskrifter/
http://www.av.se/dokument/afs/AFS1984_02.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS1984_03.pdf
https://planket.peab.se/var-verksamhet/funktioner/personal/arbetsmiljo/lagarochregler/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=65
https://planket.peab.se/var-verksamhet/funktioner/personal/arbetsmiljo/lagarochregler/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=65
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Bilaga 3. ”Lärling” från Peabs interna nätverk ”Planket” 

 

Lärling  

Det finns två kategorier av lärlingar, gymnasielärlingar och traditionella lärlingar.  

Gymnasielärling 

En gymnasielärling påbörjar sin så kallade färdigutbildning efter genomfört bygg- och 

anläggningsprogram på gymnasieskolan, före 20 års ålder. Denna färdigutbildning varar under cirka 1,5 till 

2,5 år - tiden är olika för olika yrken – och under denna period är man anställd som lärling med lärlingslön. 

I slutet av lärlingstiden görs ett yrkesteoretiskt prov för att få ut sitt yrkesbevis som yrkesarbetare. 

Traditionell lärling 

En traditionell lärling gör sin praktik under lärlingsanställningen och läser parallellt in yrkesteorin själv och 

tenterar på distans för att få ut sitt yrkesbevis. Begreppet vuxenlärling avser traditionell lärling som fyllt 20 

år. 

Handledare 

Alla lärlingar skall under sin lärlingstid i Peab ha en utsedd handledare som genomgått vår interna 

handledarutbildning. För mer information om utbildningen se PEKA. 

  

Informationsägare:  Hernroth Maria, Göteborg 

Redaktör:  Murphy Charlotte, Solna 

Senast uppdaterad: 2016-04-27  

 

  

https://planket.peab.se/var-verksamhet/funktioner/personal/rekrytera/attrahera/elev_larling_handl/larling/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=134
https://planket.peab.se/var-verksamhet/funktioner/personal/rekrytera/attrahera/elev_larling_handl/larling/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=107
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Bilaga 4. ”Elev” från Peabs interna nätverk ”Planket” 

 

Elev 

Med elev avses ungdomar som går på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram (inklusive på 

Peabskolan) för att utbilda sig till hantverkare inom någon av specialiteterna trä, betong, anläggning eller 

murning. 

Dessa ungdomar är inte anställda på Peab utan genomför enbart sitt arbetsplatsförlagda lärande– APL – 

på Peabs arbetsplatser. Alla elever ska under sin APL i Peab ha en utsedd handledare som genomgått vår 

interna handledarutbildning. Du bokar utbildningen i PEKA. 

Samordning av APL platser 

Det är personalsamordnaren som samordnar APL platserna på sin region och är kontaktpersonen mot 

elevens skola. 

  

Informationsägare:  Hernroth Maria, Göteborg 

Redaktör:  Murphy Charlotte, Solna 

Senast uppdaterad: 2016-04-27  

 

  

https://planket.peab.se/var-verksamhet/funktioner/personal/rekrytera/attrahera/elev_larling_handl/elev/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=134
https://planket.peab.se/var-verksamhet/funktioner/personal/rekrytera/attrahera/elev_larling_handl/elev/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=107
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Bilaga 5. ”Handledare” från Peabs interna nätverk ”Planket” 

 

Handledare 

Av tradition har byggbranschen ett system som innebär att erfarna hantverkare i egenskap av handledare 

ansvarar för att lära upp nya, oerfarna på arbetsplatsen.  

Det är nödvändigt med engagerade och kompetenta handledare för att på ett kvalitetssäkert sätt klara 

den långsiktiga personalförsörjningen av hantverkare. 

Handledarutbildning 

Alla handledare i Peab ska ha genomgått Peabs egen handledarutbildning omfattande tre dagar. Till stöd i 

uppgiften som handledare finns dessutom handledarguide och annat stödmaterial. 

Anmälan 

Alla elever och lärlingar ska under sin tid i Peab ha en utsedd handledare som genomgått vår interna 

handledarutbildning. Utbildningen bokar du i Peka. 

  

Informationsägare:  Hernroth Maria, Göteborg 

Redaktör:  Murphy Charlotte, Solna 

Senast uppdaterad: 2016-04-27  

 

  

https://planket.peab.se/var-verksamhet/funktioner/personal/rekrytera/attrahera/elev_larling_handl/handl/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=134
https://planket.peab.se/var-verksamhet/funktioner/personal/rekrytera/attrahera/elev_larling_handl/handl/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=107
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Bilaga 6. ”Kompetensutveckling” från Peabs interna nätverk ”Planket” 

 

Kompetensutveckling 
Medarbetarnas kompetens är avgörande för Peabs framgång och överlevnad. All 

kompetensutveckling utgår från Peabs affärs mål, vår medarbetarprofil och vår ledarprofil. 

Vi vill ligga steget före och arbetar aktivt med omvärldsanalys och försöker förutsäga förändrade 

förutsättningar och styra vårt kursutbud efter det. 

I Peab eftersträvar vi att 70 procent av vår kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet, 20 procent 

genom nätverk, utbyte och samverkan och 10 procent genom formell utbildning. 

Medarbetaren är ansvarig 

Det är du som medarbetare som är ansvarig för din egen kompetensutveckling, eftersom det är du själv 

som vet bäst vilka luckor du har och hur du behöver utvecklas för att kunna lösa ditt arbete. Det är även 

du själv som har ansvaret för att de insatser som planerats in, också genomförs, men din chef måste 

möjliggöra och vara aktivt engagerad i din utveckling. 

PEKA 

Din kompetensutveckling måste dokumenteras och följas upp, det gör du som tjänsteman själv i verktyget 

PEKA och för yrkesarbetare av din kompetenssamordnare. 

Det är också i PEKA som du anmäler dig till utbildningar och med hjälp av personprofilen kan du styrka din 

kompetens genom att uppdatera din erfarenhet med referensprojekt, anställnings- och utbildningshistorik 

samt övriga intressanta kompetenser. 

Vid anbudsunderlag hämtas din personprofil ifrån PEKA, så det är av stor vikt att du håller din profil 

uppdaterad. 
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Bilaga 7. ”Ny i Peab” från Peabs interna nätverk ”Planket” 

 

Ny i Peab 

Välkommen till ditt nya jobb! Du är just nu den viktigaste medarbetaren i Peab. Vi vill att du snabbt 

kommer igång med dina nya arbetsuppgifter och blir en i laget. 

Introduktion 

Alla nyanställda ska få en god introduktion som planeras efter dina individuella förutsättningar och din 

befattnings behov. Du har också själv ett ansvar för att påverka din introduktion och se till att den 

innehåller rätt saker. 

Vår introduktion för nyanställda består av fyra delar. Tre gemensamma: Ny i Peab-introduktion, 

arbetsplats- och yrkesintroduktion samt koncerngemensam introduktionsdag. Den fjärde delen, praktik, 

genomförs endast av vissa, läs mer nedan. 

Del 1 - Ny i Peab 

Den här delen av din introduktion genomför du själv, här på Planket. Här har vi samlat information som är 

viktigt för dig i din anställning. Vi vill att du aktivt söker den information du behöver, men den ska givetvis 

vara lätt att hitta. 

De avsnitt som vi vill att du ska fokusera på är: Vår företagskultur, min anställning och så jobbar vi. 

Din chef ansvarar för att du går igenom dessa sidor. 

Du startar introduktionen genom att klicka på länken i vänsterspalten. 

Del 2 - Arbetsplats-/Yrkesintroduktionen 

Här introduceras du till allt som har med din nya roll och arbetsplats att göra. Den här delen innehåller 

presentation av arbetsplatsen, dina ansvarsområden, organisation, mål och planer, samt genomgång av 

vårt intranät Planket, vår IT-miljö, PeabTid och övriga stödsystem. 

Introduktionen innehåller även en särskild genomgång av ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen 

samt att du får en personlig säkerhetshandbok (gäller endast på vissa arbetsplatser). 

Är du chef med personalansvar genomför du särskilda introduktionspunkter som berör detta. 

Kontakta personalfunktionen inom din organisation för att få aktuella checklistor. 

Del 3 – Koncerngemensam introduktionsdag och studiebesök 

Tre till sex månader efter anställningens början blir du kallad till en fördjupad företagsintroduktion. Denna 

del är handledarledd och görs med andra nyanställda i din region. Du får fördjupa din kunskap om Peabs 

historia och nuläge, vår vision och hur vi kan bidra till den, våra etiska riktlinjer samt hur vi ska agera/leva 

efter dessa. 
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Vidare går man igenom våra kärnvärden för att få en förståelse för dem och vad företaget förväntar sig av 

oss samt skapa riskmedvetenhet för en god och säker arbetsmiljö och miljö. Avslutningsvis får du göra 

studiebesök på en produktionsarbetsplats. 

Del 4 – Praktik på produktionsarbetsplats 

Om du har en befattning som påverkar produktionen, primärt chef eller specialist, får du göra en veckas 

praktik på en produktionsarbetsplats. På så sätt får du fördjupad förståelse för Peabs kärnverksamhet. 

Efter dina första sex månader i Peab avslutas introduktionsperioden. Det är chefens ansvar att du får en 

bra introduktion. Ditt ansvar är att vara aktiv och genomföra de olika delarna med goda intentioner.  

Projektintroduktion 

Förutom introduktion till nyanställda ska även en så kallad projektintroduktion genomföras. Det innebär 

att när du börjar på nytt objekt ska platschefen eller annan utsedd person gå igenom ett antal punkter, 

enligt särskild checklista, direkt när du anländer på arbetsplatsen. 

Även tillfälligt anställda, praktikanter och sommarvikarier ska få någon form av introduktion, inte minst 

information om företagets ordnings- och skyddsregler. 

  

Informationsägare:  Hernroth Maria, Göteborg 

Redaktör:  Murphy Charlotte, Solna 

Senast uppdaterad: 2016-04-11  

 

 

 

  

https://planket.peab.se/min-anstallning/ny_i_peab/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=134
https://planket.peab.se/min-anstallning/ny_i_peab/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2168ADF8-4764-4FA8-A3A4-922688B277E7%7d&ID=107
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Bilaga 8: Enkät för elever på bygg- och anläggningsprogrammet 

 

1. Är du   man □ 

eller kvinna □ 

 

 

 

2. Vilket år är du född? …………… 

 

 

 

3. Vilket år tar du examen? ……………… 

 

 

 

4. Vilken inriktning har du valt vid bygg- och anläggningsprogrammet? 
 

Husbyggnad □ 

 

Måleri □ 

 

 

5. Rangordna alternativen från 1 till 7 efter vad DU tycker är viktigast i en framtida anställning. 1 är 

viktigast och 7 är minst viktig. 

En kunnig och pedagogisk handledare 

 

 

En bra lön 

 

 

En säker arbetsmiljö 

 

 

Möjlighet till kompetensutveckling/vidareutbildning 

 

 

Möjlighet till flextid 

 

 

Kollegor man trivs med 

 

 

Varierande arbetsuppgifter 
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6. Rangordna alternativen från 1 till 6 efter vad DU tycker är viktigast för att göra ett gott första 

intryck på en ny arbetsplats. 1 är viktigast och 6 är minst viktig. 

Fråga mycket frågor 

 

 

Leverera arbete i tid enligt plan 

 

 

Hålla ordning och reda runt sin arbetsyta 

 

 

Vara noga med skyddsåtgärder 

 

 

Presentera dig ordentligt inför arbetslaget första dagen 

 

 

Passa tider 
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7. Kryssa i vilka typer av riskarbeten och arbetssjukdomar som tagits upp i undervisningen 

(Behandlats).  

Riskarbeten och arbetssjukdomar 

 

Behandlats 

Arbete med risk för fall från höjd 

 

 

Arbete med risk för fall i marknivå (halka) 

 

 

Schaktningsarbete med risk för ras 

 

 

Arbete med kemiska och biologiska ämnen 

 

 

Arbete med risk för fallande föremål 

 

 

Arbete med kranlyft av tunga byggelement (montering, lansering, nedmontering) 

 

 

Arbete med manuella lyft av tunga byggelement 

 

 

Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material 

 

 

Arbete på plats där det finns passerande fordonstrafik 

 

 

Belastningsskador (ex. tunga lyft, statisk belastning) 

 

 

Sjukdomar orsakade av asbest 

 

 

Sjukdomar orsakade av härdplaster 

 

 

Sjukdomar orsakade av kvarts- och stendamm 

 

 

Fysikaliska skador (brand, explosion, buller, vibrationer) 

 

 

 

Annat (beskriv) 
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8. Kryssa i det alternativ av Bemästrar, Bemästrar delvis och Bemästrar inte alls som beskriver i 

vilken utsträckning du har kunskap i de förebyggande åtgärder som krävs för följande 

riskarbeten och arbetssjukdomar. 

Riskarbeten och arbetssjukdomar Bemästrar Bemästrar 

delvis 

Bemästrar 

inte alls 

Arbete med risk för fall från höjd 

 

   

Arbete med risk för fall i marknivå (halka) 

 

   

Schaktningsarbete med risk för ras 

 

   

Arbete med kemiska och biologiska ämnen 

 

   

Arbete med risk för fallande föremål 

 

   

Arbete med kranlyft av tunga byggelement 

(montering, lansering, nedmontering) 

   

Arbete med manuella lyft av tunga byggelement 

 

   

Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga 

material 

   

Arbete på plats där det finns passerande 

fordonstrafik 

   

Belastningsskador (ex. tunga lyft, statisk belastning) 

 

   

Sjukdomar orsakade av asbest 

 

   

Sjukdomar orsakade av härdplaster 

 

   

Sjukdomar orsakade av kvarts- och stendamm 

 

   

Fysikaliska skador (brand, explosion, buller, 

vibrationer) 

   

 

Annat (beskriv) 
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9. Har riskbedömning ur ett MTO-perspektiv tagits upp i undervisningen? 
Ja □ Nej □ Vet inte □ 

 

10. I vilken utsträckning tar DU hänsyn till arbetsmiljön i produktionsmiljöer? 

Alltid □ Ibland □ Vid riskfyllda moment □ När det finns tid □ Aldrig □  

 

11. Hur tar DU lättast till dig av arbetsmiljöinformation och risker på arbetsplatser? 

Informationstavla □ 

I det dagliga arbetet □ 

Säkerhetshandbok/Informationsbroschyr □ 

Veckomöten □ 

Snabba morgonmöten □ 

Vid arbetsberedning □ 

 

12. Vilken befattning/yrkesroll har din största förebild i byggbranschen? Det kan exempelvis vara en 

lärare, handledare eller kollega. 

 

TACK FÖR HJÄLPEN! 
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Bilaga 9: Intervjumanual 

 

Personlig bakgrund 
Namn:  
Ålder:  
Boende- och familjesituation:  

 
Arbetssituation 
Typ av lärling: 
 
Var i lärlingsperioden? Hur länge och hur långt kvar? 
 
Vad är bra? 
‘ 
Vad är mindre bra?  
 
Känner du att du kan påverka din arbetssituation?  
 
Hur ser du på framtiden inom yrket? 
 
Hur viktigt är kompetensutveckling för dig?   

 
Arbetsmiljökompetens 
På vilket sätt får du arbetsmiljö- och riskinformation av din arbetsgivare?  
 
Följer du arbetsmiljörutiner och riktlinjer? 
 
Skyddsåtgärder, är det svårt att komma ihåg allt? 
 
Kunskaper kring följande företeelser: 
 
Härdplaster 
Asbest 
Biologiska och kemiska ämnen 
Rivning av bärande konstruktioner och hälsofarligt material 
Sjukdomar orsakade av kvarts- och stendamm 
 
Arbetsmiljömedvetenhet. Skillnad mellan skola och arbetsliv?  
 
Hur tar du lättast till dig av arbetsmiljöinformation och risker på arbetsplatsen?  
 
Vem ser du upp till på arbetsplatsen. Vem är din förebild i yrket?  

 

Vilka kompetenser har erhållits från utbildningen respektive arbetslivet. Exempelvis HETA-arbeten, 

ställningsbyggnad etc. 
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Bilaga 10: Sammanställning av intervju med Glenn Dackmo 

 

Personlig bakgrund 

Namn: Glenn Dackmo 

Ålder: Fyller 21 

Boende- och familjesituation: Lägenhet i Umeå, hus och hemma i Vilhelmina. Bor ensam med hund. 

 

Arbetssituation 

Typ av lärling: Snickarlärling 

 

Var i lärlingsperioden? Hur länge och hur långt kvar? “2 år snart. Halvår kvar” 

 

Vad är bra? “Trivs jävligt bra. Allt är bra.” 

 

Vad är mindre bra? “Det är väl finjobben är väl lite tråkigt. Roligare på stommen.” Exempel på på 

finjobben är golvlistning nu och kök och liknande.   

 

Känner du att du kan påverka din arbetssituation? “Nja, jo. Det tycker jag.” 

 

Hur ser du på framtiden inom yrket? Hur ser livet ut om fem år? “Nja förhoppningsvis har man väl flyttat 

hem till Vilhelmina. Men så länge man trivs här nere (Umeå) kommer man väl stanna.” Vill fortsätta som 

snickare så länge han tycker det är roligt. “Då är det lika bra att jobba.” 

 

Hur viktigt är kompetensutveckling för dig? “Ja, det finns intresse, man försöker ju bli så bred som 

möjligt. Kunna så mycket som möjligt om allt. Så det, man hoppar ju på allt. Har ju gått någon 

lagbasutbildning eller liknande.” 

 

Jag berättar om enkätundersökningen. Att kompetensutveckling prioriteras sist bland elever på bygg- och 

anläggningsprogrammet. Hur var det för Glenn? 

 

“Det var det man siktade på då också. Mitt mål va ju att bli så bra som möjligt på så mycket som 

möjligt.” Glenn “hoppar gärna på tåget”. Tycker det är roligt att lära sig ny saker och “det är därför man 

blev så duktig som man blev.” Glenn har jobbat mycket med byggservice och har provat andra delar inom 

snickaryrket. 

 

Möjligheter att löneutveckling? Glenn anser att kompetens och löneutveckling går hand i hand. 

 

Arbetsmiljökompetens 
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På vilket sätt får du arbetsmiljö- och riskinformation av din arbetsgivare? “Mycket får man veta vid 

arbetsberedning och man får höra mycket vad man ska tänka på i det dagliga arbetet. Av kollegor och 

platschef. Vi har utbildningar och allt möjligt.” 

 

Jag frågar om Glenn ibland är osäker på hur man utför saker på rätt sätt. “Nej, det är väl vissa gånger men 

då får man väl fråga.” 

 

Följer du arbetsmiljörutiner och riktlinjer? “Ibland slarvar man när man är stressad, de är lätt att man 

glömmer då.” 

 

Jag frågar om det mest är tidsaspekten som spelar in. Glenn svarar att ibland tänker man sig bara inte för. 

Jag ber Glenn att ge exempel på de gånger det har hänt. Glenn svarar att han glömt selen då han ska upp 

och snabbmäta något. 

 

Skyddsåtgärder, är det svårt att komma ihåg allt? Jag berättar för Glenn att elever på bygg- och 

anläggningsprogrammet har kunskaper kring de mest vanliga arbetsmiljöriskerna och arbetssjukdomarna 

men har dålig koll på: 

 

Härdplaster 

Asbest 

Biologiska och kemiska ämnen 

Rivning av bärande konstruktioner och hälsofarligt material 

Sjukdomar orsakade av kvarts- och stendamm 

 

Glenn hävdar att han ändå har bra kunskaper kring ovanstående ämnen. Fått utbildning av PEAB. Kan 

asbest, kvarts- och stendamm. 

 

Jag frågar Glenn om det någonsin togs upp då han gick gymnasiet. Glenn svarar att det inte gjordes det. 

Mest fall och liknande. Jag frågar Glenn om han fick HETA-kompetens på bygg- och 

anläggningsprogrammet. Glenn svarar att han gick i Lycksele och fick därför inte den, bara 

ställningsbyggnation. 

 

Arbetsmiljömedvetenhet. Skillnad mellan skola och arbetsliv? Jag frågar Glenn om de största skillnaderna 

mellan skola och arbetsliv ur arbetsmiljösynpunkt. Glenn svarar att det är mycket mer fokus i arbetslivet. 

Glenn tror att det bara är för att det är på ett sådant stort företag. Han tror inte att det är samma fokus på 

“småskruttarna”. 

 

Jag återkopplar till det Glenn berättade om att hade varit på mycket byggservicejobb. Glenn berättar att 

han varit på ett mindre Lyckselebaserat företag där arbetsmiljöfokuset inte alls var bra. Jag ber Glenn att 

ge exempel. Glenn berättar att det inte var kompletta ställningar runt hus och att han under sin första tid 
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blev lämnad helt ensam på bygget. “Är väl inte helt optimalt.” Jag frågar Glenn om man alltid ska vara 

två. Glenn svarar att man alltid ska ha någon i närheten när man är lärling. 

 

Hur tar du lättast till dig av arbetsmiljöinformation och risker på arbetsplatsen? Glenn svarar att han lär sig 

själv eller när någon berättar för honom. Jag frågar Glenn om han tittar på informationstavlan. Glenn 

svarar att han gör det ibland men inte så ofta. 

 

Vem ser du upp till på arbetsplatsen? Vem är din förebild i yrket? “Utterberg, lagbasen. Bra kompetens.” 

 

Skador i yrket: Glenn har kompetens Ställningsbyggnad från skolan och Asbest, Damm, Golvläggning och 

Säkra lyft från Peabs internutbildningar. Glenn har spräckt svanskotan och brutit båtbenet då han föll ner 

två meter från en stege. Detta resulterade i sjukskrivning från 17/10 2015. Nu arbetstränar Glenn två 

timmar om dagen i rehabiliteringssyfte. 
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Bilaga 11: Sammanställning av intervju med Alexander Sondell 

 

Personlig bakgrund 

Namn: Alexander Sondell 

Ålder: Fyller 21 

Boende- och familjesituation: I lägenhet bor hos föräldrar 

 

Arbetssituation 

Typ av lärling: Snickarlärling 

 

Var i lärlingsperioden? Hur länge och hur långt kvar? Sen skolan slutade. Lite över ett år. Lite under 1000 

timmar kvar, ett halvår kvar kanske. 

 

Vad är bra? Det känns rätt när det går bra 

 

Vad är mindre bra? Alexander kan inte riktigt säga VAD det är men beroende på hur man mår så är yrket 

och arbetsuppgifterna mer eller mindre bra. Alexander tillägger att han inte vet vad han ska göra i 

framtiden, om man vill fortsätta eller jobba sig uppåt, eller byta. Det vet han inte nu.  

 

Jag frågar Alexander om han väntar och ser hur den nuvarande arbetssituationen utvecklar sig innan han i 

framtiden eventuellt byter yrkesbana. Alexander bekräftar. 

 

Känner du att du kan påverka din arbetssituation? Jag ger flextid som exempel. Alexander bekräftar. Jag 

ger möjlighet till andra arbetsuppgifter som exempel. Alexander berättar att arbetsuppgifterna följer den 

aktuella produktionen och han jobbar där det behövs.  

 

Jag frågar om det är speciella moment Alexander måste göra för att slutföra sin färdigutbildning. 

Alexander svarar nej och förklarar att det är bara för erfarenhet. Alexander inflikar att det finns 

“skräckexempel” där gymnasielärlingar endast fått göra en och samma arbetsuppgift under hela sin 

lärlingsperiod. Exempelvis de som bara får gipsa. Efter slutförd lärlingsperiod får de ändå samma 

kompetensbevis trots att de endast har exempelvis gipsat under sin lärlingsperiod.  

 

Jag bekräftar och berättar att jag har hört talas om fenomenet tidigare och frågar Alexander om det inte är 

vanligare i storstadregioner än här. Alexander svarar att han inte vet. 

 

Hur ser du på framtiden inom yrket? Jag frågar om Alexander om han är öppen för det mesta. Alexander 

bekräftar och inflikar att “pengarna styr”.  

 

Jag frågar Alexander om det är det viktigaste för honom. Alexander svarar nej och tillägger att han måste 

trivas också samt att han trivs i sin nuvarande position. 
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Hur viktigt är kompetensutveckling för dig? Alexander svarar att det är intressant. Jag frågar Alexander 

varför. Alexander svarar att han inte riktigt vet. “Det bara är det”.  

 

Jag frågar om det är för att kunna lära sig nya saker och få variation. Alexander håller med och tillägger 

att han vill kunna så mycket som möjligt. Jag frågar Alexander om han anser om det blir roligare ju mer 

man kan om någonting då man erhåller en större trygghet i det man gör. Alexander håller med.   

 

Arbetsmiljökompetens 

På vilket sätt får du arbetsmiljö- och riskinformation av din arbetsgivare? Alexander tänker till en stund 

och svarar sedan att han får den informationen av Johan (platschef) och Mattias (snickare, lagbas). Av alla 

på bygget som vet något om arbetsmiljö och vad det innebär. De säger till. Jag frågar om det sker dagligen 

eller vid speciella moment. Alexander svarar att det är vid speciella moment och då det behövs. 

 

Följer du arbetsmiljörutiner och riktlinjer? Alexander svara ja. Jag frågar Alexander om det händer att han 

glömmer skyddsåtgärder. Alexander svarar att det händer. Jag frågar om han vet varför man missar sådant. 

Alexander svarar att man inte orkar och bara vill få jobbet gjort. “Det går snabbare att bara köra på än 

att hämta och fixa och trixa”. Jag frågar Alexander om det är för att han måste ha klart vissa 

arbetsuppgifter i en viss tid. Alexander svarar att det delvis är därför men också att dessa åtgärder tar tid 

“men inte så mycket tid med att det fortfarande är flera moment som man måste utföra.” 

 

Skyddsåtgärder, är det svårt att komma ihåg allt? Berättar för Alexander att elever på bygg- och 

anläggningsprogrammet har kunskaper kring de mest vanliga arbetsmiljöriskerna och arbetssjukdomarna 

men har dålig koll på: 

 

Härdplaster 

Asbest 

Biologiska och kemiska ämnen 

Rivning av bärande konstruktioner och hälsofarligt material 

Sjukdomar orsakade av kvarts- och stendamm 

 

Alexander säger att många av de ovanstående kategorierna har han dålig koll på. Asbest kunde han. Jag 

frågar Alexander om han har jobbat med renoveringar eftersom asbest inte är någon risk vid nyproduktion. 

Alexander svarar att han har jobbat med renoveringar men att det inte förkom asbest i den byggnaden. Jag 

frågar om de innan renoveringen gått igenom med honom vad man skulle göra om asbest skulle upptäckas 

under pågående arbete. Alexander svarar att de inte hade det men att det var väldigt liten chans att de 

skulle hitta asbest i den byggnaden de renoverade. Jag frågade om det innan renoveringen hade gjorts 

någon typ av besiktning för att garantera avsaknaden av asbest. Alexander svarade att de troligen hade 

gjorts. Jag frågade Alexander om ombyggnaden var i Peabs regi. Alexander bekräftar. 
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Jag frågar Alexander vad han vet om härdplaster. Alexander säger att det ringer en klocka men inget mer 

än så. Han vet dock att det har gåtts igenom och nämnts. Jag frågar om det är från en kurs hos Peab eller 

från skolan. Alexander svarar att det har gått ut info från Peabkurs men också nämnts i skolan. Alexander 

säger att det mesta av kategorierna har tagits upp på Peabs kurser men mycket har han haft svårt att hålla 

kvar i minnet. 

 

Arbetsmiljömedvetenhet. Skillnad mellan skola och arbetsliv? Alexander upplever att det är större fokus 

på arbetsmiljön i yrkeslivet än vad det var i skolan. Det “jagas” dock i lika stor utsträckning. Skillnaden i 

skolan var att om arbetet inte var utfört på rätt sätt (ur arbetsmiljösynpunkt) så fick man göra om 

momentet. Det behöver man inte på arbetsplatsen. “Man kommer undan med att göra fel.” Jag frågar om 

det beror på tidpressen. Alexander håller med och tillägger att den pressen kan vara jobbig. Jag frågar om 

det bara är ibland eller hela tiden. Alexander berättar att han hela tiden tycker att det är jobbigt. Alexander 

återkopplar till det han har berättat tidigare, att om det ska forsätta vara stressigt är det inte säkert att han 

vill forsätta som snickare i det långa loppet.   

 

Hur tar du lättast till dig av arbetsmiljöinformation och risker på arbetsplatsen? Jag ger exempel på 

praktisk inlärning och av att titt som tätt jobba med det man behöver veta för att lära sig lättare/bättre. 

Alexander håller med om att det är så han också lär sig bäst. 

 

Jag frågar i de fallet Alexander behöver bli informerad om en risk i arbetet, hur han ville att den skulle 

distribueras till honom. Jag ger exempel på olika sätt att bli tilldelad information från ledningen. 

Veckomöten, månadsmöte, morgonmöte. Alexander föredrar möte oftare än en gång i månaden. 

 

Jag frågar Alexander om han brukar titta in informationstavlan på platskontoret. Alexander svarar att “Det 

sker sällan. Alldeles för sällan.” 

 

Vem ser du upp till på arbetsplatsen. Vem är din förebild i yrket? Alla som kan något. Mattias Utterberg, 

lagbas. De som lär Alexander någonting och ser honom. 

 

Skador i yrket? Alexander har kompetens Heta-arbeten, Ställningsbyggnad, Saxlift, Bomlift, Spikpistol 

certifikat och Bultpistol certifikat från skolan och HLR från Peabs internutbildningar. Alexander har gjort 

illa handen på en borrmaskin men behövde inte sjukskriva sig. Däremot upplever han problem i ryggen 

ibland då han arbetar trots att han jobbar med att lyfta ergonomiskt. 
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Bilaga 12: Statistik från Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 13. Statistik från Sveriges byggindustrier 
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Bilaga 14. Statistik från Peab, internt 

 

 

 

 

 


