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Sammanfattning 
Arbetsmiljö- och kvalitetsarbete är två viktiga frågor för den svenska byggbranschen. Bostadsbristen 

har lett till pressade tidsramar och en ökning av utländsk arbetskraft på Sveriges byggarbetsplatser. 

En blandning av olika arbetskulturer och arbetssätt har därför skapat utmaningar för svenska och 

utländska totalentreprenörer vid genomförande av arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Dessa 

utmaningar innefattar de fyra systemen: skyddsronder, samordningsmöten, regelbundna 

uppföljningar och stickprovskontroller för arbetsmiljöarbete, samt kvalitetsarbete vid leverans av 

färsk betong till byggarbetsplatsen. 

Målet med detta arbete är att jämföra vald teori om de fyra systemen för arbetsmiljöarbete 

tillsammans med vald teori om provningsmetoder för kvalitetsarbete, mot utförandet av arbetsmiljö- 

och kvalitetsarbete hos tre svenska och tre utländska totalentreprenörer. Målet med detta arbete är 

också att ge förslag på förbättringar för hur svenska och utländska totalentreprenörerna kan utföra 

arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Metoden är kvalitativ och utgår ifrån tre svenska och tre utländska 

totalentreprenörers perspektiv. Primär data från intervjuer med fem BAS-U och en KMA jämfördes 

med sekundär data från en selektiv litteraturomgång. 

I arbetets resultat har det setts att både svenska och utländska totalentreprenörer inte 

implementerar alla de fyra systemen för arbetsmiljöarbete under produktionsskedet. Endast en 

tredjedel av samtliga totalentreprenörer utförde kvalitetsarbete, i form av prov, på den färska 

betongen som levereras till arbetsplatsen. Ytterligare resultat från detta arbete är att svenska 

totalentreprenörer möter utmaningar med att klara fallskydd i nödvändiga arbetsområden, 

betongens bearbetbarhet och pumpbarhet samt oväntade risker som förekommer på grund av att 

projektet inte är färdigprojekterat. Däremot möter utländska totalentreprenörer utmaningar med 

ytterligare certifieringar, oklarheter med den engelska versionen av ABT06 samt etableringen av nya 

rutiner för betongarbete. 

Resultaten från detta arbete visar att det kan finnas brister i hur svenska och utländska 

totalentreprenörer utför arbetsmiljö- och kvalitetsarbete under produktionsskedet. Data från detta 

arbete ger indikationer att: svenska totalentreprenörer bör hålla en kontinuerlig dialog med samtliga 

underentreprenörer under produktionsskedet. Däremot bör utländska totalentreprenörer 

implementera nya rutiner för skyddsronder och regelbundna uppföljningar, samt förses med 

dokumentation med information om vilka ytterligare certifieringar som behöver skaffas. Data från 

detta arbete ger också indikationer att samtliga totalentreprenörer bör utföra kvalitetsarbete, i form 

av prov, på den färska betongen som levereras till arbetsplatsen.  



 
 

Abstract 
Work place safety and quality assurance are two important questions for the Swedish building 

industry. The housing shortage in Sweden has led to tighter schedules and an increase in foreign 

labour on Swedish building sites. A combination of diverse work cultures and procedures have 

created challenges for Swedish and foreign design-build contractors regarding the implementation of 

work place safety and quality assurance. These challenges concern the work place safety measures: 

safety rounds, coordination meetings, monitoring and spot checks as well as quality assurance tests 

on the fresh concrete that is delivered to the building site. 

The aim of this thesis is to compare theory from work place safety and theory from quality assurance, 

against how three Swedish and three foreign design-build contractors implement work place safety 

and quality assurance. This thesis also aims to provide recommendations for improvements that 

Swedish and foreign design-build contractors can make, when implementing work place safety and 

quality assurance. This qualitative thesis is based upon the perspectives of three Swedish and three 

foreign design-build contractors. The primary data from interviews with five work place safety 

coordinators and one quality assurance manager was compared to the secondary data from a 

selective literature review. 

The results show that not all design-build contractors implement work place safety measures and 

that only one third of the design-build contractors conduct tests on the fresh concrete that is 

delivered to the building site. The results also show that Swedish design-build contractors encounter 

challenges associated with the management of fall protection, the workability and pumpability of 

fresh concrete as well as unexpected risks that arise from an incomplete project design. Foreign 

design-build contractors encounter challenges associated with additional work permits, uncertainties 

regarding the English version of ABT06 as well as establishing new routines for concrete works. 

This thesis shows that there can be shortcomings associated with how Swedish and foreign design-

build contractors implement work place safety and quality assurance measures. Data collected 

during this bachelor thesis gave indications that Swedish design-build contractors need to maintain 

an open dialogue with their subcontractors during the build phase. The collected data also gave 

indications that foreign design-build contractors need to implement new routines for safety rounds 

and monitoring, as well as receive documentation stating which employees require additional work 

permits. Additionally, both Swedish and foreign design-build contractors need to conduct quality 

assurance tests on the fresh concrete that is delivered to the building site.  



 
 

Förord 
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1 Inledning 
Detta arbete är resultatet av ett examensarbete skrivet i samverkan mellan Hifab och en student på 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. 

I detta kapitel introduceras bakgrunden, syftet, målsättningar och de frågeställningar som arbetet 

baseras på. Slutligen presenteras de avgränsningarna som berör arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Under litteraturstudien påträffades inga jämförbara examensarbeten som kunde byggas vidare på. 

Tidigare studier om arbetsmiljö- och kvalitetsarbete har hitintills tenderat att koncentrera sig på 

utländska underentreprenörer snarare än utländska totalentreprenörer. Detta gav indikationer att 

fler studier inom detta område bör genomföras. Det fanns däremot närliggande examensarbete 

inom arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. För exempel på examensarbeten om arbetsmiljöarbete under 

produktionsskede se exempelvis Karlsson [1] alternativt Fornstedt [2]. För exempel på 

examensarbeten om kvalitetsarbete med betong se exempelvis Gunnars [3] alternativt Sjölund [4]. 

Under de senaste åren har många utländska entreprenörer etablerat sig i Sverige, emellertid vill den 

svenska regeringen att de ska ta ett totalansvar för att öka konkurrens. År 2016 gav regeringen därför 

ett uppdrag till tolv svenska myndigheter att underlätta tillgång till information om svenska lagar, 

reglar och marknadsförutsättningar för utländska entreprenörer. Dessa uppdrag var resultatet från 

Boverkets rapport att över 700 000 nya bostäder behövde byggas fram till år 2026 och att utländska 

totalentreprenörer erfordrades för att klara av Sveriges bostadsbrist [5]. 

Yrkesarbetare på en byggarbetsplats har nästan dubbelt så hög risk att råka ut för en arbetsolycka 

jämfört med alla andra svenska arbetsplatser. Arbetsmiljöarbete är en viktig fråga för den svenska 

byggbranschen eftersom bostadsbristen tillsammans med underlättandet av tillgång till information, 

har lett till pressade tidsramar och en ökning i utländska arbetare på Sveriges byggarbetsplatser [6]. 

Denna blandning av olika arbetskulturer, arbetssätt samt hög riskfaktor, gör det intressant att 

undersöka vilka system för arbetsmiljöarbete som genomförs av en svensk jämfört med en utländsk 

totalentreprenör under produktionsskedet. 

Pressade tidsramar och ökad utländsk arbetskraft i Sverige har även skapat utmaningar för utförande 

av kvalitetsarbete. Detta examensarbete har valt att fokusera på det kvalitetsarbete som utförs vid 

leverans av färsk betong eftersom den ökande byggtakten har lett till en kraftig tillväxt på 

betongproduktion, och dessutom förväntas en fortsatt stor efterfrågan på betong under de 

kommande åren [7]. Detta område är också intressant att undersöka för att se om ökningen i 

byggtakt har skett på bekostnad av kvalitetstänkande på arbetsplatser. 

1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om hur svenska och utländska totalentreprenörer 

genomför arbetsmiljö- och kvalitetsarbete under produktionsskedet. Arbetet syftar också till att få en 

uppfattning om de största utmaningarna som berör svenska och utländska totalentreprenörer under 

arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. 
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1.3 Mål 
Målsättningar med detta arbete är att: 

- Jämföra teori om de fyra systemen (skyddsronder, samordningsmöten, regelbundna 

uppföljningar och stickprovskontroller) för arbetsmiljöarbete mot arbetsmiljöarbete som 

utförs av tre svenska och tre utländska totalentreprenörer under produktionsskedet. 

- Jämföra teori om provningsmetoder för kvalitetsarbete mot provningsmetoder som utförs av 

tre svenska och tre utländska totalentreprenörer vid leverans av färsk betong. 

- Jämföra de största utmaningarna som möts av svenska totalentreprenörer mot de största 

utmaningarna som möts av utländska totalentreprenörer under arbetsmiljö- och 

kvalitetsarbetet. 

- Ge förslag på eventuella förbättringar för hur de svenska och utländska totalentreprenörerna 

kan utföra de fyra systemen för arbetsmiljöarbete under produktionsskedet. 

- Ge förslag på eventuella förbättringar för hur de svenska och utländska totalentreprenörerna 

kan utföra provningsmetoder för kvalitetsarbete vid leverans av färsk betong. 

- Ge förslag på åtgärder som kan implementeras för att bemöta de största utmaningarna som 

totalentreprenörerna möter under arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. 

 

1.4 Frågeställningar 
- Hur genomförs de fyra systemen för arbetsmiljöarbete av svenska och utländska 

totalentreprenörer under produktionsskedet? 

- Hur genomförs kvalitetsarbete av svenska och utländska totalentreprenörer vid leverans av 

färsk betong till arbetsplatsen? 

- Vilka är de största utmaningarna med arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som möts av svenska 

och utländska totalentreprenörer? 

 

1.5 Avgränsningar  
Arbetet avgränsas till att undersöka hur svenska och utländska totalentreprenörer utför de fyra 

systemen (skyddsronder, samordningsmöten, regelbundna uppföljningar och stickprovskontroller) 

för arbetsmiljöarbete under produktionsskedet. Arbetet avgränsas också till att undersöka hur 

svenska och utländska totalentreprenörer utför provningsmetoder för kvalitetsarbete vid leverans av 

färsk betong till arbetsplatsen. Ytterligare avgränsas de utländska totalentreprenörerna, som 

undersöks i arbetet, till länder inom den europeiska unionen. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som berör arbetets ämnen, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. 

2.1 Arbetsmiljöansvar under projektering och produktion 
Byggherren har ett arbetsmiljöansvar och måste ha ett system för att säkerställa och följa upp att 

arbetsmiljöarbetet fungerar under projektering och utförandet av projektet. För att säkerställa 

arbetsmiljön under entreprenaden, kan byggherren anlita en byggarbetsmiljösamordnare för 

projektering (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av projektet (BAS-U) [8]. 

Bas-P ansvarar för projektering och planering utifrån säkerhet och arbetsmiljö och samordning samt 

sammanställning av de underlag som används av projektets olika projektörerna. Under 

arbetsmiljöarbete kan BAS-P nyttja stöd i form av checklistor, digitala verktyg och möten. BAS-P 

ansvarar också för: upprättandet av arbetsmiljöplan för byggprojektet, dokumentation för underhåll, 

ändring och reparation av byggobjektet, drift och bevakningen av arbetsmiljörisker som berör 

projektet [8]. 

BAS-U ska se till att samordna åtgärder för att kontrollera att bygg- eller anläggningsarbetet, med 

avseende på arbetsmiljö, genomförs på ett korrekt sätt [9]. BAS-U ansvarar för den samordning av de 

olika entreprenörernas arbeten under produktionen så att de undviker att skapa risker för varandra. 

Andra ansvarsområden för BAS-U är: anpassningen av BAS-P:s arbetsmiljöplan så att den stämmer 

överens med hur arbetet utförs, tillgängligheten av arbetsmiljöplan på byggarbetsplatsen, 

organisationen av gemensam skyddsverksamhet samt uppdateringen av relationshandlingar utifrån 

förändringar under produktionen [8]. 

2.2 System för arbetsmiljöarbete under produktionsskedet 
BAS-U kan använda sig av olika system för att hålla sig uppdaterad om entreprenörernas 

arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen. Dessa system är: skyddsronder, samordningsmöten, 

regelbundna uppföljningar och stickprovskontroller [8]. 

2.2.1 Skyddsronder 
Syftet med skyddsronder är att identifiera vilka risker som finns i arbetet. Skyddsronderna genomförs 

av skyddsansvariga, skyddsombud och andra berörda arbetstagare som systematiskt går igenom 

ordning, arbetsmetoder, organisation och utrustning. Eventuella observationer, anmärkningar och 

förslag till åtgärder som kommer upp under ronden antecknas i ett skyddsrondsprotokoll. Detta 

protokoll skickas ut till alla berörda i arbetsledning som ansvarar för att åtgärderna vidtas [10]. 

Skyddsronder bör tas upp i produktionsplanen så att de får förankring under produktionsskedet [11]. 

På en byggarbetsplats är det väsentligt med skyddsronder eftersom det sker konstanta förändringar 

som skapar risker för arbetstagare. Skyddsronder kan underlättas genom användning av checklistor 

anpassade för specifika utrustningar, verksamheter och riskområden [12]. 

2.2.2 Samordningsmöte 
Samordningsmöten hålls regelbundet under projektets utförande för att aktivt diskutera och 

formulera de löpande planerna som berör projektet [11]. Andra ämnen som diskuteras berör 

projektets läge, resurser, risker, leveranser, kvalité, besiktningar samt metod-, teknik- och 
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skyddsfrågor. Platschef, arbetsledare, skyddsombud och en representant från varje 

underentreprenör deltar så att samarbetet mellan dem sker på bästa möjliga sätt [13]. 

2.2.3 Regelbundna uppföljningar 
Regelbundna uppföljningar är ett sätt att minska och kontrollera risker och skydda arbetstagarna på 

byggarbetsplatsen. Under ansträngda arbetsperioder är regelbundna uppföljningar lämpliga för att 

göra prioriteringar och kontrollera förvaring av farliga kemikalier så att endast de behöriga 

arbetstagarna har tillgång [14]. 

2.2.4 Stickprovskontroller 
BAS-U skall se till att stickprovskontroller genomförs för att säkerställa byggarbetsmiljön under 

produktionsskedet. Dessa kontroller gäller bevakning av säkerhetsdatablad för kemiska ämnen, 

besiktning av olika tekniska anordningar (grävmaskin, truck, kran) samt att samtliga förare har 

körkortstillstånd, relevant utbildning och tillräcklig kompetens [15]. 

2.3 Kvalitetsarbete under produktionsskedet 
Kvalitetsarbete under produktionsskedet innebär att en kvalitetsplan upprättas för varje entreprenad 

som redovisar alla kvalitetsaktiviteter som ska följas under entreprenadtiden [11]. En kvalitet-, miljö- 

och arbetsmiljösamordnare (KMA) är en samordnare som bland annat ansvarar för att samordna 

projektets kvalitetsarbete samt att stötta platschefen under projektets utförande. Platschefen 

kontrollerar att material som behöver provas samlas in och provas innan det används på 

arbetsplatsen. Under varje entreprenad sker olika kontroller och prov för att säkerställa att en 

produkt eller ett material uppfyller ställda krav. Kontroller under produktionen kan delas upp i tre 

skeden: mottagningskontroller, utförandekontroller och leveranskontroller. Syftet med 

mottagningskontroller är att förhindra att felaktiga tjänster, varor och material släpps in på 

byggarbetsplatsen, samt att produkterna som levereras stämmer överens med följesedel. 

Utförandekontroller avser till att styrka de arbeten som genomförs för att uppfylla kund- och 

myndighetskrav, och leveranskontroller används för att undersöka det färdiga byggobjektet innan 

överlämningen till kunden [16]. 

2.4 Krav på färsk betong i byggandet 
Entreprenören och betongtillverkaren bör avhandla hur kraven på den färska betongen ska uppfyllas. 

Krav som är relaterade till utformning på byggarbetsplats kan ha en direkt eller indirekt påverkan på 

den färska betongens egenskaper. De direkta kraven som ställs av totalentreprenören berör 

betongens stabilitet, temperatur, tillstyvnadstid, pumpbarhet och arbetbarhet medan de indirekta 

kraven påverkar betongens uttorkning, härdning och hållfasthetsutveckling [17]. 

2.5 Mottagningskontroll av färsk betong 
Mottagningskontroller av färsk betong görs för att se om betongen uppfyller fabrikens riktvärden och 

cementstandardens krav [18]. Dessa kontroller innebär att: kontrollera följesedeln, göra en 

okulärbesiktning av betongens konsistens och ta prov för att säkerställa att betongens kvalitet 

överensstämmer med de försedda uppgifterna [19]. Detta innebär också att provningsmetoder 

utförs på den färska betongmassan och antecknas i en provtagningsrapport [20]. 
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2.6 Provningsmetoder för färsk betong 
När fabriksbetongen levereras till arbetsplatsen bör prov tas på den färska betongen innan gjutning 

genomförs [21]. Provningsmetoder såsom: sättmått, vebetal, kompakteringstal, utbredningsmått, 

densitet och lufthalt bör genomföras på den färska betongen, enligt svensk standard, för att ge ett 

mått på betongmassans densitet, arbetbarhet, lufthalt, pumpbarhet och konsistens [17], [20]. 

2.6.1 Sättmått 
Sättmått är en provningsmetod som används för att bestämma den färska betongens konsistens. 

Denna metod görs genom att en konformad gjutform placeras på en plan yta och fylls med färsk 

betong. Höjden på gjutformen mäts och formen avlägsnas inom två till fem sekunder. Direkt efter att 

formen tagits bort noteras provkroppens höjd (provkroppens högsta punkt) [17]. Skillnaden mellan 

gjutformens höjd och provkroppens högsta punkt ger sättmåttet (h) enligt Figur 1. 

Provningsrapport för denna provningsmetod bör innehålla: tid, plats och datum för provning, 

sättmåttsresultat (h), typ av sättning, eventuell avvikelse från standardmetoden, försäkran av den 

person som utfört provet samt betongens temperatur vid provningsutförandet. Sättmåttet är dock 

inte tillämpligt om betongballastens kornstorlek överstiger 40 mm eller om provkroppen inte 

behåller en sann sättning enligt Figur 2 [22]. 

 

 

Figur 1: Skillnaden mellan gjutformens höjd och provkroppens högsta punkt ger sättmåttet (h). Källa: 

svensk standard SS-EN 12350–2:2009 [22]. 

 

 

Figur 2: En sann sättning kontra en skjuvad sättning. Källa: svensk standard SS-EN 12350–2:2009 

[22]. 

2.6.2 Vebetal 
Vebetal är en provningsmetod som används för att bestämma den färska betongens konsistens med 

hjälp av ett vibratorbord och en vebemätare enligt Figur 3. Denna metod utförs genom att en sättkon 

fylls med färsk betong varefter ett vibratorbord och ett tidur startas samtidigt. När undersidan av 

mätarens genomskinliga skiva är täckt av betongen stoppas vibratorbord och tidur. Tiden som 

avläses från tiduret är vebetalet. 
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En provningsrapport bör innehålla: tid, plats och datum för provning, vebetal (i sekunder), eventuell 

avvikelse från standardmetoden, försäkran av den person som utfört provet samt betongens 

temperatur vid provningsutförandet. Vebetal är dock inte tillämpligt om betongballastens 

kornstorlek överstiger 63 mm och om vebetalet överstiger 30 sekunder eller understiger 5 sekunder 

[23]. 

 
 

 

Figur 3: Vebe-mätare. A) Behållare; B) Sättkon; C) Genomskinlig platta; D) Tratt; E) Styrhylsa; F) Skruv; 

G) Vibratorbord; H) Vingmuttrar; J) Mätstång; K) Öppen bas; L) Vibrator; M) Stativ; N) Svängarm; P) 

Vikt; Q) Skruv; X-X) Detalj; Y-Y) Detalj. Källa: svensk standard SS-EN 12350–3:2009 [23]. 

2.6.3 Kompakteringstal 
Kompakteringstalet används för att bestämma betongens arbethet och kompaktbarhet [17]. Denna 

metod genomförs genom att en fyrkantig behållare fylls med färsk betong utan att kompaktering 

sker. Därefter används ett vibratorbord för att vibrera behållaren tills betongen inte komprimerar 

längre. Kompakteringstalet (𝐶) kan beräknas enligt Ekvation 1: 

𝐶 =
ℎ

ℎ−𝑠
      (1) 

Där ℎ är behållarens höjd och 𝑠 är betongens sättning enligt Figur 4. 

Provningsrapport för denna provningsmetod bör innehålla: tid, plats och datum för provning, 

kompakteringstalet (𝐶), eventuell avvikelse från standardmetoden, försäkran av den person som 

utfört provet samt betongens temperatur vid provningsutförandet. Kompakteringstalet är dock inte 

tillämpligt om 𝐶 överstiger 1,46 eller understiger 1,04 eller om ballastens kornstorlek överstiger 63 

mm [24]. 
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Figur 4: Färsk betong i behållaren, före och efter kompaktering. Källa: svensk standard SS-EN 12350–

4:2009 [24]. 

2.6.4 Utbredningsmått 
Utbredningsmått används för att bestämma betongens konsistens, arbetbarhet, rörlighet och 

stabilitet med hjälp av ett fallbord (se Figur 5). Denna metod utförs genom att en stympad kon 

placeras på ett fallbord och fylls med färsk betong. Därefter lyfts konen bort så den färska betongen 

faller fritt. Fallbordet lyfts 15 gånger och de två riktningarna mäts enligt Figur 5 och Figur 6. Denna 

provningsmetod kan även användas för att visuellt bedöma betongens rörlighet och stabilitet [17]. 

Utbredningsmåttet (𝑓) kan beräknas enligt Ekvation 2: 

𝑓 =
𝑑1+𝑑2

2
      (2) 

Där 𝑑1 är det största måttet på den utbredda betongen parallellt med en av fallbordets kanter och 𝑑2 

är det största måttet på den utbredda betongen parallellt med den andra av fallbordets kanter.  

En provningsrapport bör innehålla: tid, plats och datum för provning, utbredningsmått (𝑓), eventuell 

avvikelse från standardmetoden, försäkran av den person som utfört provet och betongens 

temperatur vid provningsutförandet. Utbredningsmåttet är dock inte tillämpligt för 

självkompakterande betong, om mätningar understiger 340 mm eller överstiger 620 mm samt om 

betongballastens kornstorlek överstiger 63 mm [25]. 
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Figur 5: Ett fallbord. 1) Plåt med metallytskikt; 2) Tillåten rörelse; 3) Övre spärr; 4) Platta; 5) 

Utvändiga gångjärn; 6) Markeringar; 7) Underrede; 8) Lyfthandtag; 9) Nedre spärr; 10) Fotstöd. Källa: 

svensk standard SS-EN 12350–5:2009 [25]. 

 

 

 

Figur 6: Mätning av utbredningsmått. Källa: svensk standard SS-EN 12350–5:2009 [25]. 

2.6.5 Densitet 
Denna metod genomförs genom att en behållare vägs och därefter fylls den med färsk betong. 

Betongen vibreras med antingen mekanisk vibrering (med inre stav) eller med hjälp av ett 

vibratorbord, och bör vibreras tills den inte komprimeras längre. Efter vibrering vägs behållaren 

tillsammans med sitt innehåll. Densitet (𝐷) kan då beräknas enligt Ekvation 3: 

𝐷 =
𝑚2−𝑚1

𝑉
     (3) 

Där 𝐷 är den färska betongens densitet i kg/m3, 𝑚1 är behållarens vikt i kg, 𝑚2 är behållarens vikt 

plus betongprovets vikt i kg och 𝑉 är behållarens volym i m3. 

En provningsrapport bör innehålla: tid, plats och datum för provning, kompakteringsmetod, 

betongens densitet (𝐷), betongens konsistens, eventuell avvikelse från standardmetoden, försäkran 
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av den person som utfört provet samt betongens temperatur vid provningsutförandet. Denna metod 

är dock inte tillämpligt för mycket styv betong som inte kan kompakteras med vanlig vibrering [26]. 

2.6.6 Lufthalt - tryckmetod 
Tryckmetoden används för att bestämma den färska betongens lufthalt med hjälp av en tryckmätare 

[17]. Denna provningsmetod är viktig att genomföra på en arbetsplats eftersom betongens lufthalt 

kan förändras under transport. Denna provningsmetod är också viktig att genomföra under vintertid 

på grund av en ökad risk för tidig frysning [19]. Tryckmetoden utförs genom att en behållare fylls 

med betong och en tunn plastduk placeras på betongmassan för att undvika att betongen kan tränga 

in i mätaren. Därefter spänns en tryckmätare på behållaren enligt Figur 7. Ventil A och B öppnas och 

vatten sprutas in i behållaren via en av ventilerna tills vattnet rinner ut ur den andra. Därefter 

pumpas luft in i behållaren, med hjälp av pumpen på tryckmätarens topp, tills visaren på 

manometern står på skalstrecket för starttrycket. Ventil A och B stängs och knappen bredvid trycks 

in, vilket jämnar ut trycket i behållaren, och lufthalt kan avläsas från manometern. Lufthalt i 

behållaren 𝐴𝑐  kan beräknas enligt Ekvation 4: 

𝐴𝑐 = 𝐴1 −  𝐺     (4) 

Där 𝐴1 är den skenbara lufthalten i provet som avläsas från manometern och 𝐺 är korrektionsvärdet 

för ballasten. 

En provningsrapport bör innehålla: tid, plats och datum för provning, korrektionsvärdet för ballasten, 

lufthalten (𝐴𝑐), eventuell avvikelse från standardmetoden, försäkran av den person som utfört 

provet samt betongens temperatur vid provningsutförandet. Denna metoden är dock inte tillämplig 

om betongen är tillverkad med lättballast, ballast med en hög porositet eller om kornstorleken 

överstiger 63 mm [27]. 

 

 

 
Figur 7: En behållare med fastsittande tryckmätare. 1) Ventil A; 2) Ventil B; 3) Pump; 4) 

Huvudluftventil; 5) Manometer; 6) Luftkammare; 7) Luftningsventil; 8) Spännanordning; 9) 

Förlängningsrör för kalibrering; 10) Behållare. Källa: svensk standard SS-EN 12350–7:2009 [27]. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras den kvalitativa metoden som använts för insamlingen av primär data från 

intervjuer och sekundär data från en litteraturomgång till arbetet. Utformning av frågeformulär, 

urval, genomförande, tillförlitlighet och analys av primär data kommer också presenteras. 

3.1 Intervju som metod 
Kvalitativa intervjuer är en metod för att locka fram klara och reliabla svar från en intervjuperson 

[28]. Syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå intervjupersonens upplevelse av sin verklighet 

genom att ställa öppna frågor som berör studien [29]. Kvalitativa intervjuer användes för att samla in 

primär data om hur arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete utfördes på arbetsplatsen. 

3.2 Frågeformulärs utformning 
Frågeformuläret (Bilaga A) utformades efter arbetets syfte, mål och frågeställningar. Det bestod av 

tydliga och koncisa frågor som användes som en riktlinje under intervjuerna [30]. För att kunna få 

ordentliga svar från de icke svensktalande deltagarna, gjordes även en engelsk version av 

frågeformuläret. Den engelska versionen underlättade kommunikation och genomförande av 

intervjuerna och bidrog till ett fullständigt resultat. 

Under kvalitativa intervjuer bör deltagare ha en viss frihet när de besvarar på frågor, men forskare 

bör också ha en viss struktur så att relevant information fås fram [29]. Frågeformuläret började med 

en fråga om vilket eller vilka system ur de fyra systemen (skyddsronder, samordningsmöten, 

regelbundna uppföljningar och stickprovskontroller) för arbetsmiljöarbete som genomfördes av 

totalentreprenören under produktionsskedet. Därefter användes frågeformuläret sporadiskt och de 

ytterligare frågorna som ställdes var beroende på deltagarens svar. 

Forskaren bör ha en tankeram av frågor som berör studien men även använda sig av några specifika 

frågor under intervjun [30]. För att besvara vilka provningsmetoder för kvalitetsarbete som utfördes 

av totalentreprenörerna vid leverans av färsk betong, inleddes frågeformuläret med en fråga om 

huruvida kvalitetsarbete med färsk betong genomfördes. Därefter användes frågeformuläret vid 

behov för att hålla en semistrukturerad intervju med deltagarna. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att intervjuaren utgår från ett frågeformulär men inte ställer allt för detaljerade frågor till 

intervjupersonen [30]. Denna kvalitativ metod var lämplig för att kunna få användbar primär data till 

arbetet. 

3.3 Urval 
Primär data till arbetet inhämtades genom att utföra kvalitativa intervjuer med fem 

byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) och en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare (KMA). 

Dessa samordnare arbetade aktivt i bygg- och anläggningsbranschen på projekt med antingen en 

svensk eller en utländsk totalentreprenör. Intervjuerna genomfördes med dessa samordnare 

eftersom en kvalitativ intervju krävde att urvalet av deltagare utfördes med noggrannhet för att få 

ett korrekt resultat [30]. 
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3.4 Genomförande 
Studiens tillvägagångsätt bestod av en litteraturstudie, intervjuer samt en bearbetning av teori och 

resultat. 

3.4.1 Litteraturstudie 
Syftet med en selektiv litteraturomgång är att förstärka inledande funderingar angående val av 

ämne, tillvägagångssätt och datakälla. Detta innebär att vad som är känt om ämnet redovisas i stället 

för att skapa ett bredare perspektiv som är temat i en omfattande litteraturomgång [30]. Sekundär 

data om arbetsmiljö- och kvalitetsarbete inhämtades från svensk standard, Arbetsmiljöverket, Umeå 

universitetsbibliotek och från en grundkurs för byggarbetsmiljösamordnare. Under litteraturstudien 

användes endast litteratur som berörde arbetets ämnen och metoden av selektiv litteraturomgång 

gav en fördjupad förståelse i både arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. 

3.4.2 Intervjuer 
Under intervjuerna användes ett frågeformulär som en riktlinje med ett flertal följdfrågor. Dessutom 

användes en bandspelare (efter tillstånd vid intervjuns början), för att säkerställa att all information 

från deltagarna uppfattades korrekt och inga missförstånd förekom. Kvalitativa intervjuer kräver ett 

intensivt lyssnande för att verkligen förstå vad intervjupersonerna säger [30]. Det är en fördel att 

använda bandspelare under intervjuer eftersom information från deltagare inte kan missförstås [28]. 

Det är också en gyllene regel för forskare att alltid få tillstånd från rätt person innan en inspelning 

startas på en intervju [30]. Denna kvalitativ metod resulterade i en klar uppfattning om hur 

arbetsmiljö- och kvalitetsarbete genomfördes på byggarbetsplatsen. 

3.4.3 Bearbetning av teori och resultat 
Sekundär data från litteraturstudier och primär data från intervjuerna utvärderades och blev 

underlag för arbetets diskussion, slutsatser och eventuella förbättringsområden. Detta möjliggjorde 

även att en jämförelse mellan entreprenörerna kunde göras, vilket i sin tur ledde till att arbetets 

frågeställningar kunde besvaras. 

3.5 Tillförlitlighet 
Om en fråga är tillförlitlig, är den också giltig [29]. Ett arbetes tillförlitlighet kan mätas genom att 

kontrollera om en viss metod ger samma resultat vid varierande tillfällen under jämställda 

omständigheter. För att ett arbete ska kunna klassificeras som giltigt, måste arbetets slutsatser 

återspegla den data som har samlats in och tolkats på ett korrekt sätt [30]. 

Arbetets tillförlitlighet grundar sig i att deltagare på intervjuerna är aktiva arbetare i roller som BAS-U 

och KMA inom bygg- och anläggningsbranschen. Primär data hämtades från sex deltagare vilket 

bedömdes som tillräckligt för att kunna besvara arbetets frågeställningar. 

3.6 Analys av primär data 
Analys av primär data från en kvalitativ forskning bör genomföras i fem olika faser: sammanställning, 

demontering, remontering, tolkning och slutsatser. Sammanställning innebär att all data sorteras och 

ställs i ordning för att underlätta demontering. Demontering utförs genom att bryta ner insamlad 

data i mindre delar. Remontering används för att omorganisera demonterad data och för att 

underlätta tolkning. Tolkning innebär att remonterad data används för att skapa en ny berättelse, 
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som då ska bli den analytiska huvuddelen av arbetet och också kan användas för att dra eventuella 

slutsatser. Dessa faser är till hjälp när jämförelser ska utföras i arbetet och analysprocessen bör pågå 

under några veckor för att främja arbetets resultat [30]. 

Analys av den primära data skedde under några veckor eftersom analysprocessen utfördes på ett 

metodiskt och systematiskt sätt. Detta gjordes för att åstadkomma en fullkomlig jämförelse och ett 

fullständigt resultat. Primär data till arbetet hämtades från intervjuerna med tre svenska och tre 

utländska totalentreprenörer genom att spela in deltagarens svar. Resultaten från intervjuerna 

transkriberades metodologiskt, och därefter sammanställdes de i två separata grupper: svensk 

totalentreprenör och utländsk totalentreprenör. Utifrån arbetets frågeställningar och mål, plockades 

relevant data ut som berörde arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för både svenska och utländska 

totalentreprenörer. Utplockad data omorganiserades för att underlätta utformning av arbetets 

resultat och jämförelsen mellan totalentreprenörerna. Tolkning av remonterad data blev huvuddelen 

av arbetets resultat samt eventuella jämförelser mellan svenska och utländska totalentreprenörer.  
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4 Resultat 
I resultatkapitlet presenteras intervjuns resultat om hur arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet utförs av 

svenska och utländska totalentreprenörer. I resultatkapitlet presenteras också intervjuns resultat om 

de största utmaningarna som entreprenörerna möter under arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. 

4.1 Arbetsmiljöarbete – Svenska totalentreprenörer 
Nedan presenteras resultaten om hur svenska totalentreprenörer genomför de fyra systemen för 

arbetsmiljöarbetet, samt en beskrivning om de största utmaningarna som svenska 

totalentreprenörer möter under arbetsmiljöarbetet. 

Skyddsronder 

Skyddsronder implementeras av samtliga totalentreprenörer och projektets platschef och 

skyddsombud genomför dessa ronder under produktionsskedet. Två tredjedelar av entreprenörerna 

utför skyddsronder varje vecka och en tredjedel av entreprenörerna utför skyddsronder varannan 

vecka. Ett protokoll med en checklista används av alla entreprenörer för att anteckna arbetsläge, 

inspektera utrustning, bocka av olika arbetsområden och kontrollera datasäkerhetsblad för 

kemikalier. Alla entreprenörer informerar de berörda i arbetsledning, som ansvarar för att eventuella 

åtgärder vidtas. Protokollets resultat redovisas antingen via ett möte eller på en anslagstavla. 

Samordningsmöten 

Samordningsmöten används av alla entreprenörer och sker antingen dagligen eller veckovis. 

Entreprenörerna anpassar mötesfrekvensen beroende på projektets omfattning något som 

klassificeras utifrån den totala budgeten. Deltagare på samordningsmöten är platschef, arbetsledare, 

skyddsombud och en representant från varje underentreprenör. Ämnen som diskuteras berör 

arbetsmiljö, planering, riskhantering och tidsplan. Den entreprenör som utför dagliga 

samordningsmöten har dock mest fokus på dagordning. 

Regelbundna uppföljningar 

Regelbundna uppföljningar används av alla entreprenörer och genomförs veckovis av projektets 

platschef. Två tredjedelar av entreprenörerna genomför uppföljningar med högre frekvens under 

hektiska arbetsperioder. Prioriteringar under projektets hektiska arbetsperioder innefattar: 

yttertaksarbete samt arbete med kran, lyft och grävmaskin. 

Stickprovskontroller 

Stickprovskontroller används av alla entreprenörer under produktionsskedet men genomförs av 

projektets BAS-U hos en tredjedel av entreprenörerna. Stickprovskontroller som utförs innefattar: 

bevakning av säkerhetsdatablad för kemiska ämnen, granskning av maskinförares körkortstillstånd, 

besiktning av maskiner och undersökning av underentreprenörernas certifieringar och utbildning. 

De största utmaningarna med arbetsmiljöarbete 

Den allra största utmaningen med arbetsmiljöarbete för samtliga entreprenörer gäller att projektet 

inte är färdigprojekterat innan produktion påbörjas. Detta medför att många oförväntade hinder 

dyker upp, vilket i sin tur skapar ytterligare risker under produktionsskedet. Dessa ytterligare risker 

medför också att paniklösningar utförs av entreprenörerna för att behålla en säker arbetsmiljö. En 

annan stor utmaning för två tredjedelar av entreprenörerna är att klara fallskydd i de nödvändiga 

områdena. 
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4.2 Arbetsmiljöarbete – Utländska totalentreprenörer 
Nedan presenteras resultaten om hur utländska totalentreprenörer genomför de fyra systemen för 

arbetsmiljöarbetet, samt en beskrivning om de största utmaningarna som utländska 

totalentreprenörer möter under arbetsmiljöarbetet. 

Skyddsronder 

Skyddsronder implementeras av samtliga totalentreprenörer och projektets BAS-U och skyddsombud 

genomför dessa ronder under produktionsskedet. Två tredjedelar av entreprenörerna utför 

skyddsronder varje vecka och en tredjedel av entreprenörerna utför skyddsronder varannan vecka. 

Ett protokoll används av alla entreprenörer för att anteckna arbetsläge, inspektera utrustning, bocka 

av olika arbetsområden och kontrollera datasäkerhetsblad för kemikalier. En tredjedel av 

entreprenörerna skickar ut protokollets resultat till de berörda i arbetsledning som ansvarar för att 

eventuella åtgärderna vidtas. 

Samordningsmöten 

Samordningsmöten används av alla entreprenörer och sker antingen veckovis eller månadsvis. Två 

tredjedelar entreprenörerna anpassar även mötesfrekvensen utifrån vilket arbete som pågår. 

Däremot håller en entreprenör samordningsmöten månadsvis, oberoende av vilket arbete som 

pågår. Ämnen som projektets läge, riskhantering, tidsplan, ÄTA arbete, kvalité och säkerhet 

diskuteras. Deltagare på samordningsmöten är BAS-U, platschef och beställare. Två tredjedelar av 

entreprenörerna anser dessutom att samordningsmöten är nödvändiga för att klara projektets 

schema och kvalitetskrav. 

Regelbundna uppföljningar 

Regelbundna uppföljningar används av två tredjedelar av entreprenörerna och genomförs veckovis 

av projektets BAS-U. En tredjedel av entreprenörerna utför uppföljningar med högre frekvens under 

hektiska arbetsperioder. Under hektiska arbetsperioder prioriterar den här entreprenören: 

kemikalietillgång, arbete med kran, lyft och grävmaskin, montering samt arbete på arbetsområden 

med många yrkesarbetare inom ett begränsat utrymme. 

Stickprovskontroller 

Stickprovskontroller används av samtliga entreprenörer under produktionsskedet och genomförs av 

projektets BAS-U hos två tredjedelar av entreprenörerna. Kontroller som utförs av BAS-U innefattar: 

granskning av maskinförares körkortstillstånd, besiktning av maskiner, undersökning av 

underentreprenörernas certifieringar och utbildning samt bevakning av säkerhetsdatablad för 

kemiska ämnen. En entreprenör kontrollerar också att de fordon som används under 

produktionsskedet tillhör till miljöklass Euro 6. 

De största utmaningarna med arbetsmiljöarbete 

Den allra största utmaningen med arbetsmiljöarbete för samtliga entreprenörer gäller vilka 

yrkesarbetare som behöver ytterligare certifieringar, kurser och prov för att kunna arbeta på en 

svensk arbetsplats. Alla entreprenörer upplever oklarheter angående detta område. Dessutom 

önskas ett dokument med klar och tydlig information om vilka ytterligare certifieringar, kurser och 

prov som utländska yrkesarbetare behöver för att kunna arbeta i Sverige. Dessa oklarheter orsakar 

även förseningar och extra kostnader för två tredjedelar av entreprenörerna. En annan stor utmaning 
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för två tredjedelar av entreprenörerna gäller en begränsad förståelse av den engelska versionen av 

ABT06, därför att entreprenörerna upplever många oklarheter och tveksamheter i denna version. 

4.3 Kvalitetsarbete – Svenska totalentreprenörer 
Nedan presenteras resultaten om hur svenska totalentreprenörer genomför kvalitetsarbetet vid 

leverans av färsk betong till arbetsplatsen, samt en beskrivning om de största utmaningarna som 

svenska totalentreprenörer möter under kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsarbetet vid leverans av färsk betong 

Mottagningskontroller i form av provningsmetoder genomförs (enligt svensk standard) av en 

tredjedel av entreprenörerna. Sättmått, utbredningsmått och lufthalt-tryckmetod används som 

provningsmetoder och en platschef tillsammans med en kvalitetsansvarig ser till att proven utförs på 

arbetsplatsen. Prov på betongens lufthalt genomförs dock oftast under vintertid på grund av en ökad 

risk för tidig frysning. Däremot utför alla entreprenörer mottagningskontroller i form av: en kontroll 

av följesedeln och en okulärbesiktning av betongens konsistens. Ett protokoll används av samtliga 

entreprenörer vid utförandet av mottagningskontrollerna. 

Den största utmaningarna med kvalitetsarbete 

Den allra största utmaningen med kvalitetsarbete för samtliga entreprenörer gäller den färska 

betongens bearbetbarhet och pumpbarhet. Entreprenörer upplever svårigheter med mätningen av 

betongens bearbetbarhet oberoende av vad provningsmetoderna visar. Den färska betongen upplevs 

mycket trögare ute på arbetsplatsen, än vad som delgivits på följesedeln, och medför att tvärstopp i 

rör är vanligt förekommande. 

4.4 Kvalitetsarbete – Utländska totalentreprenörer 
Nedan presenteras resultaten om hur utländska totalentreprenörer genomför kvalitetsarbetet vid 

leverans av färsk betong till arbetsplatsen, samt en beskrivning om de största utmaningarna som 

utländska totalentreprenörer möter under kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsarbetet vid leverans av färsk betong 

Mottagningskontroller i form av provningsmetoder genomförs (inte enligt svensk standard) av en 

tredjedel av entreprenörerna. Sättmått används som provningsmetod och en kvalitetsansvarig ser till 

att proven utförs på arbetsplatsen. Däremot utför alla entreprenörer mottagningskontroller i form 

av: en kontroll av följesedeln och en okulärbesiktning av betongens konsistens. Ett protokoll används 

av samtliga entreprenörer vid utförandet av mottagningskontrollerna. 

Den största utmaningarna med kvalitetsarbete 

Den allra största utmaningen med kvalitetsarbete för samtliga entreprenörer gäller hur klimatet 

påverkar den färska betongen i Sverige. Entreprenörerna är inte vana vid ett kallt klimat i sitt 

hemland och hur det påverkar den färska betongens egenskaper. Detta medför utmaningar för 

entreprenörerna med hänsyn till etablering av nya rutiner samt utförande av prov på den färska 

betongen, antingen på betongfabriken eller på arbetsplatsen. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat utifrån syfte, mål och frågeställningar. De största 

utmaningarna som svenska totalentreprenörer möter jämförs även med de utländska 

totalentreprenörenas största utmaningar, därefter diskuteras arbetets metod och avgränsningar. 

5.1 Diskussion av arbetets resultat 
Nedan diskuteras arbetets resultat ställt mot arbetets valda teori om hur svenska och utländska 

totalentreprenörer genomför arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. Därefter jämförs de största 

utmaningarna som svenska kontra utländska totalentreprenörer möter under arbetsmiljö- och 

kvalitetsarbetet. 

5.1.1 Arbetsmiljöarbete 
Svenska och utländska totalentreprenörer använde sig av de fyra systemen för arbetsmiljöarbete 

men resultaten av arbetets intervjuer om genomförandet av dessa system stämmer inte helt överens 

med arbetets litteraturstudie. 

Hos både svenska och utländska totalentreprenörer genomfördes skyddsronder under 

produktionsskedet av antingen en platschef eller en BAS-U, tillsammans med ett skyddsombud. Ett 

protokoll med en checklista användes också av samtliga entreprenörer vilket betyder att dessa 

resultat stöder arbetets litteraturomgång om skyddsronder. Enligt arbetets litteraturomgång bör 

även resultaten från skyddsronderna skickas ut till alla berörda i arbetsledning, som ansvarar för att 

åtgärderna vidtas. Detta skedde på samtliga svenska totalentreprenörer men endast en tredjedel av 

utländska totalentreprenörer utförde detta. Samtliga totalentreprenörer höll regelbundna 

samordningsmöten med deltagare och om ämnen som bekräftar arbetets litteraturomgång om 

samordningsmöten. Enligt arbetets litteraturomgång är regelbundna uppföljningar lämpligast under 

hektiska arbetsperioder. Resultaten från intervjuerna stämde dock inte överens med 

litteraturomgången eftersom två tredjedelar av svenska totalentreprenörer och endast en tredjedel 

av de utländska genomförde regelbundna uppföljningar under hektiska arbetsperioder. Enligt 

arbetets litteraturomgång bör stickprovskontroller genomföras av projektets BAS-U men 

stickprovskontroller genomfördes av projektets BAS-U hos endast en tredjedel av svenska 

totalentreprenörer och två tredjedelar av utländska totalentreprenörer. Däremot utförde svenska 

och utländska totalentreprenörer kontroller som: bevakning av säkerhetsdatablad för kemiska 

ämnen, besiktning av maskiner samt granskning av körkortstillstånd, vilket stämmer överens med 

arbetets litteraturomgång. 

Vid en jämförelse av de största utmaningarna som förekom under arbetsmiljöarbete framgick det att 

svenska och utländska totalentreprenörer mötte olika utmaningar. Svenska totalentreprenörer 

mötte utmaningar förknippade med oförväntade hinder som dök upp på grund av att projektet inte 

var färdigprojekterat innan produktion påbörjade. Två tredjedelar av svenska totalentreprenörer 

mötte även utmaningar att klara fallskydd i de nödvändiga arbetsområdena. Utländska 

totalentreprenörer mötte utmaningar förknippade med vilka yrkesarbetare som behövde skaffa 

ytterligare certifieringar, kurser och prov för att kunna arbeta på en svensk arbetsplats. Dessutom 

mötte två tredjedelar av utländska totalentreprenörer utmaningar angående förståelsen av den 

engelska versionen av ABT06. 
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5.1.2 Kvalitetsarbete 
Svenska och utländska totalentreprenörer utförde kvalitetsarbete vid leverans av färsk betong men 

resultaten av arbetets intervjuer om genomförandet av kvalitetsarbete stämde inte helt överens med 

arbetets litteraturomgång. 

Enligt arbetets litteraturomgång bör mottagningskontroller genomföras på den färska betongen som 

en kontroll av följesedeln, en okulärbesiktning av betongens konsistens samt ett prov enligt svensk 

standard. Dessa mottagningskontroller bör göras för att säkerställa att betongens kvalitet 

överensstämmer med de tillhandahållna uppgifterna. Endast en tredjedel av svenska och utländska 

totalentreprenörer utförde prov och de prov som utfördes av den utländska totalentreprenören var 

inte enligt svensk standard. Dessa resultat bekräftade dock inte arbetets litteraturomgång om 

utförandet av prov på den färska betongen. Däremot utförde samtliga svenska och utländska 

totalentreprenörer mottagningskontroller (med hjälp av ett protokoll) i form av en kontroll av 

följesedeln och en okulärbesiktning av betongens konsistens vilket styrkte arbetets litteraturomgång. 

Vid en jämförelse av de största utmaningarna som förekom under kvalitetsarbetet framgick det att 

svenska och utländska totalentreprenörer mötte olika utmaningar. Svenska totalentreprenörer 

mötte utmaningar förknippade med den färska betongens bearbetbarhet och pumpbarhet, medan 

utländska totalentreprenörer mötte utmaningar gällande etableringen av nya rutiner på grund av en 

begränsad förståelse om hur Sveriges kalla klimat påverkar den färska betongens egenskaper. 

Arbetet resulterade i att en uppfattning åstadkoms om hur svenska och utländska totalentreprenörer 

genomförde arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, samt en beskrivning av de största utmaningarna som 

svenska och utländska totalentreprenörer mötte under arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. 

5.2 Diskussion av arbetets metod 
Att använda kvalitativa intervjuer för att samla in primär data till detta arbete hade både för- och 

nackdelar. Den största fördelen med metoden var att de öppna frågorna som ställdes möjliggjorde 

deltagare att berätta om sina upplevelser, vilket i sin tur ledde till klara och reliabla svar [28], [29]. 

Den största nackdelen med denna metod var att kvalitativa intervjuer krävde ett intensivt lyssnande 

för att verkligen förstå vad deltagarna sa, detta överensstämmer med erfarenheterna i [30]. En 

annan nackdel med denna metod var den tid det tog för att analysera data från de kvalitativa 

intervjuerna. Att ställa öppna frågor till deltagarna resulterade i nästan tre timmar inspelad data som 

behövde avlyssnas under flera tillfällen för att hitta relevant data till arbetet. 

Urvalet av deltagare gynnade arbetet eftersom deltagarna var BAS-U eller KMA vilka arbetade aktivt i 

bygg- och anläggningsbranschen på projekt med antingen svenska eller utländska 

totalentreprenörer. Dessa deltagare försåg tillförlitligt primär data som gav en inblick om hur 

utförandet av arbetsmiljö- och kvalitetsarbete skedde i verkligheten. 

Den kvalitativa metoden som användes ansågs vara den lämpligaste för detta arbete. Deltagarnas 

anonymitet var också viktigt eftersom ingen totalentreprenör kommer pekas ut för hur de utförde 

arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. 
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5.3 Arbetets avgränsningar 
Detta arbete angränsades på flera vis. För det första undersöktes endast tre svenska och tre 

utländska totalentreprenörer under arbetets gång. Detta ansågs som en lämplig mängd 

totalentreprenörer för att klara arbetets tidsram. Däremot skulle ett arbete med en bredare tidsram 

kunnat undersöka fler svenska och utländska totalentreprenörer, vilket kanske gett ett mer exakt 

resultat. På grund av att arbetsmiljö- och kvalitetsarbete var omfattande områden, koncentrerades 

detta arbete endast på de fyra system för arbetsmiljöarbete samt kvalitetsarbete som genomfördes 

vid leverans av färsk betong till byggarbetsplatsen. Även en avgränsning gällande entreprenörenas 

ursprungsland gjordes och endast europeiska entreprenörer undersöktes. Detta betraktades som ett 

lämpligt val eftersom Sverige är medlem i den europeiska unionen. 

Dessa avgränsningar resulterade i att detta arbete endast kan presentera en begränsad insyn om hur 

svenska och utländska totalentreprenörer utförde arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Dessutom 

planerades arbetets upplägg inte specifikt för att undersöka arbetsmiljö- och kvalitetsarbete i sin 

helhet, och dessa avgränsningar bedömdes därför som nödvändiga för att åstadkomma ett 

fullständigt arbete inom den givna tidsramen. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser för hur svenska och utländska totalentreprenörer kan 

förbättra genomförande av arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, samt bemöta de största utmaningarna 

under arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. I detta kapitel presenteras också rekommendationer för 

framtida arbete. 

6.1 Arbetsmiljö- och kvalitetsarbete 
Resultaten från detta arbete ger indikationer att några slutsatser kan dras för: hur svenska och 

utländska totalentreprenörer kan förbättra genomförande av de fyra systemen för 

arbetsmiljöarbete, hur svenska och utländska totalentreprenörer kan förbättra utförande av 

kvalitetsarbete vid leverans av färsk betong, samt hur svenska och utländska totalentreprenörer kan 

bemöta utmaningar under arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. 

Några av detta arbetes slutsatser gällande arbetsmiljö- och kvalitetsarbete är att utländska 

totalentreprenörer bör skicka resultaten från skyddsronderna till alla berörda i arbetsledningen som 

ansvarar för att åtgärder vidtas, och dessutom öka genomförandet av regelbundna uppföljningar 

under hektiska arbetsperioder. Dessa är två viktiga system för arbetsmiljöarbete och kräver därför 

implementering av nya rutiner för att skapa en säkrare arbetsmiljö för samtliga arbetstagare. 

Byggherren måste ställa arbetsmiljökrav för stickprovskontroller vid upphandlingen för att möjliggöra 

att BAS-U, hos både svenska och utländska totalentreprenörer, kan implementera nya rutiner för 

stickprovskontroller. Kvalitetsarbete i form av provningsmetoder på den färska betongen bör utföras 

oftare av både svenska och utländska totalentreprenörer för att få en bättre förståelse av betongens 

bearbetbarhet och pumpbarhet. Detta är en ytterligare mottagningskontroll som kan användas för 

att förstärka befintligt kvalitetsarbete på arbetsplatsen. Byggherren måste emellertid ställa dessa 

provningsmetoder som kvalitetskrav vid upphandlingen. 

Ytterligare slutsatser som dragits under detta arbete är att svenska totalentreprenörer bör lägga mer 

fokus på att engagera sina underentreprenörer i projektets arbetsmiljöarbete. Detta kan 

åstadkommas genom att sätta specifika krav på fallskydd vid upphandlingen och genom att 

genomföra ytterligare styrning och kontroll under produktionsskedet. Svenska totalentreprenörer 

bör också hålla en pågående dialog med sina underentreprenörer så att oväntade hinder kan lösas 

snabbt. Utländska totalentreprenörer bör få dokumentation som visar vilka yrkesarbetare som 

behöver skaffa ytterligare certifieringar, kurser och prov för att kunna arbeta på en svensk 

byggarbetsplats. De bör också få information om hur Sveriges kalla klimat påverkar den färska 

betongens egenskaper. 

6.2 Framtida arbete 
Slutligen, efter de slutsatser som dragits under detta arbete, kan följande rekommendationer för 

framtida studie göras: undersöka hur arbetstagarna, som anlitas av totalentreprenören, samverkar 

för att åstadkomma en säker arbetsmiljö. Intressant kan också vara att undersöka vilka yrkesarbetare 

som kräver ytterligare certifieringar (som inte är översättningsbara) för att kunna arbeta i Sverige, 

och vad dessa ytterligare certifieringar kan ha för konsekvenser för utländska totalentreprenörer. 
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Bilaga A 

Bilaga A. Frågeformulär till detta arbete. 

 

Arbetsmiljöarbete/ work place safety: 

Svenska:  

• Vilka av dessa system för arbetsmiljöarbete: skyddsronder, samordningsmöten, regelbundna 

uppföljningar eller stickprovskontroller använder ni under produktionsskedet? 

• Vem genomför skyddsronder? Och hur ofta genomförs dem? 

• Används checklistor och/eller protokoll under skyddsronderna? 

• Skickas resultaten från skyddsronderna ut till de berörda i arbetsledningen som ansvarar för 

att åtgärderna vidtas? 

• Vem deltar på samordningsmöten? Och hur ofta sker dem? 

• Vilka ämnen diskuteras under samordningsmöten? 

• Vem genomför regelbundna uppföljningar? 

• Utförs regelbundna uppföljningar mer under hektiska arbetsperioder? 

• Vilka områden prioriteras under hektiska arbetsperioder? 

• Vem ser till att stickprovskontroller utförs? 

• Vilka typer av stickprovskontroller utförs? 

• Vad är de största utmaningarna med arbetsmiljöarbete? 

 

English:  

• Which of the following measures: safety rounds, coordination meetings, monitoring or spot 

checks are used to ensure a safe working environment during the build phase? 

• Who conducts the safety rounds? And how often do they take place? 

• Are checklists and/or protocols used during the safety rounds? 

• Are the results from the safety rounds sent to workers in the management team that are 

responsible for action being taken in that specific area? 

• Who takes part in the coordination meetings? And how often do they take place? 

• What topics are discussed during the coordination meetings? 

• Who conducts monitoring during the build phase? 

• Is monitoring used during busy work periods? 

• What areas are prioritised during busy work periods? 

• Who oversees that spot checks take place? 

• What type of spot checks are conducted? 

• What are the greatest challenges with work place safety?



B2 

 

Kvalitetsarbete/ quality assurance: 

Svenska:  

• Vilka testmetoder exempelvis: sättmått, vebetal, kompakteringstal, utbredningsmått, 

densitet eller tryckmetod för lufthalt utförs på den färska betongen som levereras till 

arbetsplatsen? 

• Vem ser till att dessa testmetoder utförs? 

• Vilka andra mottagningskontroller utförs vid leverans av färsk betong? 

• Vilka dokument används vid mottagningskontroll? 

• Upprättas en kvalitetsplan för detta arbete? 

• Vad händer om ni får fel beställning? 

• Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring? 

• Genomförs testmetoderna enligt svensk standard? 

• Vad är de största utmaningarna med kvalitetsarbete? 

 

English:  

• Which testing method/ methods for example: slump test, vebe-test, degree of compatibility, 

flow table, density or air content via pressure method are used to test the fresh concrete 

that is delivered to the building site? 

• Who is responsible for the tests being conducted? 

• What other controls are conducted on the fresh concrete that is delivered to the building 

site? 

• What documents/ protocol are used during the tests? 

• Is a quality control plan used for this type of work? 

• What happens when you receive the wrong order? 

• Is a lesson-learned system implemented during testing? 

• Are the test/ tests conducted in accordance with Swedish standards? 

• What are the greatest challenges with quality assurance? 


