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Förord 
Det har gått mer än tio år med att Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P/U) har funnits reglerade i 
den svenska arbetsmiljölagstiftningen och detta projekt har nu efter tre år slutligen knutits ihop i 
och med färdigställandet av denna rapport. Vi hade planerat att besöka och studera ett antal 
byggarbetsplatser samtidigt som personer med olika roller skulle bli intervjuade men på grund av 
Covid-19-pandemin fick vi ställa om och har utfört nästan alla intervjuer digitalt via Teams. 
Intervjuerna genomfördes i syfte att ta reda på vilka förutsättningar som upplevdes 
möjliggöra/bidra samt hindra/försvåra för byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och 
projekteringen (Bas-P) och för utförandet av arbetet (Bas-U) för att få till en god arbetsmiljö och 
säker byggarbetsplats. 
 
Vi vill framföra ett stort tack till alla företag och personer som ställt upp på intervjuer och berättat 
och gett sin bild av hur arbetsmiljöarbetet fungerar på byggarbetsplatser. Stort tack också till våra 
Bas-P och Bas-U kontakter för deras engagemang och hjälp att arrangera möten med 
intervjupersoner och den tid de lagt ner för att berätta för oss om hur de arbetar med 
arbetsmiljöfrågor och hur de driver säkerhetsfrågor på byggarbetsplatser. Vi har också fått ta del 
av dokument så som broschyrer, policys, rutin/instruktionsbeskrivningar och annat vi efterfrågat. 
Tack för att ni så beredvilligt har delat med er av era erfarenheter och berättat om både 
förutsättningar som hindrat och/eller möjliggjort en bra samordning av arbetsmiljöarbetet. Utan 
dessa intervjuer hade vi inte kunnat förstå Bas-arbetet och byggbranschen. Vi vill vi också tacka 
alla er som läst sista rapportutkastet och kommit med synpunkter och förbättringsförslag. 
 
Tack också till projektets referensgrupp som har inspirerat, kommit med värdefulla diskussioner i 
projektets alla faser och hjälpt till med en del kontakter till de företag som har varit deltagit i 
projektet. Referensgruppens kunskaper, erfarenheter och diskussioner har varit ovärderliga för 
projektet. 
 
Projektet har drivits i samråd med följande organisationer som också varit representerade i 
projektets referensgrupp: Byggföretagen, Charlotta Gottschalk Dieden ersatts av Ulf Lundström, 
Byggnads, Ulf Kvarnström, Almega, Maria Morberg, Arbetsmiljöverket, Anna Dahl Elmberg, 
Ledarna, Irena Franzén, Håll Nollan, Ulrika Dolietis, JM, Helena Paulun, NCC, Cecilia Lundgren 
(arbetar nu på Peab) och Erika Skoglund och Skanska, Malin Svanberg. Referensgruppens 
medlemmar har på förhand haft möjlighet att läsa och komma med synpunkter och inspel till 
denna rapport. Vi vill tacka er alla för gott samarbete och värdefull återkoppling. Projektet hade 
inte gått att genomföra lika framgångsrikt utan ert bidrag! 
 
Vi vill också framföra ett stort tack till IVL kollegorna Klara Midander, Johanna Andersson, Åsa 
Nilsson och Anders Wikman för deras olika insatser under projektets gång samt konsulten Lena 
Almen som utfört uppdrag att ta fram enkätfrågor och databearbetning. 
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Sammanfattning 
Byggarbetsmiljösamordnare i planering- och projekteringsfas (Bas-P) och i utförandefas (Bas-U) 
har funnits reglerade i svensk arbetsmiljölagstiftning sedan år 2009. Rollerna introducerades med 
särskilda krav på utbildning, kompetens och erfarenhet i arbetsmiljölagen (AML) och i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) till följd av preciseringar i EU:s byggplatsdirektiv 
(92/57/EEG).  

Syftet med Bas-P och Bas-U rollerna är att säkerställa att arbetsmiljöfrågor hanteras under 
projektets alla faser, det vill säga i planerings, projektering- och utförandeskedet, givet de 
komplexa och ständigt föränderliga organisationer med många olika aktörer (exempelvis 
entreprenörer, underentreprenörer och konsulter) som är involverade i byggprocessen. I enlighet 
med svensk lagstiftning ska Bas-P/U utses på alla byggarbetsplatser oavsett om det är ett företag 
eller flera entreprenörer som är involverade i byggprojektet. Kravet är att Bas-P samordnar, 
planerar och tar fram lösningsförslag innan byggproduktionen och Bas-U samordnar, tillämpar 
och säkerställer att arbetsmiljörisker hanteras under byggproduktionen. Dessutom ställs det krav 
att Bas-P överlämnar underlag till Bas-U. 

Denna rapport sammanfattar en ansats att undersöka och beskriva hur Bas-P/U rollerna fungerar 
idag, drygt tio år efter att de införts och reglerats genom den svenska arbetsmiljölagstiftningen. 
Med enkät- och intervjubaserad forskningsmetodik har olika faktorer identifierats som möjliggör/ 
underlättar respektive hindrar/försvårar för Bas-P/U att bidra till ett fungerande arbetsmiljöarbete. 

Enkätsvaren från totalt 303 respondenter (Bas P=17%, Bas U=71% och Bas P/U=12%) visade på att 
Bas-respondenten i stort trivs i sin roll och har genomgått 1–2 dagars utbildning för Bas-uppdraget. 
Respondenterna önskar att utbildningen beskriver tydligare om vad som ingår i respektive Bas-
uppdrag (P och U) och att utbildningen innehåller mer praktiska exempel och övningar. Bas-
arbetet är mycket administrativt och kräver en bra kommunikationsförmåga. Vanliga arbets-
metoder eller arbetsuppgifter som Bas-P angav uppta merparten av arbetstiden är möten, 
riskanalyser och arbete med checklistor. För Bas-U ägnas merparten av arbetstiden åt riskanalyser, 
möten, arbetsmiljöplan, skyddsronder och arbetsplatsintroduktioner. Det är vanligt att Bas-
uppdraget kombineras med en annan roll, vilket upplevs ha fördelar exempelvis att kunna ha ett 
helhetsperspektiv över projektet och nackdelar är att det exempelvis kan uppstå intressekonflikter.  

28 personer med olika befattningar och roller har djupintervjuats för att utforska vilka 
förutsättningar som möjliggör och bidrar eller försvårar och hindrar att arbeta för god arbetsmiljö och 
säkra byggarbetsplatser. Med innehållsanalys kategoriserades dessa möjligheter och hinder på tio 
temaområden. En övergripande förutsättning som påverkar Bas-uppdraget är att det finns 
kunskap om arbetsmiljöansvaret på alla nivåer i organisationen, under alla delar av bygg-
processen. Ytterligare förutsättningar som påverkar är tid, ekonomi och innehåll i krav-
specifikation för Bas-uppdraget samt entreprenadavtalsformer. 

Nio förbättringsområden har identifierats och konkreta förslag och rekommendationer har tagits 
fram för ett effektivt Bas-arbete. Detta har sammanfattats i en illustrativ bild (se figur 10) med Bas-
uppdragets yttre förutsättningar och det inre samspelet som har betydelse för en god arbetsmiljö-
samordning och säkerhet på byggarbetsplatsen. Slutligen diskuteras i rapporten framtidens 
byggarbetsmiljösamordnare (Bas 2.0) med fokus på: kunskap och samspelet mellan Bas-P och Bas-
U. Hur Bas uppfattar, bedömer och hanterar arbetsmiljörisker har betydelse för säkerhetskulturen 
på arbetsplatserna. En god arbetsplatskultur, samarbetskultur och säkerhetskultur har i sin tur en 
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stor och avgörande betydelse för engagemang, kommunikation och för ett ständigt pågående 
förbättringsarbete. 
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Summary 
The role of construction work coordinators in the planning and design phase (referred to as Bas-P) 
and in the execution phase (Bas-U) has been regulated in Swedish legislation on the working 
environment since 2009. The roles were introduced with special requirements for education, 
competence and experience in the Work Environment Act (AML) and in the Swedish Work 
Environment Authority's regulations (AFS) as a result of clarifications in the EU Construction Site 
Directive (92/57/EEC). 

The purpose of the Bas-P and Bas-U roles is to ensure that work environment issues are handled 
during all phases of the project, i.e. in the planning, design and execution phase, given the complex 
and ever-changing organizations with many different actors (e.g. contractors, subcontractors and 
consultants) who are involved in the construction process. According to Swedish legislation, Bas-
P/U must be appointed at all construction sites, regardless of whether it is a company or several 
contractors who are involved in the construction project. The requirement is that Bas-P is 
responsible for coordinating, planning and developing solution proposals before the execution 
phase, and Bas-U is responsible for coordinating, applying and ensuring that work environment 
risks are managed during the execution phase. In addition, it is required that Bas-P submits 
documentation to Bas-U. 

This report summarizes an approach to investigate and describe how the Bas-P/U roles work 
today, just over ten years after they were introduced and regulated by Swedish work environment 
legislation. With questionnaire- and interview-based research methodologies, various factors have 
been identified that enable/facilitate and hinder/challenge Bas-P/U in their contribution to a 
functioning work environment. 

The survey results collected from a total of 303 respondents (Bas P = 17%, Bas U = 71% and Bas P/U 
= 12%) showed that the Bas respondent is generally satisfied with their role and has undergone 1-2 
days of training for their Bas assignments. The respondents want the education to describe more 
clearly what is included in each Basic assignment (P and U) and that the education contains more 
practical examples and exercises. The basic work is very administrative and requires good 
communication abilities. The most common working methods or tasks that Bas-P respondents 
stated that occupy most of their working time are meetings, risk analyzes and work with checklists. 
For Bas-U, most of the working time is devoted to risk analyzes, meetings, work environment 
plans, safety rounds and workplace introductions. It is common for the respondents to have a 
combined work role in the construction project, which is perceived to have advantages, for 
example to be able to have a holistic perspective on the project, and disadvantages are that conflicts 
of interest can arise, for example. 

Twenty-eight people with different positions and roles have been interviewed in depth to explore 
the conditions that enable and contribute to or hinder and prevent the ability to work in a good 
environment and in safe construction sites. With content analysis, these opportunities and 
obstacles were categorized into ten thematic areas. An overall prerequisite that affects the 
construction environment coordinator is that there is knowledge of the work environment 
responsibility at all levels in the organization, during all parts of the construction process. 
Additional conditions that affect this are time, finances and content in the requirements 
specification for the role as a construction environment coordinator as well as contract agreement 
forms. 
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Nine areas for improvement have been identified and concrete proposals and recommendations 
have been developed to create effective construction work environment coordination. This has 
been summarized in an illustrative picture (see Figure 10) with the external conditions and the 
internal interactions that are important for good work environment coordination and safety at the 
construction site. Finally, the report discusses the future of the construction work environment 
coordinator role (Bas 2.0) with a focus on knowledge and the interaction between Bas-P and Bas-U. 
How the Bas coordinator perceives, assesses and manages work environment risks is important for 
the safety culture in the workplace. A good, collaborative and safe workplace culture, in turn, are 
of great and crucial importance for ensuring commitment and communication and for continuous 
improvement work. 
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1 Inledning 
I Sverige har Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 gällt 
i över 20 år [1]. Från 1 januari 2009 har i föreskrifterna och i arbetsmiljölagen (AML) även 
bestämmelser tillkommit där det ställts krav på flera roller i byggbranschen, framför allt den som 
byggarbetsmiljösamordnare (Bas) för planering och projektering (Bas-P) respektive för utförande 
(Bas-U), men även på andra roller som föreskrifterna tar upp till exempel byggherre. Bland annat 
handlar kraven som ställs på Bas-P/U om kunskap, ansvar och uppgifter i rollen (se vidare avsnitt 
2.4 i rapporten). Bakgrunden till införandet av rollerna Bas-P/U är EU:s byggplatsdirektiv (direktiv 
92/57/EEG) [2] som ställer krav på att det ska finnas arbetsmiljösamordnare. Syftet med rollerna 
Bas-P/U är att förstärka arbetsmiljöarbetet och samordning, för Bas-P att bedöma arbetsmiljörisker 
under planering och samordna projektörerna och för Bas-U hantera arbetsmiljörisker under 
produktion och att samordna de aktörer som är verksamma på samma byggarbetsplats, därmed 
syftar rollerna till att uppnå en god och säker arbetsmiljö under hela byggprocessen. Rollerna har 
tillkommit för att förstärka fokus på arbetsmiljöfrågor i planerings, projektering- och 
utförandeskedet, givet de komplexa organisationer med många olika aktörer (exempelvis 
entreprenörer, underentreprenörer och konsulter) som är involverade i byggprocessen. I den 
svenska lagstiftningen anges att Bas-P/U ska utses på alla byggarbetsplatser oavsett om det är ett 
företag eller flera entreprenörer som är involverade i byggprojektet. I EU-direktivet är dock kravet 
på Bas-P/U-rollen begränsad till byggarbetsplatser där mer än en entreprenör är verksam.  

På en byggarbetsplats samlas flera yrkesgrupper och det är vanligt med olika företagskulturer och 
många språk. Därför är det intressant att studera hur olika yrkesgruppers kompetenser tas tillvara. 
Dessa förutsättningar kan å ena sidan främja kulturen på arbetsplatsen och bidra till ett lärande 
mellan olika yrkesgrupper men också försvåra kommunikation och utbyte mellan personer som 
talar olika språk och har olika kulturell bakgrund. Detta är utmaningar som främst Bas-U behöver 
hantera (Bas-P som samordnar projektörer har sällan dessa problem då dessa nästan alltid talar 
svenska och handlingar i princip enbart är på svenska) och som kan påverka säkerhetskulturen på 
byggarbetsplatsen [3]. Enligt Arbetsmiljöverket innefattar en säkerhetskultur de gemensamma 
attityder, värderingar och uppfattningar som finns inom arbetsgrupper, det vill säga hur chefer 
och anställda resonerar om och agerar kring arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta i sin tur 
synliggörs i beteenden på arbetsplatsen, exempelvis som att använda eller att inte använda 
personlig skyddsutrustning, såväl som hantering och prioritering av arbetsmiljörisker och 
åtgärder. 

Kunskap, kommunikation och säkerhetskultur har betydande effekt på hur arbetsmiljörisker 
uppfattas, bedöms och vilket agerande i form av både beteende och åtgärder som kommer till 
uttryck på arbetsplatserna. Inom säkerhetsforskningen har flera studier visat att arbetsplatser med 
en kultur som bygger på att man har en lärande organisation resulterat i bättre riskbedömning och 
färre allvarliga tillbud och olyckor [4].  

Även om det finns föreskrivet vilka uppgifter och vilket ansvar som åligger byggarbetsmiljö-
samordnare så finns en stor variation i hur Bas-P/U arbetar och agerar i praktiken [5]. Variationen 
innebär att det kan finnas mycket att lära, både av det som fungerar bra respektive mindre bra. 
Förutsättningarna inom organisationen påverkar också vilket ansvar och befogenheter Bas-P/U har 
i sina respektive roller då exempelvis administrativa stödresurser och möjlighet till kompetens-
utveckling varierar. Ledningsorganisationens stöd till Bas-P/U kan således möjliggöra/underlätta 
eller hindra/försvåra för Bas-P/U vad gäller befogenheter att kunna ta ansvar för en god arbetsmiljö 
och säker byggarbetsplats. 
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Oavsett det faktum att byggbranschen är mer skadedrabbad än andra branscher finns det särskilda 
svårigheter som Bas-P/U måste hantera för att arbetsmiljöarbetet ska fungera väl i den komplexa 
byggmiljön. Utöver de svårigheter som nämnts ovan tillkommer att arbetsmiljöriskerna i sig är 
komplexa och inkluderar arbete med såväl risk för allvarliga olyckor som fall till lägre nivå, 
fallande föremål och fordonsolyckor, som risk för ohälsa vid kemikalier, exponering för olika typer 
av damm samt organisatoriska, sociala och ergonomiska risker. Därtill förekommer många 
allvarliga olyckor i branschen, som är den bransch som har flest dödsolyckor sett till antal döda per 
år. En byggarbetsplats utgör dessutom en dynamisk miljö som ständigt förändras.  

1.1 Syfte och mål 
Syftet är att undersöka och beskriva hur rollerna som Bas-P/U fungerar idag, drygt tio år efter att 
rollerna införts och reglerats genom den svenska arbetsmiljölagstiftningen. Målet är att ta reda på 
och lyfta fram de faktorer som bidrar till goda förutsättningar för att Bas-P/U ska kunna utföra sitt 
arbete.  

Genom att identifiera de faktorer som möjliggör/underlättar och hindrar/försvårar för Bas-P/U att 
bidra till ett fungerande arbetsmiljöarbete, kan vi föreslå förbättringar och ge rekommendationer 
för ett effektivt Bas-arbete. Därmed bidrar detta forskningsprojekt till det övergripande målet att 
förebygga arbetsplatsolyckor, arbetsskador och allvarliga tillbud. 

Våra utgångspunkter är: 

• Ett fungerande arbetsmiljöarbete behöver bygga på ett väl fungerande samarbete och 
samordning mellan Bas-P/U, byggherrens ansvar och olika företag (övriga aktörer) och 
yrkesgrupper, där den samlade kompetensen tas till vara. 

• God kommunikation behövs, även i långa entreprenörskedjor. 
• Kulturen på byggarbetsplatsen behöver främja ett ständigt lärande.  
• Organisationer behöver vara uthålliga (resilienta) för att hantera komplexa och dynamiska 

miljöer i ständig förändring. 

I detta forskningsprojekt har vi definierat övriga aktörer (som kan vara olika företag) som alla 
involverade som bidrar till arbetsmiljösamordning i byggprojekt (exklusive byggarbetsmiljö-
samordnare). Exempel på övriga aktörer är byggherre/beställare, entreprenör, underentreprenör, 
projektchef, projektör, inköpschef, konsult, arbetsledare, yrkesarbetare, skyddsombud, arbetsmiljö-
ingenjör och arbetsmiljösamordnare. Dessutom har vi definierat andra roller som fallet där en Bas 
innehar flera arbetsuppdrag kopplat till olika befattningar och typ av befogenheter som följer med 
befattningen. Exempel på andra roller är platschef, arbetsledare, projekteringsledare, projektörer. 

För att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas till att uppnå syfte och mål behöver 
följande frågeställningar undersökas: 

• Vilken arbetsmiljökompetens och relevanta erfarenheter har Bas-P respektive Bas-U och hur 
förvärvas den kunskapen och erfarenheterna för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag? 

• Finns det variationer i arbetssätt bland Bas-P/U och övriga aktörer (till exempel med avseende 
på tid och tillgängliga resurser) som hindrar respektive möjliggör en god och säker arbets-
miljö?  

• Hur fungerar överlämning mellan Bas-P och Bas-U och samordning med skyddsombud och 
övriga aktörer på arbetsplatsen? 
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• På vilket sätt sker kommunikation om arbetsmiljö på arbetsplatsen och är den anpassad till 
förutsättningarna i byggbranschen, exempelvis språk, arbetsplatskultur och utbildningsnivå 
och den komplexa byggprocessen i ständig förändring? 

• Vad använder Bas-P/U för stöd (tekniska/ digitala system, checklistor, anvisningar, rutiner, 
metoder, dokumentation, nätverk) i sitt arbete och hur effektiva är de? 

• Vad gör Bas-P/U och övriga aktörer för att konkret och praktiskt minska arbetsmiljörisker på 
byggarbetsplatser under planering/ projektering- och produktionsfasen? 

• Vilka förbättringsförslag har Bas-P/U och övriga aktörer själva för att uppnå en god arbetsmiljö 
och en säker byggarbetsplats? 

1.2 Avgränsningar 
Detta forskningsprojekt avgränsas till att studera byggindustrin i Sverige utifrån kraven i 
förskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete [1]. Resultaten kan dock bidra till diskussioner 
om problematiken inom andra sektorer där samordning krävs. Forskningsprojektet kommer 
således att ge värdefull kunskap om arbetsmiljösamordning till nytta för andra branscher med 
likartade behov. Med tanke på att allt fler industrier koncentrerar sig på kärnverksamheten och i 
ökad utsträckning anlitar bemanningsföretag och entreprenörer, är behovet av samordning av 
arbetsmiljöarbetet stort inom många olika branscher. Arbetsmiljöverket arbetar med att revidera, 
uppdatera och förenkla myndighetens regelstruktur. I samband med detta arbete kommer 
byggregler att uppdateras och myndigheten planerar att fatta beslut om den nya regelstrukturen 
under våren 2023 och de reglerna planeras att träda ikraft hösten 2024 [6]. Dessa kommande 
uppdateringar har inte specifikt beaktats i frågeställningarna inom detta forskningsprojekt och har 
därmed inte heller varit föremål för datainsamlingen.  

1.3 Olyckor, skador och dödsfall 
Under 2000-talet har byggbranschen börjat visa på en positiv trend gällande arbetsplatsolyckor, 
men fortfarande skadas många yrkesarbetare [7]. Utöver lantbruk, tillverkande industri och 
transport är byggbranschen en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige.  

År 2019 inträffade ca 1700 allvarliga olyckor i bygg- och anläggningsbranschen [8]. Bland 
byggarbetare i ålderskategorin mellan 56 och 64 år fanns en viss överrepresentation, med 1,7 högre 
risk jämfört med medelvärdet, att drabbas av en arbetsplatsolycka. Enligt statistik från AFA 
Försäkring var fall från höjd en vanlig orsak till arbetsplatsolyckor inom byggbranschen mellan år 
2010 och år 2014 [9]. Enligt statistik från Håll Nollan gällande allvarliga olyckor är det vanligt med 
skärskador (kniv, plåt och glas), samt skador vid hantering av verktyg och handhållna maskiner 
och skador vid fall, både fall till samma nivå (snubblar, halkar) och fall från höjd (inklusive stege) 
[8]. 

Dominerande dödsorsaker vid byggarbetsplatser är kopplade till fall, påkörning, klämning eller att 
något rasar eller välter över personen och därmed orsakar dödsfallet [8]. Bland alla arbetstagare i 
Sverige är fall från höjd den tredje mest vanliga orsaken till en dödsolycka [10]. I Arbetsmiljö-
verkets rapporter redovisas att under en tioårsperiod (mellan år 2011 och 2020) har 404 arbetare 
dött i Sverige, varav 87 av dem var byggarbetare och män [11]. Med andra ord dör ungefär tio 
yrkesarbetare årligen på svenska byggarbetsplatser.  
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I en studie undersöktes de bakomliggande orsakerna till allvarliga olycksfall på svenska bygg-
arbetsplatser [12]. Resultaten visar på en komplexitet som inkluderar personegenskaper som ålder 
och förhållningssätt till risker samt typ av säkerhetsbeteende. Stress identifierades som en faktor 
till olycksfall och bristande planering som bakomliggande orsak till stress. 

Under april 2021 utförde Arbetsmiljöverket myndighetsgemensamma kontroller för att komma åt 
arbetslivskriminalitet i utsatta branscher. Tillsammans med bland annat Skatteverket och polisen 
gjordes ett 60-tal gemensamma inspektioner på byggarbetsplatser. Sammanlagt inspekterades 100 
byggföretag under denna insats. Vid inspektionerna uppmärksammades ofta brister vid arbete på 
höjd samt brister i den personliga skyddsutrustningen som fallskydd [13]. 

2 Arbetsmiljösamordning 
Arbetsmiljö och säkerhetsarbetet inom byggbranschen har stora utmaningar och arbetsskador, 
arbetsolyckor och dödsolyckor måste minska då branschen är den mest olycksdrabbade i Sverige. 
En starkt bidragande faktor till arbetsmiljöns komplexitet är att många aktörer är involverade i 
byggprocessen, och att långa kedjor av entreprenörer och underentreprenörer är vanligt. Detta 
ökar kraven på samordning i alla led. Därutöver är en byggarbetsplats i ständig förändring med 
varierande antal personer, maskiner och verktyg som finns vid ett givet ögonblick på byggarbets-
platsen. För att skapa säkerhet och bra förutsättningar i arbetsmiljön för de som utför arbetet på en 
byggarbetsplats är det därför viktigt att man redan tidigt i planeringen fattar medvetna val och 
beslut exempelvis rörande tid- och resursplanering, kravspecifikation vid anbudsförfarande med 
mera, som har effekt på projekteringsfasen och under produktionsfasen.  

I denna del av rapporten beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för byggarbetsmiljö-
samordnarens uppdrag och roll. 
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2.1 Samordningskrav 
Samordningsansvaret för arbetsmiljön: ”När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt 
arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Detta gäller alla slags 
arbetsställen. Observera att kravet även gäller ensamföretagare.” 

Arbetsmiljöverket, Samordningsansvaret för arbetsmiljön [14] 

 
EU:s byggplatsdirektiv 92/57/EEG innefattar särskilda regler och krav för samordning av arbets-
miljö och dessa har införlivats i svensk arbetsmiljölagstiftning [3]. Arbetsmiljöverkets definition på 
samordningsansvaret är (definitionen är inte unikt för bygg utan gäller alla arbetsplatser). 

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) [15] har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön, men 
inom bygg- och anläggningsprojekt har även byggarbetsmiljösamordnare ett ansvar för arbets-
miljön. Detta har sin grund i att arbetsgivaransvaret bedömts vara otillräckligt på arbetsställen där 
flera arbetsgivare eller andra företag är verksamma samtidigt eller i tid anslutna till varandra (dvs 
gemensamt arbetsställe). Den som har beställt byggprojektet och därmed är byggherre har ansvar 
för att arbetsmiljösynpunkter beaktas under planeringen och projekteringen, både vad gäller 
byggskedet (produktion, utförande) och det framtida brukandet (AML 3 kap 6 § stycke 1).  

Byggherren ska även se till att arbetena från start till slut ska samordnas genom att utse en lämplig 
byggarbetsmiljösamordnare. Byggherren kan i sin tur fördela samordningsuppgifter kopplat till 
arbetsmiljö och byggprojektets olika faser, och ska utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare 
(Arbetsmiljölagen 3 kap 6 §) för projektering/planering (Bas-P) och för utförandet (Bas-U). 
Byggherre, Bas-P och Bas-U ska beakta arbetsmiljösynpunkter, förhandsanmälan, arbetsmiljöplan, 
hantera ärenden utifrån skyddssynpunkt, göra anmälan, lämna uppgifter till tillsynsmyndigheter 
samt förvara handlingar (AML 4 kap 8 §). Målet för Bas-P och Bas-U är att förebygga risk för 
ohälsa och olycksfall genom att bland annat samordna arbetena så att de inte sammanfaller i tid 
och rum på ett sätt så att arbetsmiljörisker uppstår [1]. 

2.2 Byggherren och andra beställare 
I kommentarerna till kapitel 1 i arbetsmiljölagen har beställaren till byggprojekt inte självklart ett 
arbetsmiljöansvar utan det är den som låter utföra ett byggnadsarbete, byggherren eller den som är 
en självständig uppdragstagare, som har arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljölagen reglerar inte 
förhållandet mellan beställare av ett byggprojekt och den som får uppdraget att självständigt 
utföra byggprojektet och därmed innehar byggherrens arbetsmiljöansvar. Dock kan beställaren 
vara byggherre (vilket är vanligt) för byggprojektet. 

Byggherren (den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete) har ett arbetsmiljöansvar: 
Enligt arbetsmiljölagen (AML 3 kap. 6 §) ska byggherren se till att arbetsmiljösynpunkter i bygg- 
och bruksskedet beaktas under planeringen och projekteringen och utse lämplig Bas för 
planerings- och projekteringsfasen (Bas-P) samt Bas för utförandefasen (Bas-U). Byggherren kan 
utse sig själv eller någon annan som byggarbetsmiljösamordnare. Byggherren ska styrka och 
vidimera att byggarbetsmiljösamordnaren (Bas-P/U) har den kompetens, erfarenhet och utbildning 
som krävs (AFS 1999:3 6 §). Exempel på Bas-kvalifikationer för kompetenser och erfarenheter är att 
utbildning styrks med utbildningsintyg och att arbetslivserfarenheter styrks med arbetsgivarintyg. 
Exempel på utbildning är kunskaper om arbetsmiljöregler som rör byggnads- och 
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anläggningsarbete. Exempel på Bas-erfarenheter är samordning, ledning eller styrning av bygg-
projekt, planering och projektering. Övriga uppgifter för byggherren är kopplat till förhandsanmälan 
till Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöplan och att byggherren ska se till att arbetsmiljöaspekter beaktas 
vid olika val som ska göras i byggprojektet och när tidsplanen för byggprojektet beslutas (AFS 
1999:3 5-5b §§) Kopplat till arbetsmiljö ingår ofta även i byggherrens ansvarsområde att också 
säkerställa den interna fördelningen inom projektets alla faser, vad gäller befogenheter, resurser, 
kompetens, information och instruktioner.  

Byggherren har ansvar för att lämna in förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet 
påbörjas på en byggarbetsplats och den ska finnas anslagen väl synlig på arbetsstället (AFS 1999:3 
7 §). Enligt bilaga 1 i föreskrifterna (AFS 1999:3) ska en förhandsanmälan innehålla kontakt-
uppgifter till byggarbetsmiljösamordnarna Bas-P och Bas-U; fysisk person (namn, adress och 
telefonnummer) eller juridisk person (organisationsnummer och kontaktpersoner). Dessutom ska 
tidsperioden för byggarbetsmiljösamordnarnas förordnande anges. 

2.2.1 Arbetsmiljöplan 
Byggherren har ansvar för att se till att en arbetsmiljöplan (AMP) upprättas, utarbetas och anpassas 
(AML 4 kap 8 §) och att den finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras (AFS 1999:3 8 §). 
Föreskrifterna reglerar också vad arbetsmiljöplanen ska innehålla (AFS 1999:3 12 a och 14 §§). 
Arbetsmiljöplanen ska hantera vanligt förekommande risker och beskriva de åtgärder som behövs 
för att minimera riskerna, här specificeras de 13 risker som ett byggprojekt måste hantera. Syftet 
med arbetsmiljöplanen är att det ska finnas beskrivningar om hur arbetsmiljörisker hanteras under 
alla projektets faser (AFS 1999:3 kommentarer till 8 §). Arbetsmiljöplanen är ett hjälpmedel för den 
enskilde entreprenören när hen ska planera sin verksamhet på byggarbetsplatsen. 
Arbetsmiljöplanen ska innehålla: 

• beskrivning hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas/organiseras, 
• arbeten med särskilda risker inklusive åtgärder, förslag på lösningar och hur man kan 

undanröja förväntade faror, 
• ordnings- och skyddsregler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen och 
• hur samordning utförs då någon annan verksamhet pågå samtidigt på platsen (exempelvis 

fast verksamhet som när ett byggprojekt genomförs på till exempel en industri, ett sjukhus, 
en galleria eller liknande). 

Arbetsmiljöplanen ska vara uppdaterad och tillgänglig. Vanligtvis är det Bas-P som upprättar 
arbetsmiljöplanen och Bas-U som uppdaterar den men byggherren har också ansvar för att detta 
görs. Enligt 12 § i AFS 1999:3 har Bas-P ansvaret att säkerställa att det finns en arbetsmiljöplan 
innan byggarbetsplatsen har etablerats. Bas-U har ansvaret att arbetsmiljöplanen är tillgänglig för 
alla som arbetar på byggarbetsplatsen samt att arbetsmiljöplanen är anpassad utifrån hur 
byggprojektet fortskrider och om det har tillkommit förändringar (AFS 1999:3 14 §). 

2.3 Arbetsmiljöansvar och avtal 
Det finns flera entreprenadformer inom byggbranschen kopplade till olika typer av avtal mellan 
byggherren och entreprenörer. Begreppet entreprenör omfattar flera aktörer som kan vara 
huvudentreprenör, totalentreprenör, generalentreprenör, underentreprenör eller sidoentreprenör. 
En förenklad beskrivning är att en byggherre upprättar ett avtal med en huvudentreprenör som 
åtar sig uppgiften att utföra en entreprenad. Huvudentreprenören kan i sin tur upprätta avtal med 
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underentreprenörer (exempelvis installatörer, målare, fasadpartientreprenörer etcetera) som åtar 
sig uppdraget att utföra delar av huvuduppdraget. Generellt finns det två entreprenadformer: 1. 
Totalentreprenad och 2. Utförandeentreprenad, samt olika upphandlingsformer så som General-
entreprenad och Delad entreprenad.  

Om det inte finns ett avtal mellan byggherre och huvudentreprenören är huvudregeln att det är 
byggherren som har samordningsansvaret för arbetsmiljön. Det är bara i ett fåtal fall där en 
uppdragstagare är så självständig att denne kan överta byggherrens arbetsmiljöansvar. Det går t ex 
aldrig i en delad entreprenad utan bara i generalentreprenader. Det måste också finnas ett skriftligt 
avtal som överlåter byggherrens arbetsmiljöuppgifter och ansvar på den självständiga uppdrags-
tagaren. För att anses tillräckligt självständig måste uppdragstagaren få styra byggprojektet utan 
inblandning från byggherrens sida, och göra alla de val som krävs för en bra arbetsmiljö. Om 
uppdragstagaren är självständig (uppfyller självständighetskravet) så kan denne överta bygg-
herrens arbetsmiljöansvar kopplat till planering och projektering och/eller utförandet via skriftligt 
avtal (AML 3 kap 7 c §).  

Byggherrens val av entreprenadform och upphandlingsform kan komma påverka hur Bas-
uppdraget för både Bas-P och Bas-U ska utföras.  

2.4 Byggarbetsmiljösamordnare 
Det är byggherren som utser lämplig byggarbetsmiljösamordnare för Bas-P och Bas-U (AML 3 kap 
6 §), med syftet att säkerställa att arbetsmiljösynpunkter beaktas under planering, projektering, 
byggskedet och det framtida brukandet. Syftet med byggarbetsmiljösamordnare är att den rollen 
ska säkerställa arbetsmiljön genom att se till att andra aktörer samarbetar och samordna uppgifter/ 
åtgärder inom byggprojektets olika faser [2]. Dessutom måste respektive arbetsgivare och företag 
själva säkerställa att de inte skapar risker för andra som är verksamma på det gemensamma 
arbetsstället, samt följa anvisningar från den som är byggarbetsmiljösamordnare på arbetsstället 
(AML 3 kap 7 g §).  

Alla måste känna till vem som är byggarbetsmiljösamordnare (AFS 1999:3 §§ 6, 16 och 17) och hur 
Bas-P (arbetsmiljölagen 3 kap. § 7 a) och Bas-U (arbetsmiljölagen 3 kap. § 7 b) kontaktas (kontakt-
uppgifter till byggarbetsmiljösamordnarna Bas-P och Bas-U; fysisk person med namn, adress och 
telefonnummer eller juridisk person med organisationsnummer och kontaktpersoner). Lämpligen 
anslås namn och telefonnummer på ett ställe som alla har tillgång till vid byggarbetsplatsen.  

Vem är en lämplig byggarbetsmiljösamordnare? Den som utför samordningsuppgifter ska ha 
relevanta kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. I kommentarerna till § 6 i 
föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbeten (AFS 1999:3) står det att den individ som 
utför arbetsmiljösamordningsuppgifter bör ha grundläggande arbetsmiljökunskap och goda 
kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter kopplat till de risker som 
kan förekomma i byggprojekt. Via utbildningsintyg kan kunskaper hos individen styrkas. 
Arbetsmiljöverket rekommenderar en 48 timmars arbetsmiljöutbildning (sex heldagar, 
rekommendationen om 48 timmars utbildning omfattar andra arbetsmiljöutbildningar än just om 
Bas-rollen) med kursinnehåll som delvis är anpassad för Bas-P respektive Bas-U [16]. Dessutom 
behöver individen kompetens och erfarenheter av utförande av byggnads- och 
anläggningsarbeten, samordnings- och styrning av byggprojekt eller projektering, beroende på om 
det handlar om Bas-P eller Bas-U. Det är storleken och karaktären av byggprojektet som avgör hur 
omfattande erfarenhet som krävs för att utföra arbetsmiljösamordning. Detta är dock en 
bedömningsfråga och lämplighet bedöms från fall till fall. 
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2.4.1 Uppgifter för Bas-P 
Bas-P ska säkerställa att man tar hänsyn till arbetsmiljön i bygg- och bruksskedet under planering- 
och projekteringsfasen (AML 3 kap 7 a §) och förebygga risker för ohälsa och olycksfall genom att 
arbeta med (AML 4 kap 8 §): 

• Förhandsanmälan.  
• Hantera ärenden utifrån skyddssynpunkt; göra anmälan, lämna uppgifter till tillsyns-

myndighet samt förvara handlingar. 
• Upprätta och utarbeta arbetsmiljöplan. 
• Upprätta handlingar som har betydelse för skyddssynpunkt. 

Dessutom ska Bas-P (AML 3 kap 7 a §): 

• Samordna arbetsmiljöregler för både byggskedet och brukandet. 
• Hantera frågor om planering av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter 

varandra. 
• Beräkning av tidsåtgång av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra. 
• Beakta arbetsmiljöplan. 

Enligt AFS 1999:3 §§ 11–12 ska Bas-P delta i planeringen och i ledningen av projekteringen. 
Dessutom ska arkitekter, konstruktörer och andra inom ramen för sina uppdrag se till att arbets-
miljösynpunkter uppmärksammas. Vidare ska Bas-P säkerställa att de som medverkar i 
planeringen och projekteringen beaktar varandras planer och lösningar. Bas-P ska ta fram 
dokumentation som kan behövas vid framtida arbeten med byggnaden eller anläggningen (AFS 
1999:3 12 b §) och arbetsmiljöplan. I kommentarerna till § 11 står det: ”En god samordning vid 
planeringen och projekteringen förutsätter att byggarbetsmiljösamordnaren ser till att det inte uppstår 
bristande samstämmighet mellan de olika projektörernas bygghandlingar som kan få konsekvenser för 
arbetsmiljön.” Exempel på god samordning är att det finns tillräckliga utrymmen för intransporter 
och montering inklusive planerade monteringssekvenser, anordningar för infäste av skydds-
anordningar, hjälpmedel och tider för härdning och uttorkning av exempelvis konstruktioner och 
ytbehandlingar. Det ställs krav på att projektören måste beakta vilka arbeten och arbetsmiljö-
konsekvenser som konstruktionen kommer att ge upphov till. Vidare ska en god samordning 
undersöka och föreslå val av arbetsmetoder, material, leveranssätt och montagemetoder, 
exempelvis tunga lyft, arbete på hög höjd och användandet av kemikalier, som inte ger upphov till 
ohälsa eller olycksfall. (Det finns inte krav på att projektören måste göra en detaljplanering. Bas-P 
ansvarar för planering och projekteringsfasen och Bas-U under produktionsfasen). Projektören bör 
i tidigt skede samråda med Bas-P om förslag på lösningar med syfte att säkerställa att lösningen är 
praktiskt genomförbara. Det är Bas-P som samordnar underlag från projektörerna. Under P-fasen 
ska risker och förslag på hur risker ska förebyggas dokumenteras i en arbetsmiljöplan.  

2.4.2 Uppgifter för Bas-U 
Bas-U ska samordna arbetet på arbetsstället (AML 3 kap 7 b §) genom att arbeta med (AML 4 kap 8 
§): 

• Förhandsanmälan.  
• Hantera ärenden utifrån skyddssynpunkt; göra anmälan, lämna uppgifter till tillsyns-

myndighet samt förvara handlingar. 
• Anpassa arbetsmiljöplan. 
• Upprätta handlingar som har betydelse för skyddssynpunkt. 
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Dessutom ska Bas-U (AML 3 kap 7 b §): 

• Samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället. 
• Samordna tillämpningen av arbetsmiljöregler; tekniska och organisatoriska frågor om 

planering av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra, samt beräkning 
av tidsåtgången för arbetsmomenten. 

• Samordna tillämpningen av arbetsmiljöregler; säkerställa att aktörer (verksamheter) på 
arbetsstället tillämpar arbetsmiljöreglerna och följer arbetsmiljöplanen. 

• Samordna åtgärder för att kontrollera att arbetet utförs på ett korrekt sätt utifrån 
arbetsmiljöaspekten. 

• Vidta åtgärder för att säkerställa att endast behörig personal är på arbetsstället. 
• Organisera uppgifter (enligt AML 3 kap 7 g §) för dem som bedriver verksamhet på det 

gemensamma arbetsstället. 

Bas U ska även (AML 3 kap 7 e §): 

• Arbeten ska tids planeras då flera verksamheter pågår på arbetsstället. 
• Utfärda allmänna skyddsregler för arbetsstället och inrätta och underhålla allmänna 

skyddsanordningar. 
• Klargöra ansvaret för speciella skyddsanordningar. 
• Inrätta personalutrymmen och sanitära anordningar. 

Vidare ska Bas-U organisera och säkerställa att alla aktörer tar hänsyn till arbetsmiljön under 
byggproduktionen genom att organisera (AML 3 kap 7 g §): 

• De som samtidigt eller i tidsmässig anslutning till varandra ska samråda och gemensamt 
verka för att skapa tillfredsställande skyddsförhållanden. 

• De verksamma och anordningar på arbetsstället med syfte att säkerställa att någon som 
arbetar där inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. 

• De verksamma och de som arbetare på arbetsstället följer anvisningar från 
byggarbetsmiljösamordnaren och den som har ansvaret för samordningsfrågor. 

Enligt AFS 1999:3 §§ 13–16 ska Bas-U delta i planeringen av utförandet av arbetet 
(produktionsplanering: första plan, rullande plananpassning, plan vid störningar och detaljerad 
planering så kallade arbetsberedningar), säkerställa att man beaktar arbetsmiljöaspekter kopplat 
till vad som avses med val av arbetsmetoder och arbetsutrustning och samordning i tid och rum. 
Bas-U ska anordna en skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöplan och övrig 
dokumentation som Bas-P överlämnat till Bas-U, ska revideras under utförandet av projektet och 
anpassas till de verkliga förutsättningarna för arbetet på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöplanen ska 
finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen.  

Bas-U ska också säkerställa kontroller kopplat till tekniska anordningar, att dem ska vara 
godkända, att exempelvis maskinförare har utbildning och tillstånd för det arbete som ska utföras. 
Om Bas-U inte finns tillgänglig på byggarbetsplatsen ska det finnas information om tillgängliga 
kontaktpersoner som man kan vända sig till (kontaktuppgifter till byggarbetsmiljösamordnarna 
Bas-P och Bas-U; fysisk person med namn, adress och telefonnummer eller juridisk person med 
organisationsnummer och kontaktpersoner). I föreskrifterna finns det utförligt beskrivet vad som 
ingår i Bas-U-uppdraget. I kommentarerna till § 16 (AFS 1999:3) står det beskrivet att ” […] 
byggarbetsmiljösamordnaren kan utse en eller flera personer att sköta samordningsfrågor på 
byggarbetsplatsen.” samt att de som hanterar samordningsfrågor så tidigt som möjligt ska få ta del 
av bygghandlingarna och arbetsmiljöplanen. 
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2.4.3 Relationen mellan Bas-P och Bas-U 
Det är byggherren som är den gemensamma länken mellan Bas-P och Bas-U. Det är byggherren 
som har det övergripande arbetsmiljöansvaret och som utser byggarbetsmiljösamordnare. Det kan 
vara samma person som handlägger Bas-P och Bas-U uppgifter eller så kan det vara olika personer 
från samma företag eller från olika företag beroende på entreprenadform och typ av avtal. Även 
byggherren kan vara Bas-P, vilket är vanligt vid mindre ombyggnadsprojekt.  

Ett uttalat krav som båda typer av byggarbetsmiljösamordnare ska hantera är arbetsmiljöplanen: 
Bas-P tar fram en arbetsmiljöplan och överlämnar den till Bas-U som i sin tur uppdaterar och 
reviderar arbetsmiljöplanen med avseende på hur projektet framåtskrider. 

Föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) reglerar inte förhållandet mellan 
Bas-P och Bas-U och beskriver heller inte hur överlämningen ska ske. Däremot finns delvis 
beskrivet i föreskriften om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) [17] att överlämning mellan 
Bas-P och Bas-U ska ske ”för att förebygga att ändringar görs som påverkar arbetsmiljön negativt i 
brukarskedet” och att det är ”Byggherren ska se till att uppgifter om arbetsmiljöarbetet lämnas över från 
Bas-P till Bas-U, för att förebygga att ändringar görs som påverkar arbetsmiljön negativt i bruksskedet. Om 
Bas-P byts ut under projektet ska byggherren se till att uppgifterna lämnas till den nya Bas-P”. I de 
allmänna råden under §11 finns också ett antal konkreta punkter som kan tas upp vid 
överlämningen. 

3 Aktuell forskning 
Svensk forskning om risk och säkerhet inom byggbranschen är i dagsläget knapphändig [7]. De 
forskningsresultat som rör arbetsmiljöarbetet inom byggindustrin både i Sverige och internationellt 
finns att tillgå i den vetenskapliga litteraturen (det vill säga expertgranskade vetenskapliga 
publikationer) såväl som den grå litteraturen (exempelvis rapporter, avhandlingar, riktlinjer, 
standarder). I denna del av rapporten sammanfattar vi aktuell forskning av relevans för 
frågeställningarna inom detta forskningsprojekt.  

3.1 Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete 
Byggbranschen arbetar på flera sätt för att förbygga och förhindra att arbetstagare ska skadas eller 
dö på arbetsplatser. Med partsgemensamma samarbeten inom byggbranschen bidrar man till att 
forskningsinsatser kan genomföras. Bland annat har två interventionsstudier initierats år 2017 där 
både forskare och representanter från byggbranschen deltar. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och 
säkerheten i byggbranschen. I den första studien; Branschintervention som metodik för en bättre 
arbetsmiljö är målet att ta fram metoder för att identifiera åtgärder för god arbetsmiljö [18]. I den 
andra studien; Hälsobygget. Interventionsstudie för god arbetsmiljö i mindre företag i entreprenörskedjor i 
stora bygg- och anläggningsprojekt är målet att fram en metod för systematiskt arbetsmiljöarbete för 
små byggföretag [19]. I en delstudie; Byggindustrins säkerhetspark - ett program för säkerhetskultur har 
faktorer för god säkerhetskultur på byggarbetsplatser identifierats [20]. Ett annat mål var att ta 
fram ett underlag för utformningen av ett utbildningsprogram till byggbranschens säkerhetspark 
samt att utveckla säkerhetskulturen inom den svenska byggbranschen [21]. Kunskaps-
sammanställningen ”Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen [7] sammanfattar svenska och 
utländska studier om säkerhetsarbete inom byggbranschen och har flera intressanta konklusioner. 
Vad gäller förhållandena i en svensk kontext dras slutsatsen att Bas-P:s uppgifter och ansvars-
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område behöver bli tydligare. Samtidigt påpekar forskarna att det behövs mer forskning om 
byggherrens och projektörernas roll i arbetsmiljöarbetet. En annan viktig slutsats från rapporten är 
att säkerhetsarbete är lönsamt då alla studier uppvisar någon form av positiv effekt. I några studier 
visas att nyttan med arbetsmiljösatsningar överträffar kostnaderna med relationen 3:1, alltså att de 
inledande extrakostnaderna intjänas trefalt. 

IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) har drivit flera forskningsprojekt riktade mot byggindustrin, bl.a. 
om damm och damm reducerande åtgärder på byggarbetsplatser [22]. IVL har även pågående 
forsknings- och utvecklingsprojekt om referensmätning av kvarts på byggarbetsplatser.   

3.2 Byggarbetsmiljösamordnare 
Trots att rollen som Bas-P/U har funnits i mer än 10 år, är forskningen om dem fortfarande 
begränsad. I Sverige har bl.a. Almén och Larsson studerat Bas-P och deras arbete [23]. Studien 
genomfördes år 2010 och det var 42 respondenter som utförde Bas-P-uppdrag som deltog i studien 
och besvarade frågor om kompetens, risker i projekt samt förebyggande åtgärder. Konklusionen 
från studien visade att hälsa och säkerhet var lågt prioriterat under planering- och projekterings-
fasen med förklaringen att det är entreprenörens ansvar att hanteras dessa frågor under utförande-
fasen. Resultat från studien visade att det fanns en stor variation vad gäller Bas-P:s kompetens där 
majoriteten hade gymnasiekompetens och drygt 30% hade examen från en högre utbildningsnivå 
(magister- eller kandidatexamen). Det var även stor variation vad gäller erfarenheter från olika 
faser i projekt, planering, projektering och utförandet. Majoriteten av respondenterna hade också 
en eller flera roller utöver Bas-rollen. Studien påvisade att risker kopplat till arbete på höjd, arbets-
belastning och exponering av kemikalier sällan hanterades (dvs framtagning av åtgärder för att 
reducera eller eliminera risken) under P-fasen. Den vanligaste designåtgärden var att minska 
byggmaterialets vikt med hänsyn till yrkesarbetarnas arbetsbelastning. Studien identifierade också 
en varierande ambition i rollen med mer eller mindre passiva och aktiva Bas-P. I ett tiotal projekt 
hade Bas-P inga tilldelade arbetsuppgifter, dvs en passiv Bas-P. I drygt tiotalet andra projekt ansåg 
respondenterna att de hade en aktiv roll som Bas-P. Vidare menade respondenterna att det krävs 
att Bas-P har kunskaper om byggmetoder och erfarenheter från byggarbetsplatser samt är delaktig 
under P-fasen för att kunna bidra till en god och säker arbetsmiljö. I det fall Bas-P hade flera roller, 
ökade även Bas-P:s påverkansmöjligheter vid beslut under P-fasen. Att övriga aktörer i projektet 
har kunskap om arbetsmiljö och säkerhet och att de kommunicerar med varandra konstaterades 
också vara viktigt för Bas-P/U-rollen [23]. 

En spansk studie [24] har tagit fram ett förslag på hur man kan förbättra arbetsmiljön i bygg-
branschen med stöd av byggarbetsmiljösamordnare. För att kunna utföra effektivt byggarbets-
miljösamordningsarbete är det viktigt att individen i fråga är lämplig och har teknisk kompetens 
samt kompetens inom aktuell lagstiftning. Studien har identifierat tretton kompetenser varav tre 
påverkar möjligheten att skapa säkra och effektiva projekt, det vill säga att byggarbetsmiljö-
samordnaren ska kunna kommunicera, förhandla och vara engagerad i projektet. Dessa kompetenser 
måste även synliggöras i det dagliga arbetet genom att byggarbetsmiljösamordnaren besöker 
arbetsplatsen, samordnar arbetet utifrån hälso- och säkerhetsperspektiv och för dialoger med olika 
aktörer. Studien föreslår även högskoleutbildning för byggarbetsmiljösamordnare. 

Som en förstudie inför ett eventuellt revideringsarbete av AFS 1999:3 genomförde Arbetsmiljö-
verket en användarundersökning som omfattade ca 400 intervjuer med byggherrar, entreprenörer, 
underentreprenörer och projektörer [25]. Av dessa hade ca 40 personer rollen som handläggare 
Bas-P och ca 60 personer rollen som handläggare Bas-U.  



 Rapport C 663  Tio år med byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U – möjligheter och hinder för god 
arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser 

 

21 

I intervjuerna framkom att arbetsmiljöarbetet hade förbättrats sedan reglerna infördes men att det 
fanns förbättringspotential. Gällande Bas-P och Bas-U framkom följande: 

• Relativt många ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna. 
Projektörer var de som i högst grad själva upplevde att de behövde mer kunskaper. Bas-U 
upplevde i större utsträckning än Bas-P att de hade tillräckliga kunskaper, och att andra 
inte hade det.  

• Bas-U upplevde i högre grad än Bas-P att reglerna om arbetsmiljöansvar är tydliga. 
• Entreprenörerna upplevde att arbetsmiljöarbetet fungerade bättre i byggskedet än i 

planerings- och projekteringsskedet. 
• Entreprenörer och Bas-U upplevde i lägre grad än byggherrar, projektörer och Bas-P att 

arbetsmiljön uppmärksammades på ett bra sätt i tidiga skeden. 
• Överlämningen av arbetsmiljöplanen från Bas-P till Bas-U ansågs behöva bli bättre, vilket 

framkom särskilt av de som hade rollen som handläggare Bas-U. 
• Byggherren avtalade ofta bort sitt arbetsmiljöansvar till en uppdragstagare.  
• Fortsatt beteende- och attitydförändring krävdes i branschen för att minska olycksfallen 

och ohälsan. 

I en dansk studie [26] studerades vilka egenskaper en byggarbetsmiljösamordnare ska inneha för 
att kunna utföra en god arbetsmiljösamordning inom byggprojekt. Studien har identifierat sex 
kompetenser som inte har hanterats i tidigare studier. Dessa egenskaper är förmågan att arbeta 
systematiskt, ha ett helikopterperspektiv, vara innovativ, uthållig, vara noggrann och social. 

3.3 Samordning och projektledning 
Vad är samordning inom ett byggprojekt? 
Forskarna Jha och Iver från Indian Institute of Technology Delhi gör denna definition [27]: 
Förena, harmonisera och integrera olika intressenter som är involverade i en bransch med flera 
mål. I arbetsmiljölagen (3 kap. 7 e §) finns det krav på att arbetsmiljöfrågor ska samordnas på ett 
gemensamt arbetsställe med flera arbetsgivare och (3 kap. 7 g §) att detta ansvar ligger på varje 
enskild organisation som driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, där målet är att 
förebygga risker för ohälsa och olycksfall. 

Enligt Szymberski så finns de största påverkansmöjligheterna för en god och säker arbetsmiljö i 
början av byggprojektet [28]. Ju längre byggprojektet fortskrider, desto mindre blir möjligheterna 
att påverka arbetsmiljön och säkra ekonomiska resurser för att kunna vidta åtgärder som säker-
ställer en god och säker byggarbetsplats. 

Enligt finns det sju vedertagna processer kopplat till verksamhetsledning [27]; 1) ställa prognoser, 
2) planera, 3) organisera, 4) samordna, 5) motivera, 6) kontrollera och 7) kommunicera. Av dessa 
sju processer finns det tre kritiska funktioner inom byggprocessen; design, konstruktion och 
samordning. En aktiv samordning kan minimera, förutse och avhjälpa problem som orsakats av 
ledtider kopplat till design och konstruktion, tillgänglig material, arbetskraft och tillgänglig 
utrustning.  

Vad för slags aktiviteter behövs för att utföra en god samordning och ett lyckat byggprojekt? I 
Jha och Ivers studie om samordning i byggprojekt som genomfördes i Indien [27], presenteras en 
lista med 20 viktiga dagliga aktiviteter inom samordning som har en giltighet i en global kontext, 
varav de sex första identifierades som extra betydelsefulla för samordning. Dessa aktiviteter ansågs 
kunna användas som grund för att utvärdera delmålsuppfyllelse under byggprojektets gång men 
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också till att identifiera samordningsproblem och formulera strategier med syfte att förbättra 
samordningen. Nedan redovisas studiens sex första samordningsaktiviteter som är kopplat till P-
fasen:  

1. Bedöma de optimala resurskraven i projektet. 
2. Skapa avtal med alla berörda parter om detaljerade konstruktionsmetoder. 
3. Ta fram en kvalitetsplan i enlighet med kontraktsspecifikation för projektet. 
4. Vid påträffade fel eller skada under utförandet ska det finnas en framtagen plan med 

korrigerande arbetsmetoder och åtgärdsprogram. 
5. Skapa en laganda bland alla projektdeltagare och ta emot konstruktiv input från 

deltagarna. 
6. Organisera obligatoriska insatser i tid inför utförandet, t.ex. ritningar, specifikationer och 

tekniska detaljer. 

Samordningsaktivitet nummer 1 och 2 anses som mest betydelsefulla för att utföra ständiga 
förbättringar inom samordningen [27].   

Allmänna principer för att förebygga ohälsa och olycksfall: Enligt en beskrivning av Dias [29] 
finns det nio allmänna principer som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall samt ökar 
säkerheten och som kan vara användbara under planering/ projektering samt utförandet av 
byggprojekt se figur 1. Dessa grundprinciper finns även i EU-direktivet (89/391/EEG) och riktar sig 
till byggherren, Bas-P och Bas-U vad gäller deras uppgifter och ansvar. 

 

Figur 1. Sammanfattning över de nio principerna för att förebygga ohälsa och olycksfall samt öka 
säkerheten på byggarbetsplatsen [29]. 

Dessa nio principer är följande: 

1. Undvika risker och planering (samordning och tid): Undvika arbete på höjd eller på 
byggnadsställningar. Samordning av olika verksamheters arbeten i tid och i rum. 
Bedömning av lämplig tidsåtgång för utförandet av olika arbetsuppgifter. 

2. Utvärdera risker som ej kan undvikas: Syftet är att kunna korrigera brister som kan 
påverka arbetstagarens säkerhet och hälsa genom att ta fram en planering för att kunna 
kontrollera, inspektera och övervaka risker som inte kan undvikas. Ta fram en teknisk 
underhållsplanering inklusive regelbundna kontroller av olika slags installationer och 
utrustningar. 
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3. Hantera risker vid källan: Syftet är att begränsa, reducera, eliminera eller neutralisera 
risken vid källan. Det kan gälla arbetsmiljöfaktorer som buller, värme, kyla, avgaser och 
vibrationer i samband med val av utrustning och arbetsmetoder. 

4. Individuell anpassning av arbetet: Syftet är att förebygga skador genom att anpassa 
arbetsplatsen utifrån val av arbetsutrustning, arbetsmetoder och planerad arbetstakt. 
Dessutom utföra riskbedömningar, förebygga tidspress genom att fördela tillräcklig tid för 
att utföra arbetsmomentet samt utföra regelbundna hälsokontroller. 

5. Anpassa arbetet till den tekniska utvecklingen: Använda certifierad och godkänd 
utrustning. Ta fram arbetssätt för att organisera relevanta och uppdaterade regler, 
standarder samt tekniska dokument. 

6. Ersätta det farliga mot icke-farligt eller mindre farlig: Det kan gälla val kemiska 
produkter och material samt planering av ytor för lagring av material eller ämnen som är 
speciellt farliga för människor och miljö. Detta inkluderar även logistikplanering vad gäller 
hantering av avfall. 

7. Policy för säkerhet och hälsa: En formell policy för säkerhet och hälsa som hanterar olika 
arbetsmiljöaspekter som till exempel teknologi, arbetsorganisation, arbetsvillkor och 
sociala relationer. Syftet är att säkerställa samarbetet och samspelet mellan olika arbets-
givare och aktörer som är verksamma på och kring det gemensamma arbetsstället. Varje 
entreprenör har kunskap om policyn vilket underlättar beslutsfattande kring val av arbets-
stationer, arbetsområden, rutiner för in och ut passage och styrningsmönster av arbets-
utrustning till exempel kranar, materialhantering samt ordning- och reda på byggarbets-
platsen. Detta måste också följas upp via regelbundna kontroller och inspektioner. 

8. Prioritera de kollektiva skyddsåtgärderna över de individuella skyddsåtgärderna: 
Prioritering av i första hand det kollektiva skyddet för alla som vistas på arbetsområdet, 
exempelvis fallskydd som till exempel säkerhetsnät och skyddsräcken. Om detta inte är 
tillräckligt, inför personlig skyddsutrustning som till exempel fallsele och annan 
obligatorisk skyddsutrustning. 

9. Lämpliga instruktioner för arbetstagarna: Instruktionerna måste vara enkla med den 
information som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Val av kommunikationssätt, 
visuell via text eller i bild och/eller audiell kommunikation, samt val av språk. Fokus bör 
vara moderspråk hos arbetstagarna som är verksamma på byggarbetsplatsen. Forum för 
dialog om hälsa och säkerhet, till exempel regelbundna möten. 

3.4 Arbetsmiljöarbete i andra branscher 
IVL har utfört flera forskningsprojekt om arbetsmiljöarbetet i olika typer av komplexa 
organisationer, bland annat om säkerhetskultur och nollvision för olyckor och ohälsa inom 
basindustri [30]. I ett forskningsprojekt om entreprenörsäkerhet undersöktes vilka hinder och 
möjligheter som finns för effektivt arbetsmiljöarbete där samordning behövs för entreprenörer 
inom stål, pappers- och massa och gruvindustri [31]. De faktorer/brister som visade sig vara av stor 
betydelse för de olyckor som drabbar entreprenörer inom nämnda industrier var a) bristande 
arbetsmiljökunskap, b) hur arbetet med identifiering av risker och åtgärder organiseras och utförs, 
c) huruvida tillsynsarbete inkluderar uppföljning och feedback eller ej. I figur 2 nedan presenteras 
en modell över de faktorer som har betydelse för entreprenörens arbetsmiljö där samordning 
behövs. 
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Figur 2. En modell som illustrerar vilka komponenter som behöver ingå i ett effektivt förebyggande 
arbetsmiljöarbete där samordning krävs [31]. 

3.5 Krav på byggarbetsmiljösamordnare i de nordiska 
länderna 

Nordiska ministerrådet har i en rapport från projektet Building safely - enhanced education for safety 
and health construction co-ordinators in the Nordic countries, 2017 [32] beskrivit lagstiftning gällande 
byggarbetsmiljösamordning i de nordiska länderna med fokus på kvalifikationer och utbildnings-
krav. Rapporten innehåller även en sammanställning av goda exempel inom arbetsmiljö-
samordning. I Danmark finns sedan flera år tillbaka reglering på vad för slags utbildningsnivå en 
byggarbetsmiljösamordnare ska ha utifrån projektets storlek och komplexitet (litet, mellan eller 
stor). 

I Danmark ställs det krav på att byggarbetsmiljösamordnare ska ha 37 timmars godkänd Bas-
utbildning (att jämföras med Arbetsmiljöverkets rekommendation om 48 timmars Bas-utbildning) 
vid större byggprojekt. Vidare krävs att utbildningen har ett uttalat syfte och innehåll. Målet är att 
säkerställa att byggarbetsmilösamordnaren erhåller expertkunskaper om byggbranschen, om 
arbetsmiljö samt om olika aktörer som förekommer på en byggarbetsplats. Dessutom ställs det 
krav på att byggarbetsmiljösamordnaren har praktisk erfarenhet av ledarskap från byggindustrin. 
Leverantören av Bas-utbildningen måste vara godkänd av den danska arbetsmiljömyndigheten. 
Myndigheten kvalitetssäkrar utbildningen genom att granska utvärdering och feedback från 
deltagarna i Bas-utbildningar. 

I Sverige finns det inget krav på att leverantörer av Bas-utbildningar måste vara godkända. Dock 
finns en frivillig certifiering för byggarbetsmiljösamordnare i Sverige. I Finland ställs det krav på 
att byggherren ska säkerställa att byggarbetsmiljösamordnaren har tillräckliga befogenheter för att 
kunna utföra sitt uppdrag. I Norge ställs det krav om att byggherren måste undersöka potentiella 
intressekonflikter i det fall byggarbetsmiljösamordnaren har fler roller. Dessutom rekommenderas 
det inte i den norska lagstiftningen att en huvudentreprenör utses till byggarbetsmiljösamordnare. 
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I de flesta nordiska länderna finns ett utbyggt nätverk för byggarbetsmiljösamordnare som ger 
möjlighet till stöd och erfarenhetsutbyte. 
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4 Metoder och urval 
Flera olika metoder använts för datainsamlingen i detta projekt. Som grund i projektet 
genomfördes en litteraturstudie omfattande relevant forskning och grå litteratur såväl som 
lagstiftning. Denna redogjordes för i rapportens inledning och bakgrund. Vidare har vi använt oss 
av en enkät och tillämpat intervjubaserad metodik för att inhämta information inom detta projekt. 
Vårt tillvägagångssätt beskrivs mer ingående i denna metod-del av rapporten. Följande har 
genomförts: 

1. Utformat en digital enkät riktad till de som arbetar i rollerna som Bas-P och Bas-U. Enkäten 
innehöll åtta frågeområden och frågorna var mestadels flervalsalternativ. En del frågor 
hade öppna svarstextalternativ. 

2. Analyserat enkätsvaren med både kvantitativt och kvalitativ metod. 
3. Utfört screeningintervjuer med 20 personer för att undersöka om deras respektive 

arbetsmetoder, arbetsplats och företag utgör goda exempel inom byggbranschen (Detta har 
legat till grund för urval till djupintervjuer).  

4. I samband med screeningintervjuerna efterfrågades olika dokument så som styrande-, 
rutin- och instruktionsdokument med mera, som respondenterna använder i sitt arbete 
(dessa har legat till grund för utformning av intervjuguide samt för förståelsen av 
arbetssätt).  

5. Utformat intervjuguide för rollerna Bas-P, Bas-U och övriga aktörer (byggherre/beställare, 
skyddsombud, ansvarig för inköp, arbetsmiljöingenjör med flera), i syfte att förstå hur 
dessa aktörer påverkar förutsättningarna för Bas-P och Bas-U. 

6. Genomfört semistrukturerade djupintervjuer med 28 personer med olika befattningar som 
på olika sätt har kopplingar till Bas-P och Bas-U rollerna (på grund av Covid-19-pandemin 
ändrades de ursprungliga planerna på att genomföra platsbesök på byggarbetsplatserna i 
samband med intervjuerna och därmed kunde endast ett arbetsplatsbesök genomföras). 
Syftet var att undersöka hur dessa personer påverka förutsättningarna för Bas P/U och i 
förlängningen förutsättningarna att uppnå en god och säker byggarbetsplats. De 28 
intervjuade personerna arbetade eller anlitades som konsulter på sammanlagt sex olika 
företag. 

7. Intervjuerna spelades in och skrevs ut (transkribering av ljudfiler) och sammanfattningar 
gjordes av samtliga intervjuer. 

8. Genomfört en kvalitativ innehållsanalys uppdelat på olika ämnesområden: i) bidrag till 
förutsättningar som möjliggör och underlättar, ii) hinder som försvårar detsamma, samt iii) 
förbättringsförslag för en god arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser. 
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4.1 Enkätundersökning 

 

Figur 3. Schematisk illustration av de olika delarna i den enkätundersökning som genomförts för 
datainsamling samt urval av respondenter inom projektet. 

Frågor till en enkätundersökning riktad till byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering respektive utförandet togs fram i samarbete med projektets referensgrupp samt en 
konsult. Detta resulterade i ett digitalt enkätformulär (byggt på plattformen APSIS PRO) med åtta 
frågeområden (avsnitt A – H) som omfattade totalt 79 frågor och påståenden (se bilaga 1, enkät-
formulär). En översikt av enkätens disposition och olika svarsalternativ ges i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Övergripande disposition av den enkät som användes för datainsamling inom projektet. Enkäten 
omfattade 8 frågeområden (A-H) med olika möjligheter att lämna svar på totalt 79 frågor. 

Frågeområde Primärt svarsalternativ Kompletterande 
svar 

A. Om dig flervalsalternativ  fritext 
B. Din kompetens och utbildning värdering av 

påståenden, skattning 
av sin uppfattning 
enligt 6-gradig skala 
 

0. Ej aktuellt 
1. I stort sett aldrig 
2. – 
3. Varken eller 
4. – 
5. I stort sett alltid 

fritext 
C. Byggarbetsplatsen 
D. Mitt vardagliga arbete 
E. Kommunikation och 

överlämning 
F. Arbetsmiljöplan 
G. Ett aktuellt byggprojekt flervalsalternativ  fritext 
H. Möjligheter och hinder fritextfält  fritext 

 
Enkäten testades först på en mindre grupp om 10 personer för att bland annat kontrollera 
formuleringar och begrepp. Det tog uppskattningsvis 20 minuter att svara på enkäten. Efter mindre 
justeringar distribuerades enkäten i form av en digital enkätlänk via e-post till uppskattningsvis 
700 respondenter. Dessa respondenter hade identifierats genom referensgruppens kontaktnät. Tre 
påminnelsemejl skickades ut till respondenterna under en period av en månad.  
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Det inkom 325 enkätsvar (tre e-post med påminnelser skickades även ut). Analysen av enkätsvaren 
utfördes i Excel och när det gäller fritextsvar för ”möjligheter och hinder” genomfördes ordmolns-
analys i NVIVO. Bland respondenterna lämnade 130 personer sitt medgivande för att fortsatt 
deltaga i projektet och lämnade därmed även sina kontaktuppgifter. 

Bland de 130 personer som i enkätundersökningen uppgett intresse för fortsatt deltagande i 
projektet gjordes ett urval utifrån det svar som respondenterna lämnat på fritextfrågan om vilka 
möjligheter samt vilka hinder och svårigheter dem upplever sig ha i respektive roll som Bas-P och 
Bas-U. För att ingå i selekteringen krävdes ett utförligt svar om både förutsättningar/möjligheter 
och hinder/svårigheter. I det slutliga urvalet balanserades fördelningen av respondenter med 
avseende på kön, Bas-P, Bas-U, och representation av olika företag, i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Urvalet resulterade i sammanlagt 50 personer som fick förfrågan om att delta i en screening-
intervju. Dessa kontaktades via e-post med information om intervjun och kunde genom denna 
kontakt ange en passande tid för telefonintervju.  

4.2 Screeningintervjuer 
Screeningintervju genomfördes i syfte att undersöka om respondenternas respektive arbets-
metoder, arbetsplats och företag kunde anses utgöra ett ”gott exempel” inom byggbranschen. 
Screeningintervjun omfattade endast ett fåtal frågor och genomfördes som komplement till 
enkätstudien. Samtliga respondenter hade erfarenhet av rollen som Bas-P och/eller Bas-U. 
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Figur 4. Översiktlig beskrivning av urval och genomförandet av screeningintervjuer. Förfrågan om 
deltagande skickades via mejl till 50 potentiella respondenter från enkätstudien som identifierats genom 
en ytterligare urvalsprocess. Av dessa medverkade totalt 20 personer i screeningintervju per telefon. 
Samtliga respondenter hade Bas-P eller Bas-U roll. 

Utifrån förfrågan via e-post till 50 respondenter som hade deltagit i enkätundersökningen var det 
20 personer som tackade ja till att delta i en telefonintervju. Telefonintervjuerna genomfördes som 
en strukturerad intervju med tre teman; a) Om verksamheten, b) Om arbetsmiljöorganisationen och 
c) Om respondentens uppdrag i Bas-rollen (se frågor i bilaga 2, screeningintervju). Respondentens 
svar antecknades löpande under intervjun, sammanfattades och låg till grund för vidare arbete 
inom projektet. Telefonintervjuerna varade mellan 30 minuter upp emot en timme. Intervjun 
avslutades med ny förfrågan om respondenten var intresserad att medverka i projektets 
fortsättning. De 20 personerna som intervjuats tackade ja för fortsatt medverkan.  

Bland dessa gjordes ett urval utifrån en prioriteringsordning för att uppnå en variation i 
representation av både Bas-P och Bas-U från olika företag. Urvalet balanserades därefter i största 
möjliga mån med avseende på kön och erfarenhetslängd i branschen. Detta resulterade i tio 
kontaktpersoner som vi gick vidare med. Dessa kontaktades både via telefon och e-post för att 
boka tid för platsbesök, med möjlighet att delta under någon mötesform (exempelvis på en 
skyddsrond eller där arbetsmiljöfrågor diskuteras) och för att genomföra djupintervjuer med flera 
personer i organisationen samtidigt. 

4.3 Djupintervjuer 
Djupintervjuer genomfördes inom projektet i syfte att undersöka växelverkan mellan Bas-P och 
Bas-U rollerna och övriga aktörer med inflytande över arbetsställets arbetsmiljö och säkerhet. Med 
andra ord förutsättningar som möjliggör/underlättar samt hindrar/försvårar Bas-P/U arbetet. 
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Figur 5. Beskrivning av urvalet av de tio kontaktpersonerna som tackade ja för fortsatt medverkan i 
studien, samt övriga respondenter (övriga aktörer) som valdes ut av dessa kontaktpersoner i respektive 
företag/projektorganisation Totalt 28 respondenter medverkade i djupintervjuer.  

Intervjuguider togs fram för Bas-P (bilaga 3), Bas-U (bilaga 4) och övriga aktörer (bilaga 5). 
Intervjufrågorna till Bas-P och Bas-U likväl som frågorna till övriga aktörer fokuserade specifikt på: 
1) bakgrund 2) arbetsbeskrivning, 3) förutsättningar för Bas-arbete, 4) kommunikation, 5) 
överlämning, 6) dokumentation och 7) förbättringsförslag.  

Av de tio kontaktpersonerna som uppfyllde urvalskriterierna för platsbesök och djupintervjuer, 
var det sammanlagt sex personer (kontaktperson) från olika företag som ville medverka i 
projektets fortsättning och som kunde (initialt) ta emot (studie)besök på arbetsplatsen. Dessa 
kontaktpersoner valde i sin tur ut övriga deltagare till djupintervju som antingen var anställd i 
samma företag eller anställd i ett annat företag, till exempel konsult eller underentreprenör. På 
grund av Covid-19-pandemin ändrades dock förutsättningarna för besök på byggarbetsplatserna 
och därför kunde bara en arbetsplats besökas. Kontakterna och djupintervjuerna med de andra 
respondenterna hanterades digitalt (Teams). Tabell 2 nedan redovisar vad för roll kontaktpersonen 
hade i studien samt övriga deltagares roller i studien. 

Tabell 2. Sammanfattar de respondenter som har deltagit på djupintervjuerna (totalt 28 intervjuer) och 
beskriver deras huvudsakliga roll och uppdrag. Via urvalsprocessen (enkätundersökning, screening-
intervju samt de som hade möjlighet och ville medverka) identifierades sex kontaktpersoner från sex 
företag som i sin tur identifierade och valde ut övriga respondenter (22 personer) med olika befattningar 
(åtta Bas-P, fem Bas-U och nio övriga aktörer). 

Företag Kontaktperson  Övriga intervjuade Antal 
intervjuer Bas-P Bas-U Övriga aktörer 

1 Bas-P/chef 4 Bas-P - Skyddsombud 6 
2 Bas-U/platschef 1 Bas-P 1 Bas-U Skyddsombud och 

lagbas/snickare 
5 

3 Bas-U - 1 Bas-U/ 
arbetsledare 

Entreprenadingenjör, 
lagbas/arbetsledare 
och 
arbetsmiljöspecialist 

5 

4 Bas-U/platschef Bas-P/chef 2 Bas-
U/platschef 

Arbetsmiljöingenjör 
och inköpschef 

6 
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5 Bas-U/platschef Bas-P - - 2 
6 Arbetsmiljöansvarig Bas-P Bas-U Utbildning- och 

säkerhetsansvarig. 
4 

Summa: 6 kontaktpersoner 8 Bas-P 5 Bas-U 9 övriga aktörer 28 totalt 

 

Totalt genomfördes 28 semistrukturerade djupintervjuer med Bas P/U (n=6 kontaktpersoner från 6 
olika företag) samt andra personer med olika befattningar (n=22 identifierade via kontaktperson). 
Intervjuerna genomfördes digitalt via Teams (någon enstaka genomfördes på telefon och fyra 
intervjuer genomfördes i samband med ett platsbesök). Intervjuerna tog mellan 45 minuter till en 
timme (om respondenterna hade möjlighet och ville så kunde intervjun överskrida den uppsatta 
tidsramen).  

Djupintervjuerna genomfördes av samma två personer och inleddes med en kort information om 
projektets ramar och plan, en presentation av de två intervjuarna och om intervjustrukturen. 
Personen som blev intervjuad fick därefter möjlighet att ställa frågor. Vidare lämnades information 
om att respondenten när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Intervjufrågorna ställdes som 
semistrukturerade öppna frågor och spelades in med hjälp av en MP3-spelare (efter medgivande 
från respondenten). Deltagarna anonymiserades, ljudfilerna transkriberades (skrevs ut) och 
sammanfattades utefter en struktur med fem rubriker:  

1. Sammanfattning/bakgrund 
2. Hinder och svårigheter 
3. Möjligheter att påverka 
4. Överlämning- samordning Bas-P till Bas-U 
5. Förbättringsförslag.  

Sammanfattningarna kontrollästes samt kompletterades av de två personer som utfört 
intervjuerna. De strukturerade intervjusammanfattningarna utgjorde underlag till en innehålls-
analys som identifierade och kategoriserade återkommande teman i samtliga intervjuer.  

Innehållsanalysen utfördes av tre personer, de två som har utfört och sammanfattat intervjuerna 
samt en konsult (medverkat vid framtagning av enkät). Innehållsanalysen gjordes i flera steg: 

1. grov sortering på temaområden för Bas-P, Bas-U och övriga aktörer,  
2. uppdelning av temaområdena utifrån om de är förutsättningar som bidrar /möjliggör eller 

hindrar/försvårar för respektive Bas-P, Bas-U,  
3.  Bas-P, Bas-U och övriga aktörers förbättringsförslag på respektive temaområde och  
4. kontrolläsning och komplettering vid behov på samtliga temaområden. 

4.4 Företagen 
Sex olika företag (både bygg- och konsultföretag) representeras i projektet genom att olika 
personer med olika roller och befattningar har intervjuats. Företagen är väl etablerade, 
förhållandevis stora företag med verksamhet i Sverige. Alla sex företagen utför byggprojekt som 
byggherre, huvudentreprenör och underentreprenör med olika entreprenadsavtalsformer. 
Verksamheten hos företagen omfattar alltifrån att bygga lägenheter, sjukhus, skolor till 
anläggningsprojekt och komplexa infrastrukturprojekt, både för privata och offentliga byggherrar.  
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5 Resultat av enkätundersökningen 
Totalt 325 svar lämnades på den enkät som skickades ut för datainsamling inom projektet. 22 
respondenter exkluderades automatiskt ur undersökningen på grund av att de saknade 
erfarenheter av att arbeta som Bas och därmed inte kunde gå vidare och besvara enkäten. 
Återstoden av de 303 respondenter som hade Bas-erfarenheter och som svarade på 
enkätundersökningen fördelade sig inom Bas P/U rollen enligt följande: Bas-P 17% (n=50), Bas-U 
71% (n=216) och en kombination av båda rollerna Bas-P/U 12% (n=37).  

Analys och resultat från enkäten redovisas vidare för respektive roll, Bas-P, Bas-U och erfarenhet 
från båda rollerna vilket benämns Bas P/U. Strukturen följer enkätens åtta olika delar A – H.  

5.1 Om dig, kompetens och utbildning (A och B) 
I enkätens första avsnitt ”Om dig” (A) fick respondenterna svara på frågor och ta ställning i 
påståenden om sina Bas-erfarenheter, bland annat storlek på projekt (antal projektörer eller 
företag), erfarenhet från att arbeta i andra roller, Bas-utbildningar och arbetsmiljöutbildningar, 
längd på utbildning. Det fanns möjlighet för respondenterna att svara i fritext om flersvars-
alternativet inte passade.  

Vad gäller respondenternas erfarenheter av storlek på projekt, var det vanligaste svarsalternativet 
att Bas-P har styrt och samordnat 6–10 projektörer (52%) och Bas-U har styrt och samordnat 6–10 
företag (42%). På frågan om respondenterna innehar eller har haft andra roller utöver Bas-rollen, 
svarade närmare 90% av respondenterna att de har eller haft andra roller (Bas-P (96%), Bas-U (81%) 
och Bas-P/U (92%), se tabell 4.   

Tabell 3. Andra roller utöver Bas-rollen som respondenten innehar eller har haft och redovisas i fallande 
ordning i respektive kolumn 

Bas-P (48 personer) Bas-U (176 personer) Bas-P/U (37 personer) 
• Projekteringsledare 
• Projektledare åt byggherre 
• Projektör 

• Arbetsledare 
• Platschef 
• Byggnads- eller anläggningsarbetare 

• Platschef 
• Arbetsledare 
• Projekteringsledare 
• Projektledare åt byggherre 

På frågan om respondenterna har erbjudits och gått någon Bas-utbildning, svarade över 90% av 
respondenterna att de har gått en Bas-utbildning. Av Bas-P och Bas-U respondenterna svarade sex 
procent att de inte gått någon Bas-utbildning, medan rollen Bas-P/U svarade alla respondenterna 
att dem har erbjudits och gått en Bas-utbildning. Längden på de Bas-utbildningar respondenterna 
hade erbjudits och gått, skattades i hög utsträckning till mellan en och tre dagar av respondenterna 
(se figur 6). Drygt 70% av respondenterna har gått en till två dagars Bas-utbildning. Endast 8% av 
respondenterna har gått eller erbjudits en Bas-P eller en Bas-U utbildning som är på fyra eller flera 
utbildningsdagar.  
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Figur 6. Respondenternas skattning av längd för utbildning för Bas-U respektive Bas-P. Upp till tre dagars 
utbildning var det vanligaste svaret. Endast 8% av respondenterna har erbjudits eller gått en Bas-
utbildning som varit längre än fyradagar. 
 

Respondenterna fick svara på om de även har erbjudits eller gått andra arbetsmiljöutbildningar 
utöver Bas-utbildning. Det var 68% av Bas-P som har erbjudits eller gått någon annan arbetsmiljö-
utbildning och drygt 90% av respondenterna som är Bas-U och Bas-P/U har erbjudits eller gått 
andra arbetsmiljöutbildningar utöver Bas-utbildning (exempelvis Bättre arbetsmiljö grund, BAM). 

Under avsnitt B ”Din kompetens och utbildning” fick respondenterna möjlighet att själv skatta 
påståenden om sin kompetens och om innehållet och upplevelsen av sin senaste Bas-utbildning, se 
tabell 1 i bilaga 6. Skillnaderna i svaren på ovannämnda frågor mellan Bas-P, Bas-U och Bas-P/U är 
inte signifikanta men det finns en antydan om att Bas-U och Bas-P/U skattar sin utbildning och 
kompetens något högre än Bas-P. Vidare instämmer Bas-U och Bas-P/U instämmer i något högre 
än Bas-P i att utbildningens innehåll är adekvat för deras roll. Trots dessa skillnader, kan det 
generellt sägas att Bas-P, Bas-U och Bas-P/U anser sig ha tillräcklig kompetens, att erhållen 
utbildning överensstämt med de egna förväntningarna och att utbildningens innehåll givit 
teoretiska kunskaper och andra färdigheter av relevans för rollen.  

I fritext kunde respondenterna svara på vad de saknade eller önskade mer av på utbildningarna 
riktade till Bas-P och Bas-U. Svaren går att sammanfatta i tre huvudområden: 

1) Praktiska exempel på hur man kan identifiera och hantera arbetsmiljörisker för olika faser i 
projekt. Fler övningar och mer diskussioner med exempel från verkligheten om vad som gick fel, 
hur man kan arbeta förebyggande, hur det kan göras i praktiken  

2) Tydligare beskrivning av rollernas respektive ansvar. Konkretisering om vad rollerna innebär 
och vilka arbetsuppgifter som ingår (arbetssätt och mallar) och om dialogen mellan Bas-P och Bas-
U, tydliggörande kring ansvarsfördelning samt befogenheter mellan byggherre, Bas-P, projektörer 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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och Bas-U, genomgång av förslag på praktiska arbetsmoment (hur arbete kan utföras i 
verkligheten).  

3) Återkommande utbildning. Repetitionsutbildning som även inkluderar information om 
uppdatering/revidering av lagstiftning/regelverk, bidrar till bättre balans mellan teori och praktik, 
viktigt att utbildningslängden är tillräcklig och att innehållet är relevant och håller en hög kvalitet. 

5.2 Byggarbetsplatsen (C) 
I avsnitt C ”Om byggarbetsplatsen” fick respondenterna ta ställning till påståenden om risker, 
säkerhetskultur, regler, språk, rutiner, tider, samordning, arbetsmiljöansvar, och kunskaper. I 
tabell 2 i bilaga 6 redovisas Bas-respondentens självskattning av dessa totalt 16 påståenden på en 
skala från 0 till 5.  

Resultaten påvisar att Bas-U rollen bidrar mer till att minska risker för ohälsa och olyckor 
(medelvärde: 4,5), jämfört med Bas-P rollen (medelvärde: 3,5). Det är Bas-U respondenterna som 
skattar ett lägre resultat för Bas-P rollen. Vidare anser respondenterna att Bas-rollen utses i god tid 
innan planering och projektering (Bas-P, medelvärde 3,5) och innan produktion (Bas-U, 
medelvärde 4.5). Resultaten visar att respondenterna oavsett sin roll anser att man har en god 
säkerhetskultur och att arbetsmiljön är prioriterad för byggherren såväl som för entreprenörer. 

Samtliga påståenden i detta fall ovan har ett skattat medelvärde ≥3. De områden som generellt 
upplevs mer problematiska (svarsmedelvärde i snitt <3) är att byggtiderna inte räcker till för att 
avsätta tid för planering av arbeten så att ohälsa och olycksfall undviks. Alla respondenter oavsett 
Bas-roll upplever också att projektörer har otillräckliga kunskaper för att förutsäga riskabla 
konstruktioner och produktionsmetoder samt att tid och resurser ofta är otillräckliga hos 
projektören för att handlingar ska vara klara i tid. 

Avslutningsvis framkom av svaren i fritext att tidfördelningen inom projekt underskattas. Vad 
gällde tid för projektering och produktion, kommenterades att starttiden för produktionen är alltid 
fastställd och med det måste projekteringen forceras. Respondenterna ansåg att ansvar och 
kunskapen hos beställaren, byggherre, projektörer brister. Samt att överlämning är bristfällig och 
blir ej klar i tid. 

5.3 Mitt vardagliga arbete (D) 
I avsnitt D handlade frågorna/påståendena om ”Mitt vardagliga arbete”, om resurser, tid, 
uppskattning, befogenheter, återkoppling, arbetsmiljöplan, stöd, samverkan, svårigheter, 
administrativt, praktiskt, kommunikation, samt entreprenörernas riskbedömningar och 
skyddsronder. 

I tabell 3 i bilaga 6 redovisas Bas-respondentens självskattning på 18 påståenden om det vardagliga 
arbetet. Sammanfattningsvis visar resultaten att det med Bas-uppdraget följer goda resurser, 
tillräckliga befogenheter och tillräckligt med tid. Gällande befogenheter (beslutsmandat) är 
svarsmedelvärdet högst för Bas-U (medelvärde 4,5 jämfört med 4,0 för rollerna tillsammans). 
Detsamma gäller Bas-U svar om samverkan med platschef som anses vara mycket god (4,5 jämfört 
med 4,3). Det är vanligt att Bas-U även har rollen som platschef. Generellt är samverkan god 
mellan Bas och byggherre, platschef, skyddsombud och projektörer/byggledning (medel över 3). 
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Man trivs i rollen som Bas, har bra stöd inte minst av arbetsmiljöplanen, och får uppskattning för 
sitt arbete. (Samtliga påståenden i detta fall har ett skattat medelvärde ≥3.) 

Det går att utläsa av resultaten att Bas-arbetet är mer administrativt än praktiskt men att det även 
handlar mycket om kommunikation. 

Från fritextsvar framkommer att respondenterna tycker att aktörernas arbetsmiljöarbete varierar, 
både vad gäller kompetens och hantering av arbetsmiljödokumentation. Brister förekommer vad 
gäller både kvalitet på handlingar och på när handlingarna finns tillgängliga för Bas. 
Respondenterna är medvetna om sitt ansvar och upplever att det finns möjligheter att påverka 
kvaliteten på arbetsmiljöarbetet genom att ställa krav på olika aktörer. Vidare upplever 
respondenterna kommunikationssvårigheter då flera språk kan förekomma på byggarbetsplatsen, 
samt att kulturen skiljer sig vad gäller säkerhetstänket. Då Bas-arbetet upplevs mycket 
administrativt önskar man mer stöd från andra aktörer (exempelvis en arbetsmiljöingenjör eller ett 
nätverk) genom att tydliggöra delegeringar. Riskbedömningar upplevs ibland som en 
pappersprodukt, bristfällig i sitt innehåll, en ”copy paste” produkt och man följer inte det man har 
skrivit i riskbedömningen.  

5.4 Kommunikation och överlämning (E) 
Avsnitt E av enkäten, ”Kommunikation och överlämning”, omfattar sex påståenden om 
interaktionen mellan Bas-P och Bas-U samt tydlighet i kommunikationen dem emellan (tabell 4, 
bilaga 6). Respondenterna fick göra en självskattning på en sex-gradig skala. Respondenterna fick 
också möjlighet i fritext komplettera detta tema. 

På frågorna i avsnittet om hur kommunikation och överlämning upplevs är svarsmedelvärdet på 
alla frågor mellan 3 och 3,6 för alla Bas-rollerna som helhet. Dock finns det indikationer på att 
överlämningen mellan Bas inte fungerar tillfredsställande. Bas-U skattar generellt överlämningen 
mellan Bas-P till Bas-U lägre än vad Bas-P gör. (Svarsmedelvärdet är 2,9 för Bas-U medan Bas-P 
upplever att överlämningen fungerar betydligt bättre, med medelvärde 3,7.) Över lag upplevs 
dock kommunikationen fungera väl men även i detta fall visar resultaten att Bas-P generellt tycker 
allt fungerar lite bättre än Bas-U.  

I fritext framkommer att det som brister är att när överlämningen mellan Bas-rollerna blir en 
”pappersöverlämning”, att arbetsmiljörisker inte har hanterats under planering- och projekterings-
fasen utan lämnas över till produktion för hantering och framtagning av åtgärder, alternativt att 
ingen överlämning sker från Bas-P till Bas-U. Vidare kommenterar respondenterna bland annat om 
det inte har skett en överlämning av arbetsmiljöplan från Bas-P till Bas-U, måste Bas-U ta fram 
egen arbetsmiljöplan. Om en överlämning av arbetsmiljöplan sker saknas ofta förklaringar till hur 
projektörerna har resonerat när de har hanterat arbetsmiljörisker och tagit fram underlag. 
Överlämning mellan Bas-P och Bas-P, dvs fortsätta projekteringsarbetet upplevs som svårt då man 
inte har varit delaktig att ta fram underlag. 

5.5 Arbetsmiljöplan (F) 
I åtta påståenden i avsnitt F av enkäten, ”Arbetsmiljöplan”, avhandlades hur Basrollen arbetar med 
framtagning, relevant information, uppdateringar, överlämning, kompetens, styrningsverktyg, 
kommunikation i relation till arbetsmiljöplanen (tabell 5, bilaga 6). Respondenterna fick göra en 
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självskattning av hur man uppfattade påståendena med hjälp av en sex-gradig skala. 
Respondenterna fick också möjlighet att i fritext komplettera detta tema. 

På frågorna om hur arbetet med arbetsmiljöplan uppfattas, är svarsmedelvärdet i snitt väldigt högt 
(3,9 – 4,3) och man anser generellt att alla Bas-roller upprättar eller är delaktiga i framtagandet av 
arbetsmiljöplan. Vidare upplever man arbetsmiljöplanen som uppdaterad och relevant i 
förhållande till de arbetsmetoder som används. Det enda värde som sticker ut är Bas-Us skattning 
av hur väl överlämningen av arbetsmiljöplan från Bas-P till Bas-U fungerar. Analogt med 
motsvarande påstående i föregående sektion av enkäten, anser Bas-U (medelvärdet 2,90) att det 
fungerar något sämre än vad Bas-P (medelvärde 3,4) tycker. 

I fritextsvar kommenterar respondenterna att syftet med planen är bra, den används som ett 
planeringsverktyg och revideras under projektets framåtskridande. Bas-P förväntar sig arbetsmiljö-
plan-underlag från beställare/byggherre som de sällan får. Entreprenören (Bas-U) som tar emot 
arbetsmiljöplan (i digital eller i pappersformat) från Bas-P anser att planen är bristfällig och måste 
revideras. Det upplevs stundtals svårt att fylla i arbetsmiljöplanen då det är många uppgifter som 
ska hanteras i planen. Detta i sin tur gör att planen inte upplevs som läsvänlig för alla berörda 
inom projektet. Respondenterna upplever en utmaning att kommunicera ut innehållet till alla 
berörda (vanligtvis ska mottagaren signera att de har tagit del av planen, dvs läst den).  Det finns 
dock alternativa metoder, som att kommunicera en sammanfattning av arbetsmiljöplanen vid 
startmöten med underentreprenörer, och tillsammans gå igenom projektplaneringen. Arbets-
beredningar och säkerjobbanalys (SJA) ansågs som relevant dokumentation som riktar sig till 
yrkesarbetare. 
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5.6 Ett aktuellt byggprojekt (G) 
I avsnitt G handlade påståendena om ”Ett aktuellt byggprojekt” och var uppdelade i tre sektioner 
med flervalsalternativ. Påståendena handlade bland annat om aktuellt byggprojekt, antal 
involverade företag (projektörer, entreprenörer och underentreprenörer), uppskattad tid som Bas, 
metoder och andra roller i det aktuella projektet. Påståenden/frågor där svar lämnades i fritext 
handlade om typ av arbetsuppgifter samt för- och nackdelar gällande fler roller i ett byggprojekt. 
Storleken av det aktuella byggprojektet skattades utifrån antalet involverade företag (projektörer, 
entreprenörer och underentreprenörer) med hjälp av fem svarsalternativ: 1–5, 6–10, 11–20, 21–40 
eller fler än 40. 

Resultaten visar att respondenterna har uppdrag i projekt som varierar i storlek och att 28% av Bas-
P, 40% av Bas-U och 41% av Bas-P/U dessutom hade andra roller utöver Bas-uppdraget. Genom 
frågor med fritextsvar följdes detta upp (frågan om dubbla roller fanns under avsnitt A och avsnitt 
G). Bland fördelarna är att respondenten får kännedom och insyn i hela projektet, har besluts-
befogenheter och kan styra/påverka och kontrollera projektet samt upplever ett ägandeskap och har 
ansvar för personliga kontakter och skapar delaktighet och samarbete. Nackdelar med flera roller är 
tidsbrist, hög arbetsbelastning, svårigheter att prioritera risk för intressekonflikter och jäv. 

När respondenterna skattade hur mycket av sin arbetstid de ägnade sig åt Bas-uppdraget. Det 
framkom att de flesta avsätter ungefär 20% av sin arbetstid med basuppdraget. Bland Bas-P (92%) 
och Bas-U (40%) som arbetade 20% av sin arbetstid med sitt uppdrag. Tio procent som arbetar i 
Bas-U rollen skattade att de utförde Bas-uppgifter mer än 90% av sin totala arbetstid. 

På frågan om vilka metoder som Bas-P och Bas-U använder för att samordna olika aktörer (figur 
7), framträder att för Bas-P är möten (77%), riskanalyser (61%) och användandet av checklistor 
(61%) vanligast, medan Bas-U ägnar sig åt skyddsronder (73%), möten (70%), arbetsmiljöplan 
(65%), riskanalyser (62%) och arbetsplatsintroduktioner (63%). Vad gäller arbetet med arbetsmiljö-
planer visar resultaten på att det är färre Bas-P (44%) som anser att de arbetar med arbetsmiljö-
planer jämfört med Bas-U (65%). Resultaten visar på det omvända förhållandet gällande 
användning av checklista som arbetsmetod. 
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Figur 7. Metoder som respondenten använder sig i rollen som Bas-P (n: 82) eller Bas-U (n: 253), varav 37 
personer klassade sig som både Bas-P och Bas-U. Respondenten hade möjlighet att välja flera alternativ. 

5.7 Möjligheter och hinder (H) 
I enkätens avsnitt H om ” Möjligheter och hinder” fick respondenterna skriva fritt rörande 
frågeställningar som handlade om vilka möjligheter och hinder man upplever i rollen som Bas. 
Dessutom fick respondenten komplettera i fritextfält lämna ytterligare kommentarer. Nedan 
redovisas svaren vad gäller möjligheter och hinder i ordmoln som visar vilka ord som förekommer 
mest. Dessa ordmoln har bidragit till vilka frågor/frågeområden som senare har ställts i 
djupintervjuerna. 

Möjligheter 

Bland de möjligheter som Bas-P och Bas-U upplevde i sin respektive roll, framträder tydligast ”att 
kunna påverka”. I svaren från Bas-U framträder orden skyddsronder och informera, arbetsberedningar, 
planering mest frekvent avseende möjligheten att kunna bidra till en god och säker byggarbetsplats 
utifrån sin roll som Bas-U, se figur 8. 
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Figur 8. Ordmoln som genererats av de fritextsvar som Bas-P, Bas-U och Bas P/U har lämnat om 
möjligheter i Bas-arbetet utifrån Bas-uppdraget. För Bas-P framträder påverka, lösningar, Bas, informera, 
projektering och aktörer. Bas-U nämner skyddsronder, arbetsberedningar, informera, planering, stoppa, 
påverka och planering mest frekvent. För Bas-P/U framträder orden påverka, arbetsmoment, moment, 
arbetsplats, farliga projekt, konstruktioner, projektering, arbetsberedningar, styra och stoppa i ordmolnet. 

Hinder 

”Tid” eller snarare bristen på tid är det tydligast framträdande hindret som alla Bas-P och Bas-U 
och Bas P/U upplevde i sin respektive roll. För Bas-P framträder även orden som projektörer, 
byggherren, kunskap i relation till hinder och svårigheter. För Bas-U är tidsbrist, projektering, språk, 
byggtider, pengar och entreprenörer kopplat till hinder och svårigheter. Ord som beskriver för rollen 
Bas-P/U är okunskap, projektering, åtgärder och uppdrag (se figur 9 nedan). 

Figur 9. Ordmoln som genererats av de fritextsvar som Bas-P, Bas-U och Bas P/U har lämnat om hinder i 
Bas-arbetet utifrån Bas-uppdraget. Bas-P pratar om tid/tidsbrist, Bas, projektörer och byggherre. Bas-U 
nämner tid/tidsbrist, personer, språk, projektering, byggtider och entreprenörer. Bas-P/U nämner Bas, tid, 
okunskap, projektering, personer, uppdrag, åtgärder och projekt/jobb. 
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6 Resultat från djupintervjuer 
Djupintervju om förutsättningarna som möjliggör och bidrar eller försvårar och hindrar att arbeta för 
en god arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser genomfördes bland ett urval av respondenter inom 
respektive roll: Bas-P (n=9), Bas-U (n=9) samt övriga aktörer (n=10). Med innehållsanalys 
identifierades och kategoriserades (återkommande ämnen i intervjuerna) 10 temaområden: 

1. Kompetens och erfarenheter 
2. Förståelse för ansvaret för arbetsmiljön - Prioritering av arbetsmiljö 
3. Roller, ansvar och befogenheter 
4. Typ av projekt och avtal  
5. Tid och pengar 
6. Rutiner, metoder och dokumentation samt stöd 
7. Överlämning och samordning 
8. Delaktighet och kommunikation 
9. Konkreta aktiviteter 
10. Övrigt 

I följande avsnitt redovisas resultaten från djupintervjuerna per tema. Om inte någon av Bas-
rollerna eller annan aktör specifikt pekas ut är redovisningen representativ för alla respondenter. 
Exemplifierande eller beskrivande formuleringar som fångats vid intervjuerna används i texten. 
De markeras av kursiv text inom citattecken men är inte alltid ordagrant återgivna. 

6.1 Möjligheter och hinder för Bas-P/U-arbete 

6.1.1 Kompetens och erfarenhet 
Arbetsmiljöorganisation, skyddsombud och externa nätverk bidrar med kompetens. 
Arbetsmiljökompetens och resurser finns ofta inom stora företag som kan ha en organisation med 
flera heltidsanställda som arbetar inom arbetsmiljöområdet. Dessa (exempelvis arbetsmiljöchef, 
arbetsmiljöspecialist, arbetsmiljöhandläggare, arbetsmiljöingenjör) är en stor tillgång för Bas då de 
går att kontakta, rådfråga och använda som ”bollplank”. Delaktighet och gemensamma mål för Bas 
och arbetsmiljöorganisationen bidrar till konkret stöd som att ta fram arbetsmiljökunskap och 
riktlinjer. Exempelvis kan ”arbetsmiljöspecialisten hålla i interna informationsmöten för både egen 
personal och för entreprenörer, om bland annat vibrationer, buller, personligt fallskydd, organisatorisk 
arbetsmiljö och kvartsdamm”. Skyddsombud (huvudskyddsombud) på arbetsplatsen bidrar också till 
att vara stöd för Bas-uppdraget genom att bland annat ta fram arbetsmiljökunskap och förslag på 
skyddsåtgärder. Även externa nätverk och branschorganisationer (exempelvis Håll Nollan) ger 
tillgång till arbetsmiljökunskap.  

Kompetens- och uppdaterad Bas-utbildning som krav vid upphandling. 
I intervjuerna framhävs vikten av att byggherre/beställare ställer kompetens- och utbildningskrav 
vid avrop/upphandling. En utbildning som uppdateras var 5:e år och erfarenhetskrav för både Bas-
P och Bas-U vore önskvärt. Skall- och/eller bör-krav kan vara att Bas-P ska vistas på byggarbets-
platsen eller ha erfarenhet från utförandeskedet, medan Bas-U lämpligen har arbetat i andra roller 
(exempelvis hantverkare/yrkesarbetare och arbetsledare). I övrigt ger utbildningar så som BAM 
(bättre arbetsmiljö-grundutbildning), arbetsmiljöutbildningar, Bas-P/U- utbildning, säkerhets-
utbildningar, utbildningar inom hälsa och säkerhet, uppdatering- och repetitionsutbildning 
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möjligheter till goda förutsättningar för kompetensuppbyggnad av Bas. Även bransch-
gemensamma utbildningar, företagsinterna utbildningar (exempel ”Safety Week” och ”Safety 
Construction Training”) bidrar till kompetensuppbyggnad hos Bas-P och Bas-U. 

Kompetens hos beställaren är en förutsättning för Bas-P och Bas-U:s arbete.  
Det förekommer okunskap om det egna arbetsmiljöansvar som åligger byggherren samt vad/ 
vilket ansvar/ handläggningsuppgifter som kan fördelas. Likaså är kunskaper om Bas-P/U-rollen 
och dess uppdrag mycket varierande bland byggherrar. Det finns beställare (byggherrar) vars 
representanter i byggprojekt är ekonomer, administratörer och jurister utan arbetsmiljökompetens 
som aldrig varit på den fysiska byggarbetsplatsen utan enbart på kontorsetableringen. Likaså kan 
Bas-P rollen tilldelas projektörer/ konsulter med bristande kompetens och erfarenheter från 
produktion/ utförande ”en del projektörer har aldrig varit ute i verksamheten utan bara suttit på kontoret 
och en del konsulter har otillräckliga kunskaper om hur befintliga hus ser ut”. Det bidrar till undermåliga 
riskbedömningar som i sin tur resulterar i brister i planering och skapar produktionsproblem (”för 
att dem är smaltänkta och ser bara sitt och Bas-P-arbete och förlitar sig på projektörernas egenkontroll”. Att 
små- och medelstora byggföretag ofta saknar arbetsmiljökompetens och resurser i form av anställd 
arbetsmiljöingenjör eller erfaren platschef och projekteringsledare påverkar möjligheten för Bas att 
utföra sitt uppdrag. Det är vanligt att processer för uppföljning av arbetsmiljöarbetet saknas och 
det finns inte heller något etablerat utbildningskrav på byggherre/beställare. ”Högskoleutbildningar 
inom byggproduktion och ledarskap inkluderade inte arbetsmiljökunskap i den utsträckning som behövs”. 

6.1.2 Förståelse för arbetsmiljöansvaret - prioritering av 
arbetsmiljö  

Prioritering av arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen och i alla delar av 
byggprocessen. Byggherre/ beställare, projektchef, projekteringsledare och platschef behöver både 
synliggöra och tydliggöra kring Bas-P/U-uppdragen som ett led i att prioritera och förstå arbets-
miljöarbetet under planering- och projekteringsfasen såväl som utförandefasen på byggarbets-
platsen. Genom att byggherren tydliggör sina förväntningar på Bas-P/U och övriga aktörer redan 
vid avtalsskrivandet, kan arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet organiseras och säkerställas. Detta visar 
på de arbetsuppgifter som behöver göras och därmed legitimera dem. Att premiera bra Bas-arbete, 
”liksom att komma förbi hjälmtjat, arbeta säkert eller inte alls” är ett tydligt sätt att visa att arbetsmiljö-
arbete prioriteras och även vad som krävs. En Bas-U/ platschef kan också visa sitt engagemang, 
genom att exempelvis uppmärksamma säkra och bra beteenden (exempelvis arbetar med positiva 
observationer) och kan förstärka dessa beteenden genom att själv vara förebild eller tilldela en 
utmärkelse till en person och/eller entreprenadföretag som arbetar med och uppvisar säkra 
beteenden.  

Holistiskt perspektiv på arbetsmiljö. Att se arbetsmiljö som en helhet har betydelse redan vid 
tidsplanering av produktion det vill säga när påverkansmöjligheten finns (”för att få bra flyt genom 
byggprocessen och att det inte blir lösningar som får ske och hanteras senare på plats”). Rätt kompetens, 
bra samarbete och samordning med arkitekter, övriga projektörer och produktionen ger 
förutsättningar för riskbedömningar som görs av projektörer och att risker hanteras bättre under 
planeringen och projekteringen, som resulterar i prioritering av arbetsmiljön i byggskedet.  
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6.1.3 Roller, ansvar och befogenheter  
Kravspecifikation för Bas-rollen vid upphandling. En kravspecifikation för Bas-uppdraget som 
klargör arbetsuppgifter, befogenheter och avgränsningar möjliggör för Bas att ta det ansvar som 
rollen innebär. Det vore önskvärt om en kravspecifikation upprättas redan i samband med 
förfrågningsunderlaget till kommande upphandling och/eller när anbud lämnas. Utöver en tydlig 
rollbeskrivning, bör en kravspecifikation beskrivavad Bas ska göra, vilka uppföljningar som Bas 
behöver göra i sitt uppdrag, men även inkludera personliga egenskaper såsom erforderliga 

NÄR ARBETSMILJÖ INTE PRIORITERAS – hinder på grund av bristande förståelse: 
• Att Bas-P och Bas-U ofta arbetar för olika företag kan bidra till att de har olika syn på 

arbetsmiljöansvaret och hur allvarligt dem tar på sitt uppdrag. 
•Brister i förståelsen för Bas-P:s funktion och uppdrag försvårar och hindrar att arbetsmiljö 

prioriteras. Bas-P rollen ses ibland som ”en pappersprodukt med arbetsuppgifter som främst är 
administrativa och riskanalyser som ett nödvändigt ont” för att fokus ligger på att ”handlingar blir 
klara i tid och inte på innehållet” och ”i första hand är att byggtider hålls och att hålla gubbarna i 
gång”.  

• Bristande lyhördhet hos en byggherre/beställare som trots att hen både ser och hör talas om 
arbetsmiljöbrister, hindrar och försvårar Bas-arbete. ”Det är lätt att säga att säkerheten går först, 
men går säkerheten verkligen först?”. 

• Svårt att få alla med ”på tåget” när särintressen ska beaktas. Det är även svårt att ändra 
byggbranschens attityder, som att ”äldre bryr sig mindre om säkerhet och hälsa än yngre”, ”ligger 
15 år efter andra branscher” och ”yrkesarbetarna ställer inte frågor om eller intresserar sig för 
arbetsmiljö”. Byggbranschen har för ”många doers som är inriktade på att lösa saker”, utan att 
tänka på säkerheten. 

• Generationskrockar och olika värderingar försvårar att få ihop ett arbetslag som prioriterar 
och har gemensamt mål. Den machokultur och mansdominans som existerar inom branschen 
leder till ovilja mot förändringar och uttryck som ”så här har vi alltid gjort”. 

• En del aktörer upplever en pålaga med att arbeta med arbetsmiljö och säkerhet ”det har slagit 
över och blivit för mycket arbetsmiljö och säkerhet”.  

• Att projektörer saknar fokus på att projektera bort risker och det kan vara ”höga trösklar för att 
be och ta hjälp från någon annan”.  

• Vidare antyds det i intervjuerna att estetik har högre prioritet på arkitekt- och 
byggteknikutbildningar, och att detta har skett på bekostnad av arbetsmiljökunskaper i 
byggprocessen. 

• Att ha generella regler tex att hjälm ska användas överallt (trots att det kan medföra 
arbetsmiljörisker i form av ökad belastning på nacke). 

• Arbetsmiljöingenjörens synpunkter på hur något ska göras eller att man behöver ta ett omtag 
tolkas ibland som merarbete bland personalen. 

• Det upplevs vara en risk att uppfattas som obekväm om man säger till och påminner om 
säkerhetsrisker och arbetsmiljö med ”risken att den personen inte blir kvar på arbetsplatsen”.  

• Arbetsmiljöarbetet kan försvåras om det finns en beroendeställning mellan skyddsombud och 
beställare.  
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erfarenheter och kommunikationsförmåga. Om detta uppfylls i kravspecifikationen, är 
förutsättningarna goda för att Bas fungerar i sin roll och kan ta sitt arbetsmiljöansvar.  

Vid intervjuerna framkom särskilt att Bas-P bör göra uppföljningar, genomföra erfarenhetsutbyte i 
form av ”kompetensdialoger om besiktningar, kalkyler, ramverk, hållbarhet mm” och att Bas-P rollen 
fungerar bättre om projektörer kan göra riskbedömningar själva och Bas-P kan vara ”stöd vid 
riskidentifiering och ha kunskap om AFS:ar”. Vidare behöver Bas-P befogenheter att ”byta ut konsulter 
som inte fungerar bra kopplat till avtal”. 

Bas-U rollen däremot kombineras ofta med en platschefsroll vilket innebär stora befogenheter och 
ett stort ansvar, ”platschefer sätter ofta tonen för arbetsmiljön och har rätt att avvisa personer som inte 
följer reglerna på arbetsplatsen”. Detta ger Bas-U helt andra förutsättningar att ta ansvar genom sin 
befogenhet att exempelvis stoppa arbete som innebär en akut och allvarlig risk och säkerställa att 
enbart behöriga har tillträde till arbetsplatsen. Det är dock viktigt att ha en ”bra balans mellan att 
vara platschef och Bas-U”. Det kan upplevas komplicerat och till och med olämpligt med dubbla 
roller ”speciellt då intressen rörande tid, pengar och arbetsmiljö kan kollidera”. I intervjuerna 
framkommer dock att kombinationen Bas-U och platschef ofta har förutsättningar att fungera fint 
tillsammans ”–vi har hittat en fördelning som funkar bra”. Vidare nämns att det är viktigt att Bas-U 
rollen visar lyhördhet och mod men att Bas-U också kan ta emot- och efterfråga hjälp och delegera, 
”våga säga ifrån vid osäkerhet” – ”att vara öppen för att ta hjälp, det går inte att axla rollen själv, ha 
kunskaper och det viktigaste tror jag att man vågar när man känner sig osäker, men då måste du ta hjälp”. 
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NÄR BAS-ROLLEN FUNGERAR – förutsättningar att utöva mandat och befogenheter 
• Byggherre, projektörer med flera har kunskap om och förståelse för Bas-rollernas respektive 

befogenheter, ansvar och rättigheter. 
• Möjlighet till inflytande redan i anbudsfasen.  
• Tydligt definierat förhållande mellan Bas-uppdragen och vad Bas-P respektive Bas-U ska 

göra.  
• Att Bas-P utgått från målet att alla risker ska byggas/ritas bort och ”ställt krav på att varje 

projektör kommer in med sin riskanalys inklusive rest-risker och beskriver vilka åtgärder som måste 
utföras av produktionen i utförandefasen”. Att Bas-U därefter kan anpassa riskanalysen och 
övertar resterande risker.  

• Kunna dela upp stora projekt på flera separata Bas-U med ansvar för olika delar i projektet. 
• Tydlighet i linjeorganisationens ansvarsfördelning, exempel: ”VD -Affärsområdeschef – 

Regionchef –Arbetschef – Platschef/Bas-U”.  
• Att exempelvis lagbas/arbetsledare avlastar genom att ”ha möjlighet att påverka arbetslaget, 

kunna planera arbete utifrån antal, bestämma vilka personer som ska utföra arbetet och skapa framdrift 
på byggarbetsplatsen”.  

• Att ha en känsla av kontroll och möjlighet att påverka sin arbetssituation. 
• Utöva sina befogenheter som att ”ge två varningar/tillsägelser till yrkesarbetare som inte följer 

gällande regler och därefter är det skäl för uppsägning och avstängning från arbetsplatsen, till exempel 
vid riskobservation, där skyddsglasögon inte används”. 

• Att företaget har processer för regelbunden översyn av egna riskanalyser och att 
underentreprenörer inkommer med sina riskanalyser.  

 
NÄR BAS-ROLLEN INTE FUNGERAR – hinder till följd av otydlighet gällande roll, ansvar 

och befogenheter. Återkommande pekar intervjuerna på en stark otydlighet kring vad 
speciellt Bas-P rollen ska göra och vad rollen innebär. Om Bas-P har flera roller, (exempel 
teknisk utredare, projektledning) kan det leda till konflikter mellan olika intressen, splittrad 
arbetssituation och stress. Det kan också vara problematiskt om Bas-P har vissa 
arbetsuppgifter men saknar de mandat som krävs för rollen som Bas-P. När det gäller Bas-U 
”finns en risk att Bas-U och Platschef går i klinch” med varandra” om det är olika personer 
”men när man är både Bas-U och platschef flyter allt ihop och det är svårt att vara lika 
närvarande ute, mycket tid går till ekonomi och ändringar eller tillägg” och ” om 
säkerhetsfrågorna ligger på Bas-U finns det risk att andra i organisationen släpper frågorna”. 
När en olycka inträffar vänds ”all fokus på Bas-U:s ansvar men inte på hur Bas-P har bidragit 
till olyckan, vad Bas-P har gjort eller kunnat göra. Trolig orsak är svårigheterna att kunna 
peka ut ansvar på konsulter då det är för många inblandade konsulter och som Bas-U har man 
ingen påverkan på Bas-P som jobbar enbart mot byggherren/beställaren”. ”Bas-P utan 
produktionserfarenhet har uppgifter och ansvar att välja produktionslösningar och 
arbetsmiljö. Projekteringsledaren och Bas-P kan lämna över utan att ha löst problemen, då får 
riskerna lösas på plats och det är inte så det är tänkt. Det är inte heller alltid lätt att veta vem 
som är Bas-P när det har varit en firma som projekterat” 
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6.1.4 Typ av projekt och avtal  
Avtalade arbetsmiljökrav. Avtalsformer och avtalsinnehåll är viktiga styrmedel för alla aktörer 
som medverkar i byggprojekt. Därtill är det bra om platschefen involveras i avtalsskrivning då 
denne vanligtvis har rollen som Bas-U och därmed ansvarar för samordning på byggarbetsplatsen. 
Avtal kan bland annat bidra till att skapa en gemensam bild för nivån på arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet: ”Bas-arbetet underlättas när byggherre/beställaren har inkluderat specifika arbetsmiljö-
krav i avtalen, speciellt om Bas-uppdraget inklusive arbetsmiljöåtgärder är på löpande räkning”. 
Avtalstexterna är ofta tydliga i beskrivningen av vilka konsekvenser som uppstår om man inte 
följer det som är överenskommet, som varningar och straffavgifter. Exempel på krav i avtal som 
kan underlätta Bas-arbetet handlar om att tydliggöra Bas-rollen (vad gäller arbetsuppgifter och 
arbetstid), beskriva organisationen för arbetsmiljö och säkerhetsarbete (vad gäller stödfunktioner 
och tillgängliga forum för dialog, samarbete och samordning) samt specificera förfarandet vid 
kontroll och godkännande av entreprenör (exempelvis gällande kompetens och giltiga tillstånd) 
vilket även utgör ett verktyg i att begränsa antalet led av underentreprenörer - ”man väljer de 
underentreprenörer som sköter sig”. Det är önskvärt om både Bas-P och Bas-U involveras tidigt i 
projekt och i avtalsframställan och att de tillsammans kan samarbeta och diskutera kring risker, 
olika lösningsförslag och åtgärdsbeslut.  
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Entreprenadavtalsformer som gynnar Bas-arbete. Vid totalentreprenad (generalentreprenad) 
gynnas Bas-arbetet genom att både Bas-P och Bas-U är anställda av samma företag. Om dessutom 
beställaren finns i företagets organisation, blir beslutsvägarna ännu effektivare. ”Totalentreprenad är 
att föredra, enklare styrning, större påverkansmöjligheter samt enklare att lösa problem”. Om alla aktörer 
är anställda på samma företag finns det möjligheter för Bas-U att påverka Bas-P och projektörer 
och ”det är en tätare dialog mellan utförare och projektering”. Totalentreprenad kan även ge bättre 
förutsättningar ute på byggarbetsplatsen ”eftersom man har egna konsulter som ritar så att det går att 
bygga på ett säkert sätt”. Även i så kallade samverkansprojekt finns en möjlighet att föra dialog och 
förankra beslut och tillvägagångssätt, exempelvis om felaktigheter uppstår, det upplevs som 
”smidigare och det är lättare att uppfylla kraven” och ”man pratar inte bara om byggtider utan man har 
möjlighet att sätta säkerheten först”. 

 
 

NÄR AVTAL MISSGYNNAR ARBETSMILJÖARBETET – hinder på grund av 
entreprenadform: 
• Okunskap och otydlighet gällande ansvar, befogenheter när det är många entreprenörsled 

och olika kontraktsförhållanden. (I samverkansentreprenad kan det exempelvis vara svårt att 
veta vem som ska ta beslut och vem som är rådgivande.) 

• Svårt att skapa god arbetsmiljösamordning och samverkan mellan Bas-P och Bas-U om de 
har upphandlats från olika företag med olika avtalsformer.  

• Det är en utmaning för Bas-P uppdraget om de som ansvarar för planering och projektering 
kommer från andra företag.  

• Vid utförandeentreprenad är inte platschefen (ofta tillika Bas-U) med i planering och 
projekteringsskedet och saknar affärsrelation med planeringen och projekteringen (Bas-P och 
projektörer) och kan behöva hantera lösningar och dess kostnader på egen hand fast de har 
uppstått på grund av bristande planering och projektering. Det är svårt för Bas-U att göra 
ändringar under utförandefasen då underlag och bygghandlingar är framtagna av ett annat 
företag och ”Bas-P har försvunnit”. ”När det inte är en totalentreprenad kan bara påpekanden göras 
på om Bas-P inte tagit sitt fulla ansvar men inte kravställa”.  

• Avtal med fast pris (fastställd budget med beslutade aktiviteter och åtgärder) försvårar Bas-
arbetet om det uppstår behov att hantera arbetsmiljörisker som inte har hanterats i 
anbud/offert, budget, eller under planeringen och projekteringen. Med ett fast pris kan det 
vara svårt att få underentreprenörer att använda något (metod, skyddsåtgärd eller verktyg) 
de inte har räknat med, och om underentreprenören ”ligger efter med arbetet då kanske de är mer 
benägna att slarva”. Det finns en oro hos underentreprenörer att förlora kunder där 
huvudentreprenören ”anlitar en annan liten firma i stället” om underentreprenören ställer krav 
på arbetsmiljöåtgärder som måste vidtas innan arbetsmoment påbörjas och detta inte 
hörsammas och underentreprenören blir tvungen att stoppa arbetet (vilket kan orsaka stora 
kostnader för huvudentreprenören). 
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6.1.5 Tid och pengar 
Arbetsmiljö måste få kosta. Nyckeln till ett framgångsrikt Bas-arbete och i förlängningen en god 
och säker byggarbetsmiljö, är att åtgärder som förbättrar och minimerar risker i arbetsmiljön får 
kosta och att ”det inte sparas in på arbetsmiljöarbete”. Det är också viktigt att kunna få gehör för 
behov och möjlighet att äska pengar för att till exempel välja en dyrare metod som är säkrare och 
bättre ur arbetsmiljöhänsyn (oavsett entreprenadavtalsform). Vid löpande räkning behöver ingen vara 
orolig för att någon chef ska tycka att arbetsmiljö och säkerhet kostar för mycket pengar”. Att det finns ett 
tänk som genomsyrar hela organisationen, ”…finns i alla led ända ner på golvet. Ja, det är klart det får 
kosta pengar. Det ska vara säkert punkt slut.” 

Tid för Bas-uppdraget vid rätt tidpunkt. Att vara både Bas-P och projekteringsledare kan spara 
tid och bidra till större insyn i tidsplaneringen. I en del Bas-P uppdrag kan det bli ”förändringar 
längs vägen som orsakar tilläggsuppgifter samtidigt som leveranstiderna ska hållas”, vilket ger upphov till 
övertidstimmar och stress vilket är viktigt att chefer är medvetna om och hanterar. Planering är A 
och O för att förhindra olyckor, ”rätt gubbe på rätt plats för att ingen ska ta genvägar när det är 
stressigt”, och ”arbetsplatsintroduktioner sätter standarden tidigt i projektet”. Om Bas-rollerna kan vara 
med i planeringen av byggarbetsplatsen, finns stora möjligheter att påverka att miljön runt 
omkring utformas säkert, till exempel tillträdesleder och lossningsplatser. 

Att få arbeta med Bas-U uppdrag på heltid vid projektstart ger goda förutsättningar att fokusera på 
arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet tidigt, vilket leder till att problem som senare uppkommer kan 
lösas utan stress. Då Bas-U är med i anbudsskedet i projektet så kan hen vara med och ”resurs-sätta 
i kalkylerna”. ”Om man kommer in tidigare i projektet är det inte samma hetsjakt på pengar” vilket 
underlättar att arbeta med att identifiera risker. ”Egenkontroll, uppföljning och förbättringsarbete ger 
lärdomar som innebär möjligheter att tjäna tid vilket i sin tur betyder pengar”. Det finns en uppfattning 
bland några (i utförandefasen) om att pengar inte styr lika mycket under projektets genomförande-
fas som under planering- och projekteringsfasen. ”Om till exempel UE (underentreprenör) vägrar att 
arbeta med ett material som är en halvmiljon billigare så är ändå i slutändan arbetsmiljö det viktigaste”.  
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Ytterligare beskrivning av hinder rörande tid och pengar kopplat till arbetsmiljö. De intervjuade 
upplever att ekonomiska beslut ofta har högre prioritet än arbetsmiljö och att press kommer 
uppifrån i organisationen på att Bas-U och arbetsledarna ska få ihop ekonomin. Vidare 
framkommer att ekonomi i projekten ofta är det största hindret för att bidra till en god och säker 
arbetsmiljö. ”Tid, pengar och arbetsmiljö går inte helt i hand”. ”Premier utdelas till den som är duktig på 
att hålla budget”. ”Därför kan en del Bas-U fokusera på pengar och inte på risker för olyckor”. ”Ekonomi går 
före allt och pengar är det man lyssnar till och som styr, arbetsmiljö få inte kosta hur mycket som helst”. Det 
kan vara mer anspänt att arbeta för små företag som är känsligare för kostnader. Det är ”lätt att 
bemanning och arbetsledare byts ut under projektet då kostnader sticker iväg och då är det svårt att få bra 
samarbeten” och hindrar att få en fungerande kontinuitet genom projekt.  

Dem intervjuade tar upp att olika lönemodeller (exempelvis ackord) och bonussystem inte gynnar 
arbetsmiljöarbete och ”ackord kan vara stressigt då det är stort fokus på ackordsdelen, alla arbetsuppgifter 
är tidslistade” (tidsatta). ”Förr fanns ett arbetssätt med objektanställda arbetslag på rakt ackord vilket 
medförde ökat samarbete. idag tror/vet konsulterna att byggarna fixar problem och bryr sig inte om de 
orsakar extra kostnader”. Lagen om offentlig upphandling (LOU) nämns också i intervjuerna ”orsakar 
viss problematik eftersom lägsta pris är avgörande”. Men även att avdelning för ”inköp väljer för det 
mesta utifrån ett ekonomiskt perspektiv och frågar inte aktivt efter andra synpunkter”. ”Om UE 
(underentreprenör) ställer mycket krav, lagkrav eller utöver lagkrav riskerar de att förlora kund/anbud”. 

Ytterligare hinder som nämns i intervjuerna och som är kopplat till tid och pengar är – ”Branschen 
är ivrig att sätta i gång produktionen och ingen vill stå för utvecklingskostnaderna” och ” Byggherren har 
mer fokus på ekonomiska risker, processfrågor och professionsfrågor och inte så mycket arbetsmiljö”. 

NÄR TID OCH PENGAR LEDER TILL ATT ARBETEMILJÖN ÅSIDOSÄTTS – hinder för 
Bas-rollen att få tid för sitt uppdrag vid rätt tidpunkt. 
• Tidsbrist, tidspress och stress på grund av för många arbetsuppgifter försvårar 
arbetsmiljöarbetet, så till den grad att det inte hinns med att ens inhämta stöd från 
organisationens centrala arbetsmiljöfunktion. 
• Det finns en medvetenhet om att tidsbrist leder till slarv och ökar risktagandet. ”Att arbeta 
med flera projekt som är i olika skeden parallellt blir mycket pappersarbete och ger inte tid för att vara 
ute på byggarbetsplatsen”. 
• ”Att ha andra uppdrag parallellt med att vara Bas-U gör att tiden inte räcker till”. Flera 
intervjuade säger att det är - ”Tungt och svårt att hinna med om Bas-U inte kan delegera och 
behöver göra allt själv, vara allt i allo”. ”Tiden är inte tillräcklig i relation till arbetsmiljöuppdraget, - 
uppföljningen blir lidande”. ”Bas-U:s arbetsbelastning är ett helvete”. 
• ”När det är stressigt och mycket att göra, då är/ökar risken för misstag, att trampa snett”. Det kan 
vara svårt att få tag på ” Bas-U när hen är stressad” och då ”förlitar man sig på UE 
(underentreprenörer)”. 
• Om det blir förseningar i leveranser påverkar det arbetsmiljön negativt i form av stress. 
”Förseningar gör att till och med stora firmor börjar tumma på allt för att det ska bli klart”. 
• När en kund köper upp Bas-P och ”…samtidigt har hård kontroll på ekonomi och tidplan, (som i 
fallet med fast pris på projekteringen), kan det bidra till att Bas-P får för lite tid”, och det är oftast 
”kort om tid i anbudsfasen” och billigast eller ”…billigare för projektet om projektledaren även är 
Bas-P”. 
• ”Pengar styr väldigt mycket i anbudsfasen”. Om Bas-P kommer in när systemhandlingar redan 
är klara kan det vara svårt att ändra eller påverka ur arbetsmiljöhänsyn. 
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”Åtgärder över ett visst belopp införlivas inte på byggarbetsplatsen.” ”När Arbetsmiljöverket hotar med 
sanktionsavgifter efter besök/inspektion på bygget då genomförs det förändringar direkt”. 

6.1.6 Rutiner, metoder, dokumentation samt stöd 
Vid intervjuerna ställdes frågan om vilka verktyg (rutiner, metoder, dokumentation och tekniskt 
stöd) som används inom Bas-uppdraget. Svaren omfattade en mängd exempel som delats in i 
kategorier relaterade till  

i) verksamhetsövergripande förutsättningar, styrning och mål,  
ii) rutiner, tekniskt stöd och hjälpmedel för den operativa vardagen,  
iii) information, kommunikation och uppföljning. 

Resultatet har sammanfattats i punkter listade i tabell 4–6 och utgör goda exempel på sådana 
verktyg som möjliggör, underlättar och stöttar arbetsmiljöarbetet. 

Verksamhetsövergripande system, styrning och arbetsmiljöaktiviteter. Exempel på rutiner, 
metoder, dokumentation och stöd som rör verksamhetssystem, styrning och mål samt aktiviteter i 
organisationen för att arbeta för en god arbetsmiljö, har listats i tabell 4, nedan. 

Tabell 4. Sammanfattar rutiner, metoder och verktyg rörande förutsättningar och styrning som underlättar 
Bas-arbetet så som olika övergripande verksamhetssystem och exempel på styrning och mål för 
arbetsmiljö samt arbetsmiljöaktiviteter som genomförs i organisationen. 

Kategori Rutiner, metoder, dokumentation och stöd - exempel 
Verksamhetssystem 
 

• Riskhanteringssystem, exempel AFA Försäkrings BIA-system.  
• Digitala dokumenthanteringssystem, exempel projektportalsystem med 

projektspecifika dokument, mallar och checklistor. 
• Anvisningar för exempelvis projektering och montering. 
• Stöd för arbetsmiljöplanering, riskanalyser.  
• Leverantörsregister. 

Styrning och mål 
 

• SMART: a (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) 
arbetsmiljömål nerbrutna för respektive affärsenhet. 

• Separat ansökan krävs om avsteg från gällande regler önskas tillämpas. 
• Delegeringar utförs. 

Arbetsmiljöaktiviteter 
 

• En central grupp utreder allvarliga händelser/tillbud enligt exempelvis 
fiskbensmetoden, rotorsaksanalys och händelseanalys. 

• Regelbundna skyddsronder utförs. 
• Chefer har arbetsmiljöuppföljning utifrån en mall (för produktionschef, 

projektchef, avdelningschef, arbetsmiljöingenjör med flera), för 
projektering, arbetsmiljöplan, arbetsbeskrivningar, 
personligskyddsutrustning, ordning och reda med mera. 

• Krav att chefer/Bas-U utför minst sex besök på olika projekt per år. 
• Arbetar med metoder som säkerställer god arbetsmiljö, bland annat 

säkerjobbanalys (SJA), arbetsberedningar, Rättjobbanalys. 
• Arbetsmiljö är integrerat i ordning och reda-metod, exempelvis 5S 

(Lean-metod; 5S= Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, Se 
till/Sköt om). 

 

Rutiner, tekniskt stöd och hjälpmedel för den operativa arbetsmiljö-vardagen. Exempel på 
konkret dokumentation såsom checklistor, mallar och tekniskt stöd samt andra hjälpmedel, som 
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rör den operativa arbetsmiljö-vardagen har listats i tabell 5. Dessa rutiner, metoder och verktyg ger 
Bas-uppdraget goda förutsättningar att bidra till en god arbetsmiljö för alla. 

Tabell 5. Sammanfattar dokumentation och verktyg som används praktiskt i den operativa arbetsmiljö-
vardagen och således i Bas-arbetet. 

Kategori Dokumentation, verktyg och stöd - exempel 
Dokumentation, 
checklistor och 
mallar 

• Digitaliserade mallar, checklistor och övrig arbetsmiljödokumentation.  
• Mall för arbetsmiljöplan. 
• Processbeskrivningar för projektets faser inklusive Bas-uppdraget. 
• Projektanpassade mallar (risker, egenkontroller, ansvarsfördelning). 
• Överlämningsdokument/mall mellan Bas-P och Bas-U. 
• Delegeringsdokument. 
• Riskanalyser och arbetsmiljö. 
• Administrativ rutin med ansökningsprocess vid avsteg från gällande regler 

(ska bidra till att det ska vara jobbigt att göra avsteg från gällande regler). 
• En lista med 23 punkter (utöver de 13 punkter som är lagkrav). 
• Checklistor för stöd vid inköp som visar vad som ska tas med i avtal 

(exempelvis för olika arbetsmoment). 
• Regler på flera språk 

Tekniskt stöd och 
andra hjälpmedel 

• Digital dokumentation av skyddsronder: typ av risk (samt foto), fördelning 
av uppgifter/åtgärder och uppföljning. 

• E-post till ansvariga och system som larmar om åtgärd inte åtgärdats inom 
en viss tid. 

• Yrkesarbetare och underentreprenörer kan rapportera risker, tillbud och 
olycksfall med en applikation i mobiltelefon och inkludera text och bild. 

• Specificerade digitala hjälpmedel för exempelvis arbetsberedningar. 
• Flygfoton som ger verklighetsbild och överblick över byggarbetsplatsen. 
• Digitala verktyg så som 3D-modellerinsgverktyg, Buildsafe, DALUX, BIA-

app, Synergi, Projektportalen (med bland annat skyddsronder och 
arbetsmiljöplaner). 

Rutiner för information, kommunikation och uppföljning av arbetsmiljö-arbetet. Exempel på 
rutiner, metoder, dokumentation och stöd som underlättar i Bas-rollen och bidrar till 
arbetsmiljöarbetet och Bas-uppdraget, tabell 6. Det handlar både om hur information förmedlas 
och kommuniceras (vid introduktion såväl som löpande), samt hur (arbetsmiljö)arbetet följs upp 
på daglig basis men även på organisationsnivå vid revisioner. 

Tabell 6. Sammanfattar rutiner, metoder och verktyg för att delge information, kommunicera och följa upp 
arbetsmiljöarbetet vilket underlättar i Bas-rollen/uppdraget. 

Kategori Rutiner, metoder, dokumentation och stöd - exempel 
Information, 
kommunikation 
och introduktion 

• Intranätfunktion ”Insidan”- där medarbetare kan söka information. 
• Arbetsmiljötavlor med uppdaterade dokumentation. 
• Återkoppling om åtgärder (från avvikelserapportering) anslås på tavlor 

som man sedan går igenom tillsammans.  
• ”Safety moment” tillfällen där man stannar upp för att ha fokus på 

säkerhetsfrågor. 
• Kvittering att nyanställda har tagit del av arbetsmiljömanualen. 
• Regelbunden fast tid för inskrivning och introduktion för alla nya på 

arbetsplatsen. 
 

Egenkontroller och 
uppföljning 

• Regelbundna avstämningsmöten under projektets alla faser och inför nästa 
projektfas. 

• Egenkontroll på handlingar om till exempel materialval och 
monteringsanvisningar. 
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• Säkerhetsmätning med specificerade områden så som skydd (personliga 
och maskin), ADP-plan, damm, el, belysning, ställningar och stegar. 

• Års hjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet med handlingsplaner, 
teman, fokusområden och årstidsbundna risker. 

• Utvärdering minst vartannat år av bland annat leverantörernas (projekt 
och underentreprenörer) arbetsmiljöarbete.  

• UE (underentreprenörer)/Yrkesarbetare får ett klistermärke på hjälmen 
efter utförd utbildning vilket visar att de fått utbildning/kunskap om 
företagets skydds- och ordningsregler. 

• Inköpsportalen med utvärderingsverktyg. 
Revisioner • Regelbundna arbetsmiljörevisioner.  

• Internrevisioner. 
• Byggherren utför revisioner. 

 

NÄR STÖDSYSTEM OCH VERKTYG INTE HJÄLPER UTAN STJÄLPER 
ARBETSMILJÖARBETET – hinder på grund av bristande anpassning och användarvänlighet. 
Vid intervjuerna framkom med tydlighet att de vanligaste hindren rörande rutiner, metoder, 
dokumentation och tekniskt stöd är att eventuella tillgängliga stöd-system/verktyg inte är 
användarvänliga eller anpassade för det arbete som ska utföras. ”Rapporteringssystemet för 
observationer, tillbud och olyckor är trubbigt och det är inte något verktyg som är lätt att använda för att 
arbeta förbyggande”. ”Den digitala projektportalen funkar inte så bra. Den kräver många klick och det är 
tidsödande att vänta 10 sekunder för att läsa och skriva ut PDF-dokument”. Ibland kräver byggherren ett 
visst system (som inte är samma som används i projektet) och då kan det bli ”dubbelrapportering” 
och merarbete. ”Dagboksanteckningar ska göras var 14:e dag i beställarens system, de ska skrivas för hand, 
skannas och laddas upp, det blir dubbelarbete då systemen inte är synkade”. Det finns även brister i 
system som har till uppgift att vara kontrollerande/uppföljande – ”Företagets bonussystem har 
svagheter exempelvis finns en fråga om man skött arbetsmiljön eller inte och svarsalternativet ”ja” genererar 
x kr/timme för yrkesarbetarna och få eller ingen vill svara ”nej” på frågan”. ”I inköpssystemet kan vilken 
leverantör som helst läggas till utan någon särskild kontroll”. Om inte dokument och rapporter i olika 
system efterfrågas högre upp i organisationen så leder det till att systemen överges– ”Tidigare har 
det varit högre aktivitet med att rapportera i Synergisystemet men över tid har det minskat - arbetet har 
bromsat in lite”  

Det finns också hinder i form av att systemen inte förstås av de tänkta användarna, exempelvis: 
”Frågan är om alla kan förstå och använda BIA-systemet som kräver inloggning och lösenord”. ”Kravet på 
att alla ledande montörer ska ha Appen så att de kan rapportera in efterlevs inte då det finns ett visst 
motstånd och alla inte använder sina mobiler, framför allt egna yrkesarbetare och äldre så det är en 
utmaning”. Reflektionen över varför rapporterings-Appen inte används är att – ”ser inte nyttan eller 
effekten” och på grund av att återkopplingen inte fungerar så bra – ”då allt ska föras upp i 
organisationen och adderas (bli statistik) och sen komma tillbaka i någon form av åtgärder som behövs”. 

6.1.7 Överlämning och samordning 
God samverkan mellan Bas-P och Bas-U med både överlämning och återkoppling. En minimal 
samordningsinsats för Bas -P och Bas- U är att de tillsammans går igenom arbetsmiljöplan för att få 
till en fungerande överlämning. Dock finns mer att önska och det är viktigt att återkoppling 
efterfrågas från både Bas-P på planering- och projekteringsdelen och att Bas-U återkopplar utifrån 
hur lösningar sedermera har hanterats under produktionsfasen. Återkopplingen kan i sin tur 
användas som en kontinuerlig erfarenhetsåterföring vilken kan ske på interna möten, på projekt- 
och produktionsledningsmöten, på fysiska/personliga överlämningsmöten och i dialogen mellan 
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Bas-U och Bas-P. När arbetsmiljöfrågorna är ”första punkt på dagordningen och när Bas-P och Bas-U 
går igenom arbetsmiljöplan och riskbedömningar tillsammans” skapas goda förutsättningar för 
samordning.  

Tydlighet vid överlämning. Det underlättar för både Bas-P och Bas-U om det i förväg tydliggjorts 
vad som ska ingå i överlämningen. Om arbetsmiljöaspekter beaktas och arbetsmiljöplan med 
riskbedömningar är inkluderade och kravställda redan i anbudsfasen är det en tydlig markering 
att detta är viktigt. Att ha gemensamma möten där personer i olika roller deltar från produktion, 
planering och projektering, försäljning, inköp med flera och där alla projektörers riskbedömningar 
kan diskuteras bidrar till mycket bra förutsättningar för överlämningen mellan Bas-rollerna. Även 
riktade skyddsronder med skyddsombudssamverkan och samordningsmöten där arbetsmiljö-
ingenjör och projektchefer deltar, skapar förutsättningarna för god överlämning och samordning i 
form av stöd och att arbetsmiljöfrågor behandlas, för Bas-uppdraget under planering/projektering 
såväl som utförandefas. Överlämningen gynnas även av om Bas-P har tid och håller kontakt med 
produktionen för då involveras Bas-U tidigt i planering- och projekteringsfasen. 

Aktiviteter som möjliggör och underlättar samordning mellan Bas-rollerna. Nedan följer i 
punktform, exempel på ytterligare aktiviteter som möjliggör och underlättar att överlämning och 
samordning mellan Bas-P och Bas-U fungerar: 

• I ett projekt pågick projekteringen under hela produktionen och där identifierade Bas-P 
riskerna och Bas-U förde ut informationen till arbetslaget. Bas-U kunde då delta i 
projekteringen (av nästa etapp i projektet) och aktivt hjälpa till vid behov samt vara med 
och granska handlingar. (Detta är ett exempel då Bas-U i praktiken tog över efter sig själv). 

• Att projekteringen (projektörer/de som arbetar med projektering) sitter ute på 
byggarbetsplatsen ett par dagar i veckan ger ovärderlig verklighetsförankring då man 
praktiskt kan hjälpa till att titta på olika miljöer och utföranden. 

• ”Att ha bra personkemi mellan Bas-P och Bas-U är viktigt och även att arbeta med mjuka 
parametrar som bidrar till att alla som arbetar i projektet känner sig som ett företag och att man 
kommer varandra närmare och kan samarbeta och förstå varandra bättre, bli ett team”. 

• Skyddsronder, ett verktyg med arbetsmiljöfokus, som följs upp vid nästkommande 
samordningsmöte (en gång i veckan) med alla ledande montörer och på agendan har 
uppföljning av skyddsrond. Om någon uppgift inte är löst efter högst två veckor så finns 
ett system som larmar om att det är något som måste hanteras. 

• Att det finns en rutin vid projektstart som uppmärksammar att det ska ske en överlämning 
från Bas-P till Bas-U.  

• Att vid startmötet uppmana underentreprenörer att lämna in riskbedömningar. Att Bas-U 
ställer krav på att det ska vara viss kvalité på entreprenörens inlämnade riskbedömning. 
”Det räcker inte med att det är förkryssat att det finns en risk, jag kräver att risken ska vara 
beskriven” och att arbetsberedningar görs tillsammans med underentreprenör. 

• Att ha krav på regelbundna internrevisioner som fokuserar på kvalitet och arbetsmiljö. 
• Arbetsmiljöplan revideras kontinuerligt under byggmöten och ska vara ett levande 

dokument som är kopplat till arbetsplatsdispositionsplan (ADP). 
• Riskbedömningar berör ibland flera entreprenörer som bygger på samma byggnad och ska 

inkludera logistik och vilka konsekvenser som kan inträffa om man inte jobbar säkert.  
• ”Företaget har ett dokument på 111 sidor som utgår från guide för arbetsmiljöplan och där företaget 

har skruvat på en del krav”. 
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BRISTANDE ÅTERKOPPLING OCH AVSAKNAD AV GEMENSAM ARBETSPLATTFORM - 
hindrar och försvårar överlämning och samordning mellan Bas-rollerna: 
• Arbetsmiljöplan (AMP), arbetsmiljöhandlingar och arbetsberedningar är omfattande 
pappersdokument och tid finns inte avsatt för att ta del av dem. ”Har inte tagit del av AMP men 
AMP finns på en tavla tillsammans med övrig information/papper som alla har möjlighet att läsa”. 
”jättehögar med pappersdokument, ett måste och myndighetskrav som ska skrivnas på”, ”En AMP kan lätt 
bli ett pappersdokument på 20 sidor plus 40 sidor riskbedömningar till en målgrupp som är minst sugna på 
att läsa”, ”bara skummas igenom innan underskrift”. ”Uppskattar det kan ta ca ½ dag om det ska läsas 
noggrant, tungläst dokument, tar tid att läsa” och ”Copy paste dokument”.  
• Fokus ligger inte på innehållet utan på att rätt dokument finns och överlämning sker via ett 
papper i stället för ett fysiskt möte. ”du ska vara duktig på juridik då det är viktigare att ha rätt dokument 
framme i rätt tid än att producera ett bra hus”. ”Bas-U bara en administrativ uppgift och en 
pappersprodukt”. 
• Glapp och bristande kontinuitet i överlämningen försvårar för den som är ny och som ska ta över 
Bas-uppdraget ”Bas-P kan ha bytts ut 4 - 5 gånger under projektet, då finns det inte någon mening med att 
efterfråga en arbetsmiljöplan från Bas-P”  
• Ingen kontroll av att ha tagit del av arbetsmiljöplan eller att överlämning har skett mellan Bas-P 
och Bas-U vilket missgynnar arbetsmiljösamordning. ”Platschef sällan eller aldrig kontrollerar att 
personal har tagit del av innehållet i AMP (arbetsmiljöplan) och där ändringar kanske bara görs en gång i 
vissa projekt och det jobbas inte aktivt med arbetsberedningar”. 
• Det händer att arbetsmiljöplan överlämnas till byggherren för att det inte går att få till ett möte 
med Bas-U eller att Bas-U får arbetsmiljöplan i sin hand för att godkänna utan att ha varit med på 
arbetsplatsplanering eller under etableringsskedet. 
• Beslut fattas utifrån ekonomiska prioriteringar och påtryckningar från högre chefer förekommer 
för att skriva under arbetsmiljöplaner som överlämnas trots att de inte är bra ”chefer som skriver 
kontrakt om vilka arbeten som ska utföras prutar om pengar och lovar saker som senare blir svårt att hålla 
tidsmässigt med de resurser som finns till hands”. ”för att Bas-P har gjort ett mindre bra jobb, får 
påtryckningar och blir tillsagda av högre chefer att skriva på ändå”.  
• Ingen efterfrågar återkoppling på utfört arbete ”har aldrig fått återkoppling från produktionen, 
konsulter eller entreprenörer”, ”i något fall där det inte blev bra”.   ”Bas-P checkar bara av fråga-svar-
listan”.  
• Inga krav ställs på att Bas-P ska ha erfarenheter från produktion, vara ute på eller ha kännedom 
om byggarbetsplatser vilket försämrar kvalitén på överlämning, samordning och att 
arbetsmiljöplan fungerar i praktiken. Detta gäller även i det fall projektchefen inte är aktiv eller 
insatt i arbetsmiljöfrågor ”Projektchefen är ofta uttalat Bas-P och skriven som det på pappret”. Ibland 
agerar Bas-U som Bas-P då hen deltar i projektering av nästa byggetapp - ”Har fått agera lite så fast 
de varken är uttalat muntligt eller på pappret heller. Men i praktiken blir det så ja” (i sådana fall sker 
ingen överlämning mellan en Bas-P och en Bas-U).  
• Kvaliteten på riskbedömningar som entreprenör/underentreprenörer lämnar in till Bas-U är 
ibland undermåliga och lämnas inte alltid i tid innan arbete påbörjas, framför allt ”mindre 
underentreprenörer (UE) är inte lika vana att göra riskbedömningar”. ”UE med exempelvis maskin är till 
exempel inte delaktig i framtagandet av arbetsplatsdispositionsplan trots att placering av den är ett viktigt 
moment. UE får inte samordningsinformation vilket blir en utmaning för dem då de har arbetsgivaransvar 
för sina gubbar på byggarbetsplatsen”. 
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6.1.8 Delaktighet och kommunikation 
Kommunikation och delaktighet i byggprojekt gynnas av tidig involvering. Om det tidigt 
upprättas ramar för arbetsmiljöplan och generella regler i programhandlingar är det 
förutsättningar som bidrar till bättre kommunikation och delaktighet ”bruttolista med risker som det 
arbetas vidare med till exempel i workshops form”. Om arbetsledare och tjänstemän på plats involveras 
när en arbetsmiljöplan tas fram bidrar det till att skapa en gemensam helhetsbild som i sin tur 
underlättar kommunikationen och delaktigheten i arbetsmiljöarbetet (beställare som däremot lyder 
under LOU/ lagen om offentlig upphandling får inte involvera entreprenörer då det bryter mot 
lagen). Om Bas-P/projektchef deltar i planeringen och projekteringen ”inte bara komma in då och då 
och att Bas-P kommer in i tidigt projektskede ger stora möjligheter att påverka samtidigt som det även finns 
en lyhördhet för att ta emot råd”. Delaktighet och kommunikation främjas även av en dynamiskt 
sammansatt projekteringsgrupp och att samarbete sker med och mellan olika aktörer ”där det finns 
en vilja att förstå varandras roller och där alla hjälper varandra”. Om Bas-P och Bas-U granskar, 
kommenterar och påminner om arbetsmiljö i alla byggskeden både övergripande och även på 
detaljnivå, som exempelvis för olika projektlösningar/ monteringsanvisningar, så ökar både 
förståelsen och delaktigheten vilket underlättar kommunikationen. 

Tid för deltagande och kommunikation. Att det finns tid till att exempelvis delta på 
entreprenörernas möten främjar delaktighet och kommunikation. Nedan följer i punktform, 
exempel från intervjuerna, på förutsättningar som möjliggör och bidrar till fungerande delaktighet 
och kommunikation i Bas-arbetet: 

• Att komma in tidigt i dialogen och ha olika mötesformer där olika yrkesgrupper 
inkluderas.  

• Att dagligen möta och ha dialog/ Bas-möten med alla lagbasar, ledande montörer för varje 
yrkeskategori, alternativt med arbetsledare för underentreprenörer och beställare. ”Att så 
många som möjligt är involverade i diskussioner om plus och minus i projektet ger ett mervärde”.  

• Kommunicera med yrkesarbetare och intressera sig för deras reflektioner och förslag för 
att öka säkerheten. ”Genom att visa att man lyssna på förbättringslösningar uppmuntras andra 
att komma med idéer och det kan får ringar på vattnet”. ”Det förs dialoger/diskussioner med målare, 
plattsättare, golvläggare som tex vägrat ha hjälm på sig för att det varit större risk för belastning på 
nacke och rygg än risk att föremål ramlar på dem och den diskussionen och förståelsen är viktig att 
den uppkommer”. 

• Olika mötesformer där information och diskussion sker: 
”byggmöten med byggherren/beställaren, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Hälsa- Miljö- och 
Säkerhetsmöten (HMS-möten), planeringsmöten, informationsmöten, förbättringsarbete, central 
grupp för utredning av allvarliga händelser och tillbud, arbetsberedningsmöten, uppstartsmöten vid 
nya moment, samordningsmöten med underentreprenörer, dagliga korta säkerhetsgenomgångar, 
pulsmöten, lagbasmöten, skyddsronder, skyddsmöten (med olika fokusområden), och möten vid 
framtagande av monteringsanvisningar”.  

• Hur väl man kommunicerar och känner delaktighet är mycket upp till personen. ”Det är 
mycket som är personbundet när det kommer till kommunikation och delaktighet oavsett vilken 
position eller om man ska prata med produktionschef, platschef, arbetsledare eller yrkesarbetare”. 
”Startmöte genomförs med UE (underentreprenörer), ibland är inköpare med som kan vara bra på 
juridik när man går igenom och belyser vissa delar i avtalen som kan vara 16 - 17 sidor långa”.  

• Återkommande möten och forum som även ger möjlighet till reflektion ökar känslan av 
delaktighet ”Grillning på fredagar som inkluderar underentreprenörer är exempel på aktiviteter 
som ger gemenskap och förbättrar kommunikation mellan yrkesgrupper och då blir det mindre 
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skitsnack och vi och dom”. ”Fredagsmöten genomförs med info om nyheter, olyckor/tillbud och vad 
man kan göra för att förhindra liknande händelser”. 

• Information om arbetsmiljö, nyheter och uppdateringar/revideringar av regler och rutiner i 
projektet sker skriftligt och läggs ut på mat- och fikabord eller anslås i bodarna. 
”Arbetsmiljöorganisationen är anslagen i fikarummet”. ”Delaktighet i arbetsmiljöfrågor sker 
mycket genom MBL tex om organisationsförändringar och kränkningar med även genom 
skyddsronder och riskanalyser”. 

• ”Vara ständigt medveten om språk- och läskunnigheten!” 

ATT INTE VARA ”DÄR” OCH ATT ÖVERBRYGGA SPRÅKBARRIÄRER - hinder för Bas som 
försvårar delaktighet och kommunikation. 
• Det är svårt att ändra och justera i systemhandlingar om dessa redan är beslutade och klara. Att 
inte involveras som Bas-P/U från start främjar inte delaktighet.  
• Bas-U/Platschef är oftast inte med när avtal skrivs utan får förutsättningar vad gäller ekonomi 
och resultat som ska uppnås av projektchefen. ”projektchefen räknar sällan på vilken 
tjänstemannaorganisation som behövs vilket blir problematiskt från början”.  
• Om Bas-P inte är ute på byggarbetsplatsen är det svårt att hen får en helhetsbild om vilka risker 
som kan vara aktuella. Det finns heller inget krav på att beställaren/byggherren ska närvara vid 
olika möten till exempel skyddsronder. 
• Stress och tidspress försvårar även för Bas-U och arbetsledare att vara ute på byggarbetsplatsen. 
”Osynliga ledare som inte hinner vara ute på arbetsplatsen är inte bra”. Inköparna väljer bort att sitta i 
barackerna på byggarbetsplatsen (det är bättre arbetsmiljö på kontoret) vilket gör att dem inte blir 
så delaktiga i vad som sker ute på byggarbetsplatsen som de helst borde.  Det kan vara svårt att få 
med alla på de dagliga avstämningarna (ett par minuter) då de har olika arbetstider (exempelvis 
kranförare behöver extra tid för att ta sig upp och ner från kran) ”morgonmöten med endast 
huvudentreprenörens arbetsledare”. 
• Det finns personer som inte kan läsa och en osäkerhet om de som ”signerar arbetsmiljöplan har läst 
den”, det samma gäller protokoll/information från samordningen och organisationen som läggs ut i 
bodarna och om de blir lästa. Vidare ”förekommer många olika språk på byggarbetsplatsen och det är 
även stora brister vad gäller fackengelska där det lätt kan ske språkförbistringar speciellt när det kommer nya 
människor hela tiden och man kan inte fackuttrycken på något gemensamt språk”. ”Svårare när det är 
utländsk arbetskraft att ha bra kommunikation när man ska göra sig förstådd och prata ett annat språk då 
ökar språkförbistring och kulturskillnader”. 
• Byggbranschen är rörlig, anställda kan lätt byta företag, vilket gör det svårt att skapa kontinuitet 
och bygga relationer mellan dem som arbetar i ett projekt. Det gör det svårt att sprida information 
och skapa en gemensam kultur på byggarbetsplatsen. 

6.1.9 Konkreta Bas-aktiviteter 
Här listas exempel från intervjuerna på konkreta aktiviteter som bidrar till att minska arbetsmiljö-
risker på byggarbetsplatser både under planering och projektering- och produktionsfasen. Dessa är 
uppdelade efter om de är kopplade till kravställning, planering och projektering, det som görs, 
uppföljning och kontroll samt tillämpning av åtgärder och beslut (se tabell 7 nedan): 
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Tabell 7. Sammanfattar exempel på åtgärder och aktiviteter som bidrar till att minska arbetsmiljörisker på 
byggarbetsplatser.   

Faktorer som möjliggör - faktisk reduktion av arbetsmiljörisker 
Kravställning • Det finns fastställda SMART: a arbetsmiljömål (Specifika, Mätbara, 

Accepterade, Realistiska och Tidsatta). 
• Företag har utökat sina krav utöver lagkraven.  
• Bas-U ställer krav på en arbetsberedning som konkret beskriver hur risker 

ska hanteras. 
• Att underentreprenörer lämnar in riskbedömningar. 
• Att underentreprenörer tar del av arbetsberedningar som bedöms innehålla 

riskfyllda moment. 
Planering och 
projektering 

• Faktisk reduktion av arbetsmiljörisker på byggarbetsplatser sker redan på 
ritbordet och under planering och projekteringen, exempelvis: 
o Rita mindre fönster eller dela upp fönster så att hantverkare ska 

slippa hantera och montera tunga fönster. 
o Tillämpa ”färdiga” lösningar eller byggelement som eliminerar 

risker förknippade med att exempelvis bygga ett tak eller fasad som 
annars kräver arbete på hög höjd och/eller klättring på ställning. 

• Tagit fram och utvecklat ett koncept för att bygga ”likadana fastigheter” 
• Monteringsanvisningar som tydligt beskriver hur arbeten ska utföras med 

hänsyn till arbetsmiljö så väl som kvalitet, tid och kostnader. 

Genomförande • Riskgenomgångar och granskningar per projektfas i syfte att fånga upp 
erfarenheter inför kommande etapper och kunna projektera för att skapa 
god arbetsmiljö under produktion. 

• Regelbundna arbetsförberedande genomgångar där arbetsledare 
tillsammans med hantverkare (utförare och underentreprenörer) går 
igenom varje arbetsmoment (arbetsberedning). 

• Tydliga avspärrningar och bra ledade gångar. 
• Bas är tillgänglig, är synligt ute på byggarbetsplatsen och lär känna dem 

som utför arbetet samt agerar på förekommen anledning. 
• Att genomföra morgongympa innan arbetet påbörjas (är obligatoriskt 

för egenanställd personal), vilket skapar bättre hälsa och gemenskap och 
minskar risken för skador ex ”att starta arbetsdagen med att tex lyfta tunga 
tamburdörrar ute i kylan är inte bra”.  

• Motivera yrkesarbetarna att rapportera riskobservationer. 
• Arbetsmiljöingenjör stödjer projektet i det dagliga arbetsmiljöarbetet 

genom att regelbundet närvara på arbetsplatsen. 
Uppföljning och 
kontroll 

• Kontrollera att riskanalyser och arbetsmiljöplaner inte är en ”copy 
paste”-produkter.  

• Regelbundna skyddsronder genomförs. 
• Genomföra regelbundna kontroller av efterlevnaden av regler och 

anvisningar. 
• Det finns system för avvikelserapportering, identifiera risker och 

hantera åtgärder. 
• Arbetsmiljörevisioner genomförs (dokument och efterlevnad av 

fastställda rutiner).  
Tillämpning av 
åtgärder och 
beslut 

• Göra det som går för att förhindra att avvikelser ska upprepas. 
• Vid bristande efterlevnad av regler, informera berörd person och 

förklara varför det är viktigt att följa regeln. 
• Tillämpa varningssystem och andra åtgärder regler inte följs. 
• Hjälmstativ vid områden där det bedöms att yrkesarbetare ej behöver 

bära hjälm. 
• Uppmuntra bra beteenden, t.ex. tilldelning av städpoäng för olika städ-

områden. 
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• Utbildning i attityder och beteenden, bl.a. för att motverka 
machokulturen och stärka individens säkerhetsmedvetande. 

 

NÄR PLANERING OCH PROJEKTERING INTE ÄR GENOMTÄNKT – hinder att konkret och 
praktisk arbeta för att minska arbetsmiljörisker. De som planerar och projekterar har inte samma 
tankesätt, vilket ger sämre förutsättningar under byggfasen. Projektörerna överlämnar till 
produktionen att hantera risker i stället för att projektera bort dem. Olika konsulter pratar inte ihop 
sig och entreprenörer kontrolleras inte vad gäller arbetsmiljö ”bara ekonomisk kontroll”. 
Bygghandlingar med ritningar är bristfälliga vid projektstart. Detta är exempel som alla utgör 
hinder för Bas-uppdraget och det praktiska arbetsmiljöarbetet. 

Granskning som bör utföras under planering- och projekteringsfasen är ofta otillräcklig vilket 
påverkar möjligheten till en preventiv ansats i projekteringen (tex gällande tillgänglighet och 
brand). Undermåliga bygghandlingar och att de vanligaste riskerna inte är 
omhändertagna/behandlade i planering- och projekteringsskedet medför att lösningar uppfinns 
och sätts in först när problem uppstår eller när en olycka har inträffat. Ett exempel är då Bas-P 
missat att riskbedöma den dörr som projekterats i en trevåningsbyggnad och yrkesarbetarna inte 
kan arbeta på ett bra och säkert sätt för att få in material i byggnaden. Vid ombyggnationer sker 
ofta efterhandslösningar då det kanske inte är möjligt att ha en god arbetsmiljö, ”exempelvis vid 
befintliga trånga utrymmen där ventilationssystemet ska byggas om”. I renoveringsprojekt saknas ofta 
korrekta handlingar och inga ordentliga förundersökningar kan göras för sanering av mark och 
byggnad. ”Det fanns sprickor i varje balk och det gick inte att arbeta så det ledde till stopp och vite”. 

Även okunskap om-, eller avsaknad av hjälpmedel som kan minimera risker försvårar att konkret 
och praktisk arbeta med att minska arbetsmiljörisker under planeringen och projekteringen och 
under produktionen. Oftast finns det inget utrymme att påverka i någon större bemärkelse när 
projekteringen redan är genomförd. Mycket monotont arbete försvårar att få till en bra 
arbetsrotation. Under sommaren när det är varmt arbetas det i enbart t-shirt utan varsel. Ibland 
saknas fallskydd eller man har inte gjort bra avspärrningar. Många upplever att man får ”tjata” en 
hel del, det vanligaste gäller tunga lyft, trafikerad miljö och fall/fallskydd. 

Ytterligare svårigheter och hinder är förekomsten av stress och språkförbistringar samt 
samordning som inte förmår att ta hänsyn till olika språk, nationaliteter och kulturer. 

6.1.10 Övrigt 
Övriga förutsättningar som möjliggör och underlättar för Bas som framkom vid intervjuerna är 
följande: 

• Gemensamma myndighetsinsatser (Arbetsmiljöverket, Polisen, Skatteverket) för bättre 
arbetsmiljö på byggarbetsplatser är ”ett vinnande koncept och hjälper till i Bas-arbetet”. 

• Avtalsrörelsens arbetsmiljöfokus på ordning och reda och huvudentreprenörskapet, det 
vill säga att få företagen att ta ansvar för alla underentreprenörer som de har på sin 
arbetsplats. 

• Branschgemensamma organisationen ”Håll Nollan”.  
• Projektet ”Stoppa Machokulturen”.  
• Säkerhetshälsodag på företaget där man inför ”Time out”.  
• Byggbranschens säkerhetspark  
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I övrigt vad som hindrar och försvårar för Bas: 

• ”Det finns väldigt mycket ute på våra byggen och det förändras ständigt”. 
• ”Trångt på byggen mitt i stan och tredje man att ta hänsyn till”. 
• Det kan förekomma våld och hot även om det är ovanligt.  
• ”Nymodigheter och ny teknik som ska ändra på arbetssätt som fungerar”. 

7 Förbättringar  
I det här avsnittet beskrivs såväl sammanhang med förbättringspotential samt mer eller mindre 
specifika och konkreta förbättringsförslag som framkommit vid intervjuer med handläggare Bas-P, 
Bas-U och övriga aktörer. För en komplett sammanställning av citat per temaområde se tabell i 
bilaga 7 (Förbättringsförslag från djupintervjuerna). De föreslagna förbättringsområdena har här 
grupperats för att lättare kunna överblickas. Förslag som lyfts vid intervjuerna har även bearbetats, 
och vidare utvecklats baserat på vår analys av resultaten från projektet i sin helhet.  

7.1 Kompetens och erfarenheter 

Att förlänga Bas-utbildningen, och att utbildningsinnehållet anpassas utifrån hur stora projekt Bas 
hanterar vore önskvärt: ”Omfattningen på utbildning som krävs bör bero på hur stort projektet Bas-P/U 
arbetar med”. Dessutom är det bra om kunskaper uppdateras kontinuerligt genom exempelvis 
repetitionsutbildning: ”Bas-utbildning ska uppdateras regelbundet i synnerhet Bas-U utbildning”. Ett 
förbättringsförslag är således att utbildaren kontrollerar erhållna kunskaper efter utbildning 
genom lämplig examination och att detta dokumenteras med ett certifieringsbevis: ”Utbildningen 
behöver kunna certifiera Bas-P via godkänd tentamen”. 

Vid intervjuerna framkom att bristande kunskaper är vanligt hos Bas-P i synnerhet och därför 
redovisas fler förbättringsförslag med citeringar om Bas-P:s kunskaper (kan även appliceras på 
Bas-U rollen). Det finns förslag om att stärka Bas-kompetensen, som att säkerställa att Bas-P har 
erfarenheter från produktion och är ute på byggarbetsplatsen: ”För att kunna eliminera problem i 
tidigt skede är det viktigt med god planering, och att man (Bas-P representanter) är ute och tittar på hur 
arbetet utförs/ska utföras och svara på frågor från yrkesarbetarna”. Nätverk för Bas är ett annat förslag i 
syfte att skapa kunskapsöverföring och lärande mellan personer som innehar Bas-uppdrag. 

Flera förslag finns för att höja kunskapsnivån även hos övriga aktörer gällande arbetsmiljö samt 
kunskap om Basrollen vilket skulle bidra till att underlätta Bas-uppdraget: ”Bas-P:s arbete 
underlättas om projektörer kan göra riskbedömningar själva och Bas-P kan fungera som stöd och kunskaps-
stöd när det gäller kraven i föreskrifterna”. Ett förbättringsförslag är att stärka arbetsmiljökunskap hos 
projektörerna vad gäller ohälsa och olycksfall på byggarbetsplatser detta med syfte att projektörer 
bättre ska kunna ta fram lösningsförslag till produktionen som kan hantera arbetsmiljörisker). 



 Rapport C 663  Tio år med byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U – möjligheter och hinder för god 
arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser 

 

59 

Om Bas-U rollen hade högre status, till exempel genom att utdela ”försäkringspremier för arbetsmiljö i 
stället för byggtider och kostnader” skulle det underlätta för Bas att arbeta med arbetsmiljö och 
säkerhet. 

 

7.2 Roller, ansvar och befogenheter  
Förbättringsförslag när det gäller roller, ansvar och befogenheter handlar till stor del om behovet 
av samverkan mellan byggherre/beställare, Bas-P och Bas-U vad gäller ansvarsfördelning, 
uppföljning och kontroller. Att byggherren själv efterfrågar kontroll och uppföljning i sin egen 
organisation i form av exempelvis internrevision på arbetsmiljöarbete.  

Det är viktigt att byggherre/beställare förstår/vet vad Bas-P/U rollen innebär från början och 
avsätter tid och övriga resurser för Bas-arbetet samt att den som innehar Bas-uppdraget planerar in 
tid för sitt uppdrag: ”Avsätt och freda tid i kalender för att arbeta i Bas-P rollen och med arbetsmiljö” och 
”Bas-U-uppgifterna bör vara 70% ute i produktionen och 30% administration”. 

Förbättringsförslagen från intervjuer uttrycker behovet av riktlinjer och tydlighet rörande vilka 
arbetsuppgifter som ska inkluderas i Bas-P/U:s uppdrag. ”Tydligheten i Bas-P:s arbetsuppgifter ökar 
om de kan beskrivas i kravspecifikationer (inför upphandling) och anbud och att ”Bas-P måste ta ansvar för 
och göra uppföljning av sitt arbete”. Ett annat förbättringsförslag handlar om att detta behov kan 
uppfyllas genom ”En liten handbok, en liten parlör för Bas-U som är enklare och går att applicera, alltså få 
koll på. Det måste bli tydligare vad Bas-U innebär i praktiken”. Bas-respondenterna ser också ett 
förbättringsmöjlighet i att effektivisera och systematisera överlämning från Bas-P till Bas-U och 
menar på att Bas-P behöver ta initiativ och planera in ett överlämningsmöte med Bas-U: ”Redan 
under projektering ska Bas-P planera in möte inför att Bas-U ska ta över”, och att under detta möte 
diskutera kring olika dokument och underlag (exempelvis arbetsmiljöplan, riskbedömningar och 
alternativa lösningsförslag) som Bas-P ska lämna över till Bas-U: ”Vid överlämning från Bas-P till Bas-
U säkerställa att Bas-P har tagit ansvar vad gäller arbetsmiljö”. För att stärka Bas-P:s kunskap behöver 
även Bas-U återkoppla till Bas-P från utförandefasen (och vidare till projektörerna): ”Bas-P behöver 
följa upp vad som hänt efter överlämningen” och ”Projektörer behöver även oftare efterfråga och utvärdera 
sitt arbete”. Ett önskemål är också att det ska finna en kravspecifikation och profil för Bas-

Sammanfattning - förbättringar gällande kompetens och erfarenhet:  
• utbildningsinnehåll anpassas utifrån hur stora projekten är 
• krav på kontinuerlig repetitionsutbildning 
• certifieringsbevis för både den som utbildar och för den som godkänns efter genomförd 
examination  
• säkerställa att Bas-P har erfarenheter från produktion och har praktik från byggarbetsplats 
• nätverk för Bas i syfte att skapa kunskapsöverföring och lärande  
• höja kunskapsnivån hos övriga aktörer gällande arbetsmiljö samt kunskap om Basrollen för 
att underlätta Bas-uppdraget 
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uppdraget utifrån ett projekts storlek och komplexitet och att det finns framtagna 
arbetsbeskrivningar i samband med att Bas-uppdraget undertecknas. 

7.3 Förståelse för ansvaret för arbetsmiljön - Prioritering 
av arbetsmiljö 
I alla intervjuer talas det om vikten av en kultur (på företag, organisation, bransch) där arbetsmiljö 
är en prioriterad fråga och ständig punkt på dagordningen, såväl vid 
utbildningsinsatser samt i det dagliga arbetet. Utbildningsinsatser (exempelvis 
företagsinterna och gymnasieutbildningar) som riktar sig mot yrkesarbetare inom 
byggbranschen behöver omfatta arbetsmiljörisker och säkerhetskultur i stor utsträckning: 
”BAM-utbildningar och företagsinterna utbildning i attityder och beteende där machokulturen diskuteras”, 
”arbeta med positiva observationer och öka rapporteringsbenägenheten för riskobservationer” och ”arbeta 
bort machokulturen redan på gymnasieutbildningen och förändra attityder genom att skola in 

yrkesarbetare”.  

Arbetsmiljöfrågor behöver synliggöras mer i det dagliga arbetet på alla nivåer i företaget: ”Ha fokus 
på säkerhetskultur och att det genomsyrar hela företaget från högsta nivån.” och att ”Det är viktigt att alla 
(även byggherrar/beställare och entreprenörer) på arbetsplatsen följer de regler som finns”. Ett 
förbättringsförslag är att arbeta tydligt med konsekvenser/påföljder vid både bra genomfört 
arbetsmiljöarbete och vid bristande efterlevnad av regler: ”Arbeta mer med belöning och bestraffning, 
hot, lock och go-fika” och ”Tydliga konsekvenser för dem som missköter sig”. 

Sammanfattning - förbättringar gällande roller, ansvar och befogenheter: 
• tydligare och bättre samverkan mellan byggherre/beställare, Bas-P och Bas-U vad gäller 
ansvarsfördelning, uppföljning och kontroller 
• riktlinjer och tydlighet rörande vilka arbetsuppgifter som ska inkluderas i Bas-P/U:s 
uppdrag 
• kravspecifikation och profil för Bas-uppdraget utifrån ett projekts storlek och komplexitet 
och arbetsbeskrivningar i samband med att Bas-uppdraget undertecknas 
• avsätter tid och övriga resurser för Bas-arbetet samt planerar in tid för Bas-uppdrag 
• effektivisera och systematisera överlämning från Bas-P till Bas-U 
• Bas-U måste återkoppla till Bas-P från utförandefasen (och i sin tur vidare till projektörerna 

Sammanfattning - förbättringar gällande förståelse för arbetsmiljöansvaret samt 
prioritering av arbetsmiljö: 
• arbetsmiljö och säkerhet är en prioriterad fråga och ständig punkt på dagordningen 
• arbetsmiljöfrågor behöver synliggöras i det dagliga arbetet på alla nivåer i organisationen 
• arbeta tydligt med konsekvenser/påföljder vid både bra genomfört arbetsmiljöarbete och 
vid bristande efterlevnad av regler 
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7.4 Överlämning och samordning  
Förbättringsförslag som berör överlämning och samordning mellan Bas-P och Bas-U handlar 
främst om att öka samverkan och dialog mellan Basarna. Förbättringsförslaget föreslår att 
överlämningsmöten ska dokumenteras skriftligen och att det där ska diskuteras identifierade 
arbetsmiljörisker och framtagna projekteringslösningar. Vidare är ett förbättringsförslag kring 
detta tema att det behövs regelbundna återkopplingsmöten mellan Bas-P och Bas-U för att främja 
ett lärande och möjliggöra eventuella justeringar i samråd. Information om vilka lösningsförslag 
som inte var möjliga att utföra under utförandefasen (samt orsaken), och vilka lösningsförslag som 
fungerade är bra att inkludera på dessa återkopplingsmöten. Rollen som Bas-U kan stärkas av att 
hen vet och förstår resonemanget bakom projektörens val av lösningsförslag. 

 
 

7.5 Delaktighet och kommunikation  
För att skapa delaktighet och god kommunikation i Bas-arbetet är det viktigt att det finns forum 
där arbetsmiljöarbetet kan diskuteras och utvecklas: ”Plan inför nästa år är att ha en träff med UE och 
arbetsmiljöingenjör där man tillsammans ska gå igenom om vad och hur man kan göra och arbeta för att 
undvika olyckor”, men även att Bas deltar på entreprenörsmöten och själv bjuder in olika aktörer: 
”Kranförare med på morgonmöten/startmöten”. Vidare kan byggherre eller projektledare ställa krav på 
att de som arbetar i planering/ projektering- och produktionsfasen ska samverka: ”att produktionen 
bjuder in projektörerna och att produktionen är delaktig under hela projekteringen” samt att återkoppling 
och erfarenhetsöverföringsmöten ska ske: ”Projekteringsorganisationen kan förbättras genom att 
inkludera återkoppling och erfarenhetsöverföring efter varje fas”. 

 

 

Sammanfattning - förbättringar gällande överlämning och samordning: 
• överlämningsmöten ska dokumenteras skriftligen och identifierade arbetsmiljörisker och 
framtagna projekteringslösningar ska diskuteras. 
• regelbundna återkopplingsmöten mellan Bas-P och Bas-U för att främja ett lärande och 
möjliggöra eventuella justeringar i samråd 

Sammanfattning - förbättringar gällande delaktighet och kommunikation: 
• forum där arbetsmiljöarbetet kan diskuteras och utvecklas 
• krav på att planering/ projektering- och produktionsfasen ska samverka 
• återkoppling och erfarenhetsöverföringsmöten 



 Rapport C 663  Tio år med byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U – möjligheter och hinder för god 
arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser 

 

62 

7.6 Typ av projekt och avtal 
Förbättringsförslag som rör projekt- och avtalsform handlar om vikten av att byggherrarnas 
inköpare involveras så tidigt som möjligt i byggprojektet genom att de granskar 
anbudsförfarandet, identifierar entreprenörer som arbetar med arbetsmiljö och att de har en 
kontinuerlig dialog med produktionen: ”Tar fram ett minimumunderlag till exempel platschef levererar 
tidplan inklusive när UE ska finnas på plats, hur inköp ska involveras och vilka förväntningar platschefen 
har på inköparen”.  

 

  

Sammanfattning - förbättringar typ av projekt och avtal: 
• inköpare involveras så tidigt som möjligt i byggprojektet 
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8 Diskussion  
Det har nu gått många år sedan rollen som byggarbetsmiljösamordnare introducerades i Sverige i 
enlighet med AFS 1999:3. Rollerna tillkom för att tydliggöra ansvaret för arbetsmiljöfrågor i 
planerings- och utförandeskedet, givet de komplexa organisationer med många olika företag och 
aktörer (exempelvis entreprenörer, underentreprenörer och konsulter) som är involverade i 
byggprocessen. I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning från 2020 finns det en beskrivning 
om vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet som ska överlämnas mellan Bas-P och Bas-U, samt att det är 
byggherren som har det övergripande ansvaret för att överlämning sker [17]. Men hur har det gått 
och hur ser förutsättningarna ut för Bas-P och Bas-U och deras viktiga uppdrag? 
 
I denna rapport presenterar vi resultaten från ett forskningsprojekt med syftet att undersöka och 
beskriva hur rollerna som Bas P/U fungerar idag, drygt tio år efter att de införts och reglerats 
genom den svenska arbetsmiljölagstiftningen. Genom att ställa frågor till Bas P/U och andra 
aktörer i en enkät och vid intervjuer har vi identifierat och kartlagt sådana faktorer som 
möjliggör/underlättar samt hindrar/försvårar för Bas P/U att utföra sitt uppdrag och kunna bidra 
till ett fungerande arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatser runtom i Sverige. Vi bidrar till projektets 
övergripande mål, att förebygga arbetsplatsolyckor, arbetsskador och allvarliga tillbud, genom att 
rekommendera ett antal förbättringsmöjligheter. Att med denna rapport belysa både 
förutsättningar och hinder för ett väl genomfört Bas-uppdrag samt ge konkreta förbättringsförslag 
lägger en grund för fortsatt arbete inom branschen, fackliga organisationer, utbildningsorgan och 
Arbetsmiljöverket, så att Bas-rollen kan uppgraderas och anpassas till rådande förhållanden i 
arbetsmiljöarbetet framöver.  

Samordning på byggarbetsplatser har likheter med samordning i andra branscher där 
entreprenörer är verksamma. I studien om entreprenörsäkerhet [31] identifierades fem faktorer 
som har betydelse för en effektiv samordning vilka är arbetsmiljökunskap, uppförandekod, 
uppföljning och feedback, information och utbildning samt organisation med tydlighet i vem som 
gör vad. I denna studie ingår dessa fem faktorer i figur 10 (se nedan) och kompletteras med yttre 
förutsättningar som behövs för en god samordning på byggarbetsplatser.  

Det operativa utrymmet för rollen som Bas-P och Bas-U bestäms av det ramverk som utgörs av 
byggherren/beställaren, projektstyrning/verksamhetsstyrning såväl som arbetsmiljölagstiftning. Krav i 
projektform och avtal samt av budget och tidplan påverkar förvisso förutsättningarna för Bas-
uppdraget men är framför allt avgörande för valet av byggtekniska lösningar och arbetsmetoder 
som i sin tur utgör ett villkor för Bas-arbetet (se figur 10 nedan). Enligt den svenska lagstiftningen 
ska Bas-P/U utses på alla byggarbetsplatser oavsett om det är endast ett företag eller flera 
entreprenörer som är involverade i byggprojektet. Bas-uppdraget innebär således en stor portion 
av interaktioner med olika aktörer, både under planerings- och projekteringsfasen och 
utförandefasen men oftast är antalet personer som Bas-U ska samverka med betydligt fler. Inte 
minst är samverkan och överlämning mellan Bas-P och Bas-U sinsemellan en nyckel till ett 
effektivt och lyckat arbetsmiljöarbete under hela byggprocessen. Inom ramarna för Bas-uppdraget 
finns en möjlighet att påverka projektplanering, budget och avtalsformer genom att de involveras 
och görs delaktiga från början och därmed kan de påverka förutsättningarna på olika sätt genom 
att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. I förlängningen blir detta underlag för styrande av 
arbetsmiljö- och samordningsaktiviteter som Bas-uppdraget nyttjar. I vilken utsträckning Bas 
använder den här möjligheten tycks dock variera.  
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Figur 10. Bild som beskriver Basens yttre förutsättningar (ramen) och inre samspel som bidrar till 
arbetsmiljön och säkerhet på byggarbetsplatsen.  

Forskningsmetoder och studiedesign. I detta projekt har vi ställt frågor till Bas P/U och andra 
aktörer i en enkät och vid ett intervjutillfälle. Svaren på dessa frågor utgör underlaget för de 
resultat som genererats inom projektet. Enkätsvar har kvantifierats och sammanställts och 
kvalitativa resultat som är baserade på intervjuunderlag har genererats med hjälp av innehålls-
analys. Kombinationen av enkät och intervju-metodik är vanligt förekommande vid liknande 
kartläggning-studier och har varit gynnsam för att uppnå projektets syften och mål. De kvalitativa 
(fritextsvar i enkät och djupintervjuer) och kvantitativa (enkätundersökningen) metoderna 
kompletterade varandra. Enkätundersökningens frågor innebar dock svagheter gällande att 
utförligt kunna beskriva planering och projekteringsfasen samt Bas-P:s arbetsuppgifter.  

Det har varit en överrepresentation av Bas-U respondenter i enkätundersökningen (216 Bas-U och 
50 Bas-P) och även om det var lika många Bas-P (9 personer) som Bas-U (9 personer) som 
medverkade i djupintervjuerna är inte Bas-P rollen lika framträdande då nästan alla byggprojekt 
som Bas-P och Bas-U arbetade med var i utförandefas. 

Urvalet (utskick av enkätundersökningen via referensgruppens nätverk) hade målet att hitta goda 
exempel på Bas, det vill säga engagerade, kunniga och erfarna personer. Screeningintervjuerna 
användes som komplement till att göra urvalet för djupintervjuerna. 

Den litteraturstudie som genomförts inom ramen för detta projekt fokuserade på svenska 
förhållanden och svensk lagstiftning. 

Kompetens och arbetsmiljökunskap. Den viktigaste faktorn för att Bas-rollen ska fungera i 
samklang med lagstiftningens intention, att bidra till god arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser, 
är att Bas har rätt och tillräcklig arbetsmiljökunskap. Arbetsmiljöverkets rekommendation om 
Bas-utbildning på 48 timmar har inte visat sig uppfyllas sett till enkät- och intervjusvaren. Vidare 
visar koncentrationen av förbättringsförslagen som framkommit på behovet av ökad 
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utbildningslängd, anpassat utbildningsinnehåll (exempelvis arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och 
samordning) och repetitionsutbildning, framför allt hos Bas men även hos byggherre/beställare och 
övriga aktörer. Projektörernas bristande kunskaper om arbetsmiljö och riskidentifiering under p-
fasen framträdde också i Arbetsmiljöverkets förstudie från 2015 [25]. 

Resultaten från både enkätundersökningen och djupintervjuerna visar att Bas som medverkat inte 
har genomgått Bas-utbildning av erforderlig längd som Arbetsmiljöverket rekommenderar. 
Enkätundersökningen visar på att de flesta som arbetar som Bas har genomgått Bas-utbildning på 
mellan en och tre dagar (8 – 24 timmar). Dessutom var det 32% av Bas-P som inte hade någon 
annan arbetsmiljöutbildning utöver Bas-utbildning. Det hade varit av värde att fråga Bas om vilka 
specifika arbetsmiljöutbildningar som hen har genomgått, exempelvis BAM och utbildningar 
kopplat till riskområden som exempelvis arbete i schakt, på ställning, i lift samt brandutbildning. 
Vid intervjuerna framkom tydligt att det finns en uppfattning om att Bas-P ofta saknar erfarenheter 
från produktion och utförandefasen vilket får konsekvensen att Bas-P inte har erforderlig 
kompetens för sitt uppdrag. Erfarenheter i yrket och arbetslivserfarenheter från branschen bidrar 
också till kunskap.  

Bas-respondenterna önskar att innehållet i utbildningen ska vara mer anpassat för respektive Bas-
uppdrag och innehålla kunskap om konkreta och praktiska Bas-uppgifter. Att det finns repetitions-
utbildning som även inkluderar information, uppdateringar och nyheter inom arbetsmiljöområdet 
vore önskvärt. Bas önskar även att veta mer om hur arbetsmiljörisker (identifiering och 
förebyggande) kan hanteras, att olika rollers ansvar tydliggörs, samt vilka uppgifter och 
befogenheter beställare, byggherre, projektörer, Bas-P och Bas-U har inom byggprojekt. 

Trots dessa önskemål om anpassad och uppdaterat utbildning, skattar Bas att de har tillräcklig 
arbetsmiljökunskap. Dock anser de att byggherre, projektörer och andra Bas-utövare har bristande 
kunskaper om arbetsmiljösamordning på byggarbetsplatser, både under P- och U-fas och att detta 
kan innebära merarbete för Bas.  

Vidare är det viktigt att det är rätt person som får åta sig Bas-uppdraget och att Bas erhåller 
befogenheter för att kunna utföra aktiviteter så som att vidta förebyggande arbetsmiljöåtgärder. 
Exempel på personliga egenskaper för Bas-uppdrag är att vara kommunikativ, ha ett engagemang 
och ha en vilja att förstå och ”nätverka” med och mellan olika aktörer samt ha förmågan att kunna 
ta ett helhetsperspektiv, vara systematisk och noggrann [26] och [24] 

Budget och tidsplanering. En annan viktig faktor är tid för att kunna arbeta med Bas-uppgifter. 
Här visade både enkätundersökningen och intervjuerna att Bas-P har mindre tid jämfört med Bas-
U för Bas-uppdraget. Vanligast är att Bas-P har 20% eller mindre arbetstid medan Bas-U har 40% 
eller mer arbetstid för Bas-uppdraget. Intervjuerna bekräftade att både Bas-P och Bas-U upplevde 
mycket stress under planering, projektering och utförandefasen. Dessutom upplevde 
respondenterna att tidfördelningen i projekt ofta underskattas vad gäller tid för planering och 
projektering. Även Arbetsmiljöverkets förstudie från 2015 [25], påvisade att projektörerna 
upplevde sig att ha otillräckliga resurser för att få handlingar klara i tid. Vanligtvis är starttiden för 
produktionen fastställd vilket kan medföra en stressad situation för Bas-P. Detta kan i sin tur 
resultera i ogenomtänkta lösningar vilket senare leder fram till att Bas-U får lösa och hantera risker 
på plats när produktionen är i gång som också kan vara stressande för Bas-U.  

Arbetsmiljösamordningsaktiviteter. Det är byggherren som har det övergripande arbetsmiljö-
ansvaret i byggprojekt. Arbetsmiljölagstiftningen reglerar bland annat att förhandsanmälan och 
arbetsmiljöplan ska göras. Förhandsanmälan är en administrativ uppgift som innehåller kontakt-
uppgifter till Bas-P och Bas-U vilka ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Enligt lag ska det finnas en 
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uppdaterad och tillgänglig arbetsmiljöplan (inklusive arbetsmiljöorganisation, särskilda 
arbetsmiljörisker och åtgärder, lösningsförslag, ordnings- och skyddsregler samt beskrivning av 
hur samordning ska utföras). Syftet med arbetsmiljöplanen är att den ska vara ett hjälpmedel för 
den enskilde entreprenören när den planerar sitt arbete på byggarbetsplatsen, samt utgöra ett 
underlag vid framtagning av arbetsberedningar (beskrivningar för bland annat yrkesarbetare av 
hur arbetsmoment ska utföras med mera). Detta har även studiens resultat visat. 

Vår studie har inte erhållit några specifika data om förhandsanmälan. Resultat från enkät-
undersökningen påvisar att det är färre Bas-P (44 %) som anser att de arbetar med arbetsmiljö-
planer jämfört med Bas-U (65 %). Bas-P upplever att de inte får underlag och/eller arbetsmiljöplan 
från byggherren (byggherren har till syvende och sist huvudansvaret för att ta fram en arbetsmiljö-
plan men kan även överlåta det till Bas-P eller Bas-U). Dessutom anser fler Bas-U, i både 
enkätundersökningen och djupintervjuer, att det ofta förekommer brister vid överlämningen 
mellan Bas-P och Bas-U. Det kan vara så att formell överlämning inte sker eller att överlämningen 
är endast en namnunderskrift på ett papper. Även detta påvisades i Arbetsmiljöverkets förstudie 
från 2015 [25]. Dessutom visar våra resultat på att det inte sker någon återkoppling mellan Bas-P 
och Bas-U vilket hindrar kunskapsöverföring och ett gemensamt lärande och kunskapsbyggande 
mellan Bas-P och Bas-U.  

I förekommande mötesforum är det vanligtvis endast huvudentreprenörens representanter som 
deltar i samordningsmöten och dylikt, och att de i sin tur måste vidarebefordra aktuell information 
till underentreprenörer (det är vanligt med långa kedjor av underentreprenörer inom 
byggbranschen). Detta skapar en envägskommunikation med en osäkerhet om huruvida 
informationen når fram, samtidigt som det motverkar en effektiv samordningsdialog mellan alla 
aktörer och bidrar negativt till erfarenhetsåterföring och lärande inom organisationer.  

Kommunikation och information till alla berörda på byggarbetsplatsen. I regel har huvud-
entreprenören ett krav på att minst en representant från underentreprenörsföretagen ska kunna 
tala engelska, men studien påvisar att det är komplicerat och svårt att kommunicera via ett 
andraspråk (bristfällig fackengelska). Detta ställer höga krav på att kunna säkerställa att det som 
kommuniceras och informerats om har förståtts av alla berörda! Studien indikerar att språk, 
läskunnighet och läsintresse kan vara en stor utmaning ute på byggarbetsplatser. Framöver skulle 
det vara intressant att studera upplevelsen hos personer som har språk- och lässvårigheter kopplat 
till allvarliga olyckor och tillbud samt säkerhetsmedvetenhet och attityder i byggbranschen. Många 
av de intervjuade tar upp att ”machokultur” förekommer på vissa arbetsplatser och pratar om att 
lösningen på detta är bland annat att locka och öka andelen kvinnor i branschen men också att 
kommunikation och information måste anpassas efter målgruppen. 

Därtill bidrar att arbetsmiljöplaner ofta är väldigt omfattande (speciellt för målgruppen) samt att 
det inte finns tid avsatt för att läsa en arbetsmiljöplan. I slutändan är risken stor att planen i bästa 
fall ”skummas” igenom eller bara undertecknas att den har tagits del av. 

Projektet har identifierat förbättringsområden inom vilka forskningsbaserade, tillämpbara, 
förbättringsförslag lämnas. Detta bidrar till projektets syfte och mål genom att både stärka de 
förutsättningar som möjliggör och underlättar samt minimera de förutsättningar som hindrar och 
försvårar i Bas-rollen för att arbeta för en god arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser. 
Förbättringsförslagen är riktade och kan anpassas till de aktörer som kan påverka arbetsmiljö-
arbetet inom byggindustrin, det vill säga i första hand företag som är verksamma inom 
byggbranschen, fackliga organisationer, utbildningsorgan men även Arbetsmiljöverket. 
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Identifierade förbättringsområden och rekommendationer i syfte att förebygga ohälsa och 
arbetsskada/dödsfall på byggarbetsplatser: 

• Grundläggande arbetsmiljökompetens behöver finnas hos alla aktörer (framför allt hos 
byggherre/ beställare) under både P- och U fasen. 

• Utbildningsinnehåll, utbildningslängd och repetitionsutbildning behöver förstärkas så att 
det motsvarar vad som krävs i Bas-uppdraget. 

• Vägledning för att hantera arbetsmiljörisker och ta fram relevanta lösningsförslag tidigt i 
byggprojekt behöver tas fram. 

• Erfarenhetsåterföring och återkoppling behöver ske mellan byggherre, Bas-P och Bas-U för 
att få till ett lärande i praktiken samt nyttja gemensamma kompetensresurser. 

• Tid som är dedikerad Bas-uppdraget behöver fastställas i god tid–tiden för Bas-uppdraget 
behöver anpassas efter byggprojektets storlek och komplexitet och öronmärkas för både 
Bas-P och Bas-U-arbete (minskar risken för att Bas-rollen endast blir ett namn på ett 
papper).  

• Tillgång till personella resurser för Bas utifrån byggprojektets storlek behöver specificeras 
och anpassas, kan vara i form av fördelning av arbetsuppgifter och/ eller 
specialistkompetens att nyttja. 

• Samordningsmöten/dialoger behöver inkludera/involvera och möjliggöra att olika aktörer 
inklusive entreprenörer och underentreprenörer kan delta. Här har en god arbetsplats-
kultur, samarbetskultur och säkerhetskultur en stor och avgörande betydelse för ett 
ständigt pågående förbättringsarbete. 

• Arbetsmiljöplan behöver kunna kommuniceras effektivt till alla – i fokus är anpassning 
avseende språkkunskaper, läskunnighet, men även omfattning och tid för att ta del av 
arbetsmiljöplan när den kommuniceras ut. 

•  Det behövs krav på att dokumentera och redovisa kontroller vid flera tidpunkter under 
byggprojekt (exempelvis att byggherre/beställare kontrollerar att arbetsmiljöplan är 
komplett, att överlämning sker från Bas-P till Bas-U, att Bas- U arbetar löpande med 
arbetsmiljöplanen, att återkoppling och erfarenhetsåterföring sker mellan Bas-P och Bas-
U). 

8.1 Bas-P och Bas-U 2.0 
Så hur går det för Bas-P och Bas-U i deras viktiga uppdrag och hur ser förutsättningarna ut 
framöver? Inom projektet har vi undersökt flera frågeställningar som rör just ”hur det går” i syfte 
att identifiera förbättringsområden inom vilka en insats gagnar Bas-uppdraget och därmed även 
arbetsmiljö och säkerhet vid byggarbetsplatsen i allmänhet. En bedömning är att flera tänkbara 
åtgärder kan anses vara ”relativt lätta att få till/implementera” och att stor förbättring kan uppnås 
till minimal insats och kostnad. Självfallet finns det mer långtgående förbättringsåtgärder som 
skulle innebära mycket för Bas-rollen och dess uppdrag. En sådan förändring är exempelvis att 
avsätta tid för Bas-uppdraget vid rätt tidpunkt i byggprocessen (förslagsvis kan en uppskattad 
tidsbedömning anges redan i förhandsanmälan). För att detta ska vara möjligt bör tid för Bas-rollen 
specificeras redan i förfrågningsunderlaget vid upphandling av projekt som ska ske till lägsta pris. 
Genom att tidigt involvera Bas-P/U och se till att Bas-P och Bas-U har gemensam tid för 
överlämning, så kan arbetsmiljörisker hanteras redan under planering och projekteringsfas 
alternativt i början av utförandefasen. Förutom onödig risk elimineras även oplanerade kostnader 
som kan uppstå när verksamheter i byggprojektet behöver anpassas för att uppnå arbetsmiljökrav 
”här och nu”. Även en effektiv samordning och dialog med alla aktörer inom byggprojekt har 
potential att ge positiva arbetsmiljöeffekter direkt. Att tillse någon form av mötesforum eller 
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kontaktyta där Bas-P/U och andra relevanta personer (stödfunktioner i organisationen, 
motsvarande roller hos underentreprenör etc.) kan mötas för att diskutera allmänt och byta 
erfarenheter kan också utgöra en enkel men värdefull insats. 
Andra insatser och åtgärder inom identifierade förbättringsområden kan vara mer resursintensiva 
och kräva långsiktiga såväl som branschgemensamma åtgärder. Detta kan gälla kompetenskrav, 
anpassning av utbildning och framtagande av vägledning. Det vore önskvärt med någon form av 
kvalitetssäkring av den utbildning som ges till Bas-P/U, till exempel ett kunskapstest, för att 
säkerställa att utbildningen ger goda grunder för uppdraget. Likaså kan kommunikation och 
dokumentation- och redovisningskrav behöva utvecklas, testas och utvärderas innan en åtgärd i 
denna riktning kan räknas hem med avseende på arbetsmiljö och säkerhet. 
 
Utöver att implementera sådana förbättringsförslag som baseras på resultat av denna studie kan 
fortsatt fördjupning och forskningsinsatser inom området krävas för att Bas-P/U ska stå rustade 
inför kommande utmaningar (Bas 2.0). Det kan exempelvis handla om att få bättre förståelse för 
säkerhetsklimatet på byggarbetsplatsen, faktorer kopplade till kön och machokultur som inverkar 
på säkerhetsarbetet, utmaningar till följd av en föränderlig och rörlig arbetsmarknad med många 
entreprenörsled, med mera. 
 
Till syvende och sist är det i praktiken rätt lätt att Bas-P/U är engagerad och har en vilja att skapa 
en god arbetsmiljö och säker byggarbetsplats vilket vi uppfattade i samtliga intervjuer. Med andra 
ord verkar det som det går att hitta rätt person för att åta sig Bas-uppdraget men det är en 
utmaning för byggherre/beställare att ge förutsättningar i form av tid, pengar och stöd i 
arbetsmiljöarbetet som motsvarar uppdragets omfattning. I likhet med den danska och spanska 
studien som nämnts tidigare [26] och [24] har vi kommit fram till att det är viktigt att hitta rätt 
person för Bas-uppdraget. Bas behöver utöver arbetsmiljökunskaper, kunskaper inom byggteknik 
och arbetsmiljölagstiftningen också ha personliga egenskaper så som förmågan att arbeta 
systematiskt, ibland ha ett ”helikopterperspektiv”, vara kreativ och lösningsorienterad samt ha en 
förmåga att förhandla/kommunicera men samtidigt ”se” och hantera olika människor. Om Bas ges 
förutsättningar i form av tid, resurser och stöd kan det göra underverk för arbetsmiljön och skapa 
engagemang och delaktighet i projektet! För att stärka främst Bas-uppdraget, behöver förbättringar 
och förändringar ske vad gäller kunskaper hos Bas och övriga aktörer. Ett bättre samspel mellan 
Bas-P och Bas-U måste påbörjas så tidigt som möjligt och pågå även fram till projektets avslut så att 
utvärdering och erfarenhetsåterföring kan genomföras och ge upphov till ett lärande för både 
individ och organisation. 
 
Kunskap: 

1. Olika kunskapsnivåkrav beroende på projektets omfattning och komplexitet.  
2. Kontroll av erhållen kunskap genom förslagsvis certifiering (bidra till underlag för 

byggherren vid bedömning om individen är lämplig för det specifika projektet). 
3. Kontroll av utbildningsinnehåll och att den är anpassad för Bas-uppdraget. 
4. Repetition/uppdaterad utbildning med jämna intervall (förslagsvis var femte år).  
5. Stärk kunskapen hos övriga aktörer om Bas-uppdraget. 

 
Samspel mellan Bas-P och Bas-U: 

1. Minimera glappet mellan Bas-P och Bas-U (då de kan vara i olika företag och utövar 
Bas-uppdraget olika i tid och rum). 

2. Krav på att dialog ska ske under projektets gång.  
3. Avstämningsplan som dokumenteras skriftligen. 
4. Krav på uppföljning/återkoppling och att det dokumenteras. 
5. Öronmärkt tid för uppdraget beroende på projektets storlek och komplexitet.  
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Bilagor 
1. Enkätundersökning 
2. Screeningintervju 
3. Bas-P intervjuguide 
4. Bas-U intervjuguide 
5. Övriga aktörer intervjuguide 
6. Resultat från självskattning i enkätundersökning 
7. Förbättringsförslag från djupintervjuerna 

  

  



 Rapport C 663  Tio år med byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U – möjligheter och hinder för god 
arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser 

 

72 

Bilaga 1: Enkätundersökning 
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Bilaga 2: Screeningintervju  
• Du är BAS- P/ BAS-U? 
1. Kan du kort beskriva er verksamhet?  

a) Projektstorlek? Kronor och tid (start och slut). Plats och fas (projektering eller 
utförandefas)? Antal projektörer / företag? 

b) Antal chefsnivåer, byggledare/ledare(montering)/chefer, arbetsledare, medarbetare, 
entreprenörer, underentreprenörer?  

2. Hur ser er arbetsmiljöorganisation ut?  
c) Vilka roller/funktioner deltar/engageras/är aktiva i den? 
d) Vad har du som BAS för stöd från/i organisationen/projektet? 
e) Har du information/beskrivningar, tex Arbetsmiljöplan, policy, organisationsschema, 

befattningsbeskrivningar, Websida eller andra dokument vi kan ta del av? 
3. Beskriv hur du jobbar som BAS med avseende på specifikt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete 

utifrån din roll som BAS-P/U? 
a. Beskriv dina arbetsuppgifter som BAS och har du en arbetsbeskrivning (som vi kan ta 

del av)? 
i. Har du fått en delegering för BAS-arbetet? 

b. Vilka uppgifter tar mest av din tid? 
c. Vad för rutiner har du/ni för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet? 
d. Beskriv vilka metoder, tekniska lösningar, verktyg, hjälpmedel du har i ditt arbete? 
e. Beskriv vilka möjligheter du har i din roll? 

i. att påverka arbetsmiljö och säkerhetsarbetet  
ii. att planera arbetsmiljö och säkerhetsarbetet,  

iii. att samordna frågor som rör arbetsmiljö och säkerhetsarbetet 
iv. att kommunicera och informera/utbilda i arbetsmiljö och säkerhetsarbetet 
v. att åtgärda risker och brister som rör i arbetsmiljö och säkerhet 

vi. att styra arbetsmiljö och säkerhetsarbetet 
f.  Beskriv vilka utmaningar du har i din roll? 
g. Ge goda exempel på vilka förutsättningar som du tycker bidrar till god och säker 

arbetsmiljö. 
h. Ge exempel på vad som kan stärka dig i din roll som BAS.  

4. Skulle ni vara intresserade att medverka i vårt projekt? 
 
Tack för din tid! 
  



 Rapport C 663  Tio år med byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U – möjligheter och hinder för god 
arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser 

 

82 

Bilaga 3: Bas-P intervjuguide 
1. Bakgrund  

a) Vad har du för erfarenheter, utbildning och kompetens? (arbetsmiljökompetens)  
b) Vad har du för ansvar och befogenheter i din roll som BAS-P?  
c) Vilka avtalsformer arbetar du utifrån som BAS och hur påverkas ditt arbete av avtalsformerna? 

(Totalentreprenad, Utförandeentreprenad, Generalentreprenad, Delad entreprenad)  
2. Kan du beskriva BAS-P arbetet? Tid.  

a) Hur arbetar du med AMP? Framtagtagning, uppföljning och revidering. Vilka medverkar i AMP? 
Förbättringsförslag?  

b) SAM (Riskidentifiering, riskanalyser, möten, skyddsombudsmedverkan, skyddsronder)? Digitala 
verktygför skyddsrond t.ex. VR.  

c) Finns det ett kvalitetssäkringssystem/-arbete och/eller förbättringsarbete för samordningen och 
samordningsuppgifter?  Beskriv:   

• Aktiviteter och delaktighet?  
• SMART (Specifik, Mätbart, Accepterade, Realistiska och Tidsatta mål)?  
• Revisioner?  

d) Hur ser du på den utbildning och erfarenhet du har i relation till de arbetsuppgifter du har?  
e) Vilka rutiner och instruktioner finns i verksamheten som du använder i arbetet? (digitala verktyg 

och deras funktion)  
f) Hur gör du samordning? Beskriv aktörerna, aktiviteter.  
g) Hur arbetar du med framtagning av projektlösningar (monteringsanvisningar) inför byggfasen?  
h) Säkerhetskultur (Safty first)? Beskriv säkerhetsänket, samverkan och engagemang.  

3. Beskriv dina förutsättningar? (Vem styr och bestämmer över förutsättningarna för din roll och 
dina arbetsuppgifter?)    

a) Vad för krav har du och andra roller i BAS-P-uppdraget/-arbete? (kravspecifikation)  
b) Vilka möjligheter har du? Vad saknar du?  
c) Vilka hinder upplever du? Vad önskar du?  

4. Kommunikation  
a) På vilket sätt sker kommunikationen med Byggherren/Beställaren, BAS-P, BAS-U, skyddsombud och 

andra aktörer (chefer/inköp, arkitekter, ingenjörer etc)?  
b) På vilket sätt sker introduktion, information, nyheter och uppdatering av nya/reviderade regler och 

rutiner inom det aktuella projektet.  
c) På vilket sätt sker uppföljning i projektet? (tillbud och olyckor, nya risker, utredningar, ta del av 

andras erfarenheter)  
• Återkoppling och åtgärder? (till Byggherren, arkitekter och andra)  

5. Överlämning av BAS-uppdraget  
a) På vilket sätt sker överlämningen mellan BAS-P och BAS-P? Typ av situationer? Hur fungerar det?  
b) På vilket sätt sker överlämning mellan BAS-P till BAS-U? Hur fungerar det?  

6. Dokumentation (AMP, underlag till bygghandling, checklistor, mallar, styrdokument, rutiner 
och instruktioner). Digitala stödverktyg och deras funktion?  
7. Om du kunde vad skulle du vilja förbättra  

a) I din roll som BAS-P?  
b) I BAS-arbetet?  
c) Vad tror du det behövs för att det ska bli en god och säkrare arbetsmiljö på 

byggarbetsplatser?    
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Bilaga 4: Bas-U intervjuguide 
1. Bakgrund  

a) Vad har du för erfarenheter, utbildning och kompetens? (arbetsmiljökompetens)  
b) Vad har du för ansvar och befogenheter i din roll som BAS-U?  
c) Vilka avtalsformer arbetar du utifrån som BAS och hur påverkas ditt arbete av 

avtalsformerna? (Totalentreprenad, Utförandeentreprenad, Generalentreprenad, Delad 
entreprenad)  

2. Kan du beskriva BAS-U arbetet?   
a) Hur arbetar du med AMP? Framtagtagning, uppföljning och revidering. Vilka medverkar i 

AMP? Förbättringsförslag?  
b) Tid för uppdraget och i kombination med andra roller som t.ex. arbetsledare?  
c) SAM (Riskidentifiering, riskanalyser, möten, skyddsombudsmedverkan, skyddsronder)? 

Digitala verktygför skyddsrond t.ex. VR.  
d) Finns det ett kvalitetssäkringssystem/-arbete och/eller förbättringsarbete för samordningen 

och samordningsuppgifter?  Beskriv:   
• Aktiviteter och delaktighet?  
• SMART (Specifik, Mätbart, Accepterade, Realistiska och Tidsatta mål)?  
• Revisioner?  

e) Hur ser du på den utbildning och erfarenhet du har i relation till de arbetsuppgifter du har?  
f) Vilka rutiner och instruktioner finns i verksamheten som du använder i arbetet? (digitala 

verktyg och deras funktion)  
g) Hur gör du samordning? Beskriv aktörerna, aktiviteter.  
h) Hur arbetar du med samordning av entreprenörer (arbetsgivare) under byggfasen?  
i) Säkerhetskultur (Safty first)? Beskriv säkerhetsänket, samverkan och engagemang.  

3. Beskriv dina förutsättningar? (Vem styr och bestämmer över förutsättningarna för din roll 
och dina arbetsuppgifter?)    

a) Vad för krav har du och andra roller i BAS-U-uppdraget/-arbete? (kravspecifikation)  
b) Vilka möjligheter har du? Vad saknar du?  
c) Vilka hinder upplever du? Vad önskar du?  

4. Kommunikation  
a) På vilket sätt sker kommunikationen med Byggherren/Beställaren, BAS-P, BAS-U, 

skyddsombud och andra aktörer (chefer/inköp, arbetsmiljöfunktioner etc)?  
b) På vilket sätt sker introduktion, information, nyheter och uppdatering av nya/reviderade 

regler och rutiner inom det aktuella projektet.  
c) På vilket sätt sker uppföljning i projektet? (tillbud och olyckor, nya risker, utredningar, ta 

del av andras erfarenheter)  
d) Återkoppling och åtgärder? (till Byggherren, entreprenörer, BAS-P)  

5. Överlämning av BAS-uppdraget  
a) På vilket sätt sker överlämningen mellan BAS-U och BAS-U? Typ av situationer? Hur 

fungerar det?  
b) På vilket sätt sker överlämning mellan BAS-P till BAS-U? Hur fungerar det?  

6. Dokumentation (AMP, underlag till bygghandling, checklistor, mallar, styrdokument, 
rutiner och instruktioner). Digitala stödverktyg och deras funktion?  
7. Om du kunde vad skulle du vilja förbättra  

a) I din roll som BAS-U?  
b) I BAS-arbetet?  
c) Vad tror du det behövs för att det ska bli en god och säkrare arbetsmiljö på 

byggarbetsplatser?    
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Bilaga 5: Övriga aktörer intervjuguide 
1. Bakgrund  

a) Vad har du för erfarenheter, utbildning och kompetens? (arbetsmiljökompetens)  
b) Vad har du för ansvar och befogenheter i ditt uppdrag när det gäller arbetsmiljö?  
c) Vilka avtalsformer arbetar du utifrån och hur påverkar det ditt arbetsmiljöarbete? 

(Totalentreprenad, Utförandeentreprenad, Generalentreprenad, Delad 
entreprenad)  

2. Kan du beskriva ditt arbete kopplat till arbetsmiljö, säkerhet och samordning?    
a) Tid för uppdraget och i kombination med andra roller som t.ex. arbetsledare?  
b) SAM (Riskidentifiering, riskanalyser, möten, skyddsombudsmedverkan, 

skyddsronder, utredningar)? Digitala verktygför skyddsrond t.ex. VR.  
c) Finns det ett kvalitetssäkringssystem/-arbete och/eller förbättringsarbete för 

samordningen och samordningsuppgifter?  Beskriv:   
• Aktiviteter och delaktighet?  
• SMART (Specifik, Mätbart, Accepterade, Realistiska och Tidsatta mål)?  
• Revisioner?  

d) Hur sker och hur medverkar du i samordningen? Aktörer och aktiviteter  
e) Hur arbetar du med samordning av entreprenörer (arbetsgivare)?  
f) AMP? Ta del av AMP? Medverkan? Framtagtagning, uppföljning och revidering. 

Förbättringsförslag?  
g) Säkerhetskultur (Safty first)? Beskriv säkerhetsänket, samverkan och 

engagemang.  
3. Beskriv din uppfattning av BAS-arbetet? (Vem styr och bestämmer över 
förutsättningarna för rollen som BAS?)    

a) Vad för krav har du på BAS-P-uppdraget/-arbete? (kravspecifikation)  
b) Vad för krav har du på BAS-U-uppdraget/-arbete? (kravspecifikation)  
c) Vilka möjligheter ser du med BAS-arbetet? Vad saknar du?  
d) Vilka hinder upplever du med BAS-arbetet? Vad önskar du?  

4. Kommunikation  
a) På vilket sätt sker kommunikationen mellan dig och BAS-P/U?  
b) På vilket sätt sker introduktion, information, nyheter och uppdatering av 

nya/reviderade regler och rutiner inom det aktuella projektet.  
c) På vilket sätt sker uppföljning i projektet? (tillbud och olyckor, nya risker, 

utredningar, ta del av andras erfarenheter)  
d) Återkoppling och åtgärder? (entreprenörer, BAS-P/U, Byggherren)  

5. Dokumentation och Digitala stödverktyg och deras funktion?  
6. Vad tror du det behövs för att det ska bli en god och säkrare arbetsmiljö på 
byggarbetsplatser?    
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Bilaga 6: Resultat från enkätundersökningen 
Nedan redovisas resultat från enkätundersökningen där respondenterna har utfört självskattning 
utifrån deras roll som Bas-P, Bas-U eller Bas-P/U från avsnitt B till E. Medelvärdesberäkning har 
utförts utifrån självskattningsskalan 1 till 5. 

Tabell 1. Din kompetens och utbildning (B). 

B1. Min uppfattning om dessa påståenden avseende min roll 
som BAS-P/BAS-U. BAS-P BAS-U BAS-P/U Medelvärde 
1. Jag har tillräcklig kompetens och erfarenheter för mitt 
uppdrag. 3.8 4.1 4.4 4.1 

2. Jag önskar mer kunskap om arbetsmiljöregler och 
föreskrifter som jag behöver i mitt uppdrag. 3.3 3.5 3.1 3.3 
3. Den bild jag fick av rollen som BAS-P/BAS-U under 
utbildningen stämmer överens med min egen upplevelse av 
rollen.  3.4 3.6 3.7 3.6 
4. Jag kände mig väl förberedd för rollen efter genomförd BAS-
utbildning. 3.1 3.2 3.4 3.2 
5. BAS-utbildningen gav mig teoretiska kunskaper som jag kan 
använda i rollen. 3.6 3.9 3.8 3.8 

6. BAS-utbildningens längd var tillräcklig. 3.6 3.5 3.3 3.5 
7. Innehållet i BAS-utbildningen var relevant för min roll. 3.6 4.0 3.8 3.8 

 
Tabell 2. Byggarbetsplatser (C). 

C1. Min uppfattning om dessa påståenden BAS-P BAS-U BAS-P/U Medelvärde 
1. BAS-P bidrar till att minska risker för ohälsa och olyckor. 3.8 3.2 3.5 3.5 
2. BAS-U bidrar till att minska risker för ohälsa och olyckor. 4.4 4.5 4.5 4.5 
3. God säkerhetskultur genomsyrar alla arbeten. 4.0 4.2 3.5 3.9 
4. Regler finns på alla de språk som talas vid 
planering/projektering/ utförandet. 3.3 3.4 3.1 3.2 
5. Det finns tydliga rutiner för rapportering av olyckor och 
tillbud på byggarbetsplatsen. 4.5 4.7 4.4 4.5 
6. BAS-P utses i god tid innan projekteringen påbörjas. 3.6 3.7 3.1 3.5 
7. BAS-U utses i god tid innan produktionen påbörjas. 4.2 4.1 3.9 4.0 
8. Byggtiderna är tillräckliga för att avsätta tid för planering av 
arbeten så att ohälsa och olycksfall undviks. 3.1 2.7 2.8 2.9 
9. Samordningen av entreprenörerna   fungerar bra. 3.4 3.8 3.6 3.6 
10. Arbetsmiljön är en prioriterad fråga för byggherren. 3.8 3.9 3.8 3.8 
11. Entreprenörerna på byggarbetsplatsen tar sitt 
arbetsmiljöansvar. 3.8 4.0 3.7 3.8 
12. Underentreprenörerna på byggarbetsplatsen tar sitt 
arbetsmiljöansvar. 

3.3 3.2 3.1 3.2 
13.  Byggherren/ Uppdragstagaren tar sitt arbetsmiljöansvar. 3.5 3.6 3.1 3.4 
14. När det uppstår arbetsmiljörisker relaterade till 
konstruktioner och materialval finns det tydliga rutiner för hur 
dessa rapporteras till ansvarig. 3.4 3.7 3.2 3.4 
15. Projektörer har tillräckliga kunskaper för att förutsäga hur 
konstruktioner och produktionsmetoder påverkar risken för 
ohälsa och olycksfall i byggproduktionen. 

2.6 2.7 2.5 2.6 
16. Det finns tillräcklig tid och tillräckliga resurser hos 
projektörerna för att handlingarna ska vara klara i tid. 

2.9 2.5 2.5 2.6 
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Tabell 3. Mitt vardagliga arbete (D). 

D1a. Min uppfattning om dessa påståenden BAS-P BAS-U BAS-P/U Medelvärde 
1. Jag har tillräckliga resurser som BAS i mitt uppdrag. 3.5 3.9 3.8 3.7 
2. Jag har tillräckligt med tid som BAS i mitt uppdrag. 3.3 3.4 3.3 3.3 
3. Jag får uppskattning i mitt arbete. 3.1 3.4 3.3 3.3 
4. Jag har tillräckliga befogenheter (beslutsmandat) i mitt 
uppdrag. 3.7 4.5 4.0 4.0 
5. Jag får återkoppling/feedback på mitt arbete. 3.0 3.3 3.0 3.1 
6.  Arbetsmiljöplanen är ett bra stöd i mitt arbete. 3.4 3.9 3.9 3.7 
7. Jag trivs i rollen som BAS.  3.2 3.7 3.7 3.5 
8. Jag har tillräckligt med stöd i mitt arbete. 3.4 3.8 3.6 3.6 
9. Jag har god samverkan med Byggherren (Beställaren) 3.6 4.1 3.7 3.8 
10. Jag har god samverkan med platschef. 4.1 4.5 4.3 4.3 
11. Jag har god samverkan med skyddsombud. 3.0 4.3 4.0 3.8 
12a.  Jag har god samverkan med entreprenörer. 3.4 4.2 4.1 3.9 
12b. Jag har god samverkan med projektörer/-projektledning. 

4.0 3.7 3.6 3.7 
13. Jag upplever svårigheter med att utföra mitt arbete som 
BAS. 2.9 2.7 2.8 2.8 
14. Arbetet som BAS innebär i stort sett administrativa 
uppgifter. 3.5 3.5 3.7 3.6 
15. Arbetet som BAS innebär i stort sett praktiska 
arbetsuppgifter. 2.4 3.0 2.7 2.7 
16. Arbetet som BAS innebär i stort sett kommunikation i olika 
former. 3.4 4.1 4.0 3.9 
17. Entreprenörerna gör och uppdaterar sina riskbedömningar. 

3.1 2.9 2.7 2.9 
18. Entreprenörerna deltar vid skyddsronder som berör dem. 

3.9 3.7 3.8 3.8 
 
Tabell 4. Kommunikation och överlämning (E). 
E1. Min uppfattning om dessa påståenden  BAS-P BAS-U BAS-P/U Medelvärde 
1. Kommunikationen mellan BAS-P och BAS-U fungerar bra. 

3.9 3.2 3.6 3.6 
2. Överlämningen från BAS-U till BAS-U fungerar bra. 3.4 3.7 3.6 3.6 
3. Överlämningen från BAS P till BAS U fungerar bra. 3.7 2.9 3.2 3.3 
4. Överlämningen från BAS-P till BAS-P fungerar bra. 3.0 3.0 3.0 3.0 
5. Överlämningen från BAS-P till BAS-U inkluderar 
dokumentation av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete 
med drift och underhåll av det färdiga objektet. 3.2 2.9 2.8 3.0 
6. I de fall där flera personer delar på handläggandet av BAS-
uppgifter är ansvarsfördelningen och kommunikationen dem 
emellan tydlig. 3.1 3.4 3.3 3.3 

 
Tabell 5.  Arbetsmiljöplan (F).  
F1. Min uppfattning om dessa påståenden  BAS-P BAS-U BAS-P/U Medelvärde 

1. Jag upprättar arbetsmiljöplaner. 3.3 4.2 4.3 3.9 

2. Jag är delaktig med att ta fram arbetsmiljöplaner. 4.0 4.5 4.5 4.3 
3. Arbetsmiljöplaner innehåller relevant information. 4.1 4.5 4.4 4.3 
4. Arbetsmiljöplaner är hela tiden uppdaterad och anpassad till 
de arbetsmetoder som verkligen används. 3.8 3.9 4.0 3.9 
5. Överlämning av arbetsmiljöplaner från BAS-P till BAS-U 
fungerar mycket bra. 3.4 2.9 3.1 3.1 

6. Jag har tillräcklig kompetens för att kunna upprätta 
arbetsmiljöplaner. 3.6 4.2 4.4 4.0 
7. Arbetsmiljöplaner är ett bra verktyg för att styra 
arbetsmiljön. 3.8 4.0 4.1 4.0 
8. BAS-U informerar om arbetsmiljöplaner till sina 
entreprenörer/underentreprenörer. 4.0 4.4 4.3 4.2 
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Bilaga 7: Förbättringsförslag från djupintervjuerna 
1a) Kompetens och erfarenheter hos Bas-P och Bas-U 
Stärka Bas-kompetens • ”Det behövs krav för att bli Bas-P till exempel att ha varit Bas-U och/eller ha 

erfarenheter från produktionen”.  
• ”det behövs ställas krav på att Bas-P har erfarenheter av produktion och att ha 

varit ute på byggarbetsplatser och inte är junior, annars är det lätt att risker 
missas” 

• ”För att kunna eliminera problem i tidigt skede är det viktigt med god 
planering, och att man (Bas-P representanter) är ute och tittar på hur arbetet 
utförs/ska utföras och svara på frågor från yrkesarbetarna”. 

Basutbildning, innehåll, 
repetition och certifiering 

• ”Bas-P utbildning behöver förlängas, 2-dagars utbildning är för kort”. 
• ”Omfattningen på utbildning som krävs bör bero på hur stort projektet Bas-P/U 

arbetar med”. 
• ”Bas-utbildning ska uppdateras regelbundet i synnerhet Bas-U utbildning”. 
• ”Utbildningen behöver kunna certifiera Bas-P via godkänd tentamen”. 

Nätverk för Bas • ”Nätverk som tar med Bas-P/U kan bättre sprida kunskap och dela 
erfarenheter”. 

1b) Kompetens och erfarenheter hos övriga aktörer (byggherre och beställare, 
projektchef/ledare, inköp, platschef m.fl. 
Arbetsmiljökompetens • ”Behövs kompetenta och handlingskraftiga byggherrar och beställarombud”. 

• ”Det är viktigt att det finns arbetsmiljökompetens både hos den som lämnar ett 
anbud och hos beställaren”. 

• ”Bas-P:s arbete underlättas om projektörer kan göra riskbedömningar själva och 
Bas-P kan fungera som stöd och kunskapsstöd när det gäller kraven i 
föreskrifterna”. 

• ”För att förbättra samordning och överlämning mellan Bas-P och Bas-U 
behöver projektörerna bli bättre på sitt arbete.” 

Kunskap om Bas-rollen  • ”Behöver kunskap om Bas-rollen”. 
• ”Byggherrar och projektörer behöver ha god kunskap om vilka uppgifter, 

befogenheter, ansvar och rättigheter som Bas-P och Bas-U har”. 
 

2. Förståelse för ansvaret – prioritering av arbetsmiljö 
Bas-rollen och status • ”Försäkringspremier för arbetsmiljö istället för byggtider och kostnader”. 

• ”Bra om Bas-P (och självklar Bas-U) är involverade i hela projektet så att brister 
inom Bas-P inte ska ligga på Bas-U att senare korrigera, då ska man stanna 
upp, backa, revidera projekteringen och ”rita något som är vettigt. 

Utbildning och arbeta 
med kulturen 

• ”Arbeta bort machokulturen redan på gymnasieutbildningen och förändra 
attityder genom att skola in yrkesarbetare”.   

• ”Genom att få branschen mer jämställd, 50 - 50 män/kvinnor och ökad 
mångfald”. ”För att få bort machokulturen (t.ex. skrattar åt att någon använder 
sele) och få mer fokus på arbetsmiljö behöver branschen få in flera kvinnor”. 

• ”BAM-utbildningar och företagsinterna utbildning i attityder och beteende där 
machokulturen diskuteras”, ”arbeta med positiva observationer och öka 
rapporteringsbenägenheten för riskobservationer”. 

• ”Viktigt att få till förändring av inställningar och attityder så att alla vill 
varandras bästa och är måna om att alla ska komma hem säkert”. 

God arbetsmiljö • ”Ha fokus på säkerhetskultur och att det genomsyrar hela företaget från högsta 
nivån.” 

• ”Arbetsmiljö behöver vara en levande fråga som syns på agendan”. 
• ”VD/byggherre och beställare behöver uttala och visa att arbetsmiljö är viktigt 

och att gällande regelverk ska följas och inte är något som kan prioriteras bort”. 
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• ”Tillräckliga resurser för arbetsmiljö till exempel på stabs-nivå och för det arbete 
som Bas-P och Bas-U ska utföra”. 

• ”Anpassa regler så att motivationen att följa dem ökar (ha dialog och ta fram 
lösningar, exempel vid regler om hjälmtvång och lösningsförslaget att ha 
hjälmställning utanför området där hjälm inte behöver användas)”. 

• ”Bättre att fokus läggs på stora risker, skyddsnivå och sunt förnuft och tas upp i 
forum än att arbetsberedningar görs på papper för vartenda moment”. 

Beteende och attityder • ”Det är viktigt att alla (även byggherrar/beställare och entreprenörer) på 
arbetsplatsen följer de regler som finns”. 

• ”Att det finns en vilja och förståelse hos byggherre/beställaren att hantera 
arbetsmiljö-frågor (exempel svara på hur fönster som väger 800 kg ska 
hanteras). 

Konsekvenser  • ”Arbeta mer med belöning och bestraffning, hot, lock och go-fika”.  
• ”Tydliga konsekvenser för dem som missköter sig”.  
• ”Flera byggherrar behöver bli åtalade och att det inte får byggas till vilket pris 

som helst utan att det blir tydliga konsekvenser för byggherrens agerande”. 
• ”Premiera bra arbeten och beteenden. Beröm platschefer som gör ett bra arbete”. 
• ”Beställare som är involverade och utövar ledarskap (ser till att krav följs bland 

annat gällande skyddsutrustning och kläder)”. 
• ”Sätta ned foten och vara mer polis och ge viten och böter”. 

Skyddsombud • ”I stora projekt bör det finnas fler än ett skyddsombud”. 
Projektering • ”Bättre systemhandlingar från beställaren”. 

• ”Brister i produktionen kan planeras bort i tidigare fas”. 

3. Roller, ansvar och befogenheter 
Tydliggöra Bas-
uppdraget 

• ”AFS:arna behöver tydliggöra rollerna”. 
• ”Tydligheten i Bas-P:s arbetsuppgifter ökar om de kan beskrivas i 

kravspecifikationer (inför upphandling) och anbud. Exempel på krav är 
erforderliga erfarenheter, kommunikation och uppföljning”. 

• ”Bas-U rollen behöver konkretiseras mer, tydliggöras och krympas ner så att 
den inte är för stor och därmed ohanterbar/går inte att greppa”. 

• ”En liten handbok, en liten parlör för Bas-U som är enklare och går att 
applicera, alltså få koll på. Det måste bli tydligare vad Bas-U innebär i 
praktiken”. 

Bas-P  • ”Bas-P måste ta ansvar för och göra uppföljning av sitt arbete”. 
• ”Bas-P behöver arbeta och lägga mer tid på att granska handlingar, ritningar 

och beskrivningar utifrån arbetsmiljö snarare än att arbeta med att ta fram 
sådant”. 

Bas-U • ”För Bas-U kan det vara en fördel att kombinera uppgiften med att vara 
platschef, eftersom det ger ökade befogenheter. Samtidigt finns en risk för 
konflikter att ha flera olika roller parallellt.” 

• ”Bas-U behöver arbeta mer med riskmomenten som förekommer och att arbetet 
blir integrerat i praktiken så att det inte bara blir en pappersprodukt som hängs 
upp på en vägg”. 

Byggherre • ”Att byggherren själv efterfrågar kontroll och uppföljning (internrevisioner)”.  
• ”Att byggherren tar ett större ansvar för projektering (planering och projektera 

bort risker)”.  
• ”Att byggherren följer upp i både P- och U-fas och ställ krav på 

underentreprenörer”. 
Beställare • Mer ansvar bör ligga på beställaren och beställaren bör bli mer medveten om 

back-up-ansvar vid delegering (Bas-P och Bas-U)”. 
• ”Att beställaren kontrollerar byggherren”. 

Övriga aktörer • ”Färgkodade hjälmar visar vilken yrkesroll/funktion man har i företaget och på 
byggarbetsplatsen.” 
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• ”Under produktionen är det bra om det går att underlätta och tydliggöra vilka 
roller och ansvar personer på en byggarbetsplats har och därför bör olika 
hjälmfärgskoder införas.”  

4. Typ av projekt och avtal 
Parametrar • När det gäller LOU (lagen om offentlig upphandling) ”så måste det finnas 

andra parametrar, inte bara pris”, ”det behövs en vaksamhet på lågt pris vid 
anbudsförfarande, billigt betyder oftast att det har gjort avkall på något”. ”Inte 
bara fokus på kriteriet billigaste priset”. 

Inköp • ”Tar fram ett minimumunderlag t ex platschef levererar tidplan inklusive när 
UE ska finnas på plats, hur inköp ska involveras och vilka förväntningar 
platschefen har på inköparen”. 

• ”Mer återkoppling till inköp från produktion, Bas-P, Bas-U och arbetsledare på 
vilka UE som sköter sin arbetsmiljö”. 

• ”Inköp behöver träffa UE och prata om vilka konsekvenser inköp har på 
arbetsmiljö”. 

5. Tid och pengar 
Tid för Bas-P • ”Bas-P behöver ha tid för uppdraget och för att kommunicera med 

projektmedlemmar” och ”Bas-P behöver tid avsatt för att delta på 
avstämningsmöten i produktionen”. 

• ”Avsätt och freda tid i kalender för att arbeta i Bas-P rollen och med 
arbetsmiljö”. 

Tid för Bas-U • ”Tiden för Bas-U uppdraget bör vara 100% och rollen bör vara friställd så att 
mer tid finns för uppdraget” (stora byggprojekt)”. 

• ”Bas-U-uppgifterna bör vara 70% ute i produktionen och 30% administration”. 

6. Rutiner, metoder och dokumentation 
Verksamhetssystem ”Det hade varit bra om inköpssystem och ekonomisystem kunde kopplas mot 

arbetsmiljödelar, men det tar tid att implementera”. 
 
”Bas-U behöver kunna hantera systemet bättre” och ”att själv bli bättre på att 
hantera Synergi-systemet”. 
 
”En mall i verksamhetssystemet för egenkontroller.”  

Dokumentation ”Komma ifrån dokumentfängelse och att dokumenten anpassas så det inte blir för 
långa. 

Arbetsmiljöplan • ”Önskat självklart vore att så fort man byter ett namn i organisationen eller 
någonting så ska man revidera den, så blir det inte i verkligheten”.  

• ”Automatiska uppdateringar av arbetsmiljöplan i systemet när man byter ett 
namn i organisationen”. 

• ”Arbetsmiljöplan ska bara innehålla det som är unikt för projektet”. 
• ”Fler aktörer involveras när Arbetsmiljöplan tas fram”. 
• ”Arbetsmiljöplan (skyddsregler, riskbedömningar/åtgärder, skyddsorganisation) 

ska vara lätt så att även de som har dyslexi kan ta del av den”. 
• ”Det ska vara lätt att se riskerna utan att behöva läsa 20 sidor med rutintext i 

AMP”.  
• ”Lightversion av arbetsmiljöplan (2 sidor i stället för 20+40 sidor) så att fler 

läser den.” 
• ”Arbetsberedningar tas upp i forum, bättre än arbetsberedning i pappersform”. 

Digitalisering • ”Fler rapporterar händelser i mobilen” 
• ”Förbättra BIA, förslag har tagits fram av en grupp på företaget”.  
• ”Arbetar med digital tillgänglighet så att alla med Bank-ID och ID06 kan 

komma åt kompetensdatabas” 
• ”Fler handlingar behöver bli digitala”  
• ”Man måste ta hänsyn till digitalisering i förhållande till pappersdokument” 
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• ”Det dagliga samtalet kan aldrig ersättas!”. 
Verktyg • ”3D modelleringsverktyg”. 
Metoder • ”Förbättra arbetet via egenkontroll, uppföljning, förbättringsarbete samt dra 

lärdomar”.  
• ”Önskar att det finns flera praxis (exempelvis förslag på hur man kan arbeta, 

olika lösningar för att få till en bra arbetsmiljö med mera) att tillgå för olika 
situationer”. 

7. Överlämning och samordning 
Lösningsförslag • ”Projekteringsfasen behöver ta fram tydligare beskrivningar om t ex 

hjälpmedel”. 
Överlämning • ”Viktigt att få till en erfarenhetsåterföring mellan Bas-U och Bas-P”. 

• ”Mall för överlämnandet där Bas-P intygar att allt är genomgånget”. 
• ”En viktig tanke är att redan under projektering ska Bas-P planera in möte 

inför att Bas-U ska ta över”. 
• ”Vid överlämning från Bas-P till Bas-U ställa krav och ifrågasätta om att Bas-P 

har tagit ansvar vad gäller arbetsmiljö”. 
”Buffertzon”  • ”Buffertzon i kontraktsskrivning för möjlighet att ställa frågor till Bas-P om 

hen har gjort/tagit hänsyn till olika moment och om Bas-P svarar ja kan 
projektet komma i gång”. 

Återkoppling och 
uppföljning 

• ”Bas-P behöver följa upp vad som hänt efter överlämningen”. 
• ”Strukturerad feedback till Bas-P”.  
• ”Återkoppling till Bas-P om problem/tillbud/olyckor har uppstått”. 
• ”Projektörer behöver även oftare efterfråga och utvärdera sitt arbete”. 

Interaktion Bas-P och Bas-
U 

• När arbetsmiljöfrågorna är ”första punkt på dagordningen och när Bas-P och 
Bas-U kan går igenom arbetsmiljöplan och riskbedömningar tillsammans”. 

Samordning och 
planering 

• ”Viktigt att organisationen (Bas) ligger i framkant med planering så att 
arbetslaget kan fokusera på uppdraget, det fysiska arbetet”. 

• ”Inskrivningsdelen är en viktig del i att alla ska veta vilka regler som gäller”. 
• ”Att under produktionen genomföra arbetsberedning för varje moment (och att 

exempelvis ha planering och ekonomi för lyft)”. 

8. Delaktighet och kommunikation 
Bas • ”Bas-U är aktiv, tillgänglig och bjuder upp till konversation”. 

• ”Plan inför nästa år är att ha en träff med UE och arbetsmiljöingenjör där det 
tillsammans ska gå igenom om vad och hur man kan göra och arbeta för att 
undvika olyckor”. 

Skapa delaktighet • ”Mer samarbete mellan aktörerna genom gemensamma möten och i det dagliga 
arbetat kunna lösa gemensamma små problem”. 

• ”Att kunna delta på till exempel entreprenörernas möten ibland”. 
• ”Ha leverantörsmöten”. 
• ”Involvera alla i arbetsgrupper, enklare länk mellan UE och forum för dialog”. 

”Gemensamt öppet forum med syfte att lära sig av händelsen som har inträffat”. 
”Kranförare med på morgonmöten/startmöten”. 

Skapa delaktighet mellan 
projektering och 
produktion 

• ”Byggherre/projektledare kan ställa krav på att produktionen bjuder in 
projektörerna och att produktionen är delaktig under hela projekteringen”. 

• ”Bra om platschef, arbetsledare och Bas-U kan vara med vid projekteringen”. 
Skapa återkoppling och 
erfarenhetsöverföring 
med alla som medverkar i 
projektet  

• ”Projekteringsorganisation kan förbättras genom att inkludera återkoppling och 
erfarenhetsöverföring efter varje fas”. 

• ”Involvera inköpare och projektörer för bättre erfarenhetsåterföring när projekt 
följs upp”. 
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