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Abstract 
 
The construction industry accounted for 19 % of all work-related fatalities in Sweden 
between 2010 and 2013. The exam report has been done to find out what underlying 
causes there are to the high number of fatalities and to the occupational statistics of the 
construction industry. Moreover it has been reviewed what improvements can be done 
to reduce accidents and fatalities in the construction industry. 
 
The report consists of a survey of statistics, laws and regulations affecting the work 
environment and of literature concerning the subject. It has been conducted an 
interview and a questionnaire survey at the construction company Asplunds Bygg and 
an interview with an inspector from the Work Environment Authority. The interviews 
thus captured two perspectives on working environment, to give a better understanding 
of how the construction industry works with the work environment. 
 
The authors draw a broad conclusion that the production rate in the construction 
industry must be reduced to a healthy level to accommodate a work environment with 
reduced stress and carelessness, which in turn would reduce the number of accidents. 
This could be achieved by removing the chord wages. It must also be made 
organizational improvements where craftsmen are better informed about the work 
environment plan, risks, and procedures relating to specific construction sites. 
 

 



  

 

Sammanfattning 
 
Byggindustrin stod för 19 % av alla arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige mellan åren 
2010 och 2013. Examensarbetet har gjorts för att ta reda på vilka bakomliggande 
orsaker som finns till det höga antalet dödsfall och till arbetsolycksstatistiken i 
byggbranschen. Vidare har det setts över vilka förbättringar som kan göras för att 
minska olyckorna och dödsfallen i byggbranschen.  
 
Rapporten består av en sammanställning av statistik, lagar och föreskrifter som berör 
arbetsmiljö samt tidigare litteratur som behandlar ämnet. Det har även utförts en 
intervju och en enkätundersökning med byggföretaget Asplunds Bygg och en intervju 
med en inspektör från Arbetsmiljöverket. Från intervjuerna framkom det således två 
synvinklar på arbetsmiljö vilket gav en bättre förståelse för hur byggbranschen arbetar 
med arbetsmiljö. 
 
Författarna drar en bred slutsats om att produktionstempot i byggbranschen måste 
sänkas till en sund nivå för att ge plats åt arbetsmiljöarbete, vilket skulle minska stress 
och slarv som i sin tur minskar antalet arbetsolyckor. Detta skulle kunna åstadkommas 
genom att ta bort ackordslönerna. Det måste även göras organisatoriska förbättringar 
där hantverkare blir bättre informerade om arbetsmiljöplan, risker och rutiner som gäller 
för specifika byggarbetsplatser. 
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1. Inledning 

1.2 Bakgrund 
 
Ingen borde behöva bli sjuk eller dö p.g.a. sitt arbete. Tyvärr når man inte alltid upp till 
nollvisionen. Byggbranschen är känd som en riskabel bransch att arbeta i. De senaste 
tio åren har ca en byggnadsarbetare dött varje månad p.g.a. arbetsolyckor utan att 
samhället i stort reagerat på det [1] [2]. Byggbranschen behöver lyfta fram information 
om arbetsmiljön och prioritera arbetsmiljöarbetet för att erbjuda säkrare arbetsplatser. 
Den här rapporten beskriver arbetsmiljöläget i byggbranschen, med dess brister och 
potentialer till förbättring. 
 

1.3 Syfte och mål 

1.3.1 Syfte 

 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka de bakomliggande orsakrna till det 
höga antalet dödsfall och arbetsolycksstatistiken inom byggbranschen. I arbetet 
studeras hur olyckor uppkommer, vilka olyckor som är vanligast och tillvägagångssättet 
samt attityden till arbetsmiljöarbetet i branschen. 

1.3.2 Mål 

 
Målet med examensrapporten är att redogöra för hur det nuvarande arbetet för en bra 
arbetsmiljö bedrivs inom bygbranschen och identifiera vilka bakomliggande orsaker 
som finns till den höga olycksstatistiken. I rapporten utreds vilka brister som finns i 
arbetsmiljön och hur man arbetar för att förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön på 
en byggarbetsplats.  
 

1.4 Frågeställningar 
 
Vilka bakomliggande orsaker finns det till den höga olycksfrekvensen och de många 
dödsfallen inom byggbranschen? 
 
Hur arbetar byggbranschen för att förebygga olyckor och dödsfall? 
 
Hur kan man förbättra arbetet för en god arbetsmiljö på en byggarbetsplats? 
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 
 
I litteraturstudien har bland annat arbetsmiljöverkets hemsida tillsammans med 
arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) studerats. Litteraturstudien tar också upp 
äldre examensarbeten och övrig litteratur som behandlat arbetsmiljö i byggbranschen. 

2.2 Statistik 
 
Statistik över arbetssjukdom, arbetsolyckor och dödsolykor inom byggbranschen har 
erhållits från Arbetsmiljöverkets statistikdatabas.  

2.3 Intervjuer 
 
Personer med relevant position i byggbranschens arbetsmiljöarbete har intervjuats och 
den viktigaste informationen om arbetsmiljöförhållandena från intervjuerna har 
framhävts.  
 
För att få en bättre insikt i hur synen på arbetsmiljön i byggbranschen ser ut från 
myndighetshåll har en intervju genomförts med Ulf Boström, inspektör vid 
Arbetsmiljöverket i Örebro. Samtalet ledde till en större förståelse för hur inspektörer 
utför sitt arbete samt vilka utmaningar som finns i arbetet. Ulf berättade om hur 
Arbetsmiljöverket fungerar och hur det kommer att bli efter den stora omorganisation 
som Arbetsmiljöverket kommer genomgå under 2014. 
 
En intervju gjordes även med projektledaren Richard Widmark, platschefen Jan Sjödin 
och arbetsledaren Göran Larsson från Asplunds Bygg i Örebro. Intervjun gav en 
entreprenörs synvinkel på arbetsmiljöarbetet och information om hur ett byggföretag 
arbetar för en god arbetsmiljö. Samtalet gav en insikt i vilka problem som vanligast 
påverkar arbetsmiljön negativt på arbetsplatsen samt vad som är de vanligaste 
orsakerna till dessa. Det framgick även vad de tyckte skulle kunna göras för att minska 
arbetsolyckorna i byggbranschen 
 

2.4 Enkätundersökning 
 
Det har utförts en enkätundersökning med hantverkare från Asplunds Bygg för att få en 
hantverkares syn på arbetsmiljöarbetet. Enkätundersökningen utfördes för att få en 
helhetsbild över hur alla parter samverkar för god arbetsmiljö på en byggarbetsplats. 
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3. Lagar och råd 

3.1 Arbetsmiljölagen 
 
Arbetsmiljölagen består av 9 kapitel, med paragrafer som är till för att förebygga 
olycksfall, ohälsa och uppnå en god arbetsmiljö. Lagen omfattar alla typer av arbete, 
både inom offentlig och privat verksamhet och beskriver skyldigheter och rättigheter 
som arbetsgivare samt arbetstagare har [3]. Lagen beskriver också vilka påföljder det 
blir ifall lagen inte följs. Entreprenören har ansvar för att skapa och upprätthålla en god 
arbetsmiljö för sina anställda 
 
Kapitel 1 – Lagens ändamål och tillämpningsområde 
I det inledande kapitlet anges syftet med lagen och grunderna bakom lagen. Syftet 
med lagen är att förebygga arbetsolyckor och förbättra arbetsmiljön. Målet är att 
arbetsmiljöarbetet skall skapa en god arbetsmiljö, trivsel på arbetsplatsen och god 
gemenskap.  
 
Kapitel 2 – Arbetsmiljöns beskaffenhet 
Kapitel 2 tar upp krav som ställs på arbetsförhållandena, bland annat allmänna 
bestämmelser utan specifika begrepp. Kraven som återfinns i kapitlet är att 
arbetsmiljön skall vara tillfredställande. Arbetet skall planeras och utföras i en säker 
miljö. Maskiner och redskap skall vara placerade och användas på ett säkert sätt. Ifall 
arbetet inte kan genomföras på ett säkert sätt utan olycksrisk skall arbetsgivaren 
försörja arbetstagaren med personlig skyddsutrustning.  
 
Kapitel 3 – Allmänna skyldigheter 
I kapitel 3 beskrivs skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare. Här beskrivs hur 
dessa ska samverka för en god arbetsmiljö, hur arbetsolyckor och ohälsa ska 
förebyggas och hur planering av arbetet skall utföras för att nå upp till kraven på god 
arbetsmiljö. Enligt kapitlet skall arbetsgivaren utföra nödvändiga åtgärder för att 
förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren skall leda, 
planera och kontrollera verksamheten ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsgivaren skall 
informera om de risker som arbetstagarna kan utsättas för samt hur arbetet skall 
utföras för att undvika riskerna. En arbetstagare skall delta i arbetsmiljöarbetet och i 
genomförandet av förbättringsåtgärder för en bra arbetsmiljö. 
 
Kapitel 4 – Bemyndiganden 
I kapitel 4 beskrivs att regeringen har befogenhet att ta fram föreskrifter som krävs för 
att upprätthålla god arbetsmiljö och att denna befogenhet har lämnats till 
arbetsmiljöverket. Det beskrivs också vilka befogenheter arbetsmiljöverket har till att 
påverka en verksamhet genom att utföra kontroller av verksamheten och till exempel 
sätta förbud. Vid risk för olycksfall eller ohälsa har Arbetsmiljöverket befogenhet att 
föreskriva förbud mot arbetsmetoder eller anordningar. 
  
Kapitel 5 – Minderåriga 
Kapitel 5 beskriver vilka regler som finns vid anställning av minderårig (under arton). 
Det beskrivs vilka arbetsuppgifter personen får utföra och acceptabla arbetstider. I 
kapitlet beskrivs att en minderårig inte får utföra sådant arbete där det finns riks för 
olycksfall eller ohälsa som kan påverka den minderåriges utveckling. Här beskrivs även 
att Arbetsmiljöverket kan förbjuda att en minderårig anlitas för ett arbete med riskfyllda 
moment.  
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Kapitel 6 – Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 
Kapitel 6 beskriver hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att uppnå en 
god arbetsmiljö. Ett skyddsombud ska utses på varje arbetsplats där mer än fem 
personer arbetar. Lagen beskriver skyddsombudets funktion och vilka befogenheter 
denna har för att påverka arbetsmiljön. Skyddsombudet skall föra arbetstagarnas talan 
i arbetsmiljöfrågor samt arbeta för en god arbetsmiljö. Skyddsombudet skall undersöka 
om skyddet för ohälsa och olycksfall uppfylls av arbetsgivaren. Ett skyddsombud får 
inte motverkas i sitt arbetsmiljöarbete. Om en arbetsgivare hindrar ett skyddsombud 
från att utföra sina uppgifter blir denne ersättningsskyldig.  
 
Kapitel 7 – Tillsyn 
Kapitel 7 beskriver vilka befogenheter arbetsmiljöverket har för att utöva tillsyn. Det 
beskrivs vilka förelägganden och förbud som kan verkställas av arbetsmiljöverket. 
Arbetsmiljöverket utför kontroller för att säkerställa att arbetsmiljölagen följs. 
Arbetsmiljöverket har rätt att få ut handlingar och prov som behövs för att utföra 
kontroller av verksamheter. Enligt kapitlet får Arbetsmiljöverket även utföra 
undersökningar och ta prover själva på arbetsplatser för att kontrollera att 
arbetsmiljölagen följs.  
 
Kapitel 8 – Påföljder 
I kapitel 8 beskrivs påföljderna vid överträdelse av lagen. Arbetsmiljöverket får vid 
överträdelse av lagen utge sanktionsavgifter. Böter kan också ges vid oaktsamhet till 
exempel vid anställning av minderårig för ett riskfyllt arbete, vid utlämning av felaktiga 
uppgifter till Arbetsmiljöverket och vid borttagning av skyddsanordning utan legitima 
skäl. Överträdelse av ett förbud utfärdat av Arbetsmiljöverket kan leda till böter eller 
fängelse i högst ett år. 
 
Kapitel 9 – Överklagande 
I sista kapitlet beskrivs rätten till överklagande av arbetsmiljöverkets beslut. 
 
 
 

3.2 Arbetsmiljöverkets krav och råd 
 
Genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen sammanfogades år 2001 
bildades Arbetsmiljöverket (AV). På uppdrag från riksdagen och regeringen är AVs 
uppgift att se till att arbetstids- och arbetsmiljölagstiftning uppfylls. AVs mål är att 
minimera risker för olycksfall och ohälsa i arbetslivet samt förbättra arbetsmiljön på 
psykisk, fysisk och social nivå [4].  
 
Nedan beskriver AV hur man skall jobba för en god arbetsmiljö och vem som ansvarar 
för arbetsmiljön samt skall se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs i verksamheten. 

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en 
bra arbetsmiljö som gynnar alla. 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att 
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga 
arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i 
arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet 
[5]. 
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3.2.1 Arbetsmiljöverkets författningssamling 

 
Föreskrifterna i arbetsmiljöverkets författningssamling behandlar hur byggnads- och 
anläggningsarbeten skall utföras och planeras. Föreskrifterna gäller för olika typer av 
byggrelaterade arbeten såsom schaktning, markarbete, byggnadsarbete, montering, 
renovering, installation, rivning mm. Det finns en särskild föreskrift om byggnads och 
anläggningsarbete AFS 1999:03, men även en del övriga föreskrifter är relevanta för 
arbetet i branschen. Samtliga delar i AFS-samlingen för byggbranschen har studerats 
och de paragrafer som bedömts mest relevanta ur AFS framhävs nedan. Det är krav 
att föreskrifterna följs. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs hur detta skall bedrivas. 
Enligt 2§ AFS (2001:1) beskrivs systematiskt arbetsmiljöarbete som det sätt en 
arbetsgivare skall arbeta på för att uppnå en god arbetsmiljö och undvika ohälsa och 
olycksfall på en arbetsplats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall enligt 3-4§ AFS 
(2001:1) ingå i det dagliga arbetet. Det skall finnas möjligheter för arbetstagare och 
skyddsombudenen att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet [6]. 
 
Skydds- och arbetsutrustning  
Enligt 9-20§ AFS (2006:4) skall arbetsutrustning förvaras och placeras på ett säkert 
sätt. Arbetsutrustningen skall endast användas på det sätt den är lämpad för. 
Arbetstagaren skall informeras om vilka risker för ohälsa och olycksfall den utsätter sig 
för vid användning av arbetsutrustning, samt vilka risker det finns från arbetsutrustning 
som personen är omgiven av på arbetsplatsen. Det skall finnas information och 
instruktioner för användningen av arbetsutrustningen. Arbetsutrustningen skall även 
kontinuerligt kontrolleras och underhållas för att uppnå säkerhet [7].  
 
Enligt 71§ AFS (1999:3) skall personlig skyddsutrustning i form av skyddshjälm med 
hakrem och skyddsskor med spiktrampsskydd användas om det inte är tydligt att 
skyddsutrustningen inte behövs. 
 
Fall  
Enligt 57-60§ AFS (1999:3) skall risk för fall förebyggas med hjälp av skyddsräcken, 
arbetsplattformar, arbetsställningar och arbetskorgar.  Dessa hjälpmedel skall vara 
hållfasta och utrustade med överledare, mellanledare och fotlist. Förekommer det lösa 
föremål skall skyddsräcken vara helklädda.  
 
Då de nämnda allmänna skyddsanordningarna inte är möjliga att använda skall 
personlig skyddsutrustning i form av fallskydd användas. Vid takarbeten finns det även 
dolda risker som inte alltid är lätta att förutse såsom försvagningar i konstruktioner där 
man kan falla igenom. Särskilda skyddsåtgärder skall utnyttjas vid arbete på hala ytor 
eller där bärigheten är dålig så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt [8]. 
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3.2.2 Arbetsmiljöplan 

 
Innan en byggarbetsplats upprättas skall en arbetsmiljöplan tas fram för hela objektet. 
Ansvaret för att arbetsmiljöplanen upprättas ligger på byggarbetsmiljösamordnaren för 
planering och projektering, det vill säga BAS-P. Det är sedan BAS-U som ansvarar att 
arbetsmiljöplanen följs ute på byggarbetsplatsen. Enligt 7-8§ AFS (1999:3) skall den 
som upprättar ett byggnads- eller anläggningsarbete också lämna in en 
förhandsanmälan till arbetsmiljöverket: 
 

 då det gäller ett byggnadsarbete som pågår under längre tid än 30 arbetsdagar 
och mer än 20 personer är sysselsatta samtidigt.  

 där det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500. 
 
Arbetsmiljöplanens innehåll skall behandla följande punkter enligt Arbetsmiljöverket: 

 De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 

 En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 

 En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat 
följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att 
arbetsmiljön ska bli bra:  
- arbete med risk för fall,  
- schaktningsarbete med risk för ras,  
- arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,  
- arbete i närheten av högspänningsledningar,  
- arbete som medför risk för drunkning,  
- arbete i brunnar och tunnlar,  
- arbete vid vilket sprängämnen används,  
- arbete med montering av tunga byggelement,  
- arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 
samt  
- rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material 
eller ämnen. 

Planering av arbetet skall utformas på ett sätt så att arbetet kan utföras säkert i en bra 
arbetsmiljö. Byggherren skall dokumentera betydande information för arbetsmiljön som 
är viktig vid drift, underhåll och reparationer av det färdigställda projektet [8,9].  
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Riskbedömningar 
 
Riskbedömning skall ligga till grund för arbetsmiljöplanen och utföras i god tid så att 
inte vissa risker förbises. Arbetsmiljöplanen skall informera om risker till de som skall 
utföra en arbetsuppgift. Riskbedömningar skall vara en del i det naturliga 
arbetsmiljöarbetet, för att få en säker arbetsplats måste risker upptäckas så att de kan 
elimineras. Ansvaret för att riskbedömningar utförs ligger på arbetsgivaren. Utförande 
av riskbedömning beskrivs nedan i punktform; 
 
Besvara dessa frågor: 

 Vilka arbetsmoment utgör extra stora risker? 

 Under hur lång period och hur ofta utsätts någon för riskerna? 

 Vilka olyckstyper kan inträffa och utsätts personen för ohälsa? 

 Vad är sannolikheten för en olycka? 

 Utsätts flera för risker? 
 
Förebygg olyckor och ohälsa: 

 Eliminera riskerna helt. 

 Använd alternativa arbetsmetoder eller material. 

 Minimera kvarstående risker [10]. 
 

Skyddsronder 
 
Det rekommenderas att det utförs regelbundna skyddsronder på arbetsplatsen enligt 
arbetsmiljöplanen. Det sker ständiga förändringar på en byggarbetsplats därför är det 
viktigt att man kontrollerar att nya risker inte uppkommit. Olika riskområden kan tas upp 
med checklistor för att systematiskt kontrollera säkerheten. Skyddsronderna skall 
utföras då arbetet är som mest aktivt. Skyddsronderna är en förebyggande åtgärd lika 
väl som en direkt åtgärd för arbetsmiljön i den meningen att man kan åtgärda en brist 
så fort som man ser den under skyddsronden [8,9]. 
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3.2.3 Ansvar 

 
Byggherren 
Det generella ansvaret för arbetsmiljön under projekteringsskedet såväl som under 
produktionsskedet ligger på byggherren. Byggherren ska utse en BAS-P och en 
byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U). Ansvaret för förhandsanmälan och 
att dokumentation upprättas faller på byggherren. Byggherren ska se till att 
anläggnings- och byggnadsarbete koordineras ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
Arbetsgivaren 
Ansvaret en arbetsgivare har för sina anställdas arbetsmiljö gäller hela tiden. Även om 
ansvaret för arbetsmiljön är fördelat på de olika nämnda aktörerna har alltid 
arbetsgivaren det huvudsakliga ansvaret för sina anställda. 
 
Projektörer 
När en projektör utför sitt uppdrag skall hänsyn till arbetsmiljö tas i den utsträckning 
som är möjlig. 
 
BAS-P 
Projektering och planering skall utföras ur arbetsmiljösynpunkt och arbetsmiljöplan 
skall tas fram av BAS-P. För att kunna bli BAS-P krävs det erfarenhet, kompetens och 
utbildning inom området. 
 
BAS-U 
Samordning av arbeten skall utföras ur arbetsmiljösynpunkt av BAS-U. BAS-U skall 
anpassa arbetsmiljöplanen efter hur ett arbete utförs i praktiken, utföra kontroller under 
arbetets gång och se till att arbetena utförs enligt arbetsmiljöplanen.  
 
Skyddsombud 
Ansvaret hos skyddsombudet är att representera medarbetarna i skyddsfrågor. 
Skyddsombudet kan vid omedelbar livsfara eller hälsofara avbryta arbetet och invänta 
Arbetsmiljöverkets utsända. 
 
Arbetstagare 
En arbetstagare skall bidra till arbetsmiljöarbetet. Denne har en skyldighet att följa de 
föreskrifter som finns samt att använda den skyddsutrustning som finns på ett korrekt 
sätt [11]. 
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3.2.4 Arbetsmiljöverkets råd och broschyrer 

  
Utöver Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling erbjuder 
Arbetsmiljöverket råd för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har broschyrer med 
direktinformation om hur olika arbetsmoment skall utföras ur arbetsmiljösynpunkt som 
till största delen baseras på arbetsmiljöverkets författningssamling, men där råd också 
kan tas upp. Till skillnad från AFS och arbetsmiljölagen är råden inte tvingande i 
juridisk mening. 
 

Arbetsmiljöverkets råd för en god arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljöverkets vägledande rekommendationer handlar bland annat om hur man 
kontrollerar utrustning, hur man lagrar material och hur man gräver säkert. All denna 
information finns tillgänglig för alla på Arbetsmiljöverkets hemsida. 
 
Kontroller av utrustning och installationer 
Det är viktigt att utföra kontroller av utrustning såsom  brandredskap, alarmsystem, 
skyddsnät, förbindelser och trafikanordningar med mera. Det är viktigt att dessa 
fungerar när det är skarpt läge. Det är bra att planera hur kontrollerna skall utföras och 
när de skall utföras för att säkerställa att det inte finns brister hos utrustning och 
installationer när de väl skall användas. Om det upptäcks en brist hos utrustning eller 
installation skall inte arbete utföras förens bristerna är åtgärdade då dessa kan ge 
allvarliga konsekvenser.   
 
Uppställning av material och lagring 
En av de vanligaste orsakerna till olyckor på en byggarbetsplats är olika rasolyckor i 
samband med material som kommer i rörelse. Ifall en prefabricerad betongvägg eller 
en port lagras på ett ovarsamt sätt och faller över eller börjar glida, kan den lätt orsaka 
en dödsolycka. Med detta konstaterat är det tydligt att det är viktigt att lagring och 
uppställning av material utförs på ett korrekt sätt. Vid uppställning av till exempel 
väggar skall stödkonstruktion för säker uppställning användas för att hindra väggarna 
från ras och glidning. 
 
Vind- och väderskydd 
När arbetstagare arbetar utomhus uppkommer det risker på grund av väder: isbildning 
och halkrisk samt hårda vindar. Riskerna kan ge påföljder i form av olika sorters 
fallolyckor som i sin tur kan leda till dödsolyckor. Åtgärden som skyddar mot dessa 
risker är att använda sig av intäckning av arbetsplatsen med väderskydd. 
Väderskyddet placeras ofta på en fasadställning. Det är viktigt att väderskyddet är 
dimensionerat på rätt sätt så att det inte utgör en fara för arbetstagarna. Man skall även 
ta hänsyn till att exponering av solen under längre perioder kan vara skadligt för 
arbetstagarna. Även åskoväder skall tas till hänsyn genom att inte vistas på höga 
punkter under åskoväder. 
 
Fallande föremål 
Fallande föremål kan ge direkt livshotande skador och åtgärder mot detta kräver inte 
särskilt mycket arbete. Det är viktigt att man är observant där det finns risk för fallande 
föremål. Avspärrning skall utföras av områden med risk för fallande föremål. Om dessa 
områden måste beträdas skall det finnas skyddstak.  
 
 
 
 



   
10 (53) 

 

Säker grävning 
Vid markarbete skall man planera och utföra arbetet med hänsyn till stabiliteten i 
marken. Hänsyn måste tas till belastningarna som kommer att påverka markens 
stabilitet. Det är viktigt att kontroller utförs för att undersöka vad som finns i marken, till 
exempel farliga ämnen eller ledningar. Om det finns risk för ras skall 
stödkonstruktioner, till exempel spont användas. Det är viktigt att fordonstrafiken hålls 
på ett säkert avstånd från schaktgropen. Det skall även utföras förebyggande åtgärder 
som hindrar att maskiner för schaktning inte faller ned i schaktgropen.  
 
Extern fordonstrafik 
Det finns även risker som inte står i direkt samband till självaste byggnads- eller 
anläggningsarbetet: extern fordonstrafik såsom passerande bilar, bussar och tåg. 
Dessa risker kan finnas vid till exempel vägarbete och byggnadsarbete nära en gata. 
Trafiken måste ledas om så att arbetet kan genomföras på ett säkert sätt. Användning 
av varselkläder och varningsskyltar är nödvändigt för sådan typ av arbete [12]. 
 

Arbetsmiljöverkets råd vid olycka 
 
Utrymning  
Vid inträffande av fara, till exempel brand skall en arbetsplats kunna utrymmas på ett 
säkert sätt. Alla arbetande skall kunna nå en säker plats på kortast möjliga tid. 
Utrymningsvägar och återsamlingsplatser skall vara markerade med tydliga skyltar. 
Utrymningsdörrar skall lätt kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen och skall vara 
lättöppnade. 
 
Första hjälpen 
Vid behov skall utbildad person i första hjälpen kunna tillkallas till plats. Det skall vara 
enkelt att hitta utrymmen som är försedda med första hjälpen utrustning och dessa 
skall vara utmärkta med skyltar. Anslag med telefonnummer till räddningstjänst och 
ambulans skall finnas vid dessa platser, det kan även vara nödvändigt att adressen till 
platsen finns angiven för vägbeskrivning till räddningspersonal.  
 
Brand 
Det skall finnas brandredskap och dessa skall vara lättillgängliga. Områden där 
brandredskap finns skall vara markerade med skyltar så att de lätt kan nås. Vid behov 
skall det finnas branddetektorer och alarmsystem för brand. Branddetektorer och 
alarmsystem kan till exempel vara nödvändiga där det finns brandfarliga ämnen och 
långa utrymningsvägar. Även vid platser där många personer befinner sig samtidigt, till 
exempel skolor och kontorslokaler kan det vara nödvändigt att använda sig av 
branddetektorer och alarmsystem för brand. Man skall även utföra regelbundna 
brandövningar där det är nödvändigt för att förebygga dödsolyckor.  
 
Nödbelysning 
Om det finns särskilda risker vid strömavbrott på en arbetsplats skall det finnas 
nödbelysning. Risken för att olyckor uppstår kan vara stor ifall det blir mörkt när 
arbetare står på stegar eller använder redskap och maskiner. Det är viktigt att det finns 
nödbelysning för att vid till exempel strömavbrott kunna utrymma området på ett säkert 
sätt [13]. 
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Arbetsmiljöverkets direktinformation, broschyrer 
Arbetsmiljöverket har tagit fram en samling med broschyrer innehållande 
direktinformation. Broschyrerna baserar sig till största delen på Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS). Dessa broschyrer innehåller illustrationer och förklarande 
texter som redogör för vad som gäller för olika områden. Det ges även exempel på 
olika sätt som ett problem kan lösas på i dessa broschyrer. Broschyrerna är ett bra 
verktyg att använda sig av om man inte har full kunskap om vad som gäller för olika 
moment i arbetsmiljön. Nedan framhävs några relevanta ADI broschyrer [14]. 
 
Prova ditt andningsskydd (ADI 038) 
Det finns situationer som kräver att andningsskydd används eftersom det inte går att 
minska luftföroreningar för att förbättra luftkvaliteten på annat sätt. Dessa situationer 
kan till exempel vara vid rivning av byggnationer. Arbetsmiljöverket kan avgöra om 
luften anses vara föreorenad nog för att andningsskydd skall användas. Det är viktigt 
att kontrollera att andningsskyddet passar personen som ska använda det. Ett 
andningsskydd som inte passar en person utgör ingen nytta. 
 
Det finns olika typer av andningsskydd som används vid olika situationer. 
 

 Ifall luften innehåller syre kan man använda sig av en andningsmask med ett 
filter. De föroreningar som finns i luften fastnar i filtret medan syret går igenom.  
Detta andningsskydd fungerar bra för att undvika att andas in damm och gaser. 
 

 När luften inte innehåller tillräckligt med syre så kan man använda sig av 
andningsskydd med luftslang som är kopplad till en syrgastub.  
 

I broschyren ADI 038 beskrivs det hur kontroll av andningsskydd skall utföras för att 
försäkra sig om att andningsskyddet fungerar som det ska [15]. 
 
 
Ergonomi i byggbranschen (ADI 616) 
En vanlig typ av arbetssjukdomar är belastningsskador. Belastningsskador är direkt 
kopplade till dålig ergonomi. Arbete med obekväma arbetsställningar under längre 
perioder kan ge belastningsskador som i sin tur kan leda till arbetssjukdom. Det är 
viktigt att tänka på att ta pauser vid enformigt arbete och vid arbete i obekväma 
arbetsställningar för att undvika belastningsskador. I broschyren ADI 616 beskrivs vad 
som är viktigt att tänka på vid till exempel tunga lyft, arbete över axelhöjd och olika 
typer av obekväma arbetsställningar och arbetssätt.  
 
Det är viktigt att upptäcka tidiga tecken på besvär för att förebygga belastningsskador. 
Tecken på framtida besvär är: 
 

 Svullnad 

 Trötthet 

 Stelhet, led- och muskelvärk  
 

De tidigare nämnda tecknen för framtida besvär kan lätt övergå till smärta och nedsatt 
funktion. Det är viktigt att ändra sitt arbetssätt om man upplever besvär för att förhindra 
en framtida belastningsskada. Det är väldigt vanligt med stress och höga belastningar 
inom byggbranschen. Den korta produktionstiden leder till att man till exempel utför ett 
tungt lyft istället för att använda sig av hjälpmedel för lyftet.  Genom att prata om 
belastning och stress på olika sorters möten kan man med hjälp av planering 
förebygga dessa typer av arbetsskador [16]. 
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4. Statistik 
 
Byggbranschen är en av Sveriges mest drabbade branscher när det kommer till 
arbetsolyckor och dödsfall.  Nedan visas samanställningar av statistik på 
arbetssjukdomar och arbetsolyckor i byggbranschen. Det visas även dödsolyckor för 
olika åldersgrupper. 
 

4.1. Arbetsolyckor och arbetssjukdom inom byggbranschen 
 
I figur 4.1 ses antalet registrerade arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggbranschen 
mellan år 2010 och 2013. Arbetsolyckor är skada eller sjukdom som har uppstått på 
arbetsplatsen och lett till sjukfrånvaro. Med arbetssjukdom menas skador från arbetet 
som har uppstått på annat sätt än genom olycksfall, exempel på detta kan vara 
förgiftning, strålningsskador eller buller. Det syns tydligt att arbetsolyckor är mycket 
vanligare än arbetssjukdom i byggbranschen. Figuren visar även att arbetsolyckorna 
kontinuerligt har ökat under tidsperioden 2010-2013.  
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Figur 4.1 Antal arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggbranschen, 2010-2013  [17, 18]. 



   
13 (53) 

 

Arbetsolyckor i byggbranschen beror på flera olika orsaker. Den vanligaste typen av 
arbetsolycka är fallolyckor som stod för 23 % av samtliga arbetsolyckor år 2011 i 
privata byggindustrin se figur 4.2 fall av person från höjd + fall av person ej från höjd. 
Fall av person från höjd och fall av person ej från höjd är ungefär lika vanligt 
förekommande. Fall av person från höjd står för 12 % av arbetsolyckorna och fall från 
låg höjd utgör  
11 % av samtliga arbetsolyckor. 
 
 

 
 
 
 
Olyckstypen som är näst vanligast förekommande är olyckor som är relaterade till 
förlorad kontroll av handverktyg och redskap. Denna olyckstyp utgör 20 % av samtliga 
arbetsolyckor enligt figur 4.2. Förlorad kontroll av handverktyg och redskap är sådana 
arbetsolyckor som uppstår när en hantverkare till exempel tappar en hammare eller 
annat verktyg på sin eller någon annans kroppsdel. Detta kan bero på ovarsam 
användning av verktyget. Risken för att detta skall inträffa kan tänkas öka i samband 
med stress, då man blir mindre varsam och det finns en risk för slarv.  
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Figur 4.2 Orsaker till arbetsolyckor i privata byggindustrin procentuellt, 2011  [19]. 
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Den tredje största orsaken till arbetsolyckor är olika ergonomiska brister i arbetssätt. 
Dessa olyckor står för 19 % av samtliga arbetsolyckor. Arbetsolyckor på grund av 
ergonomiska brister uppstår vid felaktigt arbetssätt och vid enformigt arbete. En vanlig 
orsak till arbetsolyckor skulle kunna vara felaktiga lyft vid transport av material. 
Kroppsrörelser där fysisk överbelastning uppstår bidrar till 14 % av samtliga 
arbetsolyckor och kroppsrörelser utan att fysisk överbelastning förekommer står för 5 
% av samtliga arbetsolyckor. Arbetsolyckor som uppstår vid ergonomiska brister kan 
förebyggas med hjälp av rätt utrustning och genom att ta hänsyn till ergonomi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt figur 4.1 förekom det 708 rapporterade fall av arbetssjukdomar i byggbranschen 
år 2011. Antalet arbetssjukdomar har sett ungefär likadant ut mellan åren 2010 och 
2013. Det sker små variationer från år till år i jämförelse med arbetsolyckor som ökat 
stadigt under samma period. Ur figur 4.3 går det att utläsa att den klart största orsaken 
till arbetssjukdomar i den privata byggindustrin 2011 berodde på belastningsfaktorer 
som utgör hela 65 % av samtliga arbetssjukdomar. Byggbranschen är en bransch med 
stora fysiska belastningar som utgör slitage på kroppen, vilket leder till 
arbetssjukdomar beroende på belastningsfaktorer. Under år 2011 var även buller en 
relativt vanlig orsak till arbetssjukdomar, buller orsakade 20 % av samtliga 
arbetssjukdomar.  
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Figur 4.3 Orsaker till arbetssjukdomar i privata byggindustrin procentuellt, 2011 [18]. 
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4.2 Arbetsolyckor med dödlig utgång  
 
Byggbranschen är en av de branscher som har drabbats av flest dödsolyckor de 
senaste åren och toppar andel dödsolyckor per arbetsolyckor [20]. En förklaring kan 
vara att många av de arbetsolyckor som är vanliga i byggbranschen till exempel 
fallolyckor, har en möjlig dödlig utgång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.6 Procentuell fördelning av dödsolyckor mellan olika branscher i Sverige, 2010-2013 [21]. 

 
Byggbranschen är den bransch som har haft högst antal dödsolyckor tillsammans med 
tillverkningsindustrin de senaste åren. Enligt figur 4.6 utgör dödsolyckorna i 
tillverkningsindustrin och byggbranschen 38 % av Sveriges alla dödsolyckor som sker 
på en arbetsplats. Anledningen till detta kan vara att byggnadsarbetare liksom 
industriarbetare arbetar i farliga miljöer där det förekommer maskiner och tungt 
material vilka utgör stora risker om man inte är uppmärksam och varsam i sitt arbete. 
Små misstag kan leda till stora konsekvenser och i värsta fall till döden. Därför är 
arbetsmiljöarbete extra viktigt i dessa kategorier eftersom det kan rädda liv.  
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Byggbranschen själv står för 19 % av alla Sveriges dödsolyckor. Antalet dödsolyckor i 
byggbranschen i Sverige har enligt figur 4.4 minskat de senaste fyra åren dvs 2010-
2013. De totala dödsolyckorna mellan åren 2010-2013 var 31 stycken. 
 

 
Figur 4.4 Antalet dödsolyckor per år i byggbranschen, 2010-2013  [21]. 

 
Tidskriften Byggnadsarbetaren har gjort en sammanställning av dödsolyckor i 
byggbranschen som grundar sig på arbetsmiljöverkets statistik och egen bevakning 
[21]. I figur 4.5 som visar deras resultat ses att det finns stora variationer i antalet 
dödsfall i byggbranschen. Man kan inte utläsa några tydliga trender i 
sammanställningen. Det är därför osäkert om utvecklingen av dödolyckorna som kan 
ses i figur 4.4 kommer att fortlöpa på samma sätt kommande år. Om man ser på 
dödsolyckorna över en tioårig period är antalet dödfall i byggbranschen ett per månad. 
Även om utvecklingen för dödsolyckor har varit positiv mot ett minskande antal så kan 
trenden snabbt vända till det sämre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4.5 Antalet dödsolyckor i byggbranschen i Sverige, 2002-2011 [22]. 
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För att bättre kunna förstå vem som drabbas av olyckorna studeras statistik för olika 
åldersgrupper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sammaställning grundad på Arbetsmiljöverkets statistik för dödsolyckor visas i figur 
4.7. Figuren visar hur dödsolyckor på byggarbetsplatser mellan åren 2010 och 2013 är 
fördelade mellan olika åldersgrupper. Det framgår att den mest av dödsolyckor 
drabbade åldersgruppen är personer som är 55 år och äldre. Figuren visar även att 
åldersgruppen 45-54 år är en av de mest drabbade grupperna. Det framgår att de äldre 
arbetarna står för majoriteten av dödsolyckorna på en byggarbetsplats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figur 4.7 Fördelning av dödsolyckor inom byggbranschen mellan olika åldersgrupper, 2010-2013 [21]. 
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För att kunna göra arbetsmiljön bättre är det viktigt att se vart bristerna finns, vilka 
moment som leder till mest skada.  
 

 
 
I figur 4.8 visas de olika orsakerna till dödsolyckorna i byggbranschen mellan åren 
2008 och 2013. Det visar sig att den största orsaken till dödsolyckorna var förlorad 
kontroll över transportutrustning. Denna orsak stod för hela 34 % av samtliga 
dödsolyckor. Med förlorad kontroll över transportutrustning menas helt enkelt att någon 
kommer till skada på grund av att någon tappar kontrollen över en bil eller truck [23]. 
Den näst vanligaste dödsorsaken, som bidragit 23 % av samtliga dödsolyckor, är olika 
typer av ras, fall eller glidning av material. Ett exempel på denna typ av olycka kan till 
exempel vara en omonterad prefabricerad vägg som faller över en person. Även fall av 
person från höjd står för en stor del av dödsolyckorna, hela 18 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.8 visar orsaker till dödsolyckor procentuellt, 2008-2013 [Bilaga 1]. 
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5. Intervjuer och enkätundersökning 
 

5.1 Intervju med en arbetsmiljöinspektör från Arbetsmiljöverket 
 
Ulf Boström som arbetar som inspektör med inriktning på byggbranschen för 
Arbetsmiljöverket i Örebro kontaktades för att få en bild av hur dagens byggbransch 
arbetar med arbetsmiljöarbete samt hur Arbetsmiljöverket agerar för en bättre 
arbetsmiljö. Boström har långvarig erfarenhet från arbete vid Arbetsmiljöverket med 
arbetsmiljöarbete inom byggbranschen.  
 

Hur en arbetsmiljöinspektör arbetar  
 
En arbetsmiljöinspektör arbetar relativt fritt och kan ofta bestämma själv om vilka 
byggarbetsplatser som skall besökas. Inspektionerna kan ske spontant men genomförs 
oftast genom en förhandsanmälan till arbetsplatsen. Inspektionerna kan även utföras 
på platser som har blivit anmälda genom telefonsamtal till Arbetsmiljöverket. Sådana 
anmälningar är inte alltid tillförlitliga, det kan vara anmälningar som utförts av personer 
med ont avseende. 
 
”Vi får en hel del samtal som inte är helt sanningsenliga” (Ulf Boström) 
 
Vid inspektion förs ett förrättningsprotokoll (bilaga 1), där antecknas eventuella brister 
som finns på byggarbetsplatsen. Det dokumenteras vad det är för arbetsplats, vilken 
arbetsgivare det är, antal anställda på arbetsplatsen, vilken typ av projekt det är, vilka 
som har deltagit vid inspektionen och vilken typ av förrättning som utförts etc. 
Förrättningsprotokollet tillsammans med annan information förs in i en mapp för den 
specifika arbetsplatsen. I förrättningsprotokollet antecknas vilka krav som måste 
uppfyllas när det gäller befintliga brister inom en tidsfrist eller fram tills nästa inspektion.  
 
Oftast vid upptäckt av allvarliga brister på en byggarbetsplats sätts omedelbart förbud 
mot att vistas på platsen. Förbudet upphävs så fort bristen är åtgärdad, ingen 
uppföljande inspektion krävs. När brister som upptäckts under inspektionen inte rättats 
till inom tidsfristen skickas en påminnelse ut till arbetsplatsen. Åtgärdas inte bristerna 
trots påminnelsen skickas det ut en underrättelse där det påvisas att Arbetsmiljöverket 
tar ärendet vidare till domstol som kan leda till både böter och fängelsestraff [3]. Det är 
inte vanligt att ett ärende går till domstol, de flesta bristerna åtgärdas inom tidsfristen. 
 
”Det är ytterst sällan så men det kan växa till jättemycket papper mellan jurister i flera 
år ibland.”(Ulf Boström).  
 
Vid olyckor på en byggarbetsplats kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren anmäler 
olyckan på www.anmalarbetsskada.se, där arbetsgivaren dokumenterar vad som skett 
och hur det skett. Anmälan om arbetsolyckor på webbsidan kommer till 
Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. I vissa fall gör Arbetsmiljöverket egna 
utredningar av arbetsolyckor som skett, men Arbetsmiljöverket kräver alltid att 
arbetsgivaren gör en utredning för en olycka som Arbetsmiljöverket kan ta del av.  
 
 
 
 
 

http://www.anmalarbetsskada.se/
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Vanliga brister på byggarbetsplatser 
 
Den vanligaste bristen som Boström stöter på vid sina inspektioner är en ogenomtänkt 
arbetsmiljöplan. Ofta kan arbetsmiljöplanen vara kopierad direkt från internet och inte 
anpassad till den aktuella arbetsplatsen. Det är viktigt att man upprättar en bra 
arbetsmiljöplan på en byggarbetsplats för att veta hur arbetet skall utföras på ett säkert 
sätt. Arbetsmiljöplanen skall beskriva gällande regler för den specifika 
byggarbetsplatsen och skall följas av de medverkande. Det finns dock inget krav på 
innehållet i en arbetsmiljöplan, bara att en arbetsmiljöplan skall finnas på varje 
byggarbetsplats.  
 
”Du kan ha ett papper där det står: arbetsmiljöplan – vi är vackrast vi är bäst, vi är de 
som jobbar mest. Inte riktigt, men då finns den och det handlar om ifall den finns eller 
inte.” (Ulf Boström). 
 
En annan vanlig brist är att det saknas ett skyddsombud på byggarbetsplatsen. När en 
inspektion genomförs förs ett förrättningsprotokoll. En kopia av protokollet skall lämnas 
till skyddsombudet, men oftast finns det inget skyddsombud att lämna det till. Det finns 
inget krav på att använda sig av skyddsombud, men ett engagerat skyddsombud fyller 
en viktig funktion för en god arbetsmiljö. 

Tidspress 
 
Arbetsmiljöinspektören anser att den tidspress som ofta hänger över ett byggprojekt 
kan påverka arbetsmiljön negativt eftersom den skapar stress som i sin tur kan leda till 
olyckor eller sjukdomar. Ofta är ett projekt försenat redan från byggstart och då är det 
vanligt att hantverkarna arbetar i högre takt och kanske inte alltid tänker på att utföra 
arbetet ergonomiskt och på ett korrekt sätt, vilket kan leda till långsiktig arbetssjukdom 
eller en arbetsolycka och i värsta fall till en dödsolycka.  
 
Det kan även finnas företag i svåra ekonomiska situationer som stressar sin tidsplan 
för att få maximal vinning. Genom detta kan arbetsmiljön hamna i skymundan och 
vissa nödvändiga säkerhetsåtgärder förbises. 
 
Boström tror att många företag ägnar mindre tid åt arbetsmiljöarbete för att inte riskera 
att ett projekt blir färdigställt efter deadline. Ett projekt som inte är färdigställt i tid kostar 
mer än en arbetsplats med dålig arbetsmiljö. 
 
”En säker arbetsmiljö kostar pengar, men den behöver inte kosta jättemycket om man 
tar det lite lugnare och tänker i förväg så behöver det inte vara så besvärligt.” (Ulf 
Boström) 
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Arbetsmiljöverkets omorganisation  
 
Arbetsmiljöverket håller på att genomgå stora förändringar i sin organisation. 
Förändringarna kommer att påverka hur Arbetsmiljöverket arbetar för att uppnå bra 
arbetsmiljö. Alla arkiv och protokollföringen skall digitaliseras. Inspektörer kommer 
kunna dela ut sanktionsavgifter på byggarbetsplatser med allvarliga brister. Alla 
inspektörer skall genomgå en utbildning i de nya föreskrifterna som skall börja gälla 
samt beräkningssättet för det nya systemet med sanktionsavgifter. Arbetsmiljöverket 
kommer tillsammans med Sveriges byggindustrier informera branschen om de nya 
förändringarna.  
 
Fram till år 2000 hette Arbetsmiljöverket Yrkesinspektionen och bestod då av 19 olika 
myndigheter. När Arbetsmiljöverket skapades delades landet in i 10 olika distrikt. 
Under 2014 kommer de 10 distrikten bli 5 regioner. Örebro kommer att ingå i Region 
mitt som kommer bestå av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, Uppsala och 
Västmanlands län. Detta medför en centralisering av Arbetsmiljöverket och flera mindre 
regionala kontor läggs ned. Centraliseringen leder till att färre inspektioner kommer att 
kunna utföras på grund av större avstånd. 
 
”Jag har uppsyn i Knivsta och Uppsala, så ringer det någon från Knivsta 22 eller 23 mil 
bort och säger att det står tre killar på taket utan skydd och ber mig att komma och 
inspektera arbetet, så kommer jag förmodligen inte göra det för det är 5 timmar i bilen 
och man är inte ens säker på att det är så.” (Ulf Boström) 
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5.2 Intervju med Asplunds Bygg 
 
En intervju utfördes med tre personer från Asplunds Bygg för att få en generell 
uppfattning om Asplunds Byggs arbetsmiljöarbete men även över arbetsmiljöarbetet för 
en specifik arbetspats. Intervjun utfördes vid byggarbetsplatsen kvarteret Karmen med 
projektledaren Richard Widmark, platschefen Jan Sjödin och arbetsledaren Göran 
Larsson. Dessa personer valdes för att de är nyckelpersoner för detta specifika projekt.  

Asplunds Byggs syn på arbetsmiljö 
 
För ledarna vid byggarbetsplatsen kvarteret Karmen är arbetsmiljö hur hantverkarna 
hanterar olika belastande arbetssituationer, till exempel vid tunga lyft som vid hantering 
av fönster, vilket inte alltid är ett enkelt moment. Det rör sig även om att underlätta för 
hantverkarna att arbeta med maskiner och använda sig av hjälpmedel. Arbetsmiljö 
handlar också om hur beställaren tänker genomföra ett projekt och hur beställaren 
lägger fram det för entreprenören. Asplunds Bygg har börjat en process för att bli 
arbetsmiljöcertifierade eftersom de upplever att fler kunder efterfrågar det än tidigare. 
 

Arbetsmiljöarbete 
 
Asplunds Bygg arbetar med arbetsmiljön genom att gå skyddsronder varannan vecka 
tillsammans med ett skyddsombud. På skyddsronderna ser man över 
byggarbetsplatsen och åtgärdar och förebygger brister som finns. Vissa brister som 
man finner på en byggarbetsplats kan åtgärdas direkt men andra måste man arbeta 
med förebyggande.  
 
Skyddsombud finns i företaget och kallas in när skyddsronder skall utföras. 
Skyddsombudet skall uppmärksamma vilka brister som upptäcks vid skyddsronder och 
vad som skall åtgärdas efter skyddsronderna. 
 
Inför nya övergripande arbetsmoment på en byggarbetsplats utför Asplunds Bygg 
arbetsberedningar där man går igenom vilka maskiner och redskap som skall 
användas. Man går igenom hur momentet skall genomföras, så att det sker på ett 
säkert sätt. I samband med arbetsberedningarna utförs även riskbedömningar där man 
ser över vilka risker som finns inför arbetsmomentet.  
 
Asplunds Bygg håller på att arbetsmiljöcertifieras och skall anställa en specifik person 
för just detta arbete. Företaget upplever att det förlorar poäng vid upphandlingar på 
grund av att det inte är arbetsmiljöcertifierat. Även kunder börjar tycka att det är mer 
viktigt med arbetsmiljöcertifiering än det tidigare har varit.  
 
Asplunds Bygg och Ulf Boström från Arbetsmiljöverket har startat ett samarbete.  
De började arbeta tillsammans efter önskemål från en beställare för ett projekt hos 
Asplunds Bygg. Ulf Boström informerar inom samarbetetAsplunds Bygg om nya 
föreskrifter som finns och lyfter arbetsmiljöfrågor hos företaget genom kontinuerliga 
möten. Sammarbetet mellan Ulf Boström och Asplunds Bygg är en del i det ständiga 
förbättringsarbetet hos företaget. 
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Brister, olyckor och stress 
 
Det framkommer ur intervjun att den vanligaste arbetsmiljöbristen hos Asplunds Bygg 
är slarv i form av att skyddsräcken tas bort och inte sätts tillbaka. Det slarvas också 
med användning av hjälpmedel till exempel användning av skyddshjälm. En annan 
tydlig brist som kan utläsas från intervjun är att underentreprenörer när de utför egna 
riskanalyser kanske inte alltid är medvetna om andra pågående arbeten som utförs på 
byggarbetsplatsen som kan leda till direkt fara för dem. Underentreprenörer informeras 
om arbetsmiljöplanen på plats och då blir det svårare för underentereprenören att 
planera sitt arbete i förväg, vilket kan vara en olycksrisk.  
 
”Underentreprenörer vill väl men kör oftast sitt egna race.” (Jan Sjödin) 
 
Fall är den vanligaste olyckstypen hos Asplunds Bygg där det är vanligast med fall från 
lägre höjder. Ofta kan det vara att någon till exempel trillar ner från en bock. Detta på 
grund av att hantverkaren vill utföra sitt arbete så snabbt som möjligt och inte är 
riskmedveten. 
 
”Det vanligaste är fall från låg höjd, det är för att det skall gå fort och man tänker inte till 
en extra gång.” (Jan Sjödin) 
 
Det framgår tydligt från intervjun att slarv och stress är de två största faktorerna till att 
olyckor sker. Hantverkarna vill utföra sitt arbete fort och de är inte uppmärksamma på 
vilka risker som finns på arbetsplatsen. Ett exempel på detta kan vara att hantverkaren 
har varit på en plats där skyddsräcken har funnits men nästa gång har skyddsräcket 
tagits bort och detta kan leda till en olycka om man är stressad och inte är 
riskmedveten. Detta skulle kunna förbättras enligt ledarna vid Asplunds Bygg, om alla 
på en byggarbetsplats tog ett stort personligt ansvar och rättade till brister som de 
upptäcker.  
 
”Alla har ett eget ansvar, på så sätt kan man förebygga det.” (Jan Sjödin) 
 
Anledningen till stressen och olyckorna är ackordslönerna enligt de intervjuade. 
Hantverkarnas lönestorlek är beroende av deras arbetsprestationer vilket leder till 
stress och slarv. Ledarna tror även att hantverkarna väljer bort hjälpmedel för att kunna 
utföra ett arbete snabbare. 
 
De intervjuade på Asplunds Bygg tror att arbetsmiljön skulle kunna förbättras genom 
att ackordslönerna tas bort. Det anser det även viktigt att utföra riskbedömningar och 
ständigt jobba för en god arbetsmiljö. 
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5.2.1 Enkätundersökning 

  
En enkät där yrkesarbetare vid Asplunds Byggs byggarbetsplats kunde svara på frågor 
om arbetsmiljön på deras arbetsplats delades ut vid besöket. Enkäten bestod av 
kryssalternativ graderade från ett till fem. Det lämnades ut tio stycken enkäter och fem 
besvarades. 
 
Nedan gås svaren till enkätfrågorna igenom. Ett betyder att man inte håller med om 
ställd fråga eller påstående och fem att man håller med helt. Några frågor var öppna 
utan svarsalternativ och besvarades med egna ord. På enkäten var det även möjligt att 
skriva egna tankar om arbetsmiljö rörande områden som  det uppfattades som 
enkätens frågor inte tog upp. 
 

 

Figur 4.9 Svarsresultat till frågan: Hur väl följer du arbetsmiljöplanen? 

Ur figur 4.9 kan det utläsas att hantverkarna upplever att de följer arbetsmiljöplanen 
relativt bra. Ingen av hantverkarna har valt alternativ ett eller två som skulle pekat på 
att man inte följer arbetsmiljöplanen bra.  
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Figur 4.10 Svarsresultat till frågan: Hur bra informerad är du om arbetsmiljöplanen? 

Figur 4.10 visar hur väl informerade hantverkarna är om arbetsmiljöplanen. Det syns 
tydligt i figuren att det skiljer sig mycket i åsikt om hur informerade hantverkarna är om 
arbetsmiljöplanen. Två hantverkare svarade att de inte alls är informerade om 
arbetsmiljöplanen. Två hantverkare svarade med en fyra, vilket betyder att dessa 
hantverkare är relativt bra informerade om arbetsmiljöplanen. En hantverkare svarade 
med en trea, vilket motsvarar att hantverkaren är varken bra eller dåligt informerad om 
arbetsmiljöplanen. Medelvärdet för de som svarat på denna fråga är 2.6. För att en 
hantverkare ska kunna följa arbetsmiljöplanen och arbeta efter den måste 
hantverkaren vara väl informerad om arbetsmiljöplanen. 
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Figur 4.11Svarsresultat till frågan: Hur väl informerad är du om arbetsmiljö, säkerhet, risker, 
rutiner? 

Det är en stor variation i hur väl informerade hantverkarna på Asplunds Bygg är om 
arbetsmiljö, säkerhet, risker och rutiner. Enligt figur 4.11 har ingen besvarat 
enkätfrågan med en femma, vilket skulle inneburit att hanterkaren varit mycket bra 
informerad. En hantverkare är inte alls informerad om ovan nämnda punkter och en är 
väldigt dåligt informerad, vilket får anses som en stor brist och kan leda till olycksfall på 
byggarbetsplatsen. Medelvärdet för denna enkätfråga är 2.6 vilket tyder på relativt 
dåligt informerade hantverkare när det gäller arbetsmiljö, säkerhet, risker och rutiner.  
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Figur 4.12 Svarsresultat till frågan: Uppfyller skyddsombudet sin uppgift? 

I Figur 4.12 visas hantverkarnas uppfattning om hur väl skyddsombudet uppfyller sin 
uppgift. Det syns tydligt att de flesta är nöjda med skyddsombudets arbete. 
 
 

 

Figur 4.13 Svarsresultat till frågan: Blir arbetsmiljön lidande vid stressad tidsplan, glöms 
arbetsmiljöarbetet bort? 

I Figur 4.13 kan det utläsas att hantverkarna delvis tycker att arbetsmiljön blir 
bortglömd vid stressad tidsplan. Medelvärdet för denna enkätfråga är 3.6. En av 
hantverkarna håller med helt om att arbetsmiljön glöms bort vid stressad tidsplan.   
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Figur 4.14 Svarsresultat till frågan: Gör du tillbud om du nästan råkar ut för en olycka? 

Det visas tydligt i Figur 4.14 att ingen av hantverkarna gör tillbud när de nästan råkar ut 
för en olycka. Detta kan ses som en brist då man kan förebygga framtida olyckor 
genom att göra tillbud när det nästan sker en olycka.  
 
 

 

Figur 4.15 Svarsresultat till frågan: Hur är din inställning till arbetsmiljöarbete? 

Inställningen till arbetsmiljöarbete är enligt Figur 4.15 relativt bra av hantverkarna. 
Endast en av hantverkarna svarade att han inte bryr sig om arbetsmiljöarbete. 
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6. Olika arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet  
 
Det kan se olika ut hur företag arbetar med arbetsmiljöarbete, de kan ha olika 
arbetsmetoder och olika syn på arbetsmiljöarbete. Nedan beskrivs hur två olika aktörer 
i byggbranschen arbetar för en god arbetsmiljö.  

Skanska 
 
Likheterna mellan Skanskas arbetsmiljöarbete och Asplunds Byggs är att båda 
företagen använder sig av tillbudsrapportering. Även skyddsombud används av både 
Asplunds Bygg och Skanska. De båda aktörerna har även ett skyddsombud som har 
övergripande ansvar gentemot de andra skyddsombuden. 
 
I en rapport ”Säkrare byggarbetsplatser; säkerhet integrerad i visuell styrning” av 
Nilsson och Tellin [24] som beskrivs i bilaga 6, studeras arbetsmiljöarbetet vid Skanska 
där de olikheter i arbetssätt gentemot Asplunds Bygg som beskrivs nedan framgår. 
 
Skanska delar ut en bok ”Konsten att göra mål” till alla nyanställda tjänstemän som 
förklarar vad man ska tänka på vid målsättning. Syftet med boken är att målsättningen 
för olika projekt skall vara realistisk och bidra till en bättre arbetsmiljö.  
 
På Skanska har man valt att uppmuntra till tillbudsrapportering genom att dela ut block 
till hantverkarna där tillbudsrapporteringar snabbt kan antecknas. Skanska poängterar 
att de inte är ute efter att ta fram syndabockar med hjälp av rapporteringen, utan att de 
genom rapporteringen vill få hjälp att  förebygga olyckor. 
 
Yrkesarbetare som arbetar under kortare perioder på byggarbetsplatsen måste 
informeras om vilka regler som gäller för den specifika arbetsplatsen och vilka risker 
som finns. Enligt Nilsson och Tellins rapport utför Skanska en säkerhetsintroduktion för 
alla yrkesarbetare på nya arbetsplatser vid projektstart där de informeras om vilka 
regler som gäller. En brist som finns med Skanskas arbetssätt är att yrkesarbetare som 
börjar arbeta senare i projektskedet kan gå miste om informationen för arbetsplatsen 
då säkerhetsintroduktionen hålls vid projektstart. Ett sätt att reparera denna skada är 
att vara extremt noggrann med vilka yrkesarbetare som rör sig på byggarbetsplatsen, 
för att kunna informera individuella personer som ännu inte närvarat vid 
säkerhetsintroduktionen. 
 
 
Skanska har varje år en så kallad ”Safety week” där säkerhet och arbetsmiljö ligger i 
stort fokus under en veckas tid. Skanskas chefer besöker under veckan arbetsplatser 
och diskuterar säkerhet tillsammans med medarbetarna. Syftet med denna vecka är att 
öka medvetenheten om säkerhet och skydd hos yrkesarbetarna. 
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MTA 
 
Max Fornstedt beskriver i en rapport arbetsmiljöarbetet hos företaget MTA bygg och 
anläggning under ett specifikt projekt [25]. Fornstedts undersökning baseras på en 
litteraturstudie och intervjuer med personer med insikt i företagets arbetsmiljöarbete.  
 
MTA har valt att i projekteringskedet involvera den person som kommer vara BAS-U i 
projektet. Genom att låta BAS-U ha en ledande roll tillsammans med BAS-P och föra 
diskussioner med de som arbetar i projekteringsskedet får BAS-U en bättre uppfattning 
om hur arbetsmiljöarbetet bör se ut på den specifika byggarbetsplatsen. Vanligtvis 
brukar en BAS-U inte ha något inflytande över hur arbetsmiljöplanen skrivs, men med 
MTAs lösning minskar risken för missförstånd. 
 
MTA använder sig av så kallad projektanpassning det vill säga de anpassar 
arbetsmiljödokument såsom arbetsmiljöplan efter specifika projekt till skillnad från 
andra företag som använder sig av samma arbetsmiljöplan till olika projekt. 
 
När MTA startar byggnationen av ett nytt projekt skickar de alltid en inbjudan till 
Arbetsmiljöverket där en inspektör bjuds in att besöka dem, även om det är sällan en 
inspektör har tid. Om en inspektör kommer så diskuteras vanligtvis arbetsmiljöplanen 
och hur projektet är tänkt att genomföras. Inspektören kan ge förslag till 
förbättringsmöjligheter där han hittar brister i projektet.  
 
MTA har två gånger i månaden så kallade platschefsmöten där problem som 
uppkommit i projektet diskuteras. Här tas även eventuella tillbudsrapporteringar upp 
och vad som kan göras för att rätta till problemen. Efter mötet så förmedlar BAS-U det 
som tagits upp på mötet till alla medarbetare och åsikter diskuteras. 
 
MTA använder sig av ett eget system för olycks- och tillbudsrapportering istället för 
Arbetsmiljöverkets system. MTAs system har till skillnad mot Arbetsmiljöverkets system 
färre antal frågor. Frågorna har anpassats till byggbranschen och har därmed större 
relevans. Tanken med detta är att tillbuds- och olycksrapportering skall ske på ett 
smidigt sätt. 
 
Skyddsombudet på MTA medverkar vanligtvis vid skyddsronder och när en olycka eller 
tillbud skall rapporteras. Det intervjuade skyddsombudet sa att han aldrig behövt 
rapportera något fel till Arbetsmiljöverket eftersom MTA har haft en bra arbetsmiljö. 
Enligt BAS-U och skyddsombud på MTA så fyller ett skyddsombud en större roll på ett 
företag som har bristande arbetsmiljö än på företag där arbetsmiljön är bra. 
 
Skyddsronderna som utförs på MTA är projektspecifika. Med det menas att man 
anpassar skyddsronderna specifikt efter olika projekt. Olika projekt har unika risker 
därför har MTA valt att inte ha ett standardiserat sätt att utföra skyddsronderna. På 
MTA undersökerman i förväg vilka risker som kan uppkomma i samband med olika 
arbetsmoment under olika skeden i projektet och under skyddsronderna håller man en 
noga koll på att  dessa minimeras.  
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7. Diskussion 
 

7.1 Förbättringsmöjligheter 
 
Byggnadsarbetare befinner sig ofta i miljöer som är fyllda med faror i form av höga 
höjder eller maskiner. Arbetet består också av många tunga moment som är fysiskt 
krävande och där kroppen tar stryk av att utföra dessa. Byggbranschen är en bransch 
som påverkas av yttre förhållanden som väderlek och årstider. Under vintertid kan 
halkrisken öka markant och moment som annars inte verkar riskfyllda utgör då en risk. 
 
Den vanligaste orsaken till arbetsolyckor och arbetssjukdomar som denna rapport 
kommit fram till är slarv och stress. Många arbetsolyckor skulle kunna förebyggas 
genom ett sunt arbetstempo och en ökad medvetenhet om risker. För att uppnå ett 
sunt arbetstempo skulle ackordslönerna kunna tas bort och ersättas med fasta löner. 
Detta verkar dock vara en orealistisk lösning då ackordslönesystemet är djupt rotat i 
byggbranschen. I intervjun med Ulf Boström framkommer det att facket är starkt för 
ackordslönesystemet vilket gör det svårt att ändra på. 
 
För att uppnå en bättre arbetsmiljö krävs det att man arbetar förebyggande. En 
förebyggande åtgärd är att tillbudsrapportering utförs när en hantverkare nästan råkar 
ut för en olycka. Ingen av de hantverkare vid Asplunds Bygg som svarat på 
enkätundersökningen utför tillbudsrapportering vid nästan skedd olycka. Att inte utföra 
tillbudsrapportering ses som en brist som enkelt kan förminskas. Om hantverkarna 
hade bättre riskmedvetenhet och var bättre informerade om arbetsmiljöarbete skulle 
arbetsolyckor kunna förebyggas till högre grad. Som tidigare nämnts uppmuntrar 
Skanska till tillbudsrapportering vilket är en bra förebyggande åtgärd mot arbetsolyckor.  
Även MTA har ett system för att öka tillbudsrapporteringen, de använder sig av 
egenanpassade tillbudsrapporter som är enklare att fylla i. Som det verkar vara i 
nuläget är Arbetsmiljöverkets tillbudsrapportmall för omfattande och ej anpassad till 
byggbranschen vilket leder till att hantverkare anser det som omständigt att fylla i en 
tillbudsrapport. En omfattande lösning  för branschen skulle kunna vara att 
Arbetsmiljöverket likt MTA tar fram tillbudsrapportmallar som är anpassade efter 
byggbranschens behov för att öka tillbudsrapporteringen och på så sätt arbeta 
förebyggande mot arbetsolyckor.   
 
Vi tror att en lösning till problemet med dåligt informerade hantverkare om arbetsmiljö 
kan vara att man kontinuerligt har möten som handlar om arbetsmiljöarbetet och 
säkerhet. Detta skulle leda till en bättre insyn i arbetsmiljöarbete och hantverkare skulle 
få en högre riskmedvetenhet. Det finns olika sätt som man skulle kunna göra detta på. 
Till exempel föreslår Tellin och Nilsson [24] att säkerhetsarbete skall integreras i den 
visuella styrningen på Skanska. Det innebär att när alla på byggarbetsplatsen samlas 
varje morgon för att gå igenom viktiga punkter för produktivitet tas även 
säkerhetsfrågor upp. Tellin och Nilsson vill integrera säkerhetsarbetet i den visuella 
styrningen så att säkerhetsfrågor framhävs i den dagliga rutinen. Ett problem som de 
ser med den visuella styrningen som Skanska utför är dock att underentreprenörer inte 
har möhlighet att medverka i den. På grund av detta följs inte säkerhetsregler som är 
aktuella för byggarbetsplatsen av underentreprenörer.   
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Max Fornstedt [25] beskriver ett liknande arbetssätt som MTA använder där man två 
gånger i månaden har så kallade platschefsmöten under vilka problem och säkerhet 
diskuteras. Vi tror att om det är möjligt att utföra lösningen som Tellin och Nilsson 
föreslår  med säkerhetsfrågor infogade i den visuella styrningen och diskuterade vid 
veckovisa möten så kan man förebygga olycksfall och öka riskmedvetenheten hos 
hantverkare på ett effektivt sätt.  
 
En annan förbättringsåtgärd är att skyddsronder anpassas efter specifika projekt 
såsom Fornstedt beskriver företaget MTAs skyddsronder. Det gäller att planera för 
skyddsronderna så att man i förtid vet vilka risker som kan vara eller bli aktuella och 
behöver inspekteras noggrannare. Med detta arbetssätt kan man grundligare granska 
en byggarbetsplats och mer brister kan upptäckas.  
 

7.2 Arbetsmiljöverkets omorganisation 
 
Arbetsmiljöverket har börjat organisera om sin verksamhet. Från och med 2014 
kommer det komma nya föreskrifter och det kommer att införas sanktionsavgifter.   
Sanktionsavgifterna kommer att ge Arbetsmiljöverket befogenhet att direkt straffa 
företag som bryter mot föreskrifter. Tidigare har det inte varit lika kännbart att bryta mot 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter enligt den intervjuade arbetsmiljöinspektören. Vi tror att 
det nya sanktionssystemet kommer att ge positiv effekt eftersom det kommer direkt 
påverka företag ekonomiskt om de bryter mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöregler. 
Vi tror att det nya sanktionssystemet kommer kunna rensa branschen på aktörer som 
systematiskt inte följer arbetsmiljölagen och arbetsmiljöregler. 
 
Arbetsmiljöverket delar upp Sverige i fem regioner istället för 10 distrik, vilket kommer 
leda till att färre inspektioner utförs. Varje inspektör kommer att få större område att 
verka på vilket gör det svårt att utföra alla nödvändiga inspektioner. Omorganisationen 
leder även till nedläggning av flera kontor i regionerna vilket leder till att flera större 
orter kommer sakna inspektörer i närområdet. Vi tror att denna del i omorganisationen 
är fel väg att gå eftersom färre byggprojekt kommer kunna inspekteras. 
 

7.3 Åldersrelaterade arbetsolyckor 
 
Majoriteten av dödsolyckorna inom byggbranschen under åren 2010 till 2013 drabbade 
hantverkare i åldersgruppen 55 år och äldre. Det framgår från intervjun med Asplunds 
Bygg att orsaken till att äldre drabbas av fler dödsolyckor är att de inte hänger med i de 
yngre hantverkarnas arbetstempo. Från enkäten som utförts framgår det att äldre 
hantverkare inte har samma skyddsrutiner som de yngre hantverkarna på grund av att 
synen på arbetsmiljö inte såg likadan ut när de äldre började arbeta i branschen. Det 
framgår även från enkätundersökningen att de äldre hantverkarna inte har lika bra 
balans och reflexer som de yngre hantverkarna, vilket kan leda till olyckor. 
 
Vi tror att kombinationen av den försämrade fysiska förmågan och den förlegade synen 
på arbetsmiljö kan vara orsaker till att äldre hantverkare råkar ut för fler allvarliga 
arbetsolyckor. En annan orsak skulle kunna vara att de äldre hantverkarna har mer 
erfarenhet och därmed får utföra mer riskabla arbetsuppgifter. 
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8. Slutsats 
 
Examensarbetet baseras på arbetssjukdoms- och olycksstatistik från Arbetsmiljöverket, 
intervjuer med inspektör Ulf Boström från Arbetsmiljöverket och med projektledare 
Rickard Widmark, platschef Jan Sjödin och arbetsledare Göran Larsson från Asplunds 
Bygg. Det bygger också på en enkätundersökning som gjordes med hantverkare från 
Asplunds Bygg.  
 
Rapporten visar att det fortfarande finns stora brister i byggbranschen där 
dödsolycksstatisken har i princip sett likadan ut från år till år under de senaste tio åren. 
Det kan verka som att dödsolycksstatistiken är på väg att minska mellan ett par år för 
att nästa år öka igen.  
 
Det kontaktade företaget Asplunds Bygg har ett samarbete med Ulf Boström från 
Arbetsmiljöverket, där han vägleder dem i arbetsmiljöarbetet och informerar om nya 
föreskrifter. De arbetar även med arbetsmiljön genom att kontinuerligt utföra 
skyddsronder där brister i arbetsmiljön åtgärdas och förebyggs. Inför nya 
arbetsmoment informeras hantverkarna om arbetssätt, risker och rutiner genom 
arbetsberedningar. Asplunds Bygg utför riskbedömningar för olika arbetsmoment som 
sker i samband med arbetsberedningarna. Synen på arbetsmiljöarbete är relativt bra 
från både ledning samt hantverkare. Däremot verkar det som att hantverkarna är dåligt 
informerade om vad arbetsmiljöplanen säger. En förbättring på organisatorisk nivå 
måste göras. Hantverkarna och ledningen måste ha en bättre kommunikation om 
arbetsmiljöplan, risker, säkerhet och rutiner så att olika arbetsuppgifter kan utföras på 
ett säkert och korrekt sätt.  
 
Största orsaken till arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggbranschen är stress och 
slarv. Hantverkare jobbar med arbetsuppgifter med lite variation vilket leder till 
förslitningar på kroppen och i sin tur arbetssjukdom. Hantverkare är stressade att utföra 
sina arbetsuppgifter på grund av ackordslönesystemet där produktiviteten är i centrum 
och lite tid blir över till arbetsmiljöhänsyn. Detta leder även till slarv då hantverkare inte 
är uppmärksamma på vilka risker som de utsätts för. En förbättring vore att 
ackordslönerna tas bort helt och ersätts med fasta löner, men detta är en svår åtgärd 
att utföra. Det skulle dock öka utrymmet för arbetsmiljöarbete och arbetstempot skulle 
sänkas till en sundare nivå i hela byggbranschen. Även om huvudentreprenören har 
bra koll på sina medarbetare har underentreprenörer egna rutiner och arbetssätt vilket 
kan vara svårt att influera.  
 
En bland flera förbättringsåtgärder som måste utföras är att informera alla medarbetare 
och underentreprenörer om vilka risker som finns på olika arbetsplatser för att öka 
riskmedvetenheten. Lösningen som författarna har kommit fram till är att kontinuerligt 
ha möten med fokus på arbetsmiljö och säkerhet. 
 
En byggarbetsplats är en farlig miljö där det utförs en mängd olika arbeten samtidigt 
och det krävs hög uppmärksamhet för att inte utsätta sig för fara. På en 
byggarbetsplats kan små misstag leda till ödesdigra konsekvenser. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1: Arbetsolyckor med dödlig utgång 
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10.2 Bilaga 2: Förrättningsprotokoll 
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10.3 Bilaga 3: Intervju med Ulf Boström, Arbetsmiljöverket, 
2014-02-28 
 
Vad fyller skyddsombud för funktion? 
 
Ulf: Ett skyddsombud som är engagerat fyller en stor funktion, det är bara det att det är 
väldigt få skyddsombud över huvud taget och det är inget som vi ställer som krav. 
När vi skriver ett inspektionsprotokoll, det dokument som vi skriver vad som är fel på en 
arbetsplats, då är det en kopia som vi ska lämna till skyddsombudet men det är nästan 
aldrig någon som vi kan ge den till. 
Om man pratar om arbetsmiljö rent generellt, för 60 år sedan dog det nästan 500 
personer per år på sitt arbete i Sverige och numera är det ungefär 50 och 1 i månaden 
är från bygg, hade det varit från någon annan yrkesgrupp som politiker, polis, lärare, 
barnskötare eller vad som helst så hade det nog stått i media varje dag.  
 
Kan tid, stress och pengar ha en påverkan på arbetsmiljön i branschen? 
 
Ulf: Ja det tycker jag, vi har infört det här med BAS-U och BAS-P och det kommer att 
bli sanktionsavgift på att BAS-U ska uppdatera och tillhandahålla arbetsmiljöplanen. 
Det ska finans en arbetsmiljöplan på ett ställe och om det då finns 15-20 
underentreprenörer så ska ju inte var och en ha sin plan utan det ska vara en som 
BAS-U ansvarar för. BAS-U ska ta in riskbedömningar från alla andra och sen föra in 
dem i arbetsmiljöplanen, men man skriver ju inte om den utan det blir femtioelva 
pärmar som står. Ofta laddas det ner någon från internet som man känner igen och det 
står exempel och knappt något är ändrat så det är inte alltid värt så mycket. Det 
svåraste för BAS-U är att få alla att följa planen eftersom det är varje arbetsgivare som 
ansvarar för sina gubbar och sin arbetsmiljö, men BAS-U har ett övergripande ansvar, 
det är inte helt lätt. 
När man bygger är man ofta ett par tre månader efter från början, men man får aldrig 
tillbaka det i slutet. Är man redan stressad när man börjar kan det dra igång en massa 
stress och sjukdomar. 
Pengar, en säker arbetsmiljö kostar pengar, men den behöver inte kosta jättemycket 
om man tar det lite lugnare och tänker i förväg så behöver det inte vara så besvärligt. 
Det som jag tänkt på mycket den senaste tiden är att arbetsmiljön på en 
byggarbetsplats är väldigt komplex med massvis med yrkesgrupper som kommer och 
går, men det blir ju aldrig bättre än vad platschefen och BAS-U gör det till. Han eller 
hon måste ju vara ett föredöme och inte tolerera något fel och lägga en nolltolerans 
nivå med varningar och så där. Men det kanske motverkar och skapar sur stämning så 
det är ganska svår egentligen 
När vi gjorde en kampanj på massor med yrkesskolor runt om i landet för några år 
sedan var det jättemånga lärare som inte visste vad BAS-U var för något och du får ju 
inte eleverna lära sig det heller. 
När dessa elever går ut på praktik så hamnar de ganska ofta med folk som inte 
berättar om arbetssäkerhet och eleven kanske inte vågar ifrågasätta saker och utför 
därför saker som inte följer säkerhetskraven. 
Vad arbestmiljö är för något får du olika svar från varje du frågar, hade du frågat mig 
innan jag började här hade jag svarat något annat än idag. 
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Hur är det du arbetar vid inspektioner, riktlinjer och så, är det sådant du får 
bestämma själv eller går man bara efter formella saker? 
 
Ulf: Vi bestämmer själva skulle jag vilja säga. I byggbranschen är det lättare att hitta 
objekt att besöka, vi föranmäler ju ofta när vi ska ut någonstans för att kunna träffa 
lärare, rektor mm om vi ska ut till en skola t.ex. de måste ju vara tillgängliga. Så kan det 
ofta också vara på byggarbetsplatser 
När det sker en olycka ska arbetsgivaren gå in på anmalarbetsskada.se och tala om 
vad som hänt och då kommer det både till oss, och försäkringskassan. Ibland åker vi ut 
och gör egna utredningar men vi kräver att arbetsgivaren ska göra en utredning som vi 
får ta del av. Då kan man se att den här olyckan skedde för att man inte haft koll på 
”det det det” men det ska man enligt den här föreskriften och då kan man göra en 
undersökning senare och dra igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det räcker att sätta sig i bilen och åka runt för att se byggen där man ser att det är fel 
på en ställning och då kan jag ju bara kila in. Det har blivit mer och mer att 
spontanbesök. Ofta kan det se väldigt bra ut med fina skyltar men i alla fall så kan det 
hålla på att rasa ner asbests i källaren och så säger de att de inte visste. Det spelar 
ingen roll längre om man inte vet, det kostar iallafall minst 50000kr plus den risk som 
alla där utsätts för. 
Från första Juli 2014 blir det bötersystem. 
Om jag går på en byggarbetsplats och ser saker som är fel, om det är alvarligt fel som 
att jobba 10 meter upp utan fallskydd, då lägger jag ett omedelbart förbud ”där får ni 
inte vara förens det är åtgärdat. Det förbudet upphävs automatiskt när det är åtgärdat 
och jag behöver inte ens kolla det, de kan ringa och säga att det är ordnat, men ofta vill 
jag åka och kolla om det inte är för långt. Vi skickar även ut en varning om att om det 
här händer en gång till på den här arbetsplatsen så kan det komma att kosta 100000kr, 
men om de nästa vecka är på andra sidan gatan och gör samma fel där så räknas det 
inte. Därför kommer det bli bra med de nya sanktionsavgifterna för då kommer det 
kosta direkt från det man ser. 
 
Hur arbetar ni med dokumentationen när ni är ute och inspekterar? 
 
Ulf: När jag ska ut på inspektion tar jag fram ett förrättningsprotokoll. Om jag vet 
företagets namn så har vi ett datasystem som bygger på alla uppgifter som de själva 
har matat in till SCB, så jag får fram hur många som jobbar där och lite sådant. I 
protokoller skriver jag in vilka jag träffat och så, ritar lite bilder på problem jag ser. 
Inspektionsprotokoll skriver jag också om bristerna. Från första mars ska alla dessa 
digitaliseras. Får jag ett skriftligt svar så tar jag in den och om de inte skriver gör jag en 
uppföljning. 
Inspektionsprotokollet är inget dokument som du måste lyda, det är egentligen aldrig 
några problem eftersom de flesta tror att de måste följa det och jag brukar inte säga 
något. Om du skulle skita i att rätta till problemet får du en påminnelse och struntar du i 
den skickar vi en underrättelse där vi gör klart att vi kommer gå vidare med detta, först 
då blir det en fråga om lag. Det är ytterst sällan det blir så men det kan växa till 
jättemycket papper mellan jurister i flera år ibland. 
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Tycker du att det blir bättre nu när det sker saker mer direkt, med tanke på att det 
varit så lätt att få en andra chans tidigare? 
 
Ulf: Jag tycker det, det som jag brukar ta som exempel är ifall jag körde för fort och så 
får jag en varning om att jag inte får köra för fort på Rudbecksgatan, men svänger jag 
upp på Drottninggatan så är det ok, det är löjligt. Jag tycker det blir bra med 
pengakostnader, samtidigt nu så ska alla inspektörer gå en utbildning och lära sig vilka 
föreskrifter och hur man ska hantera det och matematiska formler. 
Pengar förstår ju alla och det som blir nytt nu när det byggs, miss att skicka in 
förhandsanmälan, att inte ha arbetsmiljöplan och är det byggherrens ansvar att ta fram 
arbetsmiljöplanen och sen ska han utse BAS-U och BAS-U ska se till att 
arbetsmiljöplanen finns på arbetsplatsen och att den används, så båda dem får böta för 
samma sak. Sen ska den finnas tillgänglig på arbetsplatsen på svenska och de språk 
som pratas. De här har varit straffsanktionerade förut, men inte med pengar utan med 
polisanmälningar och polisutredningar brukar inte leda till något. 
Det som också är nytt är det här med fall. Om det inte finns fallskydd står det väldigt 
specificerat hur det ska se ut och då kan det kosta flera hundra tusen om det inte följs. 
Det finns en risk nu att vi blir utsatta för mutor att det kostar 25000kr som går ner i min 
ficka istället för att betala 50000kr. 
Man kan även bli utsatt för hot, faktiskt så ska polishögskolan utbilda oss i att läsa av 
hot. 
Jag tror att det kommer bli bra, det påverkar 40 föreskrifter och det är inte bara bygg 
utan det är asbests, maskiner mm. 
 
Vad är de vanligaste felen som du hittar på en arbetsplats? 
 
Ulf: Ofta så finns det en arbetsmiljöplan, men nästan alltid är den för dåligt skriven. 
Man har tagit ut någon mall och knappt gjort något mer och man skyller på att vi ska 
göra arbetsberedningar. Man kan ju inte kunna allting hur man ska göra men jag vill ju 
kunna få ett papper som ger någonting när jag frågar 
 
Blir det några påföljder när det inte är tillräckligt skrivet? 
 
Ulf: Tyvärr så finns en arbetsmiljöplan så finns den. Du kan ha ett papper som det står 
”arbetsmiljöplan – vi är vackrast vi är bäst, vi är de som jobbar mest”, inte riktigt, men 
då finns den och det handlar om ifall den finns eller inte. Vad planen innehåller spelar 
ingen roll när det gäller böter. Jag kan tycka till om innehållet så det kan skriva till 
någonting. Ofta när det gäller kemikalier så ska man ha farosymboler och det är många 
som inte har det och de känner inte till att man får sådant gratis när man köper in 
sakerna. Sen kan det fattas en och annan ställning.  
Ergonomi är en sådan där fråga som är jätteviktig, belastningsergonomi. En 
arbetsmiljöplan ska man ha om något av tretton jobb som står i byggföreskriften finns 
med. De tretton punkterna, punkt ett är arbete på höjd där man har fötterna mer än två 
meter över marken och det har man nästan alltid. Sen finns det tolv punkter till, som 
närhet av högspänningsledning, i trafik, under vatten och sådana saker som inte är 
jättevanliga. Då tror de flesta att det är att det är dessa tretton punkter som vi ska 
behandla och egentligen blir det bara fallskyddsgrejen då. Sen har en del satt de extra 
punkter och jag tycker att det borde finnas en punkt som behandlar 
belastningsergonomi för man sliter på kroppen ganska ordentligt och i 
belastningsergonomiföreskriften som kom ut 2012 så står det att man ska göra en 
riskbedömning för just det, men många arbetare tycker att de vet hur man ska arbeta. 
Vissa har dock tagit med det i sin arbetsmiljöplan och då ska man som arbetare kunna 
kräva att få reda på hur man ska lyfta saker på ett bra sätt och kanske få gå någon 
kurs. En del har faktiskt massage på arbetstid på arbetsplats, det har faktiskt PEAB 
kört någon gång 
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Är det olika krav mellan olika kommuner och län, skiljer det sig något? 
 
Ulf: Det ska det inte vara, vi ska vara extremt enhetliga. Yrkesinspektionen hette vi 
fram till 2000 och då var vi 19 olika myndigheter och då var vi inte enhetliga. 2000 blev 
vi ett verk med 10 distrikt och från och med första januari i år så är vi satta under en 
stor omorganisation som är ganska jobbig. 10 distrikt blir 5 regioner och vårt gamla 
distrikt som var Örebro, Värmland och Västmanland, kontoren som var i Karlstad och 
Västerås läggs ner. I Örebro får vi ha kvar vårt kontor som ska byggas om eftersom det 
ska in 15 man till som ska få plats här. Det kommer leda till att vi inte kommer kunna ha 
egna kontor och det tycker jag är jävligt träligt. Nu har vi slagit ihop oss med Falun, så 
utöver Örebro, Värmland, Västmanland så har vi Gävleborg, Dalarna och Uppsala län. 
Jag har uppsyn i Knivsta och Uppsala, så ringer det någon från Knivsta 22 eller 23 mil 
bort och säger ”det står tre killar på taket utan skydd, kan du åka förbi och titta på det” 
så kommer jag förmodligen inte göra det för det är 5 timmar i bilen och man är inte ens 
säker på att det är så. 
Vi får en hel del samtal som inte är helt sanningsenliga. 
 
Hur bestämmer ni var ni ska göra inspektioner? 
 
Ulf: Jag går efter förhandsanmälningar mycket och så ringer det en hel del som vill att 
jag ska titta på något, dels de som inte fått ett jobb och är sur för att någon annan fick 
det, dels allmänhet. Sen finns det en hel del företag som faktiskt vill träffa oss innan vi 
kommer dit så vi kan lägga någon slags nivå på det. Sen är det olyckor och när man är 
ute dessa dagar så skulle man kunna åka ut till hur många ställen som helst. 
Eftersom vi är få, i Norge och Danmark är man ungefär en inspektör per 10000 
arbetstagare och i Sverige är det ungefär en på 25000, så vi måste prioritera vad vi ska 
göra och det blir att vi får välja bort en del. Jag försöker att inte välja bort 
informationsinsatserna, jag tycker det är roligt att träffa elever och företag och 
informera. Jag ska ut den här veckan med ”Bättre arbetsmiljö” kursen som Sveriges 
byggindustrier ordnar, då är jag med och föreläser ett par timmar. Information tycker 
jag är viktigt att komma ut med. Många unga killar och tjejer som startar företag och 
gör något som de tycker är roligt och det går bra, då är det lätt att man inte känner 
kroppens varningssignaler och där tror jag man inte tänker på arbetsmiljön. 
 
Är det speciella bestämmelser för Sverige eller finns det övergripande 
bestämmelser för hela EU?  
 
Ulf: Båda ja och nej. I Sverige gäller svensk arbetsmiljölag och kommer man från ett 
annat land och arbetar i Sverige så är det vår lag som gäller. Den lagen, mycket utav 
punkterna bygger på sådana här regler som ska implementeras, det här med BAS-U 
kom utifrån och Sverige fick krav på sig utifrån 2008 att om ni inte infört detta år 2009 
så får ni böta X-antal miljoner och det vill ju ingen regering skylta med så då blev det 
gjort väldigt snabbt och ingen hann riktigt med. Så 2009 och 2010 funkade det inte så 
det sköts upp till 2011. Vi har vår lag ja men mycket av bestämmelserna bygger på 
internationella regler. 
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Finns det något annat Europeiskt land som är en förebild när det kommer till lågt 
antal olyckor som man jobbar med att eftersträva? 
 
Ulf: Jag måste säga att jag inte så bra koll på andra länderna men jag inte tror vi är 
speciellt varken duktiga eller dåliga, i alla fall inte dåligt det tror jag inte. Sen det här 
med att man dör på sin arbetsplats, jag vet inte om tur och otur är rätt benämning på 
det men ibland händer det olyckor som är extremt olycksamma. Inom bygg kan jag 
tycka att de allra flesta är jävligt onödiga, ”jag ska bara göra det här även om det inte är 
rätt”. Vi hade en i Västerås för några år sen som fastnade med handen i något band 
och drogs med, där det bandet slutade var under någon hiss som var på väg ner så 
han krossades. De allra flesta är väldigt onödiga, vi hade en medarbetare som halkade 
när hon skulle tanka bilen och krossade armbågen, det är sådant man inte kan förutse. 
Att bara sitta i bilen medför en risk för många och om man är stressad och irriterad. 
Är man arbetsmiljöingenjör för ett företag och ska hålla på med arbetsmiljöfrågor, ska 
man ha koll på allt så går det fasen inte att jobba. Ska du ha koll på allt på en 
byggarbetsplats, precis allt, inte böja ryggen fel, inte jobba under knä höjd och inte 
arbeta över axelhöjd mer än några minuter, buller, stegar och vibrationer så blir det 
väldigt svårt. Det här ordet som heter arbetsrotation, det är som ett svärord. Det som 
motverkar arbetsmiljöfrågor, tycker jag personligen är byggarnas lönesystem, att om 
man inte har arbetslön så har man ackordslön. Då har man prestationslön, man blir ett 
lag där en blir jättebra på det här och en annan blir jättebra på det där och så kör man 
fort. Man göra samma sak hela tiden och sliter på samma ställe hela tiden. Sen när 
man ska arbetsrotera inom gruppen så struntar man i det eftersom man är 
specialiserad på sin grej. När man byggde Conventum mittemot oss så ville Skanska 
att man skulle ha månadslön, men då kom facket, byggnads och sa att det inte gick. 
Många kan tjäna rejält mycket pengar i byggbranschen och de sliter ihjäl sig, man ska 
ju jobba till 65 eller 67 sen ska man ju orka vara pensionär också. Om man ligger och 
kryper och det är smutsigt och asbestssanerarna som blir väldigt skitiga kanske byter 
om hemma som man ofta gör på små byggarbetsplatser, då ska man sitta i bilen eller 
på bussen och hämta barn på dagis. Tvätta asbestssmutsiga kläder i tvättmaskinen är 
ju också fel. 
 
Hur tror du man kan förbättra arbetsmiljön? 
 
Ulf: Ja det veta jag inte (haha). Jag förstår ju att om man startar någonting och det går 
bra så går det fort framåt och man behöver anställa en till och sen en till och så några 
till, man tänker inte på arbetsmiljö utan det är pengar som man tänker på. Jag tänker 
såhär, som företag vill man gärna certifiera sig och visa att vi är ISO certifierade enligt 
9000 i kvalitet och miljö. Men man kan också certifiera sig inom arbetsmiljö, men det är 
det ingen som frågar efter. Man kan certifiera sig enligt ISO 18000 eller vår föreskrift 
SAM. Om en kommun ska handla upp gräsyteskötsel t.ex så ska man tala om vilken 
gummiblandning man har i sina taktordäck, för när de slits så sprider de saker i marken 
och det påverkar miljön. Där skulle man kunna säga att vi är certifierade i arbetsmiljö 
så det är ingen av våra arbetare som kommer slitas när de utför det här arbetet, men 
det är ingen arbetsgivare som frågar efter såvida vad jag vet. Man vill ha bra kvalitet 
och miljö är det är en sådan grej som ingen kan ducka för det talas om det jämt, vi har 
till och med ett parti som heter miljöpartiet, tänk om vi hade ett arbetsmiljöparti. 
Arbetsmiljö kommer i sista hand och är du en byggherre så är det ju inte dit eget folk 
som jobbar utan det är ju ert folk och ert problem, lite tyvärr så. Sen kostar ju 
arbetsmiljö lite pengar men det får ju samhället igen mångfalt. Vid dödsolycka påverkar 
det så många människor och barn som växer upp. Det är ett väldigt komplext ämne 
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Tror du att i och med att i Sverige så tar planeringsprocessen lång tid på grund 
av alla regler och bestämmelser, tror du att arbetsmiljön blir lidande eftersom 
man kanske måste stressa i produktionsfasen? 
 
Ulf: Ja det tror jag, det blir lidande. Ofta flyttar man runt lite i planeringen men saker 
som inflyttningsdatum ändras ju nästan aldrig, så det är klart att om man ska göra en 
viss uppgift och helt plötsligt får du två veckor mindre på dig att hinna klart, det skapar 
en stress. Sen är det så att många företag, som kanske är i en svår ekonomisk 
situation som kanske tar ett jobb billigt med vetskapen om att de kommer behöva fuska 
med vissa saker. Det verkar finnas väldigt mycket pengar i branschen, jag tycker det är 
många som, har väldigt fina bilar, klockor, kläder mm men ingen kunskap i arbetsmiljö. 
 
Det kan i byggbranschen kosta hundratusentals kronor per dag om man 
överskrider en deadline, tror du att det finns risk för att man skippar arbetsmiljö 
och säkerhet bara för att inte riskera att dra över tiden för att det kostar mycket 
mer? Är det för mjuka krav på arbetsmiljö? 
 
Ulf: Ja det tror jag. Jag tror det inte är några krav på arbetsmiljö från byggherren utan 
de ska vara klara med projektet vid en viss tidpunkt och man skickar ut några 
handlingar, ritningar och info om BAS-U. Teori är en sak och praktik är en annan, man 
har ju en tidsplan också och jag har varit och tittat borta vid universitetet där man 
bygger handelshögskolan och det är svårt att få en uppfattning så här i början. Men det 
är byggtema som bygger men de har en egen platschef som inte är BAS-U, de har hyrt 
in en tjej från ett annat företag som är BAS-U. Hon har bra koll på papper och han är 
mer praktisk och de kör varsin grej. För att vara plastchef och ha koll på allt som gäller 
på bygget och vara BAS-U kan nästan vara övermänskligt ibland, så jag tror det är en 
väldigt bra lösning.  
 
Är det bättre att ha en utomstående BAS-U som kanske inte är lika rädd för att 
vara inne och peta? 
 
Ulf: Jag tror att det kan vara en lite bättre lösning så länge personen inte är rädd att 
säga till när något blir fel. 
 
Jobbar ni på något annat sätt när det är mycket maskiner och kranar? 
 
Ulf: BAS-U ska ha koll på att alla som använder maskiner har rätt kvalifikationer för att 
få köra dem. Så det ligger på BAS-U.”  
När BAS-U ska utses så är det vanligt att det flesta har gått kursen men om man frågar 
dem vad de lärde sig på kursen brukar de säga att de fick något häfte eller liknande. 
Kursen är mer ett krav för att kunna vara BAS-U men de flesta verkar inte ha så bra 
koll på vad det verkligen innebär. Man går en endagskurs och blir matad med alla 
dessa föreskrifter, det är ingen som orkar ta in allt det. 
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Borde man göra om upplägget för BAS-U-kursen? 
 
Ulf: Ja jag kan faktiskt tycka att det är konstigt att det inte är vi som håller i kurserna för 
det är våra föreskrifter som de ska lära sig. När det blev krav på BAS-U så var det 
många som hörde av sig till oss och undrade var de skulle gå eller vända sig för att ta 
kursen och vi sa att de får vända sig till marknaden och i början fanns det inga sådana 
kurser. Sveriges byggindustri har bland annat endagskurser eller flerdagskurser och 
oftast går man den som är billigast eller tar kortast tid. 
Jag tror att om de som någon ska bygga åt skrev in lite kort att när ni bygger för mig så 
ska de här sakerna gälla, lika väl som man skriver in miljökrav och kvalitetskrav. Jag 
tror det skulle lyfta hela branschen. Om byggherren inte sätter krav så blir det inte så 
stor skillnad. 
 
Är det många smågrejer som kommer upp om någon har snubblat och brutit 
armen, eller försöker man dölja sådana händelser? 
 
Ulf: Ja man ska ju även rapportera tillbud. Skada är aj och tillbud är oj. En skada då 
har man ramlat och skadat sig ska man ju rapportera, men om du nästan tappar något 
på en tå eller nästan ramlar ner från taket så säger man kanske inget. Jag tror att det 
finns ett jättestort mörkeltal. Skadar man sig har man svårt att dölja det så sådant 
kommer ju ofta in. Deras snabbutredningar brukar ofta säga att det var mänskliga 
faktorn att någon skulle bara. 
I järnvägsbranschen så var det först staten som höll i all verksamhet men nu är det 
massvis med entreprenörer med varsin sträcka och massvis med underentreprenörer. 
Om det sker något så är det lätt att säga att man gett ett visst uppdrag till någon annan 
och den har gett uppdraget till någon annan. Så är det i byggbranschen hela tiden, det 
kan bli väldigt bökigt på byggarbetsplatser också. 
 
Är det bara du som jobbar här med inspektioner på bygg? 
 
Ulf: På det här kontorer är det jag och sen en kille på kontoret i Karlstad. När det var 
som bäst för fem sex år sedan var vi tre inspektörer, en i Örebro, en i Karlstad och en i 
Västerås så varsitt län. Han i Västerås slutade för tre år sedan och det har varit stopp 
på nyanställningar. Nu har vi slagit ihop oss med Falun så vi är fyra personer på de sex 
stora länen. Det finns ingen som bor i Uppsala och inte i Västerås heller. Avstånden att 
åka blir väldigt stora och ofta finns det gott och väl med inspektionsobjekt bara i 
Örebro. Jag tycker vi är för få bygginspektörer och för få inspektörer över huvud taget. 
2006 vid regeringsskiftet skar man ner 30% på arbetsmiljöverket och som mest hade vi 
500-600 inspektörer och nu har vi någonstans runt 200. Just nu håller vi på med en 
väldigt stor omorganisation och lägger ner kontor och annat. 
 
Sker det ofta att ni utsätts för hot när ni är ute och inspekterar? 
 
Ulf: Jag har blivit hotat kanske två gånger på fjorton år så det händer väl inte så ofta 
generellt. Jag vet inte riktigt hur de andra har det men det verkar inte vara ett stort 
problem. 
Om jag ska till Knivsta så tänker man att kanske att Stockholmskontoret borde kunna 
åka dit och titta men deras område är Stockholm och söderut. Det kanske inte är så 
genomtänkt egentligen. 
När NCC byggde nya postterminalen så var det ett danskt företag använde kemikalier 
och de hade andra beteckningar och varningssymboler.  Då var det diskussioner om 
BAS-U ska ha koll på dessa beteckningar. Enligt en fyrahundra sidors tjock bunt 
papper med bestämmelser hos NCC skulle han haft koll på dessa. Det kan vara väldigt 
svårt att vara BAS-U ibland. 
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Övriga kommentarer 
 
”Det finns arbetsmiljölagen och hundra föreskrifter som vi har, vi kommer att skriva om 
en mängd av dessa”. 
 
”Vi kommer att få sanktionsavgifter, det vill säga böter istället för att vi som nu gör en 
polisanmälan där det ändå inte blir någonting så kommer det kosta pengar, det här 
kommer kosta 400000kr om man inte gjort någonting inom bygg tex.” 
 
”Vi ska gå utbildning i detta och sen ska vi tillsamman med Sveriges byggindustrier 
informera branschen. Pengar är något som alla förstår” 
 
”Inom bygg som jag inspekterar så tycker jag att byggherrarna, de som äger husen, 
ska ha krav när de ska handla upp takbyte, eller rivning eller vad som helst. Det har 
stått i föreskriften sedan 1999 även om ingen verkar bry sig om det, att det är 
byggherren som ska tänka på arbetsmiljön för arbetstagarna.” 
 
”Om jag skickar ut ett förfrågningsunderlag till en firma så skulle jag kunna skriva att 
när ni gör det här takbytet så förutsätter jag att det är de här skyddsanordningarna som 
ska ingå, det kan vara enkla grejer utan att gå in i detalj.” 
 
”Vi får ganska mycket samtal från företag som har räknat på ett takjobb och han som 
fick jobbet hade inget fallskydd och jag hade räknat på ett fallskydd på 10000kr på min 
offert.” 
 
”Byggherrarna skull kunna bli mycket bättre på det här men de tänker bara att ni som 
jobbar får tänka på så att ni inte slår er” 
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10.4 Bilaga 4: Intervju med Asplunds bygg, 2014-04-15 
 

Richard Widmark (Projektledare) 
 
Jan Sjödin (Platschef) 
 
Göran Larsson (Arbetsledare) 
 

Vad är arbetsmiljö för er? 
 
JS: Det finns olika delar på det men en del är hur gubbarna hanterar t.ex. tunga lyft. 
Det är beställarens del också. Mycket är det med gubbarna, att få det så lätt som 
möjligt för dem att jobba med maskiner och hjälpmedel. Vissa saker är väldigt tunga 
och det är svårt att göra någonting åt det då blir det en arbetsmiljöfråga på så sätt. Vid 
t.ex. lyft vid fönster det är inte en helt enkelt och går inte att få ner i mått. 
 
RW: Hur beställaren tänker på att genomföra projektet och lägga ut det till oss som är 
entreprenörer.  
 
Hur arbetar ni för en bra arbetsmiljö, hur fortlöper arbetet veckovis med 
arbetsmiljön, har ni standardiserade metoder? 
 
RW: Vi går skyddsronder varannan vecka där vi ser över t.ex. räcken och sådana bitar.  
Vissa saker kan man åtgärda direkt t.ex. skyddsräcken eller dåliga schakt eller där det 
finns brister. 
 
JS: Arbetsberedningar utförs också inför ett nytt arbetsmoment där man går igenom 
vilka maskiner och redskap som används. 
 
Hur utför ni riskbedömningar? 
 
RW: Vid t.ex. fönster skriver vi ner att det är tunga lyft och vilka hjälpmedel som vi skall 
använda. Ofta är ackordet som styr gubbarna, då kanske det struntar i vissa 
hjälpmedel. 
 
Vanliga brister i arbetsmiljön hos er? 
 
RW: Det slarvas med att man plockar bort räcken och inte sätter dit dem, man måste 
tjata på dem. Det med hjälpmedel slarvas en del med också, gubbarna vill göra jobbet 
så snabbt som möjligt då kanske dem tar bort hjälpmedel istället för att använda det. 
Ackordlönen styr väldigt mycket, jag vill ha bort det så man slipper det då blir det bättre 
för alla. 
 
Vad tänker ni på vid utformning av arbetsmiljöplan? 
  
RW: Nu har vi Generalentreprenad, beställaren utför grund som vi utgår ifrån och 
kompletterar utefter den. 
 
JS: Generellt får man gå igenom hela bygget och processen och fundera vad som kan 
uppstå och vilka risker som finns. 
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Följs den? Konsekvenser om den inte följs? 
 
RW: Inte vad vi varit med om. Det är självklart att det skulle bli konsekvenser om den 
inte följs. En del gör inte det men man kan inte gå bakom ryggen på folk hela tiden det 
fungerar ju inte. 
 
Informerar ni entreprenörer om er arbetsmiljöplan? 
 
JS: Det blir mest på plats som man går igenom, platschefen och UE. UE gör egna 
riskanalyser. UE vill väl men kör oftast sitt egna race. 
 
Hur informerar ni medarbetare om arbetsmiljö, säkerhet, risker, rutiner? 
 
RW: Genom arbetsberedningar där vi går igenom vilka moment de skall göra. 
 
Utför ni skyddsronder? Vad kan ni observera vid dessa? Är de givande? 
 
RW: Vi går skyddsronder varannan vecka där vi ser över t.ex. räcken och sådana bitar.  
Vissa saker kan man åtgärda direkt t.ex. skyddsräcken eller dåliga schakt eller där det 
finns brister. 
 
Använder ni er av skyddsombud? Vilken funktion fyller den? Varför/inte? 
 
RW: Inte på plats men vi har skyddsombud i företaget varav ett är ett 
huvudskyddsombud som vi kallar in när vi skall gå skyddsronder men även de andra 
kan komma och göra det. Skyddsombud skall se till att påtala brister som finns och 
uppmärksamma dessa och vad som skall åtgärdas. Det fungerar bra med 
skyddsombud. 
 
Är ni arbetsmiljöcertifierade? Ja, hur har ni åstadkommit det? Nej, varför inte? 
 
JS: Det har vi på gång nu och tittar på. Vi har en specifik person på gång till företaget 
som skall titta på det. Vi letar efter en som skall ta tag i det och vi skall på sikt få det. 
Även kunderna tycker att det är alltmer viktigt och det är viktigt vid poängsättning, vi 
förlorar poäng på att inte vara det.  
 
Hur ser era kunder på arbetsmiljöcertifiering? Ställer dem krav? Är det viktigt? 
 
JS: Det börjar bli viktigare och vi förlorar poäng på det vid upphandling eftersom vi inte 
har det.  
 
Blir arbetsmiljön lidande vid stressad tidsplan, glöms arbetsmiljöarbetet bort? 
 
RW: Inte stress men pengarna, det är nog tidsrelaterat, ackordet är största boven. Ta 
bort ackordet skulle vara det bästa. 
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Vad tycker ni om arbetsmiljöverkets nya sanktionssystem? Kommer det leda till 
en mer prioriterad arbetsmiljö? 
 
RW: Det kommer nog inte bli bättre om man får betala massa pengar, jag tror inte att 
det är rätt väg att gå. 
 
JS: Det kan vara att trycka på mot byggnads, jag vet inte annars. 
 
GL: Det kan också vara ett sätt att sanera branschen från oseriösa företag. 
 
Hur utför ni riskbedömningar för en byggarbetsplats, speciell metod? 
 
RW: Nej inte någon speciell metod, vi går igenom hur olika moment skall utföras och 
vad man behöver använda. 
 
Vanligaste olyckorna hos er?  
 
RW: Fall, smågrejer, man kan stå på en bock och trilla ner. 
 
JS: Det vanligaste är fall från låg höjd, det är återigen för att det skall gå fort och man 
tänker inte till en extra gång.  
 
Hur kan man förhindra olyckor/dödsfall? 
 
GL: Varje arbetsplats ser olika ut och är provisorium tills det är färdigt och det är svårt 
att nå en nollvision, nästan omöjligt. 
 
JS: Dödsfallen kan vara unika i sig, det är svårt att säga hur man skall få bukt på det. 
Det är viktigt att ta tid för sig att göra riskbedömningar och arbetsmiljö, det kostar 
pengar men det kostar mer att ha en medarbetare hemma. 
 
Tillbud vid små olyckor/nästan ner(överseende)?  
 
JS: Det måste fram till ledning först men, det är frågan om vad den personen själv 
upplever. 
 
GL: Det är väldigt varierande, det är från person till person det finns vissa som 
rapporterar. 
 
Åtgärder efter olycka/tillbud? 
 
JS: Det har varit lite för kort tid för att veta hur vi jobbar. Det var en kille som skulle slita 
ner gipsskiva från taket och ramlade ner och slog sig på golvet. Man skriver hur man 
skall förhindra det och vad som kunde ha skett. 
 
GL: Vi har inte haft någon olycka än. 
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Finns det anledningar till att de som är 55+ står för majoriteten av dödsolyckor i 
byggbranschen? 
 
GL: Det har nog med tempo att göra, man skall som äldre hänga med de som är 34-
40. 
 
Påverkar arbete för en bra arbetsmiljö ekonomin i företaget? 
 
JS: Det gör det säkert, jag har inte sett siffror men hela och fräscha medarbetare lär 
generera mer pengar än sjuka.  
 
Tas arbetsmiljö på allvar av ledning/medarbetare?  
 
JS: Absolut. Sedan sker olyckor oförutsett hur mycket riskanalyser man än gör.  
 
Vad tror du är största anledningen till arbetsolyckor? brister i arbetsmiljöplan? 
Kommunikation? Mänskliga faktorn? Stress? Pengar? 
 
JS: Man kanske inte använder skyddshjälm eller att någon har tagit bort skyddsräcke 
och inte satt dit det. Alla har ett eget ansvar, på så sätt kan man förebygga det. 
 
RW: Slarv, en viss del stress. Det går för fort fram och man inte tänker sig för. Mycket 
kan vara att man varit på en plats där det varit skydd och nästa gång finns det inte, 
man tar för vana att det finns skydd, man måste vara uppmärksam att, ser man något 
fel måste man rätta till det men alla gör inte det. 
 
Övriga kommentarer 
 
JS: Vi jobbar med Ulf Bodström från Arbetsmiljöverket vilket var ett önskemål från 
våran beställare. Vi tog med Ulf från start för att uppmärksamma och lyfta arbetsmiljön, 
och vi har fortsatt kontinuerligt och haft möten och tryckt på arbetsmiljödelen. Ulf har 
varit här på möten och uppdaterat oss med information och om nya föreskrifter som 
finns. Det är ett ständigt förbättringsarbete. 
Vi har ingen databas där man samlar vilka brister som förekommer mest, det kan vara 
ett sätt som vi kommer att arbeta med i framtiden när vi skall anställa en person till 
företaget som skall arbeta med arbetsmiljö. Det kommer bli revision om hur vi arbetar 
då kan man åtgärda och bli bättre. 
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10.5 Bilaga 5: Säkrare byggarbetsplatser; Säkerhet integrerad i 
visuell styrning 
 
Michael Nilsson och Christian Tellin publicerade år 2008 ”Säkrare byggarbetsplatser; 
Säkerhet integrerad i visuell styrning” sitt examensarbete från 
byggingenjörsprogrammet på Karlstad universitet. Rapporten bygger på ett uppdrag 
från Skanska vars syfte var att öka säkerheten och minska antalet olyckor på deras 
byggarbetsplatser.  
 
Rapporten bygger på den information som samlats in och dokumenterats under ett 
antal skyddsronder som genomförts på olika byggarbetsplatser runt om i Värmland. 
Intervjuer med verksamma personer på de olika arbetsplatserna ligger även till grund 
för den insamlade informationen. 
 
I intervjuerna framgår det att orsaken till oordning på de undersökta 
byggarbetsplatserna är främst den mänskliga faktorn från både underentreprenörer och 
Skanskas medarbetare. Alla som kommer till en arbetsplats på Skanska får gå igenom 
en säkerhetsintroduktion där det framgår regler som gäller för just den arbetsplatsen. 
Det framgår att de största problemen verkar vara hos de kortare arbetena som utförs 
där säkerhetsintroduktion ofta missas.   
 
I examensrapporten kommer författarna fram till en förbättringsåtgärd som de kallar för 
visuell styrning. Med visuell styrning menas en metod som från början användes av 
Toyota för att förkorta produktionstiden av bilmodeller och öka 
tjänstemannaproduktiviteten. Metoden bygger på kommunikation mellan arbetare och 
en vilja att förändra situationen. Den typ av styrning som Nilsson och Tellin föreslog var 
en typ av daglig diskussion om säkerhet och arbetsmiljö där problem och lösningar på 
dessa samlas på en whiteboardtavla. 
 
 Författarna av examensrapporten menar på att medvetandet om risker och olyckor 
måste ökas och prioriteras högre av medarbetarna. Enligt examensrapporten är ett av 
de största problemen på de undersökta byggarbetsplatserna brister i skyddsräcken, 
där saknas ofta mellanledare och sparkskydd. Dessa brister beror oftast på mänskliga 
faktorn där dessa inte åtgärdas på grund av tidspress eller ”ren slöhet” menar 
författarna.  
 
Slutsatsen Tellin och Nilsson drog är att de flesta bristerna i säkerheten beror på 
mänskliga faktorn och bristande information. Författarna säger att visuell styrning kan 
öka medvetenhet och information till medarbetarna. Förslaget är att integrera 
säkerhetsarbetet i den visuella styrningen genom att ha en whiteboardtavla där punkter 
med brister på arbetsplatsen betygsätts. Genom uppföljning av bristerna och 
diskussioner mellan medarbetare tror författarna att den visuella styrningen kan ge 
resultat [24]. 
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10.6 Bilaga 6: 2000-talets byggindustri; olyckor och orsaker 
 
Sahin Dogan publicerade år 2012 ”2000-talets byggindustri; olyckor och orsaker” en 
examensrapport från Halmstads högskola inom internationella 
byggingenjörsprogrammet. Examensrapporten behandlar bristerna inom 
byggbranschens arbetsmiljö och orsakerna till dödsolyckorna vilket är syftet med 
examensarbetet. Rapporten är grundat på informationssökning från litteratur, artiklar 
och elektroniska källor. Arbetet består även av intervjuer och sammaställningar av 
statistik.  
 
Byggbranschen är en av de farligaste branscherna i Sverige. Detta beror på att 
arbetarna utsätts för stora påfrestningar både fysiska som psykiska. Tidspressen är en 
stor bidragande faktor till detta. Byggarbetare arbetar ofta i farliga miljöer såsom på 
hög höjd och med farlig omgivning i form av maskiner. Man har på senare tid 
uppmärksammat problemen med dödsolyckor i byggbranschen på politisk nivå och 
inom företagsledning. De kom fram till att arbeta mot en nollvision för dödsolyckor på 
arbetsplats. 
 
Enligt Dogans sammaställda statistik framgår det att dödsolyckor under perioden 2000-
2010 varierar från år till år utan tydliga förbättringar. Gällande arbetsolyckor har det 
skett kontinuerliga förbättringar för varje år. Dogan har undersökt dödsorsakerna 
genom att kategorisera orsakerna i sex grupper för att undersöka vilka som bidrar till 
flest dödsfall. 
 
Dogan kommer fram till att den största orsaken till dödsolyckor på en byggarbetsplats 
är fallolyckor. Dödsolyckor på grund av fall uppgår till 42 % av samtliga dödsolyckor 
under perioden 2000-2010. Den vanligaste åldersgruppen som råkar ut för dödsfall på 
en byggarbetsplats är 55-59 år.  
 
Dogan slutsats är att 60 % av alla dödsolyckor på en byggarbetsplats är på grund av 
organisatoriska brister. Dessa skulle kunna undvikas om arbetsgivaren vore mer 
engagerad i arbestmiljöarbete och mer uppmärksam på de föreskrifter och regler som 
finns för arbetsmiljö [26]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


