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ABSTRACT 
 

 
Work Environment problems on construction work sites are very extensive and 

discussed. The construction industry is one of the most dangerous industries in 

Sweden. The construction industry occupies about 290 000 (2009), and the 

investment was 250 billion SEK. This report will investigate the issues of the work 

environment and offer advice on how these can be measured and improved. The study 

includes review and analysis of occupational injury statistics, interviews, inspections 

and audit and review of the literature. It also includes review of work responsibilities 

and what the participant have the responsibilities and functions in the work 

environment. The results show that the construction work sites are one of the most 

dangerous workplaces. The statistics do not reflect reality and important factors are 

excluded. Work from height and managing in connection with tools are the most 

dangerous type of work. Work responsibilities are clear: the employer has the main 

responsibility for the work environment. 

 

The Work Environment Act is the basis for the regulations that Swedish work 

environment authority gives out. Breaking the law or regulation may not lead to 

seriously consequences, because it’s a long process before punishment can be divided.  

The issues in the work environment are more extensive in small companies and 

human error is much due to accidents. To edge the law and give the inspectors more 

eligibility than they now have to improve a better working environment and safer 

construction sites. 



 

SAMMANFATTNING 
 

 
Arbetsmiljöproblem på byggarbetarplatser är idag väldigt omfattande och omtalad. 

Byggindustrin är nämligen en av landets farligaste industrier. I Sverige sysselsätter 

byggindustrin ca 290 000 personer (2009), och omsätter ca 250 miljarder kr.  

 
Denna rapport kommer utreda bristerna inom arbetsmiljön, samt ger råd om hur man 

kan åtgärda problemet. Studien omfattar granskning och analysering av 

arbetsskadestatistiken, intervjuer, inspektioner och litteraturer. Den omfattar även 

granskning av arbetsmiljöansvaret, vad aktörerna har för ansvar i arbetsmiljöarbeten. 

Resultatet visar att byggarbetarplatser är en av landets farligaste arbetsplats. 

Statistiken speglar inte verkligheten och viktiga faktorer utesluts. Arbete från höjd 

och hanteringsarbeten är de farligaste typ av arbeten. Arbetsmiljöansvaret är tydligt; 

arbetsgivaren bär huvudansvaret för arbetsmiljön.  

 

Arbetsmiljölagen står till grund till föreskrifter som arbetsmiljöverket ger ut. Att bryta 

mot en lag eller en föreskrift får idag inte så allvarliga konsekvenser utan är en längre 

process innan straffet utdelas. Brister i arbetsmiljö är mer omfattande i små företag 

och mänskliga faktorn ligger mycket grund till olyckor. Att utveckla föreskrifterna 

mer och ge inspektörerna ytterligare behörighet än vad de har, kanske kan förbättra 

bristerna i arbetsmiljön. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Under flera decennier har regleringen av arbetsmiljön växt fram. Den första 

yrkesfarelagen kom till 1888, då man hade observerat farorna i arbetslivet. Det var 

främst i samband med den industriella revolutionen, som farorna uppkommit
1
. Syftet 

var att inrätta en förbättring inom den fysiska arbetsmiljön; minimera riskerna för att 

skadas. Inte förens vid mitten av 1960-talet började man betona mer på de psykiska 

och sociala faktorerna inom arbetsmiljö. Detta medförde att riksdagen år 1977 antog 

förslag om att införa arbetsmiljölagen. Begreppet arbetsmiljö hade då fått en helt 

annan omfattning där fysiska, psykiska och sociala förhållanden spelar roll. 
 

Men, vad är arbetsmiljö? Vad innebär det att man har en god arbetsmiljö? Vad 

omfattar en god arbetsmiljö? 

 

Arbetsmiljö omfattar olyckor, maskiner, trivsel och organisation (AV)
2
. Arbetsmiljö 

omfattar fysiska, psykiska och sociala förhållanden (Ne)
3
. 

 

”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den 

sociala och tekniska utvecklingen i samhället”(AML kap 2 § 1). 

 

Eftersom byggarbetsplatsen är en komplex arbetsplats gäller det att ha säkerhet i 

arbetsmiljön. Antalet allvarliga registrerade arbetsolyckor 2010 var 838.st
4

. 

Fallolyckor eller nedfallande material från höjd, överbelastning och hanteringsolyckor 

från verktyg är de mest förekommande olyckorna. Samma år registrerades 9 

dödsolyckor, där fall av person från höjd och nedfallande material stod för drygt 66 

%. 

1.2 Problemställning 
Denna studie kommer att göras för att vi anser att antalet anmälda skador och dödsfall 

på våra byggarbetsplatser är alldeles för höga. Statistiken har visat att man inte har 

kunnat minska dessa siffror tanke på mer beredskap, det vill säga nya 

skyddsutrustningar som används om man ska jämföra med 10-20 år tillbaka. Man har 

satsat på en så kallad nollvision som står för att alla företag i Sverige ska ha noll 

rapporterade dödsfall varje år. Problemet kanske inte kan avlägsnas helt och hållet 

men bör iallafall minskas.  

 

 

 

                                                        
1 Arbetsrätt, sidan 14f 
2 Arbetsmiljöverket.se ”Vad är arbetsmiljö? 
3 Nationalencyklopedin.se, ”Psykiskt arbetsmiljö” 

4 Arbetsmiljöverket ”Dödsolyckor byggarbetarplats år 2010 avvikelse” 
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1.3 Syfte 
Syfte med detta arbete är att undersöka varför vi har så många arbetsolyckor på våra 

arbetsplatser, samt hur man kan förbättra säkerheten i arbetsmiljön. 

1.4 Metod 
Till denna studie har vi tagit fakta från litteraturer, artiklar och elektroniska källor. Vi 

har också intervjuat anställda på Skanska, NCC och Peab, som representerar Sveriges 

tre största byggföretag. För att kunna få bättre inblick och mer konkretare svar om 

brister i arbetsmiljön, valde vi att gå på en inspektion med arbetsmiljöverket.  

1.5 Avgränsning 
Denna rapport kommer att avgränsas till byggarbetsplatser i Sverige, där framförallt 

skador och dödfall kommer granskas. Fokus kommer vara mycket på brister i vår 

arbetsmiljö. Vår avsikt var från början att göra en intervju med både små och stora 

företag. På grund av mindre visat intresse från de mindre företagen valde vi att endast 

intervjua de större företagen.  
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2. ALLMÄNT – Hur ser byggindustrin ut idag 
 

 
5
Byggindustrin är en av Sveriges största industrier. Sysselsättningen har ökat för varje 

år. Trots att vi haft en finanskris som Sverige lyckades genomgå utan större 

bekymmer, så har vi sett snabb återhämtning inom byggindustrin. 
6
Byggindustrin 

sysselsätter ca 290 000 personer (2009), och investeringarna inom bygg uppgick till 

250 miljarder kr (2008). 

 

Byggindustrin är allmänt känt för att vara en av de farligaste industrier i Sverige. 

Byggarbeten är fysiskt ansträngande, man belastar kroppen mer än nödvändigt, vilket 

leder till ben, muskel och ledvärk. Den tidspress som de anställda utsätts för, slutar 

oftast med att man tar snabba beslut och onödiga risktaganden. I detta sammanhang 

måste man ha en bra planering för att kunna utföra arbetet på ett säkrare sätt. 
7
Inte nog 

med att det ska vara god fysisk miljö, utan även goda sociala samspel med de 

anställda och att de psykiska förhållandena ska vara goda. Vi talar om en god 

psykosocial arbetsmiljö. Ty, vi spenderar ca en tredje del av vårt vuxna liv på arbetet. 

Det är därför viktigt att man ska trivas och må bra både fysiskt och psykiskt. 

 

En byggarbetare reparerar, renoverar, demolerar allt från små enstaka hus, små vägar 

till sjukhus och motorvägar med flera körfält. Då arbetet oftast sker utomhus, arbetar 

man i svåra väderförhållanden, som exempel regn, snö, kyla eller värme.  

2.1 Arbetsskador inom byggindustrin 
8
Med arbetsskador menas ”anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomsfall”. För att en 

skada skall rapporteras och räknas in i statistiken, krävs minst en dags sjukskrivning.  

 

Arbetsskador inom byggindustrin har under decenniet minskats markant. Både 

arbetsolyckor och arbetssjukdomar har stadigt minskats. Låt oss titta tillbaka på 2006-

2010. 

Tabell 2.1.1 visar arbetsolyckor och arbetssjukdomar för byggindustrin 2006-2010 

 
                                                        
5 SCB.se, ”Kortperiodisk sysselsättningsstatistik” 
6 SCB.se, ”Nationalräkenskaper 2011” 
7 Oliver R & Anita S, ”Mänskligare arbetsmiljö”, sidan11f 

8 Sveriges byggindustrier(bygg.org), ”Arbetsskador inom byggindustrin 2009” 
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9
I tabell 2.1.1 kan vi avläsa att skadorna har minskats för varje år. Vi ser en kraftig 

nedgång under 2009, sedan en ökning 2010. Orsaken till detta är att Sverige under 

2009 genomgått en finanskris, vilket resulterade en lågkonjunktur. 
10

Fler fältarbetare 

har varslats, samtidigt som fler tjänstemän ökats.  

2.2 Dödsolyckor inom byggindustrin 
Dödsolyckor har under de fem senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. 
11

Arbetsgivarna, organisationer, riksdagsledamöter, föreningar och chefer har bland 

annat träffats för att diskutera om problemet inom byggindustrin. Konklusionen blev 

att en nollvision ska bli det nya målet. Att inga dödsolyckor skall ske på en 

arbetsplats.  

 
Tabell 2.2.1 visar dödsolyckor, både för byggindustrin & riket 2006-2010, per 
1000/sysselsatta 

DÖDSOLYCKOR, BYGGINDUSTRIN & RIKET 
ÅR BYGGINDUSTRIN RIKET TOTALT 
2006 11 68 
2007 16 75 
2008 17 68 
2009 9 41 
2010 14 54 
 
Det som framgår i tabell 2.2.1 är dödsolyckor som har ökat med 30 % från 2006 till 

2008. Året därpå lyckades man nästan halvera dödsolyckorna.  

 

Under 2009 fick många byggarbetare lämna byggindustrin då landet genomgått en 

lågkonjunktur. Då många varslades fick den som är minst erfaren lämna industrin 

först. Detta kanske är en förklaring till varför man fick mindre dödsolyckor under 

2009.  

 
12

Antalet dödsfall på byggarbetsplatser varierar från år till år. År 2008 rapporterades 

17 dödsfall inom byggindustrin varav 13 av de var på en byggarbetsplats. På tabell 

2.2.2 kan vi se hur många dödfall man har haft från 2005-2010. Totalt rapporterades 

49 dödsfall under dessa fem åren.  

 

“Antalet dödsfall i byggsektorn har ökat med 30 procent de senaste tre åren. Många 

byggnadsarbetare känner oro för att skadas på sin arbetsplats, och arbetsmiljöverket 

måste få mer resurser ” 

Artikel - publicerad 17 juli 200813
  

                                                        
9   bygg.org, ” ”Arbetsskador inom byggindustrin” 
10 Byggcheferna.se, ”Färre olyckor? Ingen vet med obrukbar statistik” 
11 Byggcheferna.se, ”Almedalsdebatt med enighet om nollvision” 
12 Arbetsmiljöverket ”Dödsfall på byggarbetsplats, 2005-2010, översikt” 
13 Svt.se, ”Fler dödsfall på byggarbetsplatser” 
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Tabell 2.2.2 visar dödsolyckor på våra byggarbetsplatser, från 2005-2010, per 
1000/sysselsatta 

 

2.3 Statistik för byggindustrin 
Statistik är ett viktigt underlag. Den ger den numeriska informationen som behövs för 

att analysera och granska utvecklingen av arbetsskador och dödsolyckor. Utifrån 

datainsamling kan slutsatser dras beroende på hur man tolkar statistiken. Viktiga 

faktorer bör inte uteslutas som exempelvis sysselsättningen. 
14

En annan faktor som 

påverkar statistiken är utländsk arbetskraft, som helt och hållet utesluts. Då den typen 

av grupp allt mer blir vanligare, är det fel att utesluta dessa, menar Henrik Björklund 

på Svenska Byggdirektiv AB. Bemanningsföretagens anställda som uthyrs till 

byggarbetarplatser och drabbas av en arbetsskada registreras under uthyrningsföretag, 

och inte under byggindustrin.  

 

Ett annat sätt att granska och analysera statistik är att sätta dessa datainsamlingar i 

relation till något, som exempelvis antalet arbetsskador i förhållande till antalet 

förvärvsarbetare inom byggindustrin.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14 Byggcheferna.se, ”Färre olyckor? Ingen vet med obrukbar statistik” 
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Tabell 2.3.1 visar arbetsskador, arbetsolyckor och arbetssjukdomar per  1000   
anställda från 2006-2009, (byggindustrin). 

 
 
 

I tabellen ovanför ser vi en frekvens på skador per 1000 förvärvsarbetare, har minskat 

för varje år som gått. Både arbetsolyckor och sjukdomar har stadigt minskats. Det bör 

dock läggas på minnet att statistiken inte tar hänsyn till om ökning eller minskningen 

av förvärvsarbetare är utav tjänstemän, kollektivanställda, män eller kvinnor. 
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3. LAGAR & BESTÄMMELSER 
 

 
Lagar är grundläggande regler för att upprätthålla ett samhälle med rättvisa och 

moralitet. Nedan beskrivs lagar och bestämmelser gällande arbetsmiljö och ansvar; 

vad lagen säger gällande arbetsmiljö, och för mer detaljerad vad arbetsmiljöverkets 

föreskrifter fastslår för krav. Vad för skyldighet och ansvar huvudaktörerna har 

kommer också att behandlas. 

3.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen trädde i kraft 1 juli 1978 av riksdagen. Syftet med lagen framstår 

redan vid första paragrafen i första kapitlet, om arbetsmiljölagens syfte, nämligen att 

förebygga ohälsa och uppnå en god arbetsmiljö.  

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (AML1 kap, 1 §). 

Vidare fastslår lagen om arbetsförhållandenas omständigheter. Den måste nämligen 

anpassas till människans fysiska och psykiska förmåga.  

”… Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 

och psykiskt avseende…” (AML 2 kap, 1 §).  

 
15

Arbetsgivaren och arbetstagarens ansvar och skyldighet för arbetsmiljö finns stiftad 

i lagen. Men detta är således inget nytt, grundtanken har funnits i yrkesfarelagen 

sedan 1889, dock har den utvecklats. Nyckeln till en god arbetsmiljö och 

arbetsförhållande är dialoger; samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsmiljöverksamhet” (AML 6 kap, 1 §).  

 

Lagen säger också att vem som utövar kontroll av arbetsmiljön, nämligen 

arbetsmiljöverket som vi kommer beskriva i den senare delen av kapitlet.  

”Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen följs…” (AML 7 kap, 1 §). 

Följs inte dessa lagar och föreskrifter så läggs ett föreläggande eller förbud som 

senare kan led till straff eller vite, vilket kommer diskuteras mera på kapitel 5. 

3.2 Arbetsmiljöförordningen 
Arbetsmiljöförordningen är en kompletterande del av arbetsmiljölagen. Den består av 

22 § som talar bland annat om hur arbetsmiljölagen skall tillämpas i praktiken. Det är 

en lag på att denna förordning måste följas.  

 

                                                        
15 T. Iseskog, ”Arbetsmiljöansvar” s 24 
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16
Förordningen talar bland annat om regler för arbetsmiljöverket och dess behörighet 

av tillsyn, arbetsgivarens skyldighet gentemot skyddsombud och andra regler som 

berör arbetsgivaren samt regler om skyddsombud och skyddskommitté.  

 

Enligt förordningen 5 § skall arbetsgivaren se till att denna förordning och 

arbetsmiljölagen skall finnas tillgängliga för arbetstagarna. På så sätt kan 

arbetstagaren få tillgång till de regler om vad det är som gäller för exempel det 

arbetsmomentet.  
17”Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljölagen (1977:1160) och denna 
förordning finns tillgängliga för arbetstagarna…” 

3.3 Arbetsmiljöverkets författningssamling 
Utöver arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som reglerar grunden för att 

uppnå en god hälsa på arbetsplatser, har arbetsmiljöverket i mer detalj och utförligt 

beskrivit vad som gäller på arbetsplatser och hur man skall omsätta reglerna i 

praktiken. Dessa detaljerade instruktioner kallas för föreskrifter och får utfärdas av 

Arbetsmiljöverket vid förebyggande av ohälsa, enligt Arbetsmiljölagen 4 kap, 2 §. 

Dessa regler är tvingade och klargör arbetsmiljölagen. Då arbetsplatser ständigt 

förändras samtidigt som nya maskiner och ny teknik gör att nya föreskrifter måste 

införas. Innan föreskrifterna trycks ut skickas de till berörda organisationer, 

myndigheter och andra aktörer för remiss. Idag finns det hundratals föreskrifter. 
18

Det 

kan gälla hantering av maskiner, användning av lyftanordningar, arbetsutrustning och 

personutrustning, stegar och arbetsbockar, ställningar och byggnadsarbete.  

3.4 Skyldighet & ansvar 
Nedan presenteras huvudaktörernas skyldigheter och ansvar enligt lag och 

föreskrifter.  

3.4.1 Arbetsgivaren 
Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla åtgärder för att se till så att arbetstagarna 

inte utsätts för olycksfall eller dylikt. Lokaler, maskiner, utrustningar och andra 

anordningar skall underhållas väl så att risken för olycksfall avlägsnas, enligt krav i 

arbetsmiljölagen
19

. Han skall även planera och leda företaget enligt föreskrifterna så 

att en god arbetsmiljö uppfylls
20

. Han har också skyldighet att se till att arbetstagarna 

har rätt kompetens och förstår instruktionerna för det arbete som skall utföras
21

.  

 

Som summering av arbetsgivarens skyldigheter kan man säga att arbetsgivaren bär 

huvudansvaret för arbetsmiljön. Att upprätta en arbetsplats som är fri från ohälsa och 

olycksfall, samt att leda processen med föreskrifterna som utgångspunkt. På så sätt 

                                                        
16 Riksdagen.se, ”Svensk författningssamling; Arbetsmiljöförordningen” 
17 AMF 5 § 
18 Expowera.se, ”Föreskrifter, ett urval” 
19 AML 3 kap, 2 § 
20 AML 3 kap, 2a § 
21 AML 3 kap, 3 § 
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kan man uppnå en god arbetsmiljöplanering som resulterar i en arbetsplats med en 

minimal risk för ohälsa och olycksfall.  

3.4.2 Arbetstagaren 
Det åligger arbetstagaren att samverka med arbetsgivaren för att ”åstadkomma en god 

arbetsmiljö
22

”. Han skall följa alla regler och föreskrifter och använda 

skyddsutrustning som är en del av anställningsavtal. Bryter arbetstagaren mot 

föreskrifter om säkerhetsutrustning, bryter denna mot avtalet och risker omplacering 

eller uppsägning. I speciella fall kan arbetstagaren bli rättsligt straffad. 
23

 Exempel; att 

utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning, och vållande till annans död eller till 

kroppsskada 

3.4.3 Byggherren 
Byggherren bär ansvaret för projekteringen. Både byggherren och projektören skall 

vid projekteringsskedet se till så att arbetsmiljösynpunkter beaktas, enligt AML kap 3, 

14 §. Grunden till detta är att redan vid tidigt skede skall arbetsmiljö och säkerheten 

beaktas, så att man kan planera en god arbetsmiljö.  Förutom projekteringen, så bär 

byggherren ansvaret att: 

 

- välja projektörer med rätt kompetens (AFS 2000:42, 3 §) 

- se till att projektörernas uppdrag skapar en god arbetsmiljö (AFS 2000:42, 3 §) 

- det sker en samordning av de olika delar och skeden under projekteringen 

(AML kap 3, 14 §) 

- förebygga farliga och olämpliga fysiska belastningar(AFS 1998:1) 

- det sker en upprättning av arbetsmiljöplan(AFS 1999:3, 10-11 §.) 

- lämna in en förhandsanmälan till arbetsmiljöverket när projektet är mer än 

4000 arbetstimmar (AFS 1999:3, 12 §) 

 

Byggherrens krav i arbetsmiljön; att ha säkerhet på en arbetsplats, och undersöka 

brister som kan förebyggas. Allt skall göras skriftligt, det vill säga hur man tänkt 

genomföra arbetsmiljöprojektet och arbetsmiljöåtgärder, för risk för ohälsa och 

olycksfall. Detta kallas för arbetsmiljöplan, och kommer förklaras mer i slutet av detta 

kapitel.  
24

Visst kan uppgifter delegeras till entreprenörer, men ansvaret kan aldrig 

tilldelas någon annan.  

3.4.4 Samordningsansvarige  
Då flera företag arbetar på en och samma arbetsplats skall de se till att det finns en 

samordningsansvarig som samråder och verkar för att åstadkomma en god arbetsplats 

(AML 3 kap, 6 §). 
25

Ett företag eller en fysisk person, som bär ansvaret för 

samordningen av åtgärder till skydd mot ohälsa kallas för samordningsansvarige. Det 

är byggherren som har ansvaret att utse en samordningsansvarig med rätt kompetens 

och att det sker en samordning.  

                                                        
22 AML 3 kap, 1a § 
23 Tommy I. ”Arbetsmiljöansvar” s 92f 
24 Arbetsmiljöverket, ”Förebyggande före byggande”, s 2 
25 Arbetsmiljöverket, ”adi 203” 
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26

Den som bär ansvaret skall enligt lagen se till så att arbetet planeras för att 

förebygga risker för ohälsa, att skyddsutrustning används och underhålls och 

förtydliga vem som bär ansvaret för speciella skyddsanordningar vid behov (AML 3 

kap, 7 §).. 

3.4.5 Arbetsmiljöverket 
Tillsynsmyndigheten och Arbetsmiljöverket bildades 2001, då de två myndigheterna; 

Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick ihop. 
27

Det är Arbetsmiljöverket 

som utövar tillsyn har till uppgift att se till att lagar och föreskrifter fullföljs. Målet är 

att minska riskerna för olycksfall, samt öka säkerheten på arbetsplatser genom bland 

annat oväntade inspektion er på arbetsplatser.  
 
Arbetsmiljöverket har befogenheten att besöka arbetsplatser och göra 

undersökningar (AML 7 kap, 5 §). Då en arbetsgivare bryter mot lagen eller 

föreskrifterna skall arbetsmiljöverket se till att detta åtgärdas. Generellt ges ett 

skriftligt inspektionsmeddelande med krav som skall åtgärdas inom en viss tid. Om 

kravet inte förverkligas så görs ett föreläggande, eller också ett förbud enligt AML 7 

kap 7 §. Den som bryter mot ett föreläggande eller förbud kan straffas för detta i form 

av vite som normalt ges en juridisk person. 

3.5 Arbetsmiljöbrott  
Arbetsmiljöbrott kan hänvisas antingen till arbetsmiljölagen eller brottsbalken. 

28
Brott 

mot arbetsmiljölagen är en kriminell handling även om ingen kommer till skada eller 

dödas. Detta kallas för ordningsbrott. När det gäller brott mot arbetsmiljölagen så 

finns det olika typer av brott. Dessa är: 

 

 Att bryta mot ett föreläggande, förbud eller en 
29

speciell föreskrift (AML 8 

kap, 1-2 §). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. 

 Att lämna felaktiga uppgifter om ett visst förhållande (AML 8 kap, 2 §). 

Straffet är böter. 

 ”Att utan giltigt skäl ta bort en skyddsanordning eller sätta den ur bruk” 

(AML 8 kap, 2 §)”. 

 

I brottsbalken finns ett kapitel med rubriken arbetsmiljöbrott. Den gäller då någon 

skadas, dör, blir sjuk eller utsätts för en fara då arbetsgivaren varit oaktsam och inte 

följt arbetsmiljölagen. Mer specifikt träder den in vid: 

 

 Vållande till någon annans död 

 Vållande till kroppsskada eller sjukdom 

 Framkallande av fara för annan 

 

                                                        
26 Arbetsmiljöverket, ”Samordningsansvaret för arbetsmiljö”, sid 2ff 
27  AML 7 kap, 1 § 
28 Tommy I. ”Arbetsmiljöansvar”, s 124ff 
29 en direktsanktionerad föreskrift 
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Om en arbetsgivare bryter mot arbetsmiljölagen och gör sig skyldig till någon av de 

tre ovanstående händelserna, skall han dömas för arbetsmiljöbrott, enligt följande: 

 

 Vållande till någon annans död: Normalt ges fängelse i högst två år. Men är 

det grovt så är det högst fyra år och, vid ringa är det böter (Brottsbalken 3 kap, 

7 §). 

 Vållande till kroppsskada eller sjukdom: Normalt ges böter eller fängelse i 

högst sex månader. Vid grovt brott döms denne till fängelse i högst två år 

(Brottsbalken 3 kap, 8 §).  

 Framkallande av fara för annan: Böter eller fängelse i högst två år 

(Brottsbalken 3 kap, 9 §). 

3.6 Arbetsmiljöpolicy 
För att arbetsmiljön på en arbetsplats skall vara kontrollerad krävs en 

arbetsmiljöpolicy. Målet är att arbetsgivaren skall följa skrifter som kallas för ” 

systematiskt arbetsmiljöarbete, 5§ ”
30

. 

 

Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att byggarbetet ska drivas på ett säkrare sätt, samt ge 

de anställda ett mål och rutin att följa för att kunna uppnå kraven för en hälsosam 

arbetsmiljö. 

3.7 Arbetsmiljöplan 
Innan ett byggprojekt startas måste byggarbetsmiljösamordnaren och byggherren 

tillsammans följa en AMP (arbetsmiljöplan), för att kunna säkerställa områden på en 

byggarbetsplats. Denna måste följas och vara tillgänglig under hela byggperioden
31

. 

 

Regler och föreskrifter som innehåller i arbetsmiljöplanens dokumentation hänvisas 

till ”arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 – 

Byggnads- och anläggningsarbete”.  

 

Syftet med en arbetsmiljöplan är att byggarbetsmiljösamordnaren ”som är 

huvudansvarig på en arbetsplats”, skall följa en plan för att alla ska kunna arbeta på 

en god arbetsmiljö. I dokumentet finns bland annat 
32

 : 

 

 Regler på en byggarbetsplats 

 Hur arbetet ska organiseras på en arbetsmiljö  

 Hur man ska gå till väga under byggskedet för att undvika olyckor 

3.8 Skyddsombud 
33

I de flesta stora företagen finns en eller flera skyddsombud. Skyddsombud är en 

person som ska vara på en arbetsplats under hela byggskedet. Om en arbetsplats har 

mer än ett skyddsombud, måste en utav de utses som huvudskyddsombud.  

                                                        
30Betongvaruindustrin ”Säker arbetsmiljö vid montering av betong- och stålelement”  
31 Ampguiden.net, ” Syfte och inriktning” 
32 Arbetsmiljöverket, ” Arbetsmiljöplan” 
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Skyddsombudens roll på en byggarbetsplats är att undersöka brister i arbetsmiljön, 

samt vara delaktig i planering och skyddsronder. Upptäcks en brist i arbetsmiljön som 

kan orsaka en arbetsolycka, har skyddsombuden rätt att avbryta den del av arbetet, 

tills den har åtgärdats. 

3.9 Skyddsrond 
34

För att kunna analysera säkerheten på en byggarbetsplats krävs en skyddsrond en 

gång i veckan. Här måste bland annat skyddsombud, samordningsansvarig och 

entreprenörer mötas och diskutera om arbetsmiljön. Under skyddsronden måste en 

checklista användas för att kunna notera brister som måste åtgärdas. Vid situationer 

där man upptäcker en allvarlig brist måste detta korrigeras omedelbart. 

 

Skyddsronden är viktigt för att de delaktiga i bygget skall kunna kontrollera 

säkerheten. Speciellt när byggarbetsplatsen utvecklas dagligen krävs noggranna 

uppföljningar. 

3.10 Förhandsanmälan 
Innan man påbörjar ett bygg och anläggningsarbete måste den huvudansvarige för 

bygget skicka en förhandsanmälan till arbetsmiljöverket. En sådan måste skickas om 

arbetet skulle vara planerat att pågå i mer än trettio arbetsdagar och ha över tjugo 

personer som jobbar på en arbetsplats.  

 

”Vid större bygge som tar över 4000 timmar eller mer så är det krav att byggherren 

skickar in en förhandsanmälan av byggarbetsplatsen” (Inspektör, arbetsmiljöverket) 

 

En förhandsanmälan kan också skickas under byggperioden om den skulle överstiga 

en viss gräns. Orsaken till detta är att arbetsmiljöverket skall få en möjlighet att 

planera för deras inspektioner.  

3.11 Tillbudsrapportering 
För att öka säkerheten i arbetsmiljön, krävs inte endast en god planering, men också 

samarbete mellan aktörerna på en arbetsplats. Arbetarna måste ta ansvar för händelser 

som sker under arbetet. Det kan förekomma situationer där en händelse kunnat leda 

till en olycka. Detta är då viktigt att medarbetaren rapporterar incidenten även om en 

skada inte har inträffats. Ett bra exempel är om något skulle rasa ner från ett tak och 

falla bredvid en eller flera arbetare.  

 

Syftet med en tillbudsrapportering är att en händelse som kunde ha orsakat en skada 

inte ska förekomma återigen.  

 

”OJ istället för AJ ” (inspektör, arbetsmiljöverket) 
  

                                                                                                                                                               
33 ”Säker arbetsmiljö ”vid montering av betong- och stålelement” 
34 ”Säker arbetsmiljö ”vid montering av betong- och stålelement” 
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4. DATAINSAMLING 
 

 
Datainsamlingen ska ge läsaren en överblick på hur arbetsmiljön på byggarbetsplatser 

varit de senaste åren, samt framträda en analys av arbetsolyckor från 2005-2010. Jag 

kommer dels att förklara olika situationer där det förekommer mest olyckor och hur 

arbetarna blir fysiskt och psykiskt påverkad på en arbetsplats. Jag kommer också 

tilläga hur viktigt det är med planering och samarbete mellan aktörerna på en 

arbetsplats.  

4.1 Varaktig arbetsliv 
Sedan tidigare har man sett arbetsmarknaden som en delaktig part i människans 

livstid. Med avseende på goda arbetsförhållanden har man siktat på att människan ska 

kunna arbeta effektivt fram tills man ska gå i pension. Förutsättningarna är att det 

dagliga arbetet inte ska vara en börda, utan en meningsfull och önskvärd utveckling i 

framtiden.  

 

Byggarbeten brukar oftast vara ansträngande och  har många arbetsmoment där 

fysiskt arbete pågår under en längre period under produktionen. Många nykomlingar i 

branschen brukar oftast inte ha baktanken om  t. ex. överbelastningar som kan leda till 

en ryggskada i framtiden. Det är vanligt att man underskattar sådana situationer och 

inte är medveten om vilka konsekvenser det kan bli i längden. 
35

 På tabell 4.1.1 visas 

sammanlagda arbetsskador inom olika åldrar, från 2005-2010. Tabellen gäller 

arbetsskador med sjukfrånvaro större än 14 arbetsdagar.  

 
Tabell 4.1.1 visar hur arbetsskador fördelar sig på olika åldersgrupper 

 
I tabellen ovanför ser man att arbetsskadorna börjar öka redan vid 25-34 års ålder.  

Om man börjar arbeta inom byggbranschen redan vid 18 år och utsätter sig för t.ex. 

tunga belastningar, kan en allvarlig skada förekomma längre fram i arbetslivet.  

                                                        
35 Arbetsmiljöverket, ”Arbetsolyckor på byggarbetsplats, 2005-2010, översikt” 
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Mellan åldersgruppen 35-44 och 45-54 år, är då man har haft flest arbetsskador, och 

kan sägas ligga i mitten av vår arbetsperiod. 

4.2 En trivsam arbetsmiljö 
36

För att man ska kunna arbeta i en trivsam arbetsmiljö måste framförallt regler följas. 

Med regler menar vi städning, hygien både inne och utanför bygget, och massa andra 

detaljer som måste kontrolleras under byggskedet. Vid t.ex. markarbeten måste 

förutom hänsyn till ledningar och farliga ämnen, även stödkonstruktioner i 

schaktgropen kontrolleras. Tunga byggnadsdelar som t.ex. betongelement, dörrar och 

fönster måste stabiliseras med hjälp av stödjande konstruktioner. På bild 4.2.1 visas 

ett bra exempel på hur man har slarvat  i arbetsmiljön, genom att undvika sätta upp 

skyddsräcken på en trappuppgång.  

 

 

 
 Bild 4.2.1 visar en trappuppgång utan skyddsräcken37 
 

4.3 Planering & Ledarskap 
38

För att kunna arbeta hälsosamt måste den huvudansvarige för hela byggprojektet 

uppmärksamma arbetarna om risker som kan förekomma på en arbetsplats. För att 

kunna åstadkomma en sådan process måste man tänka på tre viktiga principer: 

ledarskap, resurser och egen kraft. 

 

Ledarskapet ska med gynnsamma arbetsmetoder och planering vägleda till en god 

arbetsmiljö. För att kunna uppnå målet krävs resurser, samt egen kraft där de 

inblandade ska ta initiativ och satsa på mer säkerhet i arbetet.   

 

”Grunden till bättre säkerhet är planering ” (inspektör, arbetsmiljöverket) 

                                                        
36 Arbetsmiljöverket, ” Tänka på!” 
37 1926 OSHA construction Industry Regulations book 
38 Ewa M & Lars Ö ”Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen” 
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4.3.1 Arbetsorganisation 
Inom byggprocessen spelar planeringen en stor roll både tekniskt och socialt. 

Platschefen måste vara klar om vad, när och hur arbetet ska utföras. 

 

Ett hälsosamt arbete måste i stora delar utgå från platschefens planering och hur han 

väljer att hantera gruppförhållanden på en arbetsplats. I vissa situationer där 

tidspressen förekommer, har arbetarna sällan tid att diskutera om hur man ska gå till 

väga. För att kunna skapa en bra arbetsmiljö måste först och främst alla som är 

inblandade ha tid att kommunicera, visa känslor om vad de tycker och tänker, komma 

med förslag på lösningar och arbetsuppgifter. Detta innebär att platschefen måste ha 

tid att träffa sina medarbetare varje vecka för samtal om hur arbete skall utföras.  

 

Platschefen måste i alla situationer ge socialt stöd till sina medkamrater. Detta har en 

stor betydelse för att arbetarna ska kunna ha motivation under tiden de arbetar. För att 

de ska kunna utföra ett bra arbete krävs att platschefen har förståelse, att han lyssnar 

och ger råd till de anställda.  

 

Säkerheten på en byggarbetsplats kan inte endast skapas av platschefen. De anställda 

måste också ta initiativ att kommunicera, samarbeta och lyssna på chefen. Varje 

individ har ett eget ansvar och måste själv vara varsam om sin egen hälsa. 

Förutsättningen är att man genom råd och stöd från platschefen skall kunna ta egna 

beslut.  

4.3.2 Arbetskrav 
39

Under 1960-talet tillämpade forskarna ”Fred Emery och Einar Thorsund ” hur 

arbetet ska ha förbindelse med arbetskraven. Sedan dess har hälsan och arbetskraven 

präglats i stort sett efter deras slutsatser. De ansåg att en del behov i arbetet kan vara 

relevanta, och borde ingå i ledarskapet på följande viss:  

 

 Behov av att kunna fatta beslut åtminstone inom ens eget arbetsområde 

 Behov av anseende åtminstone i form av visst mellan mänskligt stöd och 

respekt på arbetsplatsen 

 Behov av att kunna lära något i arbetet och av att kunna fortsätta lära i 

efterhand 

 Behov av att se sammanhang mellan arbetet och omvärlden åtminstone så 

att man kan se ett samband mellan det man gör i arbetet och det som 

betraktas som nyttigt eller värdefullt i samhället 

  [Fred Emery och Einar Thorsunds psykologiska arbetskrav teorier från boken]:  

”Hälsofrämjande processer på byggarbetsplatser” 

 
 
 
 

                                                        
39 Ewa M & Lars Ö ”Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen” 
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4.3.3 Tidspress 
40

 I ett byggprojekt måste man följa en planeringsschema. Platschefens mål är att följa 

tidscheman och undvika förseningar så mycket som möjligt. Detta kan leda till att 

arbetarna får en stor press på sig under byggskedet.  

 

”MER KOSTNAD, MINDRE TIDSPRESS”, (platschef, Skanska) 

 

Tidspress på en arbetsplats kan leda till allvarliga konsekvenser. Oftast sker en olycka 

genom snabba och onödiga beslut på grund av stress. 

4.4 Hur byggarbetsplatser påverkas  
Olyckshändelser sker ganska ofta på våra byggarbetsplatser. Arbetssjukdomar skapar 

brist på anställda, vilket i stort sett leder till försening av byggarbeten. En 

arbetssjukdom definieras på följande sätt; ” skadlig inverkan i samband med arbete”, 
41

det vill säga en sjukdom som inträffar när hälsan påverkas psykiskt eller fysiskt 

under tiden man arbetar. Den stora frågan är då, vem som bär ansvaret för detta 

problem? arbetsgivaren? Platschefen? hur ska man åtgärda detta problem? alla dessa 

frågor är något som måste beaktas och förbättras.  

 
42

I en artikel på Ystads allehanda som publicerades 2007, meddelar Mats Ryderheim 

som jobbar på arbetsmiljöverket, hur byggbranschen påverkas –  

” Vi ser både statistiskt och i vardagen att det har ökat högst väsentligt och de 

allvarligaste anmälningar, som vi får dagligen, har ökat med 50 procent jämfört med 

förra året”. 

4.4.1 Arbetsolyckor  
Vid situationer där en allvarlig arbetsolycka inträffat kan arbetaren bli tvungen att 

frångå från sitt arbete. 
43

År 2006 rapporterades sammanlagt 1011 arbetsolyckor från 

våra byggarbetsplatser. De vanligaste olyckorna har varit bland annat från fall av 

person från höjd, hanteringsskador, nedfallande material från höjd och 

överbelastningsskador. Nedan visas siffror på antalet sammanlagda skador med 

frånvaro mer än två veckor. Här visas de mest skadedrabbade situationer eller 

områden på en byggarbetsplats, från 2005-2010: 

 
              [Anställda män & kvinnor, Egen företagare från 2005-2010] 

 Fall av person från höjd: 964 stycken 

 Hanterningsskador: 797 stycken 

 Ras, fall, glidning av material från höjd: 748 stycken 

 Överbelastningsskador: 333 stycken 

                                                        
40 Arbetsmiljöverket, ” Projektering - Förebyggande för byggande” 
41 Whiplashinfo.se, ”Arbetssjukdom” 
42 Ystadsallehanda.se, ”Olyckor på byggarbetsplatser ökar” 
43 Arbetsmiljöverket, ”Arbetsolyckor på byggarbetsplats, 2005-2010, översikt” 
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4.4.2 Fall av person från höjd 
Att arbeta på tak eller andra höjder har visat sig vara det mest skadedrabbade området 

på en byggarbetsplats. Från 2005-2010 har det rapporterats 964 arbetsskador och 18 

dödsfall
 
genom fall från höjd

44
. 

 
45

De flesta arbetsolyckor på tak sker oftast i samband med överbelastning, det vill 

säga att man går och bär på tunga byggmaterial och snubblar på halkiga områden. 

Sedan beror det mycket på brist på säkerhet, att man slarvar med skyddsräcken på 

vissa delar av taket, eller att byggställningarna har varit ostabila.   

 

Vi kan också konstateras att de flesta skador har inträffat inuti byggnaden. Att man 

har ramlat ner från en öppning som är täckt med ett tunt material eller inget alls. På 

bild 4.4.2.1 visas ett exempel på hur man har slarva täcka ett mellan bjälklag. 

 

 
Bild 4.4.2.1 visar hur man har slarvat täcka ett betong golv inuti en byggnad46 

4.4.3 Hanteringsskador 
Skador som uppstår genom hantering av verktyg och maskiner, kan sägas vara det 

lättaste sättet man skadar sig på när man arbetar inom byggbranschen. Det kan finnas 

flera orsaker till att man har haft så höga siffror på hanteringsskador. En utav de kan 

vara att arbetarna undviker användning av utrustning som t.ex. skyddsglasögon, 

handskar och hörselskydd. Sedan beror det också mycket på okunskap i arbetet.  

4.4.4 Ras, fall, glidning av material från höjd 
Med ras av material från höjd menar vi verktyg, byggmaterial eller andra föremål som 

faller ner från höga höjder på arbetarna. En sådan arbetsolycka kan förekomma i ett 

sammanhang där man ramlar när man är på en hög höjd, och tappar ett föremål.  

 
 
 

                                                        
44 Arbetsmiljöverket ”Dödsfall på byggarbetsplats, 2005-2010, översikt” 
45 Lars Erik, ”Åtgärdsstrategier för att minska risker för arbetsskador inom byggproduktion” 
 
46 1926 OSHA construction Industry Regulations book 
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4.4.5 Överbelastningsskador 
47

Dagligen levereras det byggmaterial till en arbetsplats, som måste klippas, sågas och 

bäras ut till områden de ska användas. Tanken är att varje arbetare ska använda sig 

mer av mekaniska resurser för att undvika överbelastningsskador. Man kan ifrågasätta 

om detta problem beror på för lite hjälpmedel eller om det är hur vi själva väljer att 

exponera på vår arbetsplats. Det handlar om ”direkta och indirekta riskexponering”, 

där varje grupp eller individ väljer själva hur man ska hantera byggmaterial. Med 

direkt exponering menas att en person lyfter materialet på egen hand, medan indirekt 

exponering hanteras materialet med hjälp av tekniska hjälpmedel/maskiner.  

4.5 Arbetsolyckor i olika byggföretag 
I Sverige har arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser blivit ett stort bekymmer. Det har 

rapporterats olyckor från både små och stora företag. 
48

Tabell 4.5.1. visar antalet 

arbetsolyckor i olika företag från 2010. Det som måste beaktas är skillnaden mellan 

antalet olyckor och anställda i varje företag.  

 

 Tabell 4.5.1 visar olyckor & anställda från olika företag.  

FÖRETAG 
 

OLYCKOR         ANSTÄLLDA _"_ /1000 personer sysselsatta 

NCC aktiebolag 
 

35              6091 
  

5.7 
  PEAB Sverige AB 

 
2               4475 

  
0.4 

  JM AB 
  

7              853 
  

8.2 
  Infranord AB 

 
2              395 

  
5.1 

  YIT Sverige AB 
 

1              316 
  

3.1 
  Skanska region Malmö 3               228 

  
13.1 

  Byggnadsfirma Owe Sjö AB 2              11 
  

181.1 
  Tommy bygg & maskin 2              10 

  
200 

  Bialo bygg AB 
 

2               7 
  

285.7 
  Rivningsentrepenad i Lund AB 2               5 

  
400 

  Pålsson, sirkka liisa 
 

2               3 
  

666.6 
   

 

Om man skall göra en utvärdering av alla dessa företag i tabellen ovanför, så ser man 

en stor skillnad på antalet olyckor i företag med fler anställda. Om man tittar på t.ex. 

rivningsentrepenad i Lund AB, så ser man att antalet anställda är 5 personer. Av dessa 

har två stycken drabbats av en arbetsolycka. På PEAB Sverige AB har man endast två 

olyckor av 4475 anställda på ett helt år. Tabellen gäller arbetsolyckor med 

sjukfrånvaro större än 14 dagar.  

 

 

                                                        
47 Lars Erik ”Åtgärdsstrategier för att minska riskerna för arbetsskador inom…” 
48  Arbetsmiljöverket, ”Byggverksamhet arbetsställen 2010”, 
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5.  RESULTAT & DISKUSSIONER 
 

 
Rapportens resultat kommer baseras på intervjuer med olika företag, inspektion på en 

byggarbetsplats och även fakta som har fåtts genom olika källor. Här kommer egna 

åsikter tillägas och framförallt diskussioner om brister i arbetsmiljön , och hur de 

borde åtgärdas.  

5.1  Källor 
Under min studie har jag förutom inspektion och intervjuer, hänvisat till bland annat 

artiklar, litteraturer och elektroniska källor. Här kommer dessutom statistiken på 

arbetsolyckorna att diskuteras. 

5.1.1 Mål i arbetsmiljön 
Byggarbetsplatsen är en tillfällig arbetsplats, det vill säga den förändras och utvecklas 

hela tiden under ett byggprojekt. Samordnaren som är arbetsmiljöansvarig, måste 

under byggskedet kunna följa lagar och regler som finns i en arbetsmiljöplan. För att 

man ska arbeta på en hälsosam arbetsmiljö måste fokus vara på tre viktiga moment:  

 

 Planering 

 Arbetskunskap 

 Arbetsberedning 

  
Innan man påbörjar ett arbete, måste man ha en bra arbetsberedning; det vill säga 

kolla vad som ska göras, vilka material man behöver, hur lång tid jobbet tar, vilka 

skydd man behöver och framförallt vara förberedd innan jobbet ska utföras. 

 

“Lyssna mer på de erfarna på en arbetsplats! ” (Entreprenadsingenjör, NCC) 

 

De som är ny i byggbranschen måste lyssna på de erfarna som har jobbat med samma 

yrke i flera år. De erfarna har godare kunskap i arbetsmiljön, och vet bättre hur man 

ska hantera farliga situationer. 

5.1.2  Olycksstatistik 
Statistik från arbetsmiljöverket och centralbyrån har granskats och analyserats. Den 

visar framförallt rapporter om arbetsolyckor, arbetssjukdomar och dödsolyckor.  

 

Flera faktorer måste tas hänsyn till innan man kan dra en slutsats av statistiken; om 

det verkligen har skett en förbättring av arbetsmiljön. Bara för att vi under ett eller två 

år har sett markant minskning av arbetsolyckor, behöver det inte betyda att man har 

gjort förbättringar av arbetsmiljön.  

 
49

På tabell 5.1.2.1, kan vi avläsa antalet arbetsolyckor/1000 anställda har sedan år 

1994 minskat, samtidigt som antalet sysselsatta ökat. Antalet arbetsolyckor år 1994 

                                                        
49 Arbetsmiljöverket ”Arbetsskador inom privata byggindustrin 2006, Bygg- och anläggning” 
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har varit höga och har sedan dess minskats markant. Arbetssjukdomar/1000 anställda 

har sedan 1994 till 2006 halverats. De värsta olyckorna är de med dödlig utgång. År 

1994 hade vi 17 st. döda, och 2000 hade vi endast 3 st.  

 

Som vi nämnt tidigare så kan antalet dödsfall varje år bero på olika saker som t.ex. 

sysselsättningen; Hur många arbetare man har haft varje år. På tabell 5.1.2.2 visas 

tydligare hur dödsolyckor inom byggindustrin varierar, och hur den har ökats med 

små marginaler under 2000-talet.  

 

Tabell 5.1.2.1 visar sysselsättning, arbetsolyckor, arbetssjukdomar, dödsfall och 
sjukdagar 1994-2006 inom byggindustrin,(Arbetsmiljöverket) 

 
 

 
Tabell 5.1.2.2  visar antalet dödsolyckor 1994-2009 inom byggindustrin på privata 

sektorn.(Arbetsmiljöverket) 
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5.1.3 Personlig skyddsutrustning 
Skyddsutrustning ska förebygga arbetsskador under arbete. Det är då viktigt att alla 

arbetare tar ansvar för sin egna hälsa. Med personlig skyddsutrustning menar vi bland 

annat hjälm, skyddsglasögon, handskar, skyddsskor, hörselskydd och under vissa 

omständigheter används även varselklädsel. Oftast slarvar arbetarna med att använda 

dessa skydd av olika skäl.  

5.1.4 Arbetsolyckor från höjd 
50

Byggarbeten på tak eller andra höjder har visat sig vara de farligaste arbetsområde 

på en arbetsplats. Från 2005-2010 har det rapporterats 18 dödsfall genom fall från 

höjd. Detta står för 36 % av de totala dödsfallen som förekom under denna tidsperiod.  

 

En av de största anledningar till arbetsolyckor vid takarbete beror mycket på slarv. 

För att kunna åtgärda detta problem krävs framförallt en bättre arbetsberedning för att 

kunna planera vad som ska göras, hur det ska göras och vilka resurser som måste 

användas under arbetet. Man behöver också utrustning för att kunna hindra farliga 

situationer. På bild 5.1.4.1 visas ett exempel på hur man avspärrat en balkong med en 

varningslina istället för skyddsräcke. Bilden togs på en byggarbetsplats i Falkenberg.  

 

 
 Bild 5.1.4.1: Pil 1 och 2 visar att man har använt en varningslina, när 
skyddsräcken inte  fanns runt  balkongen 
 
Arbetsgivaren måste se till att skyddsräcken, personlig fallskyddsutrustning och 

stabila byggställningar används. På vissa arbetsplatser måste även skyddsnät 

användas. På bild 5.1.4.2 visas exempel på personlig fallskyddsutrustning som borde 

användas vid arbete på höga höjder.  

 

                                                        
50 Arbetsmiljöverket ”Dödsfall på byggarbetsplats, 2005-2010, översikt” 
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Bild 5.1.5.1 visar exempel på personlig fallskyddsutrustning51 

5.2 Intervjuer 
Under intervjuerna har det diskuterats om bland annat hur byggföretagen driver sin 

verksamhet och de anställdas syn på arbetsmiljön.  

 

Vi intervjuade anställda på Sveriges tre största byggföretag; Skanska, NCC, PEAB 

och en inspektör från Arbetsmiljöverket. Det har varit allt från bygg- och 

anläggningsarbetare till arbetsledare och distriktarbetschef. Vi har totalt intervjuat sju 

personer. Alla frågor har i princip varit formella. För att samtalen skulle bli mer 

underhållande, ordnade vi intervju i samband med kaffe. Under intervjuerna ställdes 

även följdfrågor, så att det blir mer ett samtal och inte ett 
52

förhör. 

De formella frågorna som ställdes gav inte direkt något svar, utan det var mer 

följdfrågorna som gav mer konkret svar. Mer specifikt om vilka som intervjuades: 

 

 En inspektör från Arbetsmiljöverket 

 En entreprenadsingenjör och två skyddsombudsmän från NCC 

 En platschef och arbetsledare från Skanska 

 En distriktarbetschef på Peab 

      [Dessa personer hade allt från 5-20 års erfarenheter] 

 

Intervjuerna gav en tydligare bild av vart bristerna mest förekommer på våra 

byggarbetsplatser. De anställda hade olika åsikter om arbetsmiljön, men det som alla 

nämnde var antalet fler arbetsolyckor i de mindre företagen. Detta kan vi också se 

tydligt på tabell.4.5.1 från tidigare kapitel. Det har också påpekats att kunskapen är 

mindre hos de unga i byggbranschen. Jag kommer vidare förklara detaljerat om vad 

som har diskuterats under dessa intervjuer. Det kommer framförallt handla om: 

 

 

 

                                                        
51 1926 OSHA construction Industry Regulations book 
52 Aftonbladet ”Så gör du en intervju” 
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 Hur företagen driver sin verksamhet 

 Utveckling i arbetsmiljön 

 Skillnad mellan stora & små företag 

5.2.1 Hur företagen driver sin verksamhet 
På varje intervju har det ställts bland annat frågor om vilka brister man har  i 

arbetsmiljön? Varför man fortfarande i dagsläget har höga siffror på skador och 

dödsfall? Vad man måste fokusera på för att kunna öka säkerheten? 

 

Varje företag har sin egen organisation, där man väljer en viss inriktning som ska leda 

till hälsosamma arbetsmetoder. På Skanska måste t.ex. varje person som börjar i 

företaget gå på en introduktion om vilka regler som gäller. De har bland annat 

byggställnings kurser, hur man ska köra liftar, hur man ska handskas med sprut 

pistoler. Sedan 2011 har de också börjat använda säkrare arbetsbockar, som ska 

minska olyckor genom fall av person från lägre nivå. De bestämde att man skulle 

använda bredare arbetsbockar som gör det mer stabilt när man arbetar från golv till 

taknivå. Enligt Skanskas arbetspolicy måste man använda hjälm, skyddsskor, 

handskar och skyddsglasögon när man är tillgänglig på en byggarbetsplats. På bild 

5.2.1.1 ser vi en informationstavla som är uppsatt i en arbetsbod. På 

informationstavlan finns bland annat checklista från skyddsronder, arbetsmiljöplan, 

allmänna ordnings- och skyddsregler. Dessa tavlor måste finnas på alla Skanskas 

arbetsplatser. Bilden togs i samband med intervju med Skanska.  

 

 
Bild 5.2.1.1 Arbetsplatsinfonrmation om skyddsregler  

 

På Peab måste nykomlingar i företaget gå igenom med platschefen om vilka 

skyddsregler som gäller, och vilka skyddsföreskrifter som finns på bygget. De har 

utbildning på fyradagar, där alla tjänstemän går igenom en arbetsmiljöcertifiering. I 

certifieringen ingår det bland annat arbetsmiljöregler och lagstiftning.  
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På Peab har de också en person som de kallar för verksamhetscoach. Finns det ett 

arbetsmoment där arbetaren stöter på ett problem så ska verksamhetscoachen vara på 

plats som hjälpmedel. Verksamhetscoachen har inget ansvar för säkerheten, hans jobb 

är att vara på en arbetsplats och hjälpa till om det skulle finnas några frågor angående 

arbetsmiljön.  

5.2.2  Utveckling i arbetsmiljön 
För att byggbranschen ska utvecklas måste framförallt rätt kunskap ges från början, 

där man bland annat får rätt lärdom både på gymnasiet och universitet. 

Arbetsmiljöverkets syfte har varit att bearbeta detta genom att besöka gymnasieskolor 

under de senaste åren. De har dessutom besökt APU-praktikanter (Arbetsplatsförlagd 

utbildning i gymnasiet) för att undersöka samarbetet mellan eleven och lärare. Syftet 

med dessa besök är att kolla om eleverna har, eller får den kunskap de behöver under 

sin utbildning.  

 

Statistiken har visat hur man har minskat ögon skador genom att använda 

skyddsglasögon vid olika arbetsmoment. Detta testades på Skanska för några år 

sedan. Man har också ändrat storleken på gips skivor, där längden har minskats från 

1.2 till 0.9 meter. Detta gjorde man för att minska vikten ,och sedan för att kunna 

hantera skivan lättare.  

 

Som jag har nämnt tidigare så är byggbranschen en fysisk ansträngande bransch. 

Överbelastnings skador är fortfarande i dagsläget ett stort problem och har haft en 

dålig inverkan på de anställda. De flesta byggarbetare påverkas av ryggskador redan 

efter 40 års ålder. För att kunna åtgärda detta problem krävs mer hjälpmedel förutom 

lyftkran och hjullastare.  

 

För att kunna hindra belastningsskador måste tekniska hjälpmedel användas mer. Man 

borde framförallt utveckla hjälpmedel som kan användas inuti en byggnad.  

5.2.3  Skillnad mellan små & stora företag 
Säkerheten är generellt sätt olika i varje byggföretag. Platschefen har ett stort ansvar 

under hela byggskedet. Han måste se till att byggarbeten följs enligt 

arbetsmiljölagen(AML). 

 

Det som mest skiljer sig mellan stora och små byggföretagen, är att stora företag har 

en större organisation, där bland annat skyddsombud, skyddsronder och utbildningar 

är vanligare än på små företag. Med mindre företag menar vi mellan  

1-15 anställda. På större företag kan det hända att man har mer strängare regler om 

skyddsutrustning vid byggarbeten. På vissa arbetsplatser får man t.ex. inte vara 

närvarande om inte hjälm används. 

 

 “använder inte arbetarna hjälm när de befinner sig på en arbetsplats, får de inte 

fortsätta arbeta tills hjälmen är på huvudet”(Skanska, platschef).  

 

 



 

 
 

 
27 

 
 

 

I stora företag som Skanska, NCC, Peab används skyddsombud för att ha kontroll 

över säkerheten på bygget. I bodarna används dessutom instruktioner och information 

om säkerhet på väggarna. Varje vecka måste de ha en skyddsrond, där de som 

ansvarar för byggprojektet träffas och kontrollerar om det förekommer någon brist på 

arbetsplatsen.  

 

“Brister förekommer mest i små företag ” (inspektör, arbetsmiljöverket) 

 

Under intervjun med arbetsmiljöverket, diskuterades det mycket om de små och stora 

företagen. Enligt inspektören sker arbetsolyckorna mer i de småföretagen. Därför har 

de bestämt att inspektera mindre företag oftare.  

5.3  Inspektion med arbetsmiljöverket 
Vi har tillsammans med en inspektör från Arbetsmiljöverket besökt en 

byggarbetarplats. Inspektionen var oanmäld och gjordes på en lagerbyggnad. 

Inspektionen tog ca två timmar och på arbetsplatsen fick vi träffa en platschef. 

 

Inspektionen skedde i ett industriområde som heter Kårarp. På grund av det dåliga 

vädret utfördes endast en inspektion. Företaget heter AJ produkter och 

underentreprenören var vid detta tillfälle ett betongföretag som tillverkar och 

producerar färdiga betongelement. Det hela slutade med att inspektören 

uppmärksammade bristerna på fallskydd, då denna entreprenör inte hade ett 

godtagbart fallskydd. Då inspektören frågade om varför ett skyddsräck inte hade 

monterats upp svarade platschefen att han ”tyckte” att det såg bra och acceptabelt ut. 

Det skulle kräva mycket arbete och mycket tid att hyra in en lift för att sätta upp ett 

skyddsräcke. Markarbeten måste vara färdiga så man kan ta in en lift, vilket resulterar 

tid och pengar. Entreprenören fick ett krav i inspektionsmeddelandet, nämligen att 

inom en vecka sätta upp ett skyddsräcke. På bild 5.3.1 ser vi en bild från inspektionen 

på Kårarp. 

 

Inspektionen gav oss en bättre bild av verkligheten. Platschefen verkade inte ha riktigt 

koll på föreskrifterna gällande ställningar och övrigt. Som en platschef skall man ha 

kunskap för jobbet och leva upp till kraven. Har man inte det, då skall man inte ta på 

sig detta ansvar.  
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Bild 5.3.1  Inspektion med arbetsmiljöverket 
 

Syftet med en inspektion var att se arbetsmiljöverkets arbetsmiljöarbete, samt 

dokumentera och fotografera förhållanden ute på arbetsplatsen för att få en bättre 

uppfattningen av bristerna i arbetsmiljön. 

5.4 Arbetsmiljöverkets föreläggande av ordningsbot 
När Arbetsmiljöverket skickar iväg sina inspektörer för att besöka arbetsplatser och 

kontrollera att lagar och föreskrifter implementeras, brukar de i vanliga fall dyka upp 

anmälda. På arbetsplatsen går inspektören igenom arbetsmiljöplanen, samtalar med 

samordningsansvarige, påpekar brister, observerar bristerna som finns, att lagar och 

föreskrifter beaktas. Om en inspektör upptäcker att en lag eller en föreskrift bryts, 

skall han se till att detta åtgärdas och att det rättas till. Detta görs skriftligt där det 

skall vara åtgärdat inom en viss tid. Om arbetsgivaren av någon anledning inte lyckats 

rätta till problemet riskerar han ett föreläggande eller ett förbud av t ex en viss del av 

verksamheten. Vid sidan av detta kan även ett vite betalas ut. Följs inte föreläggandet 

eller förbudet så skall denne personen straffas och beroende på hur allvarligt brottet är 

så kan man få allt från böter till fängelse.  

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att en arbetsgivare som brutit mot en föreskrift eller 

lag endast riskerar ett föreläggande eller ett förbud om han väljer att inte följa kraven i 

ett inspektionsmeddelande. Låt oss ta ett exempel: 
 

”Bygg Jansson är ett familjeföretag ute på landet med 5 anställda. Aldrig har detta 

företag fått besök av Arbetsmiljöverket och på så sätt aldrig blivit kontrollerad om 

lagar och föreskrifter tillämpas på ett korrekt sätt. Jansson vet också, att skulle en 

inspektör komma på besök, så kommer bristningar på ställningarna att upptäckas och 

anmärkas i inspektionsmeddelandet. Det är det enda han riskerar. Samtidigt så tjänar 

Jansson på detta. Han slipper nämligen att hyra in en lift eller ställning vilket sparar 

honom tiotusentals kronor”.  
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Sammanfattning av ovanstående är att arbetsgivaren endast riskerar en varning, ett 

föreläggande eller förbud innan straff utdelas. Att ha detta i minnet kan för mindre 

företag vara ekonomiskt lönsamt. En konsekvens av detta är att arbetsgivaren vet att 

hans konsekvenser inte kommer vara grova, därför bryter han avsiktligt mot en 

föreskrift som t ex att sätta upp byggställningar. Detta enbart av ekonomiska skäl. Hur 

hade situationen varit om Arbetsmiljöverket hade haft behörighet att i samband med 

inspektion, på plats utfärda ordningsbotförelägganden vid grova brott mot föreskrift 

eller lag? Eftersom det aldrig har prövats blir det praktiskt svårt att bevisa om det 

hade skett en förändring. Men låt oss titta på ett praktiskt exempel. 
53

Polismän har 

sedan i slutet av 1960-talet behörigheten att utfärda ett föreläggande av ordningsbot 

vid exempelvis trafikbrott. Denna behörighet gav polismännen rätten till att slutgiltig 

avgöra ansvarsfrågan utan samband med någon åklagare. Detta sparade tid för 

åklagare då de fick mindre och göra. 
54

Samtidigt så sjönk antalet trafikbrott efter att 

polismännen fått behörighet att utföra föreläggande av ordningsbot. Rädslan att 

omedelbart få ett ordningsbotföreläggande blev allt mer uppmärksam och resulterade 

att allt fler respekterade trafikslagen. Detta styrks av kommissarie Bengt Svensson på 

rikspolisstyrelsen. På tabell 5.4.1 ser vi mer detaljerat hur antalet trafikbrott/1000 

registrerade personbilar, varit från 1975-2010. 

 

 
Tabell 5.4.1 visar antalet rattfylleribrott per 1000 registrerade personbilar. 
 
Personerna som vi intervjuade har flera års arbetserfarenheter. Nästa alla dessa var 

enade om att fler arbetsgivare hade haft mer respekt för arbetsmiljölagen och 

föreskrifterna om arbetsmiljöverkets inspektörer hade haft behörigheten att utfärda 

förelägganden av ordningsbot vid grova brott. Då är det inte ”lönsamt” att bryta mot 

                                                        
53 Ingemar Jeanlo, ”Ordningsboten och rättsäkerheten” sid 5ff 
54 Statistiken visar dock enbart rattfylleri och avser åren 1975-2010, där enbart registrerade 
personbilar har iakttagits. Statistik längre tillbaks i tiden är inte direkt tillgänglig för 
allmänheten, utan måste begäras skriftligt och en avgift kan tas ut.  
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en föreskrift. Det kanske är som vid exemplet ovan, att bryta mot en föreskrift om 

ställningar då ordningsboten är högre än vad det kostar att montera upp en godtagbar 

ställning. Inspektören Jörgen från Arbetsmiljöverket hade också samma åsikt gällande 

behörigheten. De håller till och med på och arbetar med att införa en lag som ger de 

rätt till att utfärda ordningsbot. Förhoppningsvis kommer vi se det inom kort. 
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6. SLUTSATSER 
 

 
Som vi har sett från tidigare resultat så har det visat sig att byggbranschen är bland de 

farligaste branscher i dagsläget. Statistik på arbetsolyckor har framförallt visat hur 

mycket man har haft brister i arbetsmiljön, och kan sägas vara en del av processen 

som har skapat oro för alla de som arbetar i branschen. På tabell 5.1.2.2 ser man hur 

dödsolyckorna under 90-talet har sjunkits markant men återigen ökats på 2000-talet. 

Man har också blivit upplyst genom tidningsartiklar, att arbetsolyckorna har ökats 

under de senaste åren.  

 

Under denna studie har jag främst utgått från intervjuer, det vill säga information från 

personer som har arbetat i branschen mellan 5-20 år. Fakta från intervjuer har gjort 

mig mer uppmärksam på vilka brister som är mest förekommande och hur man skulle 

kunna gå till väga för att minska arbetsolyckorna på byggarbetsplatser. Följande visar 

en del åtgärder som kan ge resultat: 

 

 Bättre arbetsberedning: för att veta vad som ska göras, vilka skydd som ska 

användas, när arbetet måste utföras 

 Öka kunskap i arbetet  

 Att man använder mer fallskydd när man arbetar på tak 

 Undvika onödiga belastningar av tunga föremål 

 Att det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser 

 Att man ska gå på skyddsronder varje eller varannan vecka 

 Att man följer alla regler som finns i en arbetsmiljöplan 

 Att man använder skyddsutrustning när man befinner sig på en 

byggarbetsplats 

 Att ledaren och de andra aktörerna samarbetar, samt kommunicera mer för en 

bättre planering i arbetsmiljön 

 Lyssna mer på de erfarna, speciellt om man är ny  

 
Det är svårt att säga om alla byggföretag följer dessa punkter. Jag har endast 

intervjuat de största byggföretagen. Därför är det svårt att veta om åsikterna är 

densamma i de mindre byggföretagen. Det har varit svårt att få kontakt med de 

mindre företagen. De flesta svarade aldrig när jag frågade om en intervju via mail. 

När jag kontaktade dem genom telefon hade de antingen inte tid, eller så skulle de 

återkomma. Det hela slutade med att de aldrig hörde av sig.  

 

En av de största orsakerna till att det sker så många arbetsolyckor beror mycket på 

onödiga risktaganden. Grunden till att man gör detta kan bero på bristande kunskap 

eller information hos arbetaren. Detta ligger oftast hos de unga som inte har 

tillräckligt arbetserfarenhet.  
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Det finns situationer där man väljer att ta onödiga risker under arbeten istället för att 

ta den säkra vägen. En god planering hindrar stressigt arbete, samt skapar en form och 

rutin i verksamheten, där främst lagar och föreskrifter följs och inte kompromissas på 

grund av tidspress. Mycket hänger på som jag tidigare nämnt: pengar, okunskap och 

för lite erfarenhet. 

 

Antalet arbetsskador och dödsfall har varierat för varje år. Målet har varit att uppnå en 

nollvision, det vill säga noll dödsfall på våra arbetsplatser. Kan dödsfall verkligen 

elimineras på våra byggarbetsplatser? Hur måste vi i framtiden bära oss åt för att 

kunna utveckla säkerheten och åtgärda brister i vår arbetsmiljö. Fokus måste vara mer 

på de unga, för att de ska utvecklas på ett bra sätt. Meningen är att de ska få 

tillräckligt bra information både på gymnasiet och universitet. Förhoppningsvis 

kommer vi i framtiden se förbättringar i vår arbetsmiljö. 
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Bilaga 1 
Frågeunderlag : Arbetsmiljöverket 
 

1. Hur många år har du jobbat på arbetsmiljöverket? 

2. Hur länge har du jobbat inom byggbranschen?  

3. Brukar du endast gå på inspektion, eller har andra jobb inom arbetsmiljöverket 

4. Varför tycker du att byggbranschen har så höga siffror på skador och dödsfall, om 

man jämför med andra branscher?  

5. Hur ofta har ni inspektion på byggarbetsplatser?  

6. Hur fungerar dessa inspektioner, vad är ditt eller ert uppdrag?  

7. Hur ofta hittar ni ett problem när ni är ute på dessa arbetsplatser? 

8. Vad har du ansvar för när du går på en inspektion? 

9. Vad tycke du man ska göra för att få en bättre arbetsmiljö? 

10. Enligt statistik så har siffrorna på dödsfall ökat från 2005 – 2010, kan man göra något 

för att minska detta problem? 

11. Vad är orsaken till att det har ökat?  

12. Vad anser du att man ska göra för att öka säkerheten på en arbetsplats? 

13. Hur har dessa siffror påverkat er? 

14.   Från 2005-2009 har det rapporterats 40 dödsfall, av dessa har 15 st omkommit 

genom fall av höjd, vad beror detta på? Brist på information? ostabila 

byggställningar?  

15.   Vem tycker du ska bära huvudansvaret för säkerheten på en arbetsplats?  

16.   Vad anser du att platschefens roll är inom byggsäkerhet?  

17.   Vad tycker du man ska förbättra för att öka säkerheten?  

18.  Vad borde vi som ”ny” inom byggbranschen tänka på när vi ska påbörja vårt första 

jobb?  

19.  Finns det något som vi skulle kunna utveckla inom säkerhet under tiden vi studerar? i 

så fall vad?  I vilket område?   

20.  Vad kan hända företaget om ni under en inspektion hittar ett fel? 

21.   Varför tycker du att det inte har skett någon förbättring på säkerheten? 

22.  På vilket område på en arbetsplats hittar ni mest brister?  

23.  Tycker du säkerheten har förbättras under tiden du har jobbat på AV?  

I så fall vad?  

  



 

 
 

 
38 

 
 

Bilaga 2                                         Frågeunderlag: Skanska, PEAB, NCC 

 

1. Vad jobbar du som? hur länge har du jobbat inom yrket? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter inom arbetsmiljö?  

3. Varför tror du att byggarbetsplatser är bland dem mest skadedrabbade områden?  

4. Vad tycker du man ska göra för att öka säkerheten på en arbetsplats? Tillämpar ni 

denna metod för att öka säkerheten? 

5. Tycker du ni har brister när det gäller arbetsmiljön? ja, i så fall vad? 

6. Hur ofta har du eller ni säkerhetskontroll? Hur fungerar er kontroll? 

7. Tycker du att säkerheten har förbättrats under den tid du har jobbat på NCC? 

8. Hur gör du/ni för att säkerställa en god arbetsmiljö? 

9. Tycker du att dem anställda har god kunskap om säkerhet? Får dem tillräckligt 

med information?  

10. Från 2005-2009 har det rapporterats 40 dödsfall, av dessa har 15 st omkommit 

genom fall av höjd, vad beror detta på? Brist på information? ostabila 

byggställningar?  

11.  På vilka arbetsområden har ni hittat mest brister? Hur ska den förbättras? 

12.  År 2008 rapporterades 978 arbetsskador och 13 dödsfall på byggarbetsplatser, 

vad kan detta bero på? Brist på information? för lite kunskap? dålig planering? 

13. Hur tycker du/samordningsansvarige att man ska planera för att minska 

olycksfall?  

14.  Vad tror du är anledningen att vi inte ser någon förbättring på skador och 

dödsfall, om man ska kolla 10-20 år tillbaka? 

15. Vad borde vi som ”ny” inom byggbranschen tänka på när vi ska påbörja vårt 

första jobb? 

16. Finns det något som vi skulle kunna utveckla inom säkerhet under tiden vi 

studerar? i så fall vad?  I vilket område?   

17. Tror du att det kommer ske en förbättring inom säkerheten om arbetsmiljöverket 

har fullmakt till att utföra böter på plats?  

 

 

 


