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Abstract 

The accident frequency in the construction industry has shown a downward trend every year 

but this trend was broken 2010th. It is often lack of precautionary measures within work 

environment and safety that is the cause of accidents. The big construction companies 

understand the importance of precautionary measures within work environment and safety, as 

they spend a lot of money and time on that matter. By examining the work environment and 

the safety of the small construction companies you can see how they work. 

The report will presents how these small companies work with work environment and safety, 

and also how they follow the safety instructions that are available and how they make use of 

safety equipment. 

By making use of interviews with staff in small construction companies, information has been 

collected about how they work with work environment and safety, and how they experience 

them. An interview with inspector at Swedish Work Environment Authority has been done to 

get their point of view of the small construction companies. 

The results show that small construction companies can get better at planning the work 

environment before construction begins. The constructions sites were kept clean to avoid 

falls. It appeared that they sometimes didn’t use harness at small jobs on the roof, but on 

larger work on the roof they used scaffolds. The reason to the sloppiness of not following the 

safety rules were time pressure and fast pace. 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

Olycksfallsfrekvensen i byggbranschen har haft en nedåtgående trend varje år men denna 

trend bröts 2010. Det är ofta en brist i arbetsmiljön och säkerheten som medför att olyckor 

sker. De stora byggföretagen har förstått att det är viktigt med arbetsmiljö och säkerhet. Det 

lägger ner både tid och pengar på åtgärder. Genom att undersöka arbetsmiljön och säkerheten 

hos de små byggföretagen kan man se hur de arbetar.  

Rapporten redogör hur små företag arbetar med arbetsmiljö och säkerhet, samt hur de följer 

de säkerhetsföreskrifter som finns och hur de använder sig av säkerhetsutrustning.  

Genom intervjuer med personal på små byggföretag, har information insamlats hur de arbetar 

med arbetsmiljö och säkerhet, samt hur de upplever dessa. En intervju med en inspektör på 

arbetsmiljöverket genomfördes för att få en inblick hur de små byggföretagen arbetar med 

arbetsmiljö och säkerhet. 

Resultatet visar på att de små byggföretagen kan bli bättre på att planera arbetsmiljön innan 

byggstart. Arbetsplatserna hölls rena för att minska risken för fall. Det framkom att det 

slarvades med seleanvändning vid småarbete på tak, men vid större arbete på tak används 

ställningar. Det som gjorde att det slarvades med säkerhetsarbetet var tidspress och högt 

tempo.  
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
Sedan mitten på 1990-talet så har arbetsolycksfallen inom bygg- och anläggningsindustrin 

minskat för var år, men 2010 bröts denna sjunkande trend och gick istället upp på samma nivå 

som 2008. Den ökande sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin kan vara en 

bidragande orsak. Den största olycksrisken finns inom kategorin verktyg och redskap. Andra 

orsaker som leder till olyckor är ras och materialfel, kroppsrörelse med fysisk överbelastning, 

fall från samma nivå, fall från högre höjd och hanteringsskador.1 Byggbranschen är en av de 

branscher som har flest arbetsolyckor per 1000 sysselsatta. Av de som skadas på arbetet är 

nästan hälften borta mer än 14 dagar.2 

De stora byggföretagen arbetar aktivt för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska antalet 

olyckor på byggarbetsplatsen.  Som exempel kan nämnas att ögonskadorna som uppstod på 

Skanskas byggarbetsplatser har motverkats genom att införa obligatoriska krav på att all 

personal måste bära skyddsglasögon. Detta har lett till att ögonskadorna har minskar med ca 

50 procent. Skanska satsar också på att upplysa om säkerhetsriskerna för sin personal och 

underentreprenörerna genom sin så kallade ”Safety week”, en vecka då det läggs mer fokus på 

säkerhetsriskerna. 3 Ett annat exempel är PEAB som under en vecka upplyser om hur 

arbetsmiljön ska bli bättre och vilka säkerhetsriskerna är på en byggarbetsplats. 4 

Arbetsmiljöverket gör särskilda insatser som är inriktade mot mindre byggföretag där antal 

anställda inte är över 20 personer.5 En arbetsmiljöundersökning som gjordes 2008 visade att 

endast 37 procent av de små byggföretagen arbetade systematiskt med arbetsmiljön på 

byggarbetsplatsen. Detta är en siffra som är låg om den jämförs med övriga arbetslivet. Där 

motsvarande siffra är på 52 procent.6  

 

                                                
1 Samuelsson, B. Arbetskador inom byggindustrin 2010 
2 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2008/2008-09-11.aspx 
3 Dahlquist, H. http://www.byggvarlden.se/nyheter//article3293571.ece 
4 Byggvärlden http://www.byggvarlden.se/nyheter/energi-milj%C3%B6/peab-tar-krafttag-
mot-olyckor 
5 Nohrstedt, L. http://www.byggvarlden.se/nyheter/arbetsmarknad/article3250678.ece 
6 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2008/2008-09-11.aspx 
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1.2 Problemställning 
Olyckor på byggarbetsplatsen är vanliga om man jämför mot de flesta andra branscher. 

Byggbranschen har sedan 1990-talet haft en nedgående trend när det gäller olyckor, men 

denna trend bröts 2010 när olyckorna steg till 2008s nivå. Det är ofta arbetsmiljö och 

säkerheten på byggarbetsplatsen som brister när olyckor sker.7 Problemet är att detta är en 

kostnad för individ, samhälle och företag.  De stora byggföretagen har lagt tid och pengar på 

att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för att undvika olyckor, genom att undersöka 

arbetsmiljön och säkerhet på byggarbetsplatsen hos små företag så kan man se hur de arbetar. 

På mindre byggföretag är de anställda en utsatt grupp, två tredjedelar behöver förbättra sina 

kunskaper angående arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen.8 

 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur små byggföretag arbetar med säkerheten och 

arbetsmiljön. Hur dessa företag följer de säkerhetsföreskrifter som existerar och hur små 

byggföretag använder sig av säkerhetsutrustning.  

 

1.4 Metod 
Vi började med att göra litteraturstudier. Detta för att ge oss den kunskapen och informationen 

som behövs för att få en förståelse för det kommande arbetet och det området som ska 

undersökas. Vi använde oss av vetenskapliga artiklar för att få en överblick och titta på 

lagtexter för att utbilda oss i vilka lagar och föreskrifter som gäller. 

Efter den förberedande litteratursökningen genomfördes intervjuerna med anställda på 

byggföretag och arbetsmiljöverket. Det gjordes på små företag och med personal med olika 

befattningar, tre träarbetare och en delägare. Intervjuerna gav information om hur företaget 

arbetar med säkerhet och arbetsmiljö samt hur personalen upplever hur detta efterföljs och om 

de upplever sin arbetsplats som säker. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi med hjälp av intervjuer försöker få en 

djupare förståelse för de fenomen som är tänkta att studeras. 
                                                
7 Samuelsson, B. Arbetsskador inom byggindustrin 2010 – Bygg och anläggning – privat 
sektor 
8 Byggvärlden http://byggvarlden.se/nyheter/energi-miljo/arbetsmiljo-inget-att-konkurrera-
om 
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1.5 Avgränsning 
Vi har begränsat oss till endast arbetsplatsolyckor, vilket innebär skador som ger direkt skada 

t.ex. fall, och ej titta på arbetsplatssjukdomar som är skador och sjukdomar som uppstår under 

en längre tid. Vi har också valt att begränsa oss till endast mindre byggföretag som har sitt 

säte i Halmstad kommun.  



4 
 

2. Allmänt om arbetsmiljö och säkerhet 

 
2.1 Olyckor på byggarbetsplatsen 
Trenden med att olycksfrekvensen gått ner varje år bröts 2010, då den gick upp till 2008 års 

nivå. Detta är en ökning med 10 %, om man jämför mot 2009 års nivå. De vanligaste 

olyckorna är de som är relaterade till förlorad kontroll över redskap och verktyg. Dessa 

olyckor står för 19 % av de olyckor som rapporteras in. Andra olyckor är fall av person från 

höjd som står för 11%, fall av person från samma nivå (snubbling) som står för 11%, 

kroppsrörelse med fysiks överbelastning som står för 15%, kroppsrörelse utan fysiks 

överbelastning står för 4%, förlorad kontroll över föremål står för 11%, förlorad kontroll över 

maskin som står för 7%, förlorad kontroll över fordon som står för 6%, bristning av material 

så att ras eller fall som uppstår står för 13% samt olyckor med el, brand eller explosioner som 

står för 1%. Den sista kategorin är övrigt och oklart vilket står för 2% av alla olyckor. Alla 

dessa siffror är baserade på statistik från 2010.9 

 

Figur 1. Orsaken till olyckor på byggarbetsplatsen 2010 

                                                
9 Samuelsson, B. Arbetskador inom byggindustrin 2010 
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2.1.1 Fall av person från höjd 

Fall är en av de vanligaste olyckorna på en byggarbetsplats. Det är därför viktigt att man ser 

till att risken är så minimal som möjligt. Skyddsanordningar likt skyddsräcken, 

arbetsplattformar, arbetskorgar och ställningar ska i normala fall användas om nivåskillnaden 

är två meter eller mer. Dessa skyddsanordningar kan även behövas på mindre nivåskillnader 

ifall det finns uppstickande armeringsjärn eller om det finns vatten nedanför. 

Det är viktigt när man använder sig av skyddsräcken att det lever upp till vissa krav. Detta är 

att skyddsräcken ska vara hållfasta, tillräckligt höga vilket brukar innebära en meter, men det 

kan krävas högre i vissa fall, och att räcket har överledare, en mellanledare och en fotlist, eller 

att den på något annat sätt ger lika bra skydd.  

Om det finns situationer då det inte är möjligt att använda sig av skyddsräcken, 

arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar så ska personlig skyddsutrustning användas. 

Detta skulle kunna vara ett midjebälte eller säkerhetssele. Stege får endast användas som 

tillträdesled eller för kortvariga arbetsmoment, där riskerna är små så att inga annan 

säkerhetsutrustning är befogad.10 

Vid jobb på tak så ska skyddsräcke eller någon utrustning som ger samma skydd användas. 

Skyddsräcket ska vara placerat vid takfoten eller på ställningen precis under takfoten. Det är 

viktigt att man tänker på att räcket har styrka nog att klara stoppa en människa som kommer i 

fart från ett brant tak. Om man istället har valt att använda sig av någon typ av personlig 

fallutrustning bestående av lina, ska denna lina fästas i en fast skyddsanordning på taket. Om 

detta inte är möjligt ska en person utses som håller fast linan, det är viktigt att denna person 

håller linan utsträckt under arbetet. Detta är också viktigt att kontrollera så att alla fästena 

samt de fasta skyddsanordningar lever upp till kraven. Personlig fallskyddsutrustning får 

endast användas vid små arbeten.11 

Om ett tak lutar mer än 1:4, och arbetet ska pågå mer än 4 timmar på en liten yta så krävs det 

att ett horisontalt arbetsplan upprättas. 

Skyddsnät är ett alternativ som kan användas för att fånga upp människor eller fallande 

föremål. Ett skyddsnät får endast uppföras under överinseende av en kompetent person. Det är 

också viktigt att denna person även kontroller nätet igen ifall nätet fångat en person eller ett 
                                                
10 Arbetsmiljöverket. AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar. 
11 Arbetsmiljöverket.  AFS 1999:3 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling byggnads- 
och anläggningsarbete. 
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föremål som ger samma kraft. Skyddsnät är en förbrukningsvara som har begränsad 

tidsanvändning. Den ultravioletta strålningen gör att nätet försvagas med tiden. Om man vill 

använda säkerhetsnät när det är kallt är det viktigt att nätet kontrolleras så att det verkligen 

kan användas under dessa förhållanden.12 

Fallrisken är beroende av hur vädret är. Vid blåst är det lättare att tappa balansen, snöfall och 

is gör underlaget halare och om det är extra varm är det lättare att tappa fokus. En åtgärd man 

kan göra för skydda personerna på bygget är att täcka arbetsplatsen med väderskydd.13 

2.1.2 Fall av person från samma nivå (snubbling) 

Med fall på samma nivå menas att någon faller omkull men som inte brakar igenom underlag 

eller faller ner till en lägre nivå. För att undvika denna olycka så ska ytor som är till att 

beträdas utföras på ett sådant vis att de får en strävhet, vilket gör att de inte är hala, samt att 

ytor ska vara fria från hinder och ojämnheter, såsom hål, lutningar och upphöjningar, som kan 

göra att man kan tappa balansen.14 

2.1.3 Kroppsrörelse  

En byggnadsarbetare utsätts ofta för tunga och belastande saker. På grund av detta är det 

viktigt att det finns lämplig utrustning som kan användas till att lyfta och transportera material 

och byggprodukter utan att riskera sin hälsa genom onödiga belastningar. En 

byggnadsarbetare som jobbar från stege, måste ofta jobba i konstiga vinklar, vilket medför 

belastningar på musklerna. Att istället ha en plan yta som är något större ger bättre 

förutsättningar. 

Det är viktigt att anpassa arbetshöjden för att undvika onödig belastning. Håller man på med 

takinstallationer kan man använda sig av en höj- och sänkbar plattform. För avlasta arbete 

som utförs vid tak kan man använda sig av skivhissar och stativ för skruvdragare. Att använda 

sig av en skruvdragare med magasin är ofta tungt, då skulle en utan magasin kunna vara bättre 

då den är både lättare samt att man får en liten paus när nästa skruv sätts in. 15 

Saker som kan medföra belastningsolyckor kan vara hantering av byggskivor, som både är 

stora och tunga. Dessa kan medföra olyckor både vi hantering och montage. Dessa skivor ska 

                                                
12 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/forebygg/ 
13 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/tankpa/ 
14 Arbetsmiljöverket Arbetarskyddsstyrelsen Författningssamling – Skydd mot skada genom 
fall 
15 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/tungalyft/ 
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inte vara för otympliga eller väga för mycket, om detta ändå är fallet ska lyfthjälpmedel 

användas. Murstenar ska inte väga över 3 kg. Precis som med att arbeta ovanför axlarna med 

händerna, så är också arbete i knähöjd belastade, och långvarigt arbete av sådant slag ska 

undvikas. Håltagning samt bilningsarbete skapar både vibrationer och fysiska belastningar.16 

2.1.4 Ras, fall, bristning av material 

Det är viktigt att se till så att alla de ytor man normalt går har tillräcklig bärighet så att det inte 

är möjligt att trampa igenom. Om någon yta inte har den bärighet som krävs ska området 

spärras av och märkas om det inte helt uppenbart onödigt. Skulle arbete ändå behövas göras 

på detta område så krävs särskilda skyddsåtgärder.17 

Uppställda eller staplade byggprodukter ska stabiliseras ifall det finns en risk för att de kan 

komma i rörelse, då detta kan skapa allvarliga olyckor. När man förankrar dessa 

byggprodukter är det viktigt att tänka på att förankring måste kunna hantera blåst. 

Byggprodukter eller utrustning som har lagrad energi kan också behövas förankras. Detta 

skulle kunna vara spännarmering eller fjäderbelastade portar. 

När man håller på med schaktning och markarbeten är det viktigt att se till så att marken är 

tillräckligt stabil för de påfrestningar som den kommer utsättas för så att inga ras sker. Om 

stabiliteten inte är tillräcklig kan man använda sig av spont som stödkonstruktion för att se till 

så att inga ras sker. Om ingen stödkonstruktion ska användas kan man istället utföra schakten 

med släntlutningen. Vilken man än väljer så är det viktigt att se till så att risken för ras är 

minimal.18 

2.1.5 Förlorad kontroll 

Att förlora kontrollen över olika föremål, maskiner, fordon, handverktyg kan få ödesstigna 

konsekvenser. Att förlora kontroller är en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatsen.19 När 

det kommer till förlorad kontroll av handverktyg kan det t.ex. handla om att såga sig i handen 

eller att slinta med en skruvdragare. Det kan också leda till att man tappar ett handverktyg 

som sedan faller neråt någon nivå. Det är därför viktigt att handverktygen har rätt ergonomi, 

så att de ligger bra i både en stor och liten hand. Det är viktigt att verktyg kan användas utan 

                                                
16 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/projekteringsansvar/viktiga/ 
17 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/forebygg/ 
18 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/tankpa/ 
19 Samuelsson, B. Arbetskador inom byggindustrin 2010 
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att man sticker sig på utstickande saker, slår i knogarna eller att man ska behöva använda för 

mycket kraft.20 

Vid schaktningen är det viktigt att ha kontroll över maskiner, så att de inte råkar falla ner i 

schaktgropen. Man ska även se till att ta till förebyggande återgärder så att inga fordon kan 

ramla ner i schaktet.21 

2.1.6 El, brand, explosion 

I många fall är det svårt att fastställa brandorsaken på en byggarbetsplats, vilket medför att 

orsaken saknas i statistiken. Vanliga orsaker är anlagda bränder, heta arbeten, tekniska fel och 

värmeöverföring, ej heta arbeten. 

Heta arbeten är när man arbetar med skärning, svetsning, takläggning, lödning eller 

bearbetning med snabbgående verktyg. 22Arbete som har en stor risk att orsaka en brand. Heta 

arbeten har orsakat många bränder, vilket har medfört att försäkringsbolagen har skärpt sina 

villkor. Ett av villkoren som införts är att den person som har ansvaret för det heta arbetet 

måste ha fått en utbildning inom området, samt att de säkerhetsregler och rutiner som finns 

måste efterföljas. 

Reglerna är utarbetade av försäkringsbolagen och Svenska Brandskyddsföreningen och det är 

inga regler som man måste följa enligt myndigheten, dock är det bra ifall de följs, då de 

skapar en säkrare arbetsplats. Om reglerna inte följs så är risken att vid en brand att man inte 

får ut hela försäkringsbeloppet. 23 

Vid elolyckor blir ofta verktyg eller föremål strömförande vilket kan leda till att en person får 

ström i sig. Orsaken till strömförande föremål är kan vara många. Vid en undersökning visade 

det sig att de fem vanligaste anmärkningarna hos elsäkerheten på byggföretagen var bristfällig 

förläggning av kabel, bristfällig dragavlastning, byggcentralen defekt eller olämplig, 

anslutningskabeln defekt och skarvdon defekt. Det är också viktigt att jordfelsbrytare 

används.24 

 

                                                
20 Lorentzi, H. Arbetsmiljö och säkerhet. 
21 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/tankpa/ 
22 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
23 Gustavsson, H. Persson, D. Brandskydd på byggarbetsplatser – finns det? 
24 Andersson, B. Melchert, L. Byggarbetsplatser. 
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2.2 Arbetsmiljö 

2.2.1 Ansvar 

Chefen har huvudansvaret för att lagar och förordningar följs och att arbetsmiljön inte leder 

till ohälsa.25 Som arbetsgivare kan man inte använda sig av förklaringen att man inte känner 

till reglerna. Alla som infinner sig på byggarbetsplatsen har ett ansvar för säkerhet och 

arbetsmiljö. Arbetet ska ske efter de instruktioner som gäller för arbetet.26 Får man kännedom 

om att det finns brister på arbetsplatsen så ska dessa rapporteras. Genom att ha rent på 

arbetsplatsen och använda sig av säkerhetsanordningar och skyddsutrustning höjs säkerhet 

ordentligt på arbetsplatsen. För att undvika skador och olycksfall kan man skaffa sig 

kunskaper om riskerna och på så sätt utveckla sitt säkerhetstänk.27 

I förrändringen och utformningen av det egna arbetet ska det finna möjlighet för de anställda 

att medverka.28 

2.2.2 Arbetsmiljöplan 

Redan i ett tidigt skede i samband med byggnadsarbete och anläggningsarbete ska en 

arbetsmiljöplan upprättas29 30, den ska innehålla vilka regler som en byggarbetsplats ska ha 

och en beskrivning hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras (AFS 2008:16 §12 a). När en 

arbetsmiljöplan upprättas går man igenom vilka moment som kommer att uträttas under 

byggskedet, detta gör att man upptäcker svaga punkter31 där det finns risk för olyckor vilket 

man kan undanröja innan arbetet med byggarbetsplatsen etablerats.32 

Man ska lämna in en föranmälan till arbetsmiljöverket om arbetet är beräknat att pågå i mer 

än 30 arbetsdagar samt om där är vid något tillfälle är mer än 20 personer sysselsatta eller att  

persondagarna på de sysselsatta totalt beräknas överstiga 500 (AFS 2008:16 § 7), samt om 

man kommer att utföra arbeten med särskild risk33. Dessa arbeten är bland annat risk för fall 

på två meter eller mer, eller rivning av hälsofarliga material, för dessa risker ska det finnas en 
                                                
25 Angelöw, B. Friskare arbetsplatser. Att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande 
arbetsplats. 
26 Lorentzi, H. Arbetsmiljö och säkerhet. 
27 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
28 Renborg, O. Von Scheeele, A. Rollenhagen, C. Liukkonen, P. En mänskligare 
arbetsmiljö. 
29 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
30 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=74 
31 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=74 
32 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=75  
33 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=76  
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redogörelse vilka särskilda åtgärder som ska användas under byggskedet för att uppfylla 

kraven i arbetsmiljölagen (AFS 2008:16 § 12a). Man kan även vid genomgång av 

arbetsmiljöplanen se vilka moment som kan försena arbetet och upptäcka om det finns risk för 

ökade kostnader. Det är ur en säkerhetsmässig och av en ekonomisk synvinkel bra att arbeta 

sig förbi dessa hinder genom att i tidigt skede34 innan byggarbetsplatsen har etablerats35 skapa 

en arbetsmiljöplan. 36 

Man kan dela upp reglerna på byggarbetsplatsen i två delar vilka är generella regler samt 

konkreta ordningsregler. De övergripande krav som påverkar arbetsmiljön som personlig 

skyddsutrustning, skyddsanordningar med mera är de generella reglerna. De regler som är 

konkreta ordningsregler är sådana som arbetsplatsen och byggherren kräver är en 

komplettering av generella reglerna. De som utformar de konkreta reglerna är vanligtvis 

arbetsledningen för detaljutredningen och byggarbetsmiljösamordnaren för utförande samt på 

byggarbetsplatsen BAS-U.37 

För att arbetsmiljöplanen inte ska bli en hyllvärmare är det viktigt att den utformas så att den 

är ett styrinstrument som är användbart.38 Behöver arbetsmiljöplanen uppdateras är det den 

samordningsansvariges uppgift att detta sker, samt att alla på arbetsplatsen är informerade.39  

 

2.3 Personlig skyddsutrustning 

2.3.1 Hörselskydd 

För att minska risken för hörselskador och påverkan av störande buller används hörselskydd. 

Hörselskydd ska användas om man exponeras för buller som överstiger de gränsvärden som 

uppges i arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om buller. 40Man ska även använda sig av 

hörselskydd om man anser att bullret är besvärande.41 Hörselskydden ska vara anpassade för 

den bullersituation som personen är i, och att skydden ska underhållas väl för att bibehålla sin 

kvalitet.  

                                                
34 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=74 
35 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=75  
36 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=74 
37 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=77  
38 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=74 
39 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
40 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
41 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
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Arbetsskyddsstyrelsens gränsvärden är 85 dB av en ekvivalent ljudnivå under en 8-timmars 

arbetsdag. Ett annat gränsvärde är 115 dB av en maximalljudnivå och med undantag för 

impulsljud. Gränsvärdet för ett impulstoppsvärde är 140 dB. 

Men ljudnivåer som är lägre än de angivna gränsvärdena kan vara skadliga för känsliga 

personer, därför kan det vara motiverat att för dessa personer använda hörselskydd vid 

ljudnivåer omkring 75-80 dB. 

För att hörselskydden ska ha den skyddseffekt som är angiven av tillverkaren är det viktigt att 

skydden tas på enligt bruksanvisningen. Skydden bör tas på innan man går in i en miljö med 

hög ljudnivå. Genom att finjustera skyddens läge när man befinner sig i miljön med hög 

ljudnivå uppnår man den bästa möjliga ljuddämpningen. Man bör upprepa justeringen av 

hörselskydden under hela tiden de används. 

Det är viktigt att skydden används under tiden man vistas i miljöer där man utsätts för skadligt 

buller. Skyddseffekten minskar kraftigt för hela arbetsdagen om hörselskydden tas bort under 

en kort stund i en miljö med skadligt buller.42  

Hörselproppar som är den enklaste typen av skydd, ger ofta tillräckligt skydd. Hörselkåpor är 

en annan typ av hörselskydd 43. Man ska ta hänsyn till bullrets nivå och frekvensinnehåll när 

man väljer hörselskydd. Man behöver även veta hörselskyddets dämpningsförmåga. Man ska 

undvika att använda för hög dämpning, då det kan leda till att man inte använder skyddet för 

att det inte uppfyller kravet på komfort och kommunikation.  

För att man ska öka användningen av hörselskydd är det viktigt att skyddet är bekvämt att ha 

på sig under en hel dag. Det är därför lämpligt att bäraren till skyddet får välja ut det skydd 

som är bekvämast och som är anpassat för den ljudnivå som finns på den aktuella 

arbetsplatsen.  

Det är viktigt att man kombinerar hörselskydden med annan personlig utrustning utan att 

hörselskyddens dämpning försämras.  

Återanvändningsbara hörselskydd ska rengöras och underhållas så att de inte förlorar sin 

ljuddämpande förmåga och orsakar hudirritationer. När hörselskydden inte används ska de 

                                                
42 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
43 Cedergren, S-O. Jernhall, B. Ulfvarson, U. Ta ditt ansvar för arbetsmiljön. Lev upp till 
arbetsmiljöns krav. 
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förvaras på ett hygieniskt sätt. Med jämna mellanrum ska hörselskydden inspekteras med 

hänsyn till åldrande, mekaniska skador och deformationer.  

 

2.3.2 Skyddsglasögon 

För att undvika att få ögonskador från bland annat flygande partiklar används ögonskydd. Det 

är nödvändigt att innan man väljer ögonskydd tar reda på vilka risker som finns. Det är viktigt 

att synfältet inte begränsas så att risken för olycksfall ökar, eller att en olämplig 

arbetsställning måste användas.  

Det finns olika typer av glasögon bland annat, glasögon med eller utan sidskydd och 

korgglasögon.  

Glasögonen kan tillverkas som vanliga glasögon med styrka i och ha skalmar, men de kan 

även tillverkas som skyddsglas i ett stycke. Dessa glasögon ger ett begränsat skydd runt 

omkring ögonen. För att skydda mot kringflygande partiklar har de ofta sidoskydd. 

För att skydda ögonen och området omkring kan man använda korgglasögon, dessa har ett 

skyddsglas i ett stycke som är innefattade i en ram som är heltäckande. Korgglasögonen finns 

i olika storlekar, de större modellerna kan användas över vanliga glasögon.  

Glasögonen ska användas och underhållas efter den informationen som medföljer. Glasögon 

som blir skadade under arbete, som repor eller annan skada på glaset bör bytas ut. 44  

 

2.3.3 Skyddsskor 

På Byggarbetsplatsen ska skyddsskor med skyddståhätta och spiktrampskydd användas om 

det om det inte är uppenbart obehövligt.45 

Med skyddsskorna medföljer en bruksanvisning som innehåller information hur skorna ska 

underhållas och användas, detta för att de ska behålla sina egenskaper.46 

                                                
44 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
45 Arbetsmiljöverket.  AFS 1999:3 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling byggnads- 
och anläggningsarbete. 
46 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
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För att bäraren av skorna ska använda skorna är det viktigt att den personen trivs i dem. Det är 

därför viktigt att bäraren får prova ut olika skor. 47Vid ett arbete med mycket klättrande och 

gång, kan skor med låg vikt vara att föredra. Skor som är böjbara kan vara att föredra vid 

mycket knästående. Det är lämpligt att välja skyddsskor med sula som är lämplig för det 

underlaget som de ska användas på, detta för att undvika halkolyckor. 48När skorna har fått 

skador som söndrig sula, överdel eller en deformation på tåhättan ska skorna kasseras. Skor 

som har en sula som är så sliten att halkrisken ökar ska även de kasseras. 49Det kan vara en 

god idé att alltid ha ett par extra skor med sig så ett byte av skor kan ske utan att det blir ett 

större avbrott i arbetet.50 

 

2.3.4 Fallskydd 

Om det inte är rimligt att använda sig av skyddsräcken på grund av omständigheterna, skall 

personlig fallskyddsutrustning användas.51 Fallskydden delas in i kategorier beroende på 

vilken funktion de har. När det finns risk för fritt fall ska ett fallskyddssystem utnyttjas, detta 

system göra att den som faller fångas upp på ett sätt så att det inte blir någon skada. Det finns 

även system som ska hindra att fritt fall inträffar, dessa stödutrustningssystem är till som ett 

stöd under arbetet.  

Vid val av fallskydd måste en analys av risksituationen göras. Kommer man fram till att ett 

fallskyddssystem ska användas, så måste det finnas säkra förankringssystem och utrymme för 

inbromsning man inte slår i marken vid fall. Arbeten med risk för fall är bland annat arbete på 

tak som är branta, vid montering av byggnadsställningar eller arbete på balkkonstruktioner.  

Det kan vara lämpligt att använda sig av ett system med flexibel förankringslina, vid arbete 

där det krävs att man ska kunna förflytta sig både vertikalt och i sidled, som arbete på ett brant 

tak. När brukaren faller låser sig glidlåset automatiskt vilket gör att fallet stoppas. Enligt 

standarden som finns får inte bromssträckan överstiga 3 meter.  

                                                
47 Byggnads. Värt att veta..Skor Personlig skyddsutrustning.   
48 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
49 Byggnads. Värt att veta..Skor Personlig skyddsutrustning.   
50 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
51 Arbetsmiljöverket.  AFS 1999:3 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling byggnads- 
och anläggningsarbete. 
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När det finns en säker förankringspunkt ovanför brukaren kan man fästa ett säkerhetsblock 
52som har en lina som rullas upp i blocket. Linan rullas ut vid normala långsamma rörelser. 

Vid kraftigt ryck som vid fall låser sig blocket och fallet stoppas.53 Enligt standarden får 

bromssträckan inte vara mer än 2 meter.  

När det inte går att fästa linan ovanför, så får linan fästas under om det är tillräckligt fria 

utrymmen. Kopplingslinan med falldämpare fästs under brukaren är max 2 meter lång, vid fall 

utvecklas en falldämpare som bromsar. Enlig den standard som finns får inte bromssträckan 

överstiga 5,75 meter.54  

Då det inte finns någon anordning för att fästa linan skall en person som anses lämplig hålla 

fast den. Under arbetets gång skall linan hållas sträckt.55 

Vid arbete på avsatser och platta tak kan ett stödutrustningssystem ge stöd och göra att fall 

förhindras. Stödbälte eller sittsele och kopplingslina ingår i ett stödutrustningssystem.  

Bruksanvisningen som medföljer fallskyddet ska vara på svenska. Ofta säljs komponenter till 

fallskydd som enskilda produkter, det är därför viktigt att se att dessa produkter är kompatibla 

så att man får den fallskyddseffekt som systemet är avsett för. Det är lämpligt att kontakta 

leverantören om man inte förstår hur och var komponenter ska sitta. För att skydden ska passa 

är det bra att de provas ut innan, i bruksanvisningen finns information om hur man tar på sig 

utrustningen på rätt sätt. 

Fallskydd ska tas ur användning för lagning eller kasseras efter det har utsatts för fall eller 

annan påverkan som är skadlig. En okulär granskning ska göras före användning. En gång om 

året görs en grundlig kontroll av en kompetent . 

Före användning behöver brukaren av ett fallskydd ha utbildning om hur utrustningen 

fungerar och underhålls. Personen ska även få reda på risker med felaktig användning och 

även riskerna med arbete på hög höjd. Det bör ingå praktisk övning under utbildningen. 56 

 

                                                
52 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
53 Byggnads. Låt det inte hända dig! 
54 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
55 Arbetsmiljöverket.  AFS 1999:3 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling byggnads- 
och anläggningsarbete. 
 
56 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
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2.3.5 Huvudskydd 

Om det inte är uppenbart att det är onödigt att bära skyddshjälm, så ska den användas. 57 Vid 

val av skyddshjälm bedöma riskerna vid den aktuella platsen man arbetar på.58 När man har 

hittat riskerna är det nästa steget att välja ut huvudskydd och den utrustning som man kan 

välja till som till exempel hörselskydd. Det är viktigt att kontrollera att man kan fästa fast 

hörselskydd på hjälmen utan att det gör att skyddseffekten blir sämre än vad som är väntad. 

Det medföljer en bruksanvisning med köpet av hjälm där det står hur hjälmen ska behandlas 

och användas. Det står även vilken extra skyddsutrustning som kan sättas på hjälmen, utan att 

skyddseffekten blir sämre. När man provar ut hjälmen är det bra om man provar både med 

och utan innerhuva, eftersom det är viktigt att hjälmen sitter fast stadigt för att den ska ge det 

skydd den är avsedd för.  

För att hjälmen ska behålla sin skyddseffekt är det viktigt att man underhåller den enligt 

bruksanvisningens rekommendationer. Man bör förvara hjälmen där den skyddas mot skadlig 

påverkan från solljus, hetta, hög luftfuktighet och kemikalier. Det är endast delar som är 

godkända av leverantören som får ersätta skadade delar. Skyddseffekten för en hjälm som 

används dagligen är vanligtvis 5 år. Före användning av hjälmen är det bra om man gör en 

kontroll, och varje år görs en mer noggrann kontroll av hjälmen. Man får inte använda en 

hjälm som antas otillräcklig eller har skadats.  

 

2.3.6 Skyddskläder 

Kläder som ersätter eller täcker de privata kläderna och skyddar kroppen mot skador räknas 

som skyddskläder. D ska sitta bra på kroppen och kunna ställas in efter användaren för att inte 

ha någon negativ inverkan på användaren. Kläderna ska även kunna ha förmågan att släppa ut 

ånga så att användaren inte blir för varm. För personer som arbetar utomhus då det är 

nederbörd, dimma, fukt och låga temperaturer, finns det skyddskläder. Dessa kläder är 

anpassade mot dåligt väder.  

Vid val av skyddskläder måste hänsyn tas till riskerna på arbetsplatsen, vilka skydd behövs, 

vilka är arbetsställningarna och om klimatet växlar mycket. 

                                                
57 Arbetsmiljöverket. Säkrare byggnads-och anläggningsarbete. 
58 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/fragorochsvar/454.aspx 
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För att hålla uppe klädernas säkerhetsnivå är det viktigt att följa tillverkarnas instruktioner. 

Det är också viktigt att inspektera kläderna för att se att de inte har några synliga skador, om 

de behöver lagas är det viktigt att det är material av samma skyddsförmåga som i det övriga 

plagget.  

 

2.3.7 Andningsmask  

Andningsskydd behöver användas när det finns risk för inandning av skadliga partiklar och 

föroreningar i luften. Typen av förorening och mängden den finns i är vägledande för valet av 

andningsskydd. En halvmask består av en ansiktsmask och filter, användaren får näsa och 

mun tätad av masken. Ögonen lämnas fria av denna typ av mask, detta gör att man kan 

använda den tillsammans med glasögon. Att filtret byts ut regelbundet och att det är av 

samma fabrikat är viktigt. Det finns en viss risk att det inte blir korrekt anslutning mellan 

mask och filter om det inte är av samma fabrikat.  

Det finns även masker som är av filtmaterial dessa täcker näsa och mun, 59 dessa masker är 

endast till för partikulära luftföroreningar.60 Luften som andas in filtreras av filtmaterialet, 

detta gör att luften renas från föroreningar. Dessa masker finns som engångsbruk och 

flergångsbruk.61 

 

2.4 Utbildning 

2.4.1 BAS-P och BAS-U 

Enligt lagen är byggherren tvungen att utse byggarbetsmiljösamordnare för sitt byggprojekt. 

En person måste ses ut som kommer ha hand om samordningen för projektering och 

planeringen av projekt, vilket går under BAS-P, och en person måste ses ut som ska ha hand 

om samordningen för utförandet, och går under namnet BAS-U. Det är viktigt att dessa 

personer besitter den kompetens som är nödvändig. Därför är det krav att personen som blir 

utsedda till denna roll är tvungen att ha gått en speciell utbildning. Detta infördes så sent som 

                                                
59 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
Arbetsmiljöverket 
60 Cedergren, S-O. Jernhall, B. Ulfvarson, U. Ta ditt ansvar för arbetsmiljön. Lev upp till 
arbetsmiljöns krav. 
61 Arbetsmiljöverket Din personliga skyddsutrustning är vägen till säkrare arbete. 
Arbetsmiljöverket 
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1 januari 2011. Den person som blir utsedd till byggarbetsmiljösamordnare ska ha, för att 

klara sin uppgift, rätt utbildning, kompetens och erfarenhet. 

Personer som har gått igenom utbildning ska ha grundläggande arbetsmiljökunskaper och ha 

bra kännedom om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter 

angående byggnads- och anläggningsarbete. De ska veta vilka olyckor och arbetssjukdomar 

som kan inträffa. De ska också ha översiktliga kunskaper angående ljus och belysning, 

skadliga vibrationer och buller, orsaken till belastningsskador och känna till vanliga kemiska 

hälsorisker. Vid byggnadsarbeten ska byggarbetsmiljösamordnaren känna till de vanligaste 

arbetsmiljöproblem samt veta hur dessa kan lösas. Kunskaper angående riskbedömning 

behövs också. Känna till de olika aktörers roller samt veta vad som krävs av dem. 

Specifikt för de personerna med BAS-P är att de ska ha god kännedom om de delarna som ska 

finnas i arbetsmiljöplanen, samt ha kännedom om de arbetsmiljöfrågor som påverkar 

utformningen av byggnaden. Man bör även ha bra koll på de inledande delarna av 

föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete samt känna till de övriga föreskrifterna. 

För personen med inriktning på BAS-U är det viktigt med detaljerande kunskaper angående 

föreskrifterna byggnads- och anläggningsarbete i AFS. Det är också viktigt att känna till 

byggarbetsmiljösamordnadens arbetsuppgift samt förstå vad det är i praktiken, riskbedömning 

på byggarbetsplatsen, organisation av skyddsarbetet på byggarbetsplatsen och kunna avgöra 

vilka återgärde som kan sättas in mot riskerna. 

Utbildningstiden som rekommenderas av arbetsmiljöverket är 48 timmar på vardera BAS-P 

och BAS-U om inga förkunskaper föreligger. Denna tid är den rekommenderade tiden för 

byggnation som kräver förhandsanmälan, t.ex. flerbostadshus och kontorshus. Om det finns 

speciella risker med arbetet så kan längre utbildningstid behövas, och det motsatta gäller för 

mindre byggnationer där utbildningstiden kan halveras. Om förekunskaper redan existerar så 

kan utbildningstiden kortas. Det är viktigt med ett kunskapsprov i slutet av utbildning och om 

personen blir godkänd så ska ett intyg ges som bevisar vilka kunskaper personen har.  

Det är viktigt att det ingår i utbildningen hur samordningen rent praktiskt skall skötas.62 

 

                                                
62 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/bas.aspx 
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2.4.2 Ställning 

Det krävs utbildning för att få arbeta med uppförande, väsentliga ändringar eller 

nedmontering av ställningar. Kraven på olika utbildningar skiljer sig beroende på ställningens 

komplexititet och höjd. Det finns tre olika utbildningsnivåer. Dessa är särskild information, 

allmän utbildning samt särskild utbildning. De saker som tas upp är minimikraven för varje 

utbildningsnivå. 63 

Särskild information är den som lämpar sig för de som vill arbeta, i begränsad utsträckning, 

med ställningar upp till två meter och en medföljande monteringsinstruktion följer med som 

visar utformningen.64 Utbildningslängden ska vara omkring 2-4 timmar. 

 Specifika kunskaper som ges under särskild information är: 

- Orientering om vilka regler som gäller i Sverige angående ställningar. 

- Genomgång av monteringsinstruktioner och typkontrollintyg för den ställning som ska 

sättas upp.65 

Allmän utbildning är den som lämpar sig för de som vill arbeta med ställning till en höjd av 

nio meter (fyra bomlagshöjder) där utförandet framgår av den generella 

monteringsinstruktionen. 66 Utbildningstiden ska vara omkring 16 timmar. 

Specifika kunskaper som ges under allmän utbildning är: 

- Genomgång av de regler som gäller i Sverige angående ställningar. 

- Genomgång av de olika typer och märken som finns av prefabricerade ställningar. 

- Olika metoder som kan vid uppförande och nedmontering av ställningar skydda mot 

fall. 

- Metoder för transport upp och ner eller lyft för ställningsmaterial. 

- Förankring av ställning.67 

Särskild utbildning lämpar sig för de som vill arbeta med mer komplicerade ställningar.68 

Utbildningstiden ska vara omkring 80 timmar. 

                                                
63 Arbetsmiljöverket. Byggnadsställningar. 
64 Arbetsmiljöverket. Byggnadsställningar. 
65 Arbetsmiljöverket. AFS 2004:4 Arbetsmiljöverkets författningssamling ställningar. 
66 Arbetsmiljöverket. Byggnadsställningar. 
67 Arbetsmiljöverket. AFS 2004:4 Arbetsmiljöverkets författningssamling ställningar. 
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Specifika kunskaper som ges under särskild utbildning är: 

- Grundlig genomgång av de regler som gäller i Sverige angående ställningar. 

- Allmänna principer som gäll vid uppförande av rör- och kopparställningar. 

- Genomgång av de olika typer och märken som finns av prefabricerade ställningar. 

- Hur ställningar kan användas på andra sett än vad instruktion visar. 

- Olika metoder som kan vid uppförande och nedmontering av ställningar skydda mot 

fall. 

- Metoder för transport upp och ner eller lyft för ställningsmaterial. 

- Förankring av ställning. 

- Inklädnad av ställning. 

- Beräkning av ställning. 

- Speciella ställningskonstruktioner.69 

Om man redan har gått en likvärdig utbildning sedan tidigare så behöver man inte gå om den. 

Personer med yrkesbevis som ställningsbyggare (RYK, regionala yrkeskommittéerna) eller 

kompetensbevis som ställningsbyggare (STIB, Ställningsentreprenörerna) gäller att detta 

motsvarar särskild utbildning.70 

 

2.4.3 Lift 

Enligt AFS 2006:06 § 9 kan man utläsa att ” En lyftanordning eller ett lyftredskap får 

användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska 

kunskaper för säker användning.” Det innebär att den som ska använda någon typ av lift 

behöver ha gått en utbildning. Kunskaperna ska bestå av aktuella arbetsmiljöregler samt 

relevanta delar i lyftanordningens och lyftredskapets uppbyggnad, drift, manövrering, 

egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll71 

 

                                                                                                                                                   
68 Arbetsmiljöverket. Byggnadsställningar. 
69 Arbetsmiljöverket. AFS 2004:4 Arbetsmiljöverkets författningssamling ställningar. 
70 Arbetsmiljöverket. Byggnadsställningar. 
71 Arbetsmiljöverket. AFS 2006:6.användning av lyftanordningar och lyftredskap. 
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2.4.4 Heta arbeten 

Föreskrifterna för heta arbeten är inget krav från myndigheterna utan har tagits fram av 

försäkringsbolagen och Svenska Brandskyddsföreningen. Föreskrifterna gäller för tillfälliga 

arbetsplatser där det finns risk för brand eller där heta arbeten utförs. En certifiering innebär 

att den som arbetar med brandfarliga heta arbeten eller är brandvakt har erfarenheten och 

kunskapen av brandskydd.  

Utbildningskraven är framtagna av försäkringsbolagen och Svenska Brandskyddsföreningen. I 

en utbildning angående heta arbeten får man lära sig saker som bestämmelser i lagar och 

försäkringsvillkor, ansvar, brandkunskap, förebyggande återgärder och om brandfarliga 

varor.72 

 

2.4.5 Skyddsombud 

Skyddsombud har som uppdrag att representera personalen på en arbetsplats och verkar i 

frågor angående arbetsmiljö.73 Skyddsombudet väljs normalt sätt ut av den lokala fackliga 

organisationen, om sådan skulle saknas på arbetsplatsen kan även arbetstagarna direkt välja 

vem som ska vara skyddsombud. På arbetsplatser med minst fem anställda ska ett 

skyddsombud väljas ut. 

Personen som blir utsedd har till uppgift att arbeta för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot 

olyckor och ohälsa samt se till så att arbetsgivaren når upp till kraven i arbetsmiljölagen. 

Skyddsombud har rätt till utbildning för att klara av uppdraget och under utbildningstiden få 

behålla lönen. Det är meningen att skyddsombud ska få ta del saker som rör företags 

arbetsmiljö, få utbilda sig samt vara med när företaget ändrar eller planerar nya lokaler.74 

En utbildningsplan för skyddsombud inom bygg har tagits fram av Sveriges Byggindustrier, 

Byggnads och SEKO. Grundutbildning består av en fyraårig utbildningsplan. Första året 

består av en startkurs på tre dagar och en dag om prevention. Andra året har man en 

samverkanskurs på två dagar samt en dag där man går igenom de viktigaste föreskrifterna. 

Tredje året har man en dag då uppdateringar gås igenom angående ändring och nyheter som är 

                                                
72 Gustavsson, H. Persson, D. Brandskydd på byggarbetsplatser – finns det? 

73 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
74 Prevent http://www.prevent.se/sv/arbetsmiljoarbete/roller-i-
arbetsmiljoarbetet/skyddsombud/ 
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av betydelse för uppdraget som skyddsombud, skyddsombudsdagen, samt så har man en två 

dagars kurs angående rehabilitering och försäkringar. Fjärde året har man precis som tredje 

året en skyddsombudsdag sam att man har en två dagars kurs angående prevention. Därefter 

så ska man varje år ha en skyddsombudsdag. Det är också möjligt att läsa en påbyggnadskurs 

som ska ge specialkompetens inom arbetsmiljöområdet.75 

  

                                                
75 Sveriges Byggindustrier. Grundutbildning för skyddsombud. 
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3. Arbetsmiljö och säkerhet inom små byggföretag – empirisk 

studie 
 

3.1 Inledning 

3.1.1. Intervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjufrågor (se bilaga 1 och 2). Detta 

gör att den intervjuade får utrymme att berätta om det fenomenet som vi söker samtidigt som 

att vi får användbar information till våra frågor. Vid användning av strukturerade 

intervjufrågor hade den intervjuade inte fått utrymme att uttrycka vad den upplever som 

viktigt och vid ostrukturerad hade vi fått mycket information som vi inte hade kunnat använda 

till vårt arbete. 

 

3.1.2. Urval av intervjupersoner 

Vi har använt oss snöbollsmetoden, då vi har frågat personer i bekantskapskretsen som har 

hänvisat oss vidare till våra intervjupersoner, och de i nästaled har hänvisat oss vidare. 

Kvalifikation för att bli utvald att intervjuas var att man arbetade på ett mindre byggföretag. 

Ett mindre byggföretag definierades som ett företag med max 20 anställda. 
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3.2 Intervjuer med byggplatspersonal 

3.2.1. Information om intervjuade personer 

En översikt över de personer som intervjuas ges i tabell 1. 

Tabell 1 Intervjuer med byggplatspersonal – översikt 
Intervju-
person 

Nuvarande 
befattning 
mm 

Arbetslivserfarenhet Uppgifter om nuvarande företag 

1 Arbetsledare 
Delägare i 
företaget 

13 år 8 anställda 
Arbetar med projektering samt ny-, till och 
ombyggnad. 

2 Snickare 5 år 10 anställda 
Bygger nya villor samt renoveringsarbeten. 

3 Snickare 2 år 3 anställda 
Endast renoveringsarbete. 

4 Snickare 2 år 14 anställda 
Arbetar med ny-, till och ombyggnad. 
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3.2.2. Resultat 

Det huvudsakliga resultatet från intervjuerna redovisas i nedstående tabeller. 
 
Tabell 2. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Arbetsmiljötän
k vid nytt 
projekt 

1 Det görs per automatik en bedömning på varje nytt projekt för att 
veta hur mycket ställning som man behöver, vilka avspärrningar 
som behöver göras och ifall räcken behövs, innan anbudet läggs. 
Denna bedömning görs av en av delägarna som är 
byggnadsingenjör och har BAS-P och BAS-U utbildning. De 
kontrollerar även så att alla maskiner samt deras säkerhetsskydd 
fungerar, så som dödmansgrepp. De försöker alltid att ha rejäla 
arbetsbockar för att undervika skador. 

2 Det första som görs, eftersom att de bygger mycket villor, är att 
man tittar på hur mycket ställning som man behöver och sen så 
tillkommer sparkbrädor och skyddsräcken. Eventuell så kan det 
komma behövas ställning i huset också. 

3 Chefen sköter arbetsmiljöarbetet. När byggarbetsplatspersonalen 
anländer till den nya arbetsplatsen så får de se till så att det inte är 
för farligt och personalen får själv göra en bedömning på vad 
som måste göras. Ställningar ska byggas rejält och om det 
behövs, så installeras en luftrenare samt dammsugare. De går inte 
igenom exakt om vad som måste göras på varje ny arbetsplats. 

4 Vid varje nytt projekt finns en generella säkerhets- och miljöplan 
som används. Den utökas sedan med en speciell plan efter en 
bedömning av det aktuella projektet. Planerna består av långa 
listor som innehåller olika säkerhetspunkter som måste uppfyllas. 
Tex vid ställning så ska det vara sparkskydd. 

Uppföljning 1 Eftersom firman är så liten så delegeras säkerhetskontrollen av 
maskinerna samt maskinernas skyddsutrustning på personalen, 
eftersom det är de som använder dem. Eftersom all utrustning 
förvaras i bilarna så det blir det aldrig att det tas ut mer än när 
personalen använder dem. 

2 Någon uppföljning görs inte, när man väl har fått upp ställningar 
och huset har rests så blir ingen uppföljning. 

3 Chefen sköter uppföljningsarbetet, firman består bara av tre man 
vilket gör det till ett litet företag. Det har inte varit några större 
problem än så länge, men någon diskussion om uppföljning har 
inte framkommit. 

4  
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Tabell 3. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Arbetsmiljö 
och säkerhet 
på 
byggarbetsplat
sen 

1 Arbeten sker sällan mer en våning upp och ett tak, de använder 
sig då av ställningar och vid större takbyten så är det bland annat 
fotbrädor, men vid mindre arbetsen t.ex. vid byte av takpannor så 
kör de inte med det. En sektion ställningar byggs upp vid mindre 
arbeten på tak. Stegar undviks i största möjliga mån, då det inte 
är säkert. Arbeten sker efter policy som säger att det ska vara rent 
på arbetsplatsen, men eftersom han inte alltid är på arbetsplatsen, 
så vet han inte om det alltid följs, men han hoppas att det görs. 
Olycksrisken minskar när det är rent och snyggt och kunden 
uppskattar det, så det är värt att lägga en timme på städning. I 
bilarna finns alltid första hjälpen utrustning, så att den är 
tillgänglig den behövs. Första hjälpen utrustning har planerats att 
installeras i lagerlokalen, men det har ej genomförts. 

2 Genom att försöka hålla rent och snyggt omkring sig på 
arbetsplatsen, så att kan man undvika att t.ex. trampa på spikar 
som står upp. Det är därför som de städar undan det värsta varje 
dag. Första hjälpen tavlan finns alltid tillgänglig på arbetsplatsen 
i byggbodarna. 

3 Arbetsplatsen har bra ordning eftersom är endast två man som 
arbetar. Vid det senaste jobbet på högre höjd, så var det endast en 
och halv meter upp, och då användes inga ställningar, utan i 
stället nyttjades stegar för klättra upp och bräder lades som golv. 
Om det godkänt eller ej kände han inte till. Vid rivning av 
eternittak utsattes personalen för asbest. ”Det är ju inte så farligt 
om man tar det lugnt, men man ska ju i alla fall ha munskydd. 
Men det hade vi ju inte. Så det kan jag tycka är väldigt dåligt.” 

4 Stege kan användas för att nå ställningen samt vid arbeten vid 
lägre höjd. Stegarna är ju rätt så riskabla och därför så undviker 
de att använda dem. Renheten på arbetsplatsen beror på vilket 
moment man är i. Vid rivningsmomentet kan det vara lite 
stökigare, men i senare fas när byggandet kommer igång och alla 
maskiner installeras så brukar det vara bra ordning. Dock 
inträffar det att det blir stökigt ibland och då gäller det att man tar 
tid och städar upp. ”Man kan ju inte bara stå i skiten” Det är 
viktigt att det är rent. Ibland medför stressen att städandet får 
skjutas upp någon dag. 

  



26 
 

Tabell 4. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Personlig 
skyddsutr
ustning 
 

 

1 Som arbetsgivare så står de för handskar, skyddsglasögon, skor och 
kläder. Den personliga skyddsutrustningen förvaras i bilarna, och det 
är därför upptill de anställda som nyttjar utrustningen att kontrollera 
när det behövs ny. Varselkläder har införts i och med att Skanska har 
det som krav, vilket har gjort att fler och fler firmor följer efter, för 
om de ska in på Skanskas arbetsplats så krävs det att de har 
varselkläder och hjälm mm. 

2 Hjälm och varseljackor är ett krav vid husresning. När taket har 
kommit upp används skyddslinor, som har förvarats utan någon direkt 
kontroll tillsammans med den andra skyddsutrustningen i 
byggbodarna. Någon direkt uppföljning görs inte på detta. 

3 Selar används sällan då arbetet utförs normalt sätt på låg höjd, 
dessutom så fungerar inte så bra på en och halv meters höjd. Selarna 
är dåliga, om du ramlar ner så dör du på ca tio minuter, ”Selarna 
kallas för dödsselar.” 

4 Vid arbete i dammiga miljöer används ofta munskydd och vid arbete 
vid tak där det inte finns ställningar så används sele, som fästs i någon 
ordentlig balk eller tjock stomme. Selen kan också användas när man 
åker i en skylift. Selen upplevs som jobbig att ta på och arbeta i, då 
den ofta kan komma i vägen, dock så finns det krav på att det ska 
användas trots att det kan kännas fånigt. Vid arbeta i sele har det vid 
vissa tillfällen varit svårt att jobba, vilket har medfört att under 
arbetsgång har selen tagits av, men endast i sådant fall att underlaget 
har varit bra. 

Inträffade 
olyckor 

1 Arbetskador har företaget varit förskonade ifrån. De incidenter som 
har inträffat är mestadels att någon har slagit sig på tummen, men 
aldrig att någon har skadat sig ordentligt. 

2 Med jämna mellanrum är någon som trampar på en spik och får åka in 
till vårdcentralen och ta en stelkrampspruta, men det har även hänt att 
någon har skurit sig med kniv, rispat sig på en såg eller slått sig på 
tummen, men inga större olyckor har inträffat. 

3 Inga större olyckor har inträffat endast mindre saker så som stuka en 
fot. 

4 På företaget är den vanligaste skadan att man slår sig på tummen, 
andra vanliga är klämskador eller fall. För ett par år sedan var det en 
som gick på en tvåstegsbock och trodde att det var ett extra steg, 
vilket gjord att han föll och skadade sig. 
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Tabell 5. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Förbättra 
arbetsmilj
ön 

1 Det är viktigt att städa upp på arbetsplatsen innan arbetet börjar. Ligger 
det en hög med bråte så städar man upp den istället för att gå över, vilket 
minskar risken för skador. Som delägare är man inte alltid ute på 
arbetsplatsen, men upptäcks någon som gör fel så tillrätavisas dem, för 
att få dem att utföra arbetet på ett säkrare sätt. Några möten angående 
arbetsmiljö och säkerhet finns inte på företaget. Det ligger på den som är 
på arbetsplatsen att ansvara att arbetet utförs på ett säkert sätt. 
Feedbacken från de anställda på vad som kan förbättras och vad man bör 
förbättra tar man till vara på och inför om förslagen känns relevanta. 

2 För att undvika olyckor så gäller det att vara så uppmärksam som 
möjligt och hålla rent, men det är svårt att hålla nere det på noll, då det 
är lätt hänt att någon olycka sker. Alla kontinuerliga förbättringar går via 
chefen och alla regler och förändringar skickas till honom gällande 
företagets nästkommande byggnationer. Om personalen kommer med 
förslag på förbättringar angående säkerhet så görs förändringar ”det är 
ju inte så att man kan gå runt och vara dagligen orolig över 
säkerheten.” Förbättringar har även skett då inspektörer från 
arbetsmiljöverket har besökt byggarbetsplatsen och påpekat brister, 
vilket har medfört att förändringar har påtvingats. Alla har gått en kurs i 
ställningsbyggande. 

3 Chefen talar ibland om att man ska lyfta rätt, men har inte sagt något 
speciellt om arbetsmiljön. Några förbättringar i arbetsmiljön har ej 
uppmärksammats. På grund av motvillighet hamna i konflikt med chefen 
så har inga förslag framförts. När förslag ska framföras hade det varit 
positivt ifall de hade varit möjligt att gå genom en tredje part. Fler 
oanmälda inspektioner, så att arbetsplatsen inte hinner förberedas inför 
kontrollen, hade skapat en arbetsplats som är bättre under hela 
arbetstiden, då det tvingar cheferna att se till så att allting är bra. 

4 Arbetsmiljön har delvis blivit bättre efter att folk har gått och snubblat. 
Vid stress händer det att man har lite för bråttom och snubblar, det gäller 
då att man har huvudet med sig och lyfter på fötterna. Ofta är det 
människorna och inte de materiellatingen som skapar olyckorna därför 
är det viktigt att man tänker efter och inte arbetar i för högt tempo. De 
mer erfarna personerna på byggarbetsplatsen säger ofta till och ger råd 
när det börjar bli farligt när tempot blivit för högt och uppmanar till ett 
lägre arbetstempo. Arbetsmiljön och säkerheten är så bra så att de 
anställda inte har haft någon anledning till att ge några förslag på 
förbättringar. De anställda har fått utbildning i användning av lift och 
haft genomgång om hur man använder sig av sele på rätt sätt. Under 
utbildning på byggskolan genomgicks en kurs i ställningsbyggande. 
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Tabell 6. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Utländsk 
arbetskraf
t 

1 Utländska arbetskraft har inget säkerhet- och arbetsmiljötänk 
överhuvudtaget. Istället för att arbeta med maskiner så kan arbeten 
som att skyffla fyra ton grus ske för hand något som för en maskin 
skulle ta en halvtimme.  Arbetsmiljön kan vara väldigt dålig, vid t.ex. 
svetsning som kan utföras i trånga utrymmen med dålig ventilation. 
Som arbetsgivare har man en skyldighet att se till att arbetsmiljön är 
bra, men de arbetsgivare som tar in utländsk arbetskraft har ofta inte 
det tänket utan det är oseriös och ger dålig betalning. Att 
kommunicera med utländsk personal är inte lätt, då ofta det endast är 
en av dem som kommer tillsammans i grupp som kan engelska, så det 
är svårt att få rätt information och tar framförallt lång tid, vilket 
medför att det lätt blir fel. 

2 Kunskapsnivån angående säkerhet och arbetsmiljö är inte samma, 
vilket gör att ställningar ibland saknar skyddsräcken och att brädor 
och bockar används istället för ställningar. Någon oro för sin säkerhet 
verkar inte finnas. Men gavs instruktioner om hur utförandet skulle 
genomföras följdes dessa direktiv, vilket fungerar bra, men utan 
direktiv så kör de bara på. Några har kunnat svenska efter längre 
vistelse i Sverige, men de flesta förstår inte ett ord, så 
kommunikationen blir en blandning av engelska och kroppsspråk, och 
det har fungerat ganska bra. 

3 Utländsk arbetskraft arbetar mestadels på marken och utför gräv och 
grundarbete. Ett fåtal av dessa förstod och pratade lite svenska och 
lite engelska. Detta medför att diskussioner inte kunde uppstå. 
Kommunikationssvårigheten gör att det kan vara svårt vid olycka att 
tillkalla sjukvård om man är själv med utländsk arbetskraft, samtidigt 
som hjärt- och lungräddning ska utföras. 

4 Säkerhetstänket och arbetsmiljöförhållandet för den utländska 
personalen beror på vem som är chef. Den mesta kommunikation har 
gått rätt bra, oftast så kan de engelska, men ibland får man ta till 
kroppsspråk. Endast vid ett projekt har arbete skett med utländsk 
personal, det hände då att hjälp utbyttes och det fungerade bra. 
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Tabell 7. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Håller 
företagen 
sig 
uppdatera
de 

1 Genom medlemskapet i BI (Sveriges Byggindustrier) fås den mesta 
informationen. Genom internet och gratis utbildningar från BI så hålls 
kunskapen uppdaterad. Genom sin erfarenhet som skyddsombud hos 
den tidigare arbetsgivaren gavs en grundkurs på tre dagar som har 
väckt nya tankar angående arbetsmiljön, det är en utbildning som alla 
borde gå. Kostnaderna blir dock förstora om man ska låta all personal 
gå denna kurs, dels så ska de anställda ha betalt utan de kan fakturera 
och dels så ska de betala utbildningen. Detta medför att deras firma 
inte har ekonomin att utbilda personalen i den kursen. 

2 Regler som har förändrats skickas till chefen som sedan förmedlar 
detta material till sina anställda så att förändringarna sker i kommande 
byggnationer. 

3 Chefen upplevs som påläst, dock blir inte personalen informerad om 
det har skett några förändringar. 

4 Cheferna har gått utbildningar och kurser för att de har krav på sig att 
känna till reglerna. 
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Tabell 8. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Faktorer 
som 
försvårar 

1 Tempot upplevs som den största orsaken till att man inte följer 
föreskrifter. Företag har inte det tempot och de kräver inte det heller som 
de större arbetsplatserna har. Tid och pengar är också viktiga faktorer. 
Kunskapen är viktig, ägnar man bara en tanke åt vad man kan förbättra, så 
kan man förändra väldigt mycket. 

2 Faktorer som tid och pengar gör att schemat pressas och tempot blir högt. 
Momenten får inte tar för lång tid för då går inte projektet plus. Till en vis 
del så kan det vara kunskapen som gör att man inte följe 
säkerhetsföreskrifterna, men de flesta har kunskapen. T.ex. har alla gått 
utbildning för ställningsbyggande och fått böcker och kursmaterial, när 
man väl fått godkänt så är det lätt att ta till sig informationen, men på 
grund av tidspress så slarvas det. 

3 Alla arbeten är olika vilket medför att det kan vara svårt att följa alla 
föreskrifter. Det känns även onödig att bygga en dyr ställning ifall man 
bara ska göra någon mindre arbete, då är det lättare att klättra på en stege. 
Ekonomin i mindre företag gör det svårare att hyra in liftar vid arbeten på 
hög höjd. Chefen tänker bara på pengar och inte på individen, vilket leder 
till att risker underskattas och inte tas på allvar. 

4 Tidspressen gör att man arbetar för snabbt och inte tänker efter. Desto mer 
man stressar desto mindre tänker man. Delvis är kunskapen viktigt för att 
förebygga och att det finns pengar till de förebyggande återgärderna. 
Inom småbyggen så finns det besparingar på bekostnad av säkerhet 
eftersom kunderna klagar på priset. När man är fler personer på samma 
arbetsplats så blir det att man pressar varandra till att följa föreskrifterna, 
på en mindre arbetsplats där man bara är några få så finns en risk att man 
slarvar. 

Förslag på 
förbättrin
gar 

1 Den största förbättringen på arbetsplatsen som kan genomföras är att hålla 
bättre ordning, men sen är det också att man måste jobba in ett visst tänkt, 
att man ser sambandet mellan bättre arbetsmiljö och bättre jobb, i och 
med att de anställda är yngre så vill de bara att det ska gå fort. 

2 Varje moment får ta den tid som behövs, så att man hinner tänka igenom 
arbetsmoment bättre. Det skulle förbättra en hel del. För minimera risker 
så kan man ha en skriftlig information till byggpersonalen på vad man bör 
tänka på. 

3  
4 Marknaden gör att bolagen måste lägga ett bra bud för att få arbetet. Detta 

gör att det uppstår stress för att hålla tidsplaner för annars så skulle arbetet 
kosta för mycket anser kunderna. Det hade varit bra ifall kunderna hade 
insett att det lägsta budet ofta drar in på arbetsmiljön för att kunna lägga 
sig lägst. 
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Tabell 9. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Ledarskap 
på 
byggarbet
splatsen 
 

1 Innan arbetet sätts igång har man en genomgång om arbetet och 
upptäcks uppenbara säkerhetsrisker så påpekas dem. Ansvaret ligger i 
slutändan på de personerna på arbetsplatsen, men ser man något galet 
så påpekas det, för att som arbetsgivare har man ett ansvar att ens 
personal följer reglerna. Personalen är dock duktig på att föla 
reglerna. 

2 Chefen är inte alltid med på byggarbetsplatsen, men dock handlar det 
ofta om moment som redan har gjorts många gånger innan, och som 
alla i personalen redan kan vilka regler som gäller. Vid nya moment 
är dock chefen alltid med och beskriver vad som behöver göras och 
hur det ska se ut. 

3 På arbetsplatsen är chefen inte alltid med och därför kan han inte 
heller säga om det behövs specifika säkerhetssaker utförda. Det 
medför att personalen får ta beslut om vilka moment som behövs för 
att göra arbetsplatsen säker. I de fall då chefen ger direktiv om att 
utföra vissa säkertsarbeten förklarar han oftast inte anledningen 
bakom det. 

4  
Praktisk 
svårighet 
att 
upprätthål
la 
arbetsmilj
ö 

1  
2 Små företag har inte samma förutsättning som de stora företagen då 

de inte gör några små jobb. De hamnar inte i samma situation då de 
inte tar några arbeten som t.ex. att byta ett fåtal takpannor. Gör man 
t.ex. hela fasader som de stora företagen oftast gör, så är det en 
självklarhet att man sätter upp en ställning, men med fåtal 
takpannorna så är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga så mycket 
tid på säkerhetsarbetet. Den ekonomiska biten leder då till att man 
istället använder stegar, vilket är något som chefen också förespråkar. 
Möjligheten att använda livlinor existerar, men det är sällan som det 
används. 

3 När det blir för omständigt att utföra säkerhetsarbete för mindre saker, 
så som vid lutande mark och ställningsbyggande, så kan det ofta bli 
att använda stegar. Det är även något som chefen uppmuntrar till. 

4 Det händer ibland att det blir för omständigt och för dyrt att göra 
arbetsplatsen säker. Vilket leder till att regler på arbetsplatsen inte 
följs. 
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Tabell 10. Resultat från intervjuer med byggplatspersonal. 
Aspekt Intervju

-person 
Information - synpunkt 

Egna 
säkerhetst
änket 

1  
2 En god planering gör så att man hela tiden är ett steg före så att man 

har alla redskap med sig och att de fungerar som de ska, så ett säkert 
arbete kan utföras. Redskap som har trasiga säkerhetsanordningar 
används inte. Fungerar inte planeringen så gör man givetvis något åt 
det till nästa tillfälle. 

3 Vid start av arbetsmoment så kontrolleras att ingen är i närheten och 
kan bli skadad av utrustning som används. Kablage ser man till så att 
de inte ligger över passager så att ingen snubblar. Arbetet sker även 
där det finns gott om utrymme. 

4 Säkerhetsarbete och arbetsmiljön är en viktig del. Vilket gör att det är 
viktigt att det görs rätt från början så att man kan känna sig tillfreds. 
Det är viktigt när man sätter upp säkerhetsutrustning att man fullföljer 
och inte slarvar. Hålla rent på arbetsplatsen är viktigt då det minskar 
risken för fall. 

 

3.3 Intervju med arbetsmiljöinspektör 

3.3.1. Information om intervjuad person  

Inspektören har arbetat på arbetsmiljöverket i tio år, varav de senaste tre-fyra åren har 

personen verkat inom byggbranschen som arbetsmiljöinspektör. Inspektören har en 

högskoleutbildning som dietist, men även arbetat inom IT-sektorn. 

 

3.3.2 Resultat 

3.3.2.1 Inspektioner 

Det görs hela tiden inspektioner, vid större byggnationer kommer en föranmälan i till 

arbetsmiljöverket, vilket gör att de vet om det. På mindre byggarbetsplatser sker 

inspektionerna mer slumpartat, de sker när inspektörerna är ute och kör och får syn på en 

mindre byggarbetsplats. Nästintill alla inspektioner inom byggbranschen är oanmälda 

eftersom byggprojekt håller på så kort tid.  

En inspektion går till på följande vis, tillsammans med platschefen går inspektören igenom 

arbetsmiljöplan och förhandsanmälan och kontrollerar att de är korrekta, därefter går de 
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tillsammans ut på byggarbetsplatsen och ser hur där ser ut. Mötet avslutas med att de pratar 

om hur det ser ut och ett inspektionsmeddelande skrivs på plats, om några saker inte klarar 

kraven så skrivs de in på inspektionsmeddelandet och specificera vilken bristen är och hur 

länge de har på sig att lösa det undermåttliga. I ca 95 procent av fallen finns det inget att sätta 

krav på. De byggföretag som har fått ett krav på sig, kan antingen ringa eller maila och 

meddela att problemet är löst. Ibland kan bildbevis behövas och då kan byggföretagen ta en 

bild med mobil eller kamera och skicka det till inspektören. 

När en inspektion görs på de större byggarbetsplatserna så talar man även med 

underentreprenörerna som kan vara mindre företag. 

3.3.2.2 Vanligaste anmärkningar vid inspektion 

Vanligaste problemet vid inspektion är under granskningen av företagets papper, bland annat 

brukar arbetsmiljöplanen utmärka sig genom att vara dåligt ifylld. Det är inte så ovanligt att 

de får stoppa byggarbetet, då den ser farlig ut, det kan vara så att arbetet sker på tak utan 

ställningar eller sele, då stängs arbetsplatsen ner och byggföretaget får oftast ett vite på 50 000 

kr.  

3.3.2.3 Personlig skyddsutrustning 

Personlig fallskyddsutrustning som sele får bara användas under en kortare tid, så som vid 

arbeten som att byta tio tegelpannor eller en timmes arbete. Pågår arbetet under längre tid så 

ska annan skyddsutrustning väljas så som ställningar eller takfotsskydd. Att arbeta i sele 

upplevs av de flesta som hämmande då det inte är så flexibelt. Block gör att lina är spänd hela 

tiden, detta medför att fallet inte blir lika långt innan man fångas upp av linan. Innan sele 

används ska man se till att den är fäst i något som kan hålla ett och ett halvt ton, och även ha 

en plan utarbetat för att få loss de personer som hänger i selen. Om någon blir hängande i 

selen så tar det mellan tre till fyra minuter innan personen svimmar av. 

3.3.2.4 Arbetsmiljö 

Arbetsplatserna brukar vara relativt rena och saker som man kan falla ner i som hål och 

hisschakt brukar vara avgränsade. Riktigt stora byggföretag har en egen organisation 

angående arbetsmiljön, om en inspektör ska komma in på deras arbetsplats så ska de gå en 

liten kurs om arbetsmiljö. För att komma in på deras arbetsplatser måste inspektören ha 

skyddsglasögon, hjälm, rätt skor och varselkläder. Det är till den nivån som de små 

byggföretagen ska försöka komma upp till. På de stora byggarbetsplatserna finns det många 

små underentreprenörer, och lever de inte upp till arbetsmiljökraven som ställs på dem av de 
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stora byggföretagen, så får de inga nya uppdrag av dem. De mindre byggföretagen är mycket 

dåliga på att hålla sig uppdaterade angående arbetsmiljön 

3.3.2.5 Utländsk arbetskraft 

Arbetsmiljön ska vara samma för all personal på en byggarbetsplats. Kommunikationen 

mellan inspektören och den utländska personalen kan ibland bli svår på grund av språket. 

Inspektören får då be personalen att ringa upp chefen som vanligtvis är en svensk person. 

Upplevelsen är att dessa personer ofta blir utnyttjade av sin svenska arbetsgivare, lönen är 

högre än i deras hemländer. Det finns även utländska företag som har egna anställda och deras 

arbetsmiljö är många gånger ännu sämre, men så är det inte alltid.  

3.3.2.6 Utbildningar 

För att kunna ta arbete idag krävs det en utbildning i BAS-P och BAS-U, men dessa 

utbildningar är väldigt dåliga. Kunskapsnivån läggs efter den som har minst kunskap, den 

personen behöver längre utbildning, medan en erfaren civilingenjör klarar den på 1 dag. Detta 

gör att många efter utbildningen inte har kunskaper, då kursen är mellan en halv eller en hel 

dag, under denna tid ska man läsa in sig på femhundra sidor av lagtext. Arbetsmiljöverket 

rekommenderar att kursen ska vara i 6 dagar gånger åtta timmar.   

3.3.2.7 Orsaker som gör att inte regler följs 

På grund av att chefen ofta är ute och arbetar i småföretag, gör det att det inte finns tid till att 

tänka på arbetsmiljön. Som chef på ett mindre byggföretag har man ett ansvar, det krävs en 

viss vilja för att försöka klara av det också. Att lägga ett lägre anbud på bekostnad av 

säkerheten skapar en osund konkurrens, det är en viktig del i arbetsmiljöverkets arbete att 

förhindra detta. Det är viktigt att ha viljan att ta till sig ny kunskaper och inte bara fokusera på 

pengarna. Någon kunskapsbrist är det inte, företagen känner till vilka regler det är som gäller. 

Vissa olyckor kan också uppstå då det finns en stark och drivande person på 

byggarbetsplatsen som tycker det är tufft att inte följa säkerhetskraven, vilket gör att andra 

personer kan ta efter. 

3.3.2.8 Förbättring av arbetsmiljön 

Det finns mindre byggföretag som kontaktar arbetsmiljöverket för att få tips om hur 

arbetsmiljön ska utarbetas. Som byggföretag kan man få ett exempel på hur en bra 

arbetsmiljöplan ser ut. Utbildning skulle göra nytta, i en kontroll av alla byggymnasium i 

Halland och Västra Götaland visade det sig att kunskapsnivån inom arbetsmiljö hos rektorer 

och lärare var låg. Det är viktigt att ge ungdomar en bra utbildning inom arbetsmiljö redan i 
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skolan, så att de vet hur de ska undvika att bli skadade på byggarbetsplatsen. Arbetsplatsen 

förändras hela tiden och flyttas till nya platser, detta gör det svårt förbättra arbetsmiljön då 

man alltid börjar på noll vid varje ny arbetsplats. Det är viktigt att man blir bättre på att fylla i 

arbetsmiljöplanen. Den kommer med redan ifyllda punkter på säkerhetskrav som måste 

uppnås, sedan är det meningen att nya punkter som är viktiga för det specifika projektet ska 

fyllas i, men det är något som oftast inte görs.76 

  

                                                
76 Inspektör på arbetsmiljöverket. Intervju 12-04-2012 
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4. Arbetsmiljö och säkerhet inom små byggföretag - 

sammanfattande diskussion 
 

4.1. Inledning 
De uppgifter vi har fått fram via empiriskstudie ska jämföras med vad vi fått fram i 

litteraturstudien, såsom olyckor på byggarbetsplatsen, lagar och föreskrifter, arbetsmiljö och 

säkerhet. 

 

4.2. Diskussion 
Arbetsmiljöplan ska uppättas vid tidigt skede för att upptäcka svaga punkter där det finns risk 

för olyckor,77 vilket gör att man kan undanröja dessa risker innan byggarbetsplatsen har 

etablerats.78 Två av företagen planerade i förväg vad som behövde göras säkerhetsmässigt 

innan byggprojektet sattes igång, medan de resterande företagens personal fick göra en 

bedömning av vilka säkerhetsåtergärder som behövdes när de anlände till byggarbetsplatsen. 

Arbetsmiljöplanen är den som lägger grunden för arbetsmiljöförhållandena och säkerheten på 

arbetsplatsen, att vissa företag inte insett värdet av denna plan, det är någonting som de kan 

förändra i framtiden.  

En vanlig typ av olycka statistiskt sätt på byggarbetsplats är fall från samma nivå,79 ett sätt att 

höja säkerheten ordentligt är att hålla rent.80 Alla företagen nämner att det är viktigt att det är 

rent på arbetsplatsen och försöker också städa undan, vilket är något som arbetsmiljöverkets 

inspektör också upplever när hon besöker byggarbetsplatsen. För att minska 

snubblingsolyckorna så har alla företag insett att en ren arbetsplats förebygger fall vilket är en 

kostnadseffektiv lösning för att få en god arbetsmiljö. 

Fall från hög höjd är statiskt en av de vanligaste skadorna. Risken minimeras om man 

använder sig av skyddsanordningar. Den vanligaste säkerhetsanordningen är ställningen som 

                                                
77 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=74 
78 SBUF. http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=75  
79 Samuelsson, B. Arbetskador inom byggindustrin 2010 – Bygg- och anläggning – privat 
sektor 
80 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
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normalt fall används ifall nivåskillnaden är minst två meter.81 Alla företagen använder sig av 

ställningar vid större byggprojekt. Ställningar är en viktig del för att uppnå en säker 

arbetsplats när man arbetar på högre höjd. 

För att få arbeta med ställningar över två meter så krävs det utbildning.82 Huvuddelen av 

personalen på företagen har utbildning inom ställningsbyggande. Ställningsbyggande är en av 

de vanligaste sakerna inom säkerhetsarbetet på byggarbetsplatsen och är en grund för att man 

ska kunna arbeta på högre höjd. 

Stegar får endast användas som tillträdesled eller vid kortvariga arbeten som är så små att 

annan säkerhetsutrustning inte är befogad.83 Vid kortare arbeten på tak räcker det med att 

använda sig av personlig fallskyddsutrustning.84 Hälften av företagen uppmuntras av chefen 

att använda sig av stegar och på ett av företagen används sällan livlina i dessa fall. Den andra 

hälften undviker stegar i största mån. Stegar kan orsaka fallskador, vilket hälften av företagen 

har insett och det skapar en säkrare arbetsmiljö hos dessa företag. Det är tråkigt att höra att 

personlig fallskyddsutrustning finns, men används inte. Den är till för att skapa en bättre 

säkerhet för de anställda. 

Varselkläder har införts på hälften av byggföretagen. Kraven är så hårda att till och med en 

inspektör hos arbetsmiljöverket behöver gå en kort kurs i säkerhet samt använda sig 

varselkläder och hjälm mm för att få komma in på de stora byggföretagens arbetsplatser.85 Av 

denna anledning uppger ett av företagen att de har infört varselkläder. De stora byggföretagen 

höga säkerhetskrav tvingar de små byggföretagen till högre säkerhetskrav ifall de vill arbeta 

som underentreprenad på de stora byggföretagens arbetsplatser. 

Det är många olika typer av olyckor som kan inträffa på en byggarbetsplats,86 och det är allas 

ansvar att ingen kommer till skada på byggarbetsplatsen.87 Flertalet av företagen har de 

senaste åren varit förskonade ifrån olyckor på arbetsplatsen. Mindre incidenter inträffar 

ibland, så som att slå sig på tummen, trampa på en spik, men ingen av dessa leder till 
                                                
81 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/bygg/forebygg/ 
82 Arbetsmiljöverket. Byggnadsställningar. 
83 Arbetsmiljöverket. AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar. 
84 Arbetsmiljöverket.  AFS 1999:3 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling byggnads- 
och anläggningsarbete. 
85 Inspektör på arbetsmiljöverket. Intervju 12-04-2012 
86 Samuelsson, B. Arbetskador inom byggindustrin 2010 – Bygg- och anläggning – privat 
sektor 
87 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
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sjukfrånvaro. För att undvika olyckor så måste företagets arbetsmiljö och säkerhetstänk nå 

upp till en viss nivå. En orsak till att de har varit förskonade från olyckar är att personalen blir 

tillrättavisade ifall de utför ett moment på ett farligt sätt, vilket visar att alla tar sitt ansvar för 

att inga olyckor ska ske. Motsatsen kan vara en stark drivande person som utför 

arbetsmomenten på ett farligt sätt, detta medför att resterande personalen på arbetsplatsen kan 

ta efter.88 

I förrändringen och utformningen av det egna arbetet ska det finna möjlighet för de anställda 

att medverka.89 Företag med få anställda har ofta en chef som själv är ute på arbetsplatsen, 

detta gör att det inte finns så mycket tid över till tankar om arbetsmiljö. Det är också viljan att 

till sig nya kunskaper och inte ha pengar i fokus som skapar god arbetsmiljö.90 Feedback från 

anställda är ett sätt som används av huvuddelen av företagen. En förändring genomfördes på 

ett av företagen efter att de fått en anmärkning av arbetsmiljöverkets inspektör. En god 

kommunikation mellan chefen och personalen bidrar till förbättringar. 

Arbetsmiljön för utländsk arbetskraft är beroende på vem som anställer dem. Upplevelsen av 

arbetsmiljöverkets inspektör är att de i många fall blir utnyttjade.91 Den erfarenhet som vi fick 

förmedlad var att om den utländska arbetskraften inte fick instruktioner hur ett arbete skulle 

ske på ett säkert sätt, så utfördes arbetet på ett farligare sätt. På grund av att de utländska 

arbetarna inte har samma krav på säkerhet och arbetsmiljö, gör detta att de utför arbetet på sitt 

sätt, vilket är billigare för en arbetsgivare. Detta kan vara en av orsakerna till att det kan vara 

lukrativt att anställa dem. 

Kommunikationen kan även bli ett problem för arbetsmiljöverkets inspektör på en arbetsplats 

med utländska arbetare.92 För personalen på plats är kommunikationen ett problem, ofta får 

engelska och kroppsspråk användas för att förmedla vad som ska göras. Dessa 

språkförbistringar kan leda till att arbetet tar längre tid, det kan även leda till olyckor. 

BAS-P och BAS-U krävs för att få samordna planering och utförande av byggnation. Det 

framkommer att en av delägarna på ett av företagen har dessa utbildningar. Detta är en 

utbildning för samordnare och ingen normal utbildning för byggarbetsplatspersonal. 

                                                
88 Inspektör på arbetsmiljöverket. Intervju 12-04-2012 
89 Renborg, O. Von Scheeele, A. Rollenhagen, C. Liukkonen, P. En mänskligare 
arbetsmiljö. 
90 Inspektör på arbetsmiljöverket. Intervju 12-04-2012. 
91 Inspektör på arbetsmiljöverket. Intervju 12-04-2012. 
92 Inspektör på arbetsmiljöverket. Intervju 12-04-2012 . 
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Delägaren med utbildningen undersöker det potentiella byggprojektet innan anbud läggs för 

att beräkna vilka säkerhetsåtergärder som kommer behövas. Det är en viktig utbildning då den 

lägger grunder för hela arbetsmiljön och säkerheten på byggarbetsplatsen. Utbildning är ofta 

undermåttlig och kunskapen hos dem som gått den är ofta dålig efter avslutandet. Tiden för 

utbildningen rekommenderas att vara 48 timmar, men ofta så är den endast mellan en halv 

eller en hel dag.  

På alla företag har chefen ett ansvar och vilja att upprätta en god arbetsmiljö. På de små 

byggföretagen då chefen själv är ute och arbetar med personalen gör att det inte blir tid över 

att tänka på arbetsmiljön.93 De största orsaker som försvårar att föreskrifter inte följs är tid 

och pengar, vilket gör att det blir ett högt tempo på arbetsplatsen. Ett högt tempo medför 

mindre tid för eftertanke, vilket kan göra att det slarvas med säkerheten. De flesta har 

kunskapen, men bristen på tid och pengar medför att det slarvas. Förbättringar som ska 

genomföras ska då ske inom dessa områden. Genom att arbeta in ett visst tänk, där man inser 

att bättre arbetsmiljö, ger bättre arbete, och ge sig tid att tänka igenom arbetsmomenten. 

Chefen har huvudansvaret för att lagar och förordningar följs, och det är allas ansvar att man 

följer de instruktioner som gäller.94 Chefen är inte alltid med på arbetsplatsen, vilket gör att 

ansvaret i slutändan ligger på personalen som är ute på byggarbetsplatsen. På ett av företagen 

har man genomgång angående arbetet, upptäcks uppenbara säkerhetsrisker påpekas detta, och 

vid nya moment är alltid chefen med och beskriver utförandet. Genom att chefen har en 

genomgång och påpekar säkerhetsrisker medför detta en mindre risk för olyckor. 

Genom att utveckla sitt säkerhetstänk så kan man skydda sig mot skador och olycksfall.95 En 

god planering gör så att man hela tiden ligger ett steg före. Personalen kontrollerar redskap, 

säkerhetsutrustning, säkerhetsanordningar samt omgivning innan arbetet sätts igång. 

Personalen tänker till innan och under arbete för att skydda sig, samt de personerna 

runtomkring sig, så att ingen blir skadad.  

 

  

                                                
93 Inspektör på arbetsmiljöverket. Intervju 12-04-2012 
94 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
95 Sundström, S. Englund, A Sandberg, G. Arbetsmiljö för byggare. 
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5. Slutsats 
Genom att redan innan byggstart planera vilken säkerhetsutrustning som behövs kan man 

förhindra olyckor. Det framkom under projektet att planeringen kunde bli bättre hos vissa av 

företagen. Personel på byggföretagen hade den nödvändiga utbildningen, men vi mindre 

arbeten slarvades det och säkerhetsutrustning användes inte. 

Fallolyckor är en väldigt stor del av alla olyckor. För att motverka det hålls arbetsplatsen ren 

och i god ordning och det kan vara anledning till att fallolyckor inte är vanliga på de 

undersökta företagen. 

En orsak till den låga olycksfallfrekvensen kan vara god kommunikation mellan personalen. 

Det är viktigt att det finns åtminstone någon person med större intresse för arbetsmiljö på 

byggarbetsplatsen, då den personens intresse ofta återspeglades sig hos den övriga personalen. 

Hårda krav på säkerhet för att få arbeta som underentreprenad till de stora byggföretagen 

medförde även säkerhetsförbättring på de mindre byggföretagens arbetsplatser. 

Orsaken till att det slarvas i säkerhetsarbetet är inte okunskap bland arbetsplatspersonalen, 

utan istället handlar det om tidspress och högt tempo, för att förkorta byggtiden. Det fanns 

inte tid att tänka efter och planera arbetet så det kunde utföras på ett säkert sätt. Eftersom 

företagen har så små marginaler gör det att arbetet måste utföras under tidspress för att 

projektet ska bli ekonomiskt hållbart. Det är viktigt att alla byggföretag räknar med 

säkerhetskostnaderna då det annars skapar en osund konkurrens.  

Företagens storlek kunde sammankopplas med hur bra arbetsmiljön var. Det minsta företagen 

visade sig ha sämre arbetsmiljö och de större företagen var de med bättre arbetsmiljö. Chefens 

intresse för arbetsmiljö återspeglade sig i företaget.  

I framtiden hoppas vi att de små byggföretagen fortsätter att ta efter de stora byggföretagen 

angående arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen, då det fortfarande finns områden 

inom de små byggföretagen där säkerheten kan bli bättre. Det är viktigt att cheferna på 

företagen inser vikten av en bra och säker arbetsplats, och ser sin personal som en investering 

som är värd att satsa på. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor Byggarbetsplatspersonal 
Båda 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Hur många års erfarenhet har du inom ditt yrke? 

Hur har ditt yrkesliv sett ut? 

När ni har erhållit ett nytt byggprojekt; Hur börjar då arbetet med säkerheten? 

- Görs de någon uppföljning? 

Hur arbetar ni med arbetsmiljö? 

- Personlig skyddsutrustning? Hur ofta kontrolleras den? Förvaring? 
- Säkring av arbetsplats (fall, skydd mot fallande föremål)? 
- Ställning? 
- Städning av arbetsplats? 
- Rörigt? 

Kan ni beskriva några olyckor ni drabbats av? 

- Vilken är mest vanlig? 
- Hur gör ni för att undvika dessa olyckor? 
- Har ni gjort några förbättringar angående arbetsmiljön? 
- Hur arbetar ert företag kontinuerligt för en förbättring av säkerheten? Några mål? 

Har ni arbetat med utländsk arbetskraft? 

- Hur har detta fungerat med avseende på säkerhet och arbetsmiljö? 
- Hur har kommunikationen mer specifikt fungerat? 
- Följde den utländska arbetskraften de svenska föreskrifterna? 

Hur håller ni er/företaget uppdaterade på arbetsmiljö föreskrifter/lagar? 

- Är det svårt att hålla reda på alla föreskrifter/lagar? 
- Har ni några förslag på hur lagarna skulle kunna göras lättare att förstå? 
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Har ni någon person i företag som är mer insatt i arbetsmiljön? 

- Hur uppdaterar denna person sig?  

Ges någon utbildning till arbetarna angående säkerhet och arbetsmiljö? 

- Första hjälpen? 

Vad är det som gör att ni inte kan följa alla regler? 

- Tid? Arbetar ni ofta under tidspress? 
- Ekonomi? 
- Kunskap? 

Vad tycker ni skulle kunna förbättras i er arbetsmiljö? 

Chefer/Säkerhetsansvarig 

Hur följer arbetarna de säkerhetskrav som har bestämts? 

Hur gör du när du leder säkerhetsarbetet? 

Kommer de anställda med förslag på förbättring angående säkerhet? 

Byggarbetsplatspersonal 

Hur leder chefen säkerhetsarbetet? 

Finns det gånger då det är svårt att följa säkerhetskraven? 

- Vad har chefen för åsikter angående detta? 

Anser du att chefen lyssnar på de förslag angående säkerheten som lämnas in av de anställda? 

Exempel? 

Vad gör du för att förbättra säkerheten? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor Arbetsmiljöverket 
 
Hur länge har du arbetat arbetsmiljöverket? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Vad har du för utbildning och hur har din yrkesbana sett ut? 

Hur ofta görs inspektioner hos byggföretag? 

- Sker inspektioner oftare hos mindre eller större byggföretag? 
- Vilka företag väljs ut? 

Hur blir ni bemötta av byggföretag under inspektion? 

- Skillnad mellan mindre och större? 

Hur går en inspektion på en byggarbetsplats till? 

Vilka är de vanligaste anmärkningar hos byggföretag? 

- Skillnad mellan mindre och större byggföretag? 
 

- Personlig skyddsutrustning? Hur ofta kontrolleras den? Förvaring? 
- Säkring av arbetsplats (fall, skydd mot fallande föremål)? 
- Ställning? 
- Städning av arbetsplats? 
- Rörigt? 

Är det någon skillnad på arbetsmiljön hos mindre och större byggföretag? 

Vilka är de vanligaste olyckorna på byggarbetsplatsen hos mindre respektive större 

byggföretag? 

- Hur ofta finner ni något anmärkningsbart? 

Har ni upptäckt någon skillnad på byggarbetsplatser där det finns en större del utländsk 

arbetskraft? 

- Följde den utländska arbetskraften de svenska föreskrifterna? 
- Vilken tror du är den största orsaken till detta? 
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Hur håller sig de mindre respektive de större byggföretagen sig uppdaterade vad gäller 

arbetsmiljö och säkerhet? 

Vad tror är orsaken till att de byggföretagen inte följer reglerna? 

- Skillnad mellan mindre och större byggföretag? 
 

- Tid? Tidspress? 
- Ekonomi? 
- Kunskap? 

Vad tror du skulle enklast förändras i arbetsmiljön på ett mindre respektive större byggföretag 

för att få en bättre säkerhet och arbetsmiljö? 

Varför har byggbranschen en hög andel skador om man jämför mot andra branscher? 

2010 ökade skadorna igen inom byggbranschen, vad tror du är orsaken och vad ska man göra 

för att minska detta? 

Vem anser du har huvudansvaret för säkerheten på byggarbetsplatsen? 

Vilka blir konsekvenserna för ett byggföretaget ifall en brist i säkerheten upptäcks? 

 

 

 


