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Abstract 

In Sweden there are 299 000 working in the construction industry. The construction industry is one of 

the industries where most accidents occur every year. During the last ten years there have been 111 

death accidents in the construction industry and 48 of them were falling accidents. That means, in 

average, one death accident every month. 

Falling accidents gives serious injuries to the persons who are affected by them. It is anticipated that 

this report will investigate the factors beyond the falling accidents and also to present proposals that 

can decrease the number of falling accidents in the future.  

To secure a healthy and safe construction site it is of great importance that both the employers and 

the employees cooperate towards the same goal. A good work environment will benefit both the 

employer, the project will be finished in time with a good profit margin, and the employees will be 

satisfied to everyday come to a secure construction site. 

The result of this report indicate that it’s very important to plan the work before executing it ,so that 

everyone involved knows what they are going to do. This, together with, better management from 

the company’s directors to the employees will reduce the risk for accidents to occur. 

  



 
 

Sammanfattning 

Byggbranschen är en stor arbetsgivare för många arbetstagare i Sverige, under 2010 så var det ca 

299 000 som var verksamma inom branschen. Byggbranschen är en av de branscher som är mest 

olycksdrabbad, bara under de senaste tio åren har det inträffat 111 dödsolyckor varav 48 stycken har 

varit fallolyckor. Statistiken visar på att antalet anmälda olyckor har legat på en jämn nivå de senaste 

åren med undantag för 2011 då olyckorna ökade, det finns rum för förbättringar på många fronter. 

Fallolyckor är en av de olyckstyper som ger allvarligast påföljd för den som drabbas, men allt som 

oftast hade olyckorna kunnat undvikas om den säkerhetsutrustning som funnits tillgänglig använts. 

Avsikten med denna rapport har varit att undersöka varför det inträffar så många fallolyckor, vilka de 

bakomliggande faktorerna är samt att komma upp med förslag som kan minska att olyckorna 

inträffar. 

Rapporten kommer även att beskriva hur arbetsmiljön är på en byggarbetsplats i dagens samhälle 

samt att diskutera vilka förutsättningar som krävs för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön på 

byggarbetsplats är bra i dagsläget och det som krävs för att få en ännu bättre arbetsmiljö är 

samverkan mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. 

Resultat av denna rapport visar på att med mycket små åtgärder kan man förebygga att flertalet av 

fallolyckorna inträffar. Bättre arbetsberedning samt mer styrning från arbetsgivarna till arbetstagarna 

är några av de åtgärder som denna rapport utvecklar.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det ska vara en självklarhet för alla som är ute i arbetslivet att varje dag komma till en säker 

arbetsplats och att undvika att utsättas för risker för ens egen hälsa.  Säkerheten på 

byggarbetsplatser är ett ämne som ständigt är aktuellt då det är en bransch som sysselsätter en stor 

del av Sveriges befolkning, 2010 var det 299 000 som var verksamma inom byggindustrin i Sverige1.  

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige sett till antalet anmälda 

arbetsolyckor och dödsfall. Under 2011 anmäldes det 3862 arbetsolyckor som inträffat i 

byggbranschen till Arbetsmiljöverket vilket är en ökning jämfört med 2010 då det anmäldes 3782 

arbetsolyckor (Figur 1). Fallolyckor ligger i topp var det gäller anmälda olyckor och är en av de 

olyckstyper som ger allvarligast påföljd för den som drabbas. Till kategorin fallolyckor räknas fall av 

person (från höjd) samt fall av person (från samma höjd). Till kategorin fall av person från samma 

höjd menas det t ex när folk snubblar över saker som ligger på marken.  I Sverige under 2011 

anmäldes det sammanlagt 37 323 arbetsolyckor och av dessa är det ca 10 % av de olyckorna som 

inträffat i byggbranschen, vilket är siffror som pekar på att åtgärder måste vidtas för att få en säkrare 

byggarbetsplats2. 

Enligt fackförbundet Byggnads tidning, Byggnadsarbetaren, så har det skett 111 dödsolyckor inom 

byggbranschen de senaste tio åren. Siffrorna varierar lite från år till år men i snitt så är det en 

                                                           
1
 Korta arbetsskadefakta, Byggverksamhet, nr 2, 2011 

2
 Hemsida för Arbetsmiljöverket, Sverige. http://www.av.se/webbstat/Detaljerad_Tabell.aspx 2012-05-05 

Diagram 1. Antalet arbetsolyckor anmälda i Sverige mellan 2008-2012* (*antalet anmälda olyckor hittills i år) 

Antalet verksamma 

2011 – 312 400 

2010 – 299 000 

2009 – 291 000 

2008 – 297 000 

http://www.av.se/webbstat/Detaljerad_Tabell.aspx
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dödsolycka i månaden under det senaste decenniet. Av de som omkommit de senaste tio åren har 

flest, 48 personer, omkommit i fallolyckor3. 

För att förebygga olyckor inom byggbranschen så trädde AFS 1999:3 i kraft den 1 januari 2009 vilket 

innebar en del förändringar i arbetsmiljölagen och föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete. 

De nya reglerna lägger mer ansvar på Byggherren som måste ta hänsyn till arbetsmiljön redan under 

projekteringsstadiet. Byggherren har även möjlighet att överlåta arbetsmiljö ansvaret till en 

utomstående uppdragstagare samt att Byggherren är skyldig att utse en 

byggarbetsmiljösamordnare4. 

1.2 Problemdiskussion 
Det inträffar många fallolyckor varje år med allvarliga påföljder för den som drabbas och det är ett 

problem för samtliga som är verksamma inom byggindustrin, såväl arbetsgivare som arbetstagare. 

Vilka åtgärder måste vidtas för att få till en säkrare arbetsmiljö och vad kan man göra för att 

förhindra fallolyckor? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur arbetsmiljön ser ut på byggarbetsplatser i landet men 

även vad som kan göras för att utveckla arbetsmiljön till det bättre. Då fallolyckor är en utav de 

olyckstyper som orsakar allvarligast skada för de som drabbas vill vi ta reda på vilka de 

bakomliggande orsakerna är för att kunna komma med förslag som kan förhindra att liknande 

olyckor inträffar i framtiden. 

1.4 Metod 
Vår avsikt är att genom litteraturstudier samla in tidigare dokumentation inom vårt valda ämne 

såsom utredningar och studier. Detta för att kunna bilda oss en uppfattning om ämnets omfattning. 

Intervjuer kommer att användas för att få en uppfattning om hur det ser ut idag på byggarbetsplatser 

och vad om hänt de senaste åren inom säkerheten på byggarbetsplatserna. Vårt mål är att intervjua 

arbetsledare och skyddsombud som är verksamma på byggarbetsplatserna varje dag samt 

branschorganisationer.  

1.5 Avgränsningar 
Vår studie kommer att avgränsas till att undersöka hur arbetsmiljön ser ut på byggarbetsplatser inom 

Sverige. Fokus kommer att vara på fallolyckor då det är en av de olyckstyper som ger allvarligast 

påföljd för den som drabbas.  

  

                                                           
3
 Byggnadsarbetaren, nr 2, 2012 

4
 Fallolyckor inom byggbranschen – en sammanställning, 2009, Avdelningen för reglerarbete och 

expertstöd/stabsenheten 
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2 Arbetsmiljö  

2.1 Lagar & föreskrifter 
En förutsättning för att kunna bedriva en trygg och säker byggarbetsplats är att man som byggherre 

är medveten om de lagar och föreskrifter som finns 

2.1.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen (AML) togs i bruk den 1 juli 1978 och ersatte då den tidigare arbetsskyddslagen från 

1949. 

AML 1 kap. 1 § ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”  

AML har reviderats och det har tillkommit nya lagar sedan den första upplagan, allt för att kunna följa 

de nya krav som kommer med jämna mellanrum. AML beskriver utförligt de regler som finns om hur 

arbetsmiljön ska utformas och den talar även om vem som bär ansvaret för arbetsmiljön. 

Man ska ha arbetsmiljökraven i åtanke redan i planerings/projektteringstadiets för att redan då 

kunna förutse och förebygga olyckor. Det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön vilar på 

arbetsgivaren som enligt lag ska vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa en säker 

arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall, för arbetstagaren5.  

AML 2 kap. 2 § ”Arbetet skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker 

miljö”. 

För att ha en trivsam arbetsmiljö är det viktigt att det finns ett samarbete mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren, det står i lagen att det är arbetsgivarens skyldighet. I en god arbetsmiljö ska arbetet 

utformas och anpassas så att det passar den enskilda arbetstagaren i så stor utsträckning som 

möjligt6. 

AML 3 kap.2 a § ”Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 

sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö…” 

2.1.2 Arbetsmiljöförordningen (AMF)  
Då det uppstår en olycka på arbetsplatsen eller något annat som påverkar arbetstagarens hälsa 

negativt ska detta enligt AMF 2 § utan dröjsmål rapporteras till Arbetsmiljöverket. Även tillbud ska 

anmälas till Arbetsmiljöverket7. 

Tillbud är händelser som hade kunnat leda till en personskada men som på grund av olika 

anledningar inte gör det. Det är viktigt att alla tillbud, även små sådana, anmäls så att arbetsgivaren 

ska kunna förebygga att personer som i framtiden hamnar i liknande situationer undviker att skadas8. 

                                                           
5
 Arbetsmiljölagen, 2 kap 2 § 

6
 Arbetsmiljölagen, 3 kap 2a § 

7
 Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen 2 §  

8
 Hemsida för Arbetsmiljöverket, Sverige. http://www.av.se/teman/transport/dolikethis/tillbud/ 2012-05-05 

http://www.av.se/teman/transport/dolikethis/tillbud/
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AMF ställer även krav på att det ska finnas skyddsombud på arbetsplatserna. Antalet skyddsombud 

per arbetsplats bestäms beroende på arbetsplatsens storlek, arbetes natur och arbetsförhållandena. 

Ett skyddsombud ska vara en person med god kunskap och ett intresse för arbetsmiljöfrågor (AMF 6 

§).9 

2.1.3 Skyddsronder 
För att vara försäkrad om att säkerheten på byggarbetsplatsen fungerar som den ska är det viktigt 

med regelbundna skyddsronder. Under skyddsronden går man igenom verksamheten på 

byggarbetsplatsen och till detta har man hjälp utav en checklista. Checklistan innehåller punkter som 

måste kontrolleras, är en punkt inte uppfylld så ska det i skyddsronden stå vem som har i uppgift att 

åtgärda felet så att punkten blir godkänd. De som deltar är den som är ytterst ansvarig för 

säkerheten, oftast platschefen, samt skyddsombuden och berörda arbetstagare10.  

Hur ofta en skyddsrond ska utföras bör anpassas efter arbetets typ, omfattning och hur stor risken är 

för arbetsmiljörisker. I lagen står det inte hur de ska genomföras, utan bara att de ska genomföras 

regelbundet. På en byggarbetsplats bör man gå en skyddsrond med var eller varannan vecka 

mellanrum då det är en riskfylld miljö att arbeta i. 

2.1.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete – AFS 2000:1 
För att underlätta arbetsgivarens arbete med arbetsmiljön har Arbetsmiljöverket tagit fram 

föreskriften för systematiskt miljöarbete (AFS 2000:1), i föreskriften utvecklar och preciserar man hur 

arbetet ska utföras så att de krav som finns på arbetsmiljön uppnås. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Figur 2) definieras på följande vis: 

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa 

föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (AFS 2000:1 2 §). 

 

Alla företag ska upprätta en arbetsmiljöpolicy där det ska 

stå beskrivet hur arbetsmiljöförhållandena i företagets 

verksamhet ska utformas så att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggas samt hur man uppnår en 

tillfredsställande arbetsmiljö för arbetstagaren. I denna 

arbetsmiljöpolicy ska det även vara beskrivet hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska utföras. 

  

                                                           
9
 Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen 6 § 

10
 Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen 7 § 

Figur 1. Princip för systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckligt med kunskap om det arbete som ska utföras 

samt att göra arbetstagaren uppmärksam på vilka risker som det aktuella arbetet medför. Då det 

finns arbeten som kan medföra allvarliga risker ska arbetsgivaren ta fram skriftliga instruktioner för 

arbetet11. 

2.1.5 Byggnads och anläggningsarbete – AFS 1999:3 
AFS 1999:3 är föreskrifter som gäller för planering, projektering och utförande av byggnads- eller 

anläggningsarbete.  

Den som är ansvarig för byggnads- eller anläggningsarbetet, oftast byggherren, ska vara extra 

noggrann med den projektering som gäller arbetsmiljön under byggskedet som avser bl. a val av 

byggprodukter, val av konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element, 

val av installationer och deras placering m.m. 

Det är även upp till byggherren att se till så att de olika delarna av projekteringen samordnas, på ett 

sådant sätt att de olika parterna som är delaktiga, visar de andra medverkande hänsyn till deras 

planer och lösningar. För att undvika ohälsa och olycksfall under byggtiden är det viktigt att 

samordningen fungerar på ett ordentligt sätt12. 

Det är alltid byggherrens skyldighet att utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och 

projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P), samt för utförandet av arbetet (BAS-U). 

För att bli utsedd till byggarbetsmiljösamordnare måste personen i fråga ha den kunskap, erfarenhet 

och utbildning som tjänsten kräver för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår på ett korrekt 

sätt. Den 1 januari 2011 blev det krav på utbildning av byggarbetsmiljösamordnare. 

2.1.6 Arbetsmiljöplan 
Innan ett projekt drar igång på en byggarbetsplats ska en arbetsmiljöplan vara framtagen. Det är 

byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering samt byggherren som ska upprätta 

arbetsmiljöplanen. Därefter är det upp till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet att 

se till att den sedan finns tillgänglig på byggarbetsplatsen under hela byggtiden samt utföra de 

anpassningar av planen som behövs13. Arbetsmiljöplanen ska innehålla följande: 

 De regler som ska följas på byggarbetsplatsen 

 Det ska vara beskrivet hur man ska organisera arbetsmiljöarbetet 

 De ska finnas en beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som måste vidtas under arbeten som 

medförs särskild risk för den som ska utföra arbetsmomentet. 

Det är även bra om det finns en dispositionsplan för arbetsplatsen (ADP-plan), i en ADP-plan planerar 

man in var arbetsbodar, verktygscontainrar och upplag för material ska vara på byggarbetsplatsen. 

Det är viktigt att man tänker igenom ADP-planen noga för att på bästa sätt minska tiden som 

arbetstagarna lägger på att täcka sträckorna mellan t ex byggobjektet och verktygscontainrarna, 

detta bidrar till en högre effektivitet på arbetsplatsen. Tranportvägarna ska placeras på ett sådant 

sätt att arbetstagarna så lite som möjligt tvingas att passera dessa, det minskar risken för att en 

olycka ska inträffa. 

                                                           
11

 Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen 7 § 
12

 AFS 1999:3 4§ 
13

 Hemsida för Arbetsmiljöverket, Sverige. http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/ 2012-02-29 

http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/
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2.2 Förutsättningar för arbetsmiljö 
Ansvaret för arbetsmiljön på en byggarbetsplats utgår alltid från byggherren. Byggherren kan i sin tur 

anlita olika kunskaper för att utföra olika arbetsmoment. Han anlitar t ex en arkitekt för att rita 

huset, och då är arkitekten skyldig att följa den lagstiftning som finns. Han får inte rita in saker och 

ting som innebär en arbetsmiljörisk, om han inte samtidigt talar om hur det ska utföras på ett säkert 

sätt. Om byggherren exempelvis anlitar en general- eller totalentreprenör som sköter hela 

byggprocessen, så kan ansvaret för arbetsmiljö läggas över på entreprenören via en skriftlig 

överenskommelse. Entreprenören ansvarar då fullt ut för att arbetsmiljön sköts på ett bra sätt.  

Den som ansvarar för arbetsmiljön på ett projekt ska redan i projekteringen beakta 

arbetsmiljöfrågorna. Det görs ofta i de stora investeringarna, men det sköts mindre bra på de mindre 

projekten.  En stor anledning till att det inträffar så mycket olyckor inom byggbranschen skriver man i 

ett europadirektiv beror på dålig planering i projekteringsstadiet. Mer än hälften av alla olyckor på 

byggarbetsplatser i Europa beror på dålig planering14.  

För att hela arbetsmiljösystemet ska fungera så är det viktigt att var och en bidrar med sitt. Det går 

inte att bara låta ansvaret vila enbart på byggherren. Byggherren kan vara en privatperson som inte 

har några större kunskaper inom ämnet. Då är det svårt att kräva av honom att arbetsmiljöarbetet 

ska skötas på ett korrekt sätt. Men vi kan kräva det av arkitekten, konstruktören, entreprenören, 

leverantören osv. Var och en av dessa aktörer ansvarar för deras egna arbetsuppgifter. Hela grunden 

för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen (och för övrigt alla andra arbetsplatser också) är 

samverkan. Utan samverkan fungerar det inte oavsett hur duktiga var och en än är, platschef, 

skyddsombud, arbetstagare, arbetsledare etc. Man måste samverka, det är hela grunden för 

arbetet15.  

På stora arbetsställen finns det folk som är specialister inom arbetsmiljö Men tittar man på en 

mindre arbetsplats, där fungerar det inte att ha en särskild arbetare till varje uppgift som bara kan 

just den delen. Då hamnar ansvaret så småningom hos en enskild person, oftast en platschef. 

Platschefen kan inte vara expert inom alla ämnen men han ska veta hur man ska gå tillväga för att 

lösa de problem som uppstår på arbetsplatsen. På företagsnivå måste vi alltså ha ett system för det. 

Vad gör man då för att komma ihåg? Jo man gör checklistor t ex, så att den här ensamma platschefen 

vet vad han ska göra när han kommer ut på arbetsplatsen. Det är det som heter systematiskt 

arbetsmiljöarbete16. 

  

                                                           
14

 Hemsida för Europeiska arbetsmiljöbyrån, Sverige. http://osha.europa.eu/sv/press/press-
releases/041027_Construction_report 2012-02-29 
15

 Hemsida för Arbetsmiljöverket, Sverige http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/ 2012-02-06 
16

 Hemsida för Arbetsmiljöupplysningen, Sverige. 
http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Amnen/Systematiskt-arbetsmiljoarbete/ 2012-02-06 

http://osha.europa.eu/sv/press/press-releases/041027_Construction_report
http://osha.europa.eu/sv/press/press-releases/041027_Construction_report
http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/
http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Amnen/Systematiskt-arbetsmiljoarbete/
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2.3 En investering värd pengarna 
Uppfattningen är nog ofta att god arbetsmiljö och säkerhet bara är omständigt och kostar pengar, 

men så behöver det inte vara. God arbetsmiljö kräver säkerligen en viss form av investering men för 

att få en lönsam sådan så måste det göras någon form av satsning. Om arbetsgivarna gör den 

satsningen så kan de få tillbaka det mångfalt. För något av det som är allra dyrast för en arbetsgivare, 

det är när någon skadas eller blir sjuk på arbetsplatsen. När du är sjuk så presterar du inget mervärde 

och det innebär att du som arbetstagare utgör kostnader för arbetsgivaren. Man måste hämta in en 

annan arbetare som ersättare som kostar lika mycket som dig som är hemma, så det blir dubbla 

lönekostnader för en mans arbete17.  

”Om sjukfrånvaro är det dyraste så måste ju varje arbetsgivare tänka såhär; jag måste vara beredd 

att satsa ganska mycket för att vi inte ska bli sjuka, för det kostar jättemycket. Om vi då tycker att det 

är allt för mycket brister i arbetsmiljön i byggbranschen, vilket det är enligt mig. Det beror på stor del 

på okunskap. Man tror att det bara innebär en kostnad (med arbetsmiljö), men det gör inte det. Det 

är ganska lätt att belägga. Om man driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, så kan man se detta. 

Att se strukturerna och vad det innebär. Vad det innebär för kostnader, och att om man vidtar 

åtgärdat så har man igen de pengarna sen.” Regional Skyddsombud på fackförbundet Byggnads 

I stora företag finns det en större medvetenhet om arbetsmiljö. Varje arbetsplats fungerar som ett 

litet företag men det är det systematiska arbetsmiljöarbetet som finns högre upp i organisationen i 

ett större företag, som stödjer platschefen, som gör förutsättningarna bättre för stora företag. Det 

finns i större utsträckning en organisation inom företaget som ställer krav på platschefen att ta 

hänsyn till arbetsmiljöfrågor.  

Varje företag ska ha en arbetsmiljöpolicy. Men dokumentationskravet kommer vid 10 anställda. Det 

är dock inget som hindrar att det dokumenteras tidigare än så. Med bättre dokumentation så blir det 

enklare för beställaren att värdera anbudsansökarnas arbetsmiljöpolicy.  Något som Sveriges 

Byggindustrier utvecklar: 

”Att man från beställarhåll blir tydligare tror jag är viktigt. Det får inte vara så att när konkurrensen 

blir hård om jobben, att man prutar priset med arbetsmiljön. Det finns en viss risk för det. Man tar 

inte rätt utrustning med sig. Det existerar absolut inom den svarta sektorn att man tummar på 

säkerheten för att pressa priset. Där ser man fortfarande jobb på privata villor utan ställningar när 

man t ex byter tak. Man prutar bort det för att kapa priset.”  

Kunden som privat beställare bortser säkerligen från det, han är förmodligen bara glad över att 

behöva betala mindre. De seriösa aktörerna prutar inte bort skyddsutrustning, aldrig någonsin. Men 

det gör andra och då blir det en konkurrensnackdel för dem som kan göra att dem inte får jobben.  

2.4 ID06 
ID06 är en branschöverenskommen id-bricka. Det är inte ett kollektivavtalskrav men det är en stark 

rekommendation att bära den. Drygt 200 000 av 300 000 de som är verksamma inom byggbranschen 

bär brickor. Alla byggelever har exempelvis en sådan18.  

                                                           
17

 Sundström S, Svensson T, Jonsson J.(2007) Arbetsmiljö för byggare, Liber, Sverige. 
18

 Hemsida för ID06, Sverige. http://www.id06.se/om_id06 2012-04-15 

http://www.id06.se/om_id06
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”I och med införandet av ID06 har byggbranschen tagit ett stort steg framåt i kampen mot den 

ekonomiska brottsligheten. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och 

närvaroredovisning försvåras det för obehöriga att vistas på  byggarbetsplatsen.”  

 

Den som inte har en bricka synlig ska kunna utvisas från en byggarbetsplats och i förlängningen också 

bli bötfälld. Det är många obehöriga som springer runt på byggarbetsplatser, dessa kan utgöra en 

fara för sig själva och andra. Brickorna är ett sätt att synliggöra det vita arbetet, precis som 

närvaroregistrering. Har du en sådan så vet du vilka som befinner sig på arbetsplatsen om det t.ex. 

skulle uppstå en brand.  

”Syftet

 

med ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro redovisning är 

framförallt att förhindra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda 

konkurrensen.” 

2.5 Arbetsgivarens ansvar 
I ett företag är det arbetsgivaren som bär ansvar för arbetstagarnas säkerhet. I ett stort företag kan 

det vara för omfattande för arbetsgivaren att ha koll på att lagarna efterföljs i hela verksamheten. 

Därför kan han överlåta delar av ansvaret till chefer under honom, och på så sätt kontrollera hela 

organisationen på ett mer övergripande sätt. Det är viktigt att ansvaret överlåts till personer med 

tillräcklig kunskap och ställning inom företaget. Ansvaret kan exempelvis aldrig överlåtas till en 

kollektivanställd. Det är även viktigt att arbetsgivaren uppmanar arbetstagarna att vara observanta 

vad det gäller att anmäla de risker som finns i arbetet. 

I arbetsgivarens uppgifter ingår bland annat att: 

 Planera, leda och kontrollera verksamheten 

 Utreda arbetsskador och olycksfall 

 Kontinuerligt undersöka risker i arbeten 

 Vidta åtgärder för att utradera dessa risker 

Om en olycka skulle vara framme och ämnet tas upp inför domstol måste ansvaret läggas på en fysisk 

person, i detta fall Vd:n. Arbetsgivaren/företaget är en juridisk person och kan aldrig bli 

ansvarsskyldig. Endast fysiska personer kan straffas men företaget kan däremot dömas till 

skadestånd19. 

2.6 Skyddsombud 
En god arbetsmiljö är något som både arbetsgivare och arbetstagare ska sträva efter att uppnå 

gemensamt. Skyddsombud är en representant för arbetstagarna som vanligen utses av den fackliga 

organisation som arbetsgivaren har avtal med eller av arbetstagarna själva. Skyddsombudet ska 

företräda sina medarbetare i frågor om arbetsmiljö och säkerhet och ska sträva efter att uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa och arbetsolyckor. I arbetsmiljölagen står 

det att: 

                                                           
19

 Sundström S, Svensson T, Jonsson J.(2007) Arbetsmiljö för byggare, Liber, Sverige. 
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AML kap 6. 1 § ”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsmiljöverksamhet.”  

AML kap 6. 2-7 § ”På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, skall bland 

arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud.”  

Vidare så säger AML att även på andra arbetsplatser skall skyddsombud utses om 

arbetsförhållandena påkallar det. Normalt utses skyddsombudet av den fackliga organisation som 

arbetstagarna har avtal med, och då normalt över en treårsperiod. Om det däremot inte finns något 

kollektivavtal kan arbetstagarna själva bestämma vem de vill utse till skyddsombud och sedan 

meddela detta till arbetsgivaren20.  

2.6.1 Skyddsombudens arbetsuppgifter 
Om flera skyddsombud utses skall ett av dem även utses till huvudskyddsombud, som får till uppgift 

att samordna skyddsombudens arbete. Ett skyddsombuds huvuduppgift är att företräda sina 

arbetskollegor i frågor om arbetsmiljö och säkerhet och han ska sträva efter att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö genom att arbeta för att förebygga ohälsa och arbetsolyckor21. 

Skyddsombudet är med och utreder de olycksfall och arbetsskador som sker ute på arbetsplatserna 

och har tre huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Bevaka arbetsmiljön 

 Informera om risker och åtgärder 

 Aktivera så att man får med sig hela organisationen 

Skyddsombudet är med och planerar med platschef/arbetsledare hur företagets arbetsmiljöarbete 

ska läggas upp, och vilka rutiner man ska ha.  I Sverige har ett skyddsombud genom lagen en bra 

möjlighet att påverka och förbättra arbetsmiljön. Genom arbetsmiljölagen har man rätt till att: 

 Begära krav om åtgärder av arbetsgivare 

Om skyddsombudet tycker att något inte står rätt till gällande arbetsmiljö är det till 

arbetsgivaren han vänder sig med åtgärdskrav. 

 

 Begära att arbetsmiljöverket ska agera 

Skulle skyddsombudet inte vara nöjd med svaret han får av arbetsgivaren kan han vända sig 

till arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets inspektörer utreder då frågan. 

 

 Stoppa ”farliga” arbeten  

Ett skyddsombud har rätt att avbryta ett arbete direkt om han anser att det uppfattas som 

risk för liv och hälsa. Det är sen upp till arbetsmiljöverkets inspektörer att utreda om stoppet 

var befogat.    

 

 Ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön  

 

                                                           
20

 Sundström S, Svensson T, Jonsson J.(2007) Arbetsmiljö för byggare, Liber, Sverige. 
21

 Hemsida för Prevent, Sverige. http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoarbete/Roller-i-
arbetsmiljoarbetet/Skyddsombud/?cmpe=adw-arbetsmiljoarbete-skyddsombud-v1 2012-02-29 

http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoarbete/Roller-i-arbetsmiljoarbetet/Skyddsombud/?cmpe=adw-arbetsmiljoarbete-skyddsombud-v1
http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoarbete/Roller-i-arbetsmiljoarbetet/Skyddsombud/?cmpe=adw-arbetsmiljoarbete-skyddsombud-v1
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 Få utbildning  

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivare och arbetstagare som gemensamt ansvarar för att 

skyddsombudet får tillräckligt med utbildning. 

 

 Delta vid planering av nya och ändrade lokaler 

 

Vad som bör förtydligas är dock att det är arbetsgivaren som har den fulla makten i företaget. Det 

räcker med vetskapen om att risken för att bli omplacerad finns om skyddsombudet är för påstridig 

för att det ska kännas som ett hot mot honom. Känner man sig hotad i sin anställning är det 

uppenbart att man inte sköter sina arbetsuppgifter på ett lika tillfredställande sätt. Det är därför 

viktigt att alla inom organisationen drar åt samma håll, att man samverkar, vad det gäller arbetsmiljö 

för att skyddsombudets roll ska fylla sin funktion22. 

Ett skyddsombud ska enbart fokusera på de saker som har med säkerheten på en byggarbetsplats att 

göra. Skyddsombudet ska inte ta hänsyn till ekonomin eller hur produktionen fortlöper, utan bara se 

till så att de övriga arbetarna har en säker arbetsplats. Men att bara se till det, det funkar inte. Då 

skulle skyddsombuden alltid kräva ett fast skyddsräcke för en ställning. Exempelvis ett arbete för att 

byta två takpannor på ett höghus; En timmes arbete och en ställning för tiotusentals kronor. Då 

kanske det hade varit bättre att använda personlig fallskyddsutrustning i detta fall då det inte är 

rimligt med ställning. Skyddsombudet kräver fast fallskydd i form av ställning – arbetsgivaren menar 

att det räcker med personlig fallskyddsutrustning. Så möts man där, det är rimligt. Då har man 

uppnått en god samverkan. 

2.6.2 Regionala skyddsombud 
Ett regionalt skyddsombud är anställd av det lokala fackförbundet, i det här fallet Byggnads, och är 

aktiv på de arbetsplatser där det inte finns någon som har blivit utsett till skyddsombud för den 

aktuella arbetsplatsen. Regionala skyddsombud finns främst på mindre arbetsplatser (arbetsplatser 

med mindre än 5 anställda) där det inte redan finns lokala skyddsombud. Ett regionalt skyddsombud 

kan tillsättas även om det redan finns ett lokalt skyddsombud på arbetsplatsen, men inte om det 

sedan tidigare finns en skyddskommitté23. 

Ett regionalt skyddsombuds främsta uppgift är att stödja arbetsmiljöarbetet på företag han blivit 

tillsatt. Hans huvuduppgifter är snarlika med vanliga skyddsombud men han ska även: 

 Stötta det lokala skyddsombudet (om sådant finns). 

 Medverka för att utse ett lokalt skyddsombud.  

 Hjälpa till med utbildning för lokala skyddsombud och arbetsledare. 

2.7 Skyddskommitté 
En skyddskommitté är en samrådsorganisation mellan representanter för arbetsgivaren och 

representanter för arbetstagarna. Ofta kan ett eller flera skyddsombud vara invalt i denna 

                                                           
22

 Regionalt Skyddsombud, Fackförbundet Byggnads 2012-03-07 
23

 Hemsida för Prevent, Sverige. http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Vem-gor-vad/Regionala-
skyddsombud 2012-02-29 

http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Vem-gor-vad/Regionala-skyddsombud
http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Vem-gor-vad/Regionala-skyddsombud
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organisation. Representanter för arbetstagarna utses vanligen av den fackliga organisation som man 

har samarbete med. Om inget sådant samarbete finns kan arbetstagarna själva utse sin representant. 

Arbetsmiljölagen säger att: 

AML kap 6. 8 § ”Vid ett arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det 

finnas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.”  

Även på mindre arbetsplatser ska en skyddskommitté tillsättas om arbetstagarna begär det. 

Skyddskommittén är till för att skapa en tillfredställande arbetsmiljö, fri från ohälsa och olycksfall. En 

skyddskommitté ska delta i diskussioner och planering om arbetsmiljöfrågor och följa upp hur det 

fungerar på arbetsplatsen. 
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3 Intervjuer 

I detta avsnitt har vi sammanställt de intervjuer som utförts för att kunna ge en överblick av vad de 

olika aktörerna inom byggbranschen tycker i samma frågor. De som är intervjuade är följande: 

 Regionalt Skyddsombud, Fackförbundet Byggnads (RS) 

 Ansvarig på Sveriges Byggindustrier (A) 

 Platschef, Tage & Söner Byggnads AB (PC) 

 Skyddsombud, Tage & Söner Byggnads AB (S) 

3.1 Arbetsmiljö i allmänhet 
Regionalt Skyddsombud 

RS tycker att arbetsmiljön i allmänhet är för dålig i dagsläget. Han syftar på att om vi har en arbetare 

som dör varje månad i snitt så hjälper det inte att vi gör internationella jämförelser (där Sverige ligger 

i topp). RS konstaterar att det dem ser (regionalt skyddsombud på facket byggnads) ute på 

arbetsplatserna är att nivån på säkerheten är på tok för dålig. 

Den som låter utföra ett byggprojekt ska redan i projekteringen beakta arbetsmiljöfrågorna så fort 

det finns en risk. RS menar att detta görs i stora investeringar men att det sköts mindre bra på 

mindre projekt.  

Vidare så tycker RS att ett stort problem är att skyddsombuden inte gör det de ska, dvs att bedriva 

ett organiserat arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetsgivaren. RS menar att skyddsombudet inte 

har stöd från sina arbetskamrater och arbetsgivaren i alla lägen och att om det uppstår en konflikt så 

kan skyddsombudet hamna i onåd hos arbetsgivaren. Känner skyddsombudet inte sig uppskattad i 

sitt arbete eller hotad i sin anställning så är det svårare att ställa krav på förbättringar. 

Sveriges Byggindustrier 

A menar att det är en positiv utveckling i det stora hela när det gäller både allvarliga olyckor och 

dödsfall. Utbildningsnivån, kunnandet och attityden framförallt hos yngre tycker A har förändrats 

mycket. A hänvisar till att sådana saker som supande på byggarbetsplatser som förekom så sent som 

på 90-talet är helt otänkbart i dagsläget. Samtidigt som att det går åt rätt håll så tycker A att en 

dödsolycka i snitt per månad visar på att säkerheten måste utvecklas ytterligare och det omedelbart. 

 

A menar att på det stora hela så är det många som försöker följa regler och föreskrifter men att de 

inte har resurserna att klara av det på små och medelstora företag. A pekar på att det brister i just 

resurser och kunnande. Ta t ex det här med arbetsmiljöplaner och föranmälan, det ska finnas utifrån 

vissa villkor. Det finns kanske men det blir ofta en pappersprodukt, en hyllvärmare menar A. Den ska 

finnas tillgänglig. Alla som vistas på arbetsplatsen ska ha kännedom om den. Arbetsmiljöplanen ska 

vara anpassad till arbetsplatsen och den ska anpassas löpande, vilket A inte tycker att den gör i rätt 

utsträckning. Det blir istället ofta samma arbetsmiljöplan som följer med genom hela projektet utan 

att uppdateras. 

A påpekar även att det ska finnas en riskbedömning i projekteringsstadiet och innan ett moment 

utförs. A yttrycker att han tror att ”man lever mycket på sunt förnuft” hos många små och 
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medelstora företag. Man gör så gott man kan och man vill ju givetvis inte att medarbetarna ska råka 

illa ut. 

Platschef 

PC tycker att säkerheten i dagsläget på byggarbetsplatser är bra men att det kan brista ibland när det 

går för fort framåt. Då är det upp till PC att påpeka det för byggnadsarbetarna så att de är medvetna 

om att skyddsutrustning även följer med in i nästa arbetsmoment. Det finns dock en del brister, t ex 

då material tas in på en ställning och man glömmer att sätta tillbaka skyddsräcket så kanske olyckan 

är framme, enligt PC. 

PC tror även att det slarvas oftare på mindre företag i förhållande till större företag gällande 

säkerheten på arbetsplatsen. Säkerhet är något som kostar pengar och det kanske därför prioriters 

bort trots att de mindre företagen har de kunskaper som krävs för att utföra ett säkert byggprojekt. 

PC tycker att byggnadsarbetarna har god kunskap om de säkerhetsföreskrifter som finns. Ibland 

behöver PC göra byggnadsarbetarna uppmärksamma på att de måste använda den skyddsutrustning 

som finns tillgänglig trots att de kan tycka att den är besvärlig och kan hindra dem i deras arbete. 

Att använda eller inte använda skyddsutrustning kan även ha med åldern att göra då de som har lång 

erfarenhet inte känner sig bekväma att bära den (t ex hjälm) trots att det krävs enligt PC.  

Skyddsombud 

S tycker att säkerheten generellt är bra men att den kunde ha varit mycket bättre. Det är framförallt 

tidspressen som gör att säkerheten ibland kommer i andra hand, det är helt fel enligt S. Säkerheten 

ska alltid komma i första hand men då byggprojekten ofta ska bli färdiga inom tidsplanen kan det 

hända att man ibland ”tummar” på säkerheten. 

S menar på att byggnadsarbetarna ofta har den kunskap som krävs gällande de säkerhetsföreskrifter 

som finns men pekar samtidigt på att man aldrig kan kunna allt då det hela tiden tillkommer nya 

saker. Därför hade en årlig utbildning gällande de nya föreskrifter och lagar som tillkommit varit till 

stor nytta. 

Enligt S så ska hjälm användas så fort det förekommer hängande last på arbetsplatsen men att det 

kanske inte är nödvändigt med hjälm om man t ex är inomhus och ska montera en gardinstång, det 

handlar om sunt förnuft. Det här med hjälm kan upplevas som obehagligt bland de som arbetat länge 

inom byggindustrin och inte använt det tidigare, då det kan skava och ge huvudvärk. S har själv 

upplevt det men säger att man vänjer sig vid att bära hjälm. 

3.2Åtgärder för en bättre arbetsmiljö 
Regionalt Skyddsombud 
RS menar att hela grunden för arbetsmiljöarbetet är samverkan mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Han hävdar även att för att arbetsmiljöarbetet ska fungera så behövs en 

tillsyningsmyndighet värd namnet. RS menar att om arbetsmiljölagstiftningen (gällande samverkan 

mellan arbetsgivare och arbetstagare) ska fungera som den är tänkt så är förutsättningarna att det 

finns en stark arbetsgivare och en stark arbetstagarorganisation (ex byggnads). Det finns, men den är 

inte representerad överallt. Då menar RS att det behövs en stark tillsyningsmyndighet 

(arbetsmiljöverket) som utför inspektioner på byggarbetsplatser. Men istället för att stötta en sådan 
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organisation så har staten istället dragit ner på bidraget från staten, vilket RS ställer sig kritisk till. RS 

påstår att det finns färre inspektörer, och dem gör färre inspektioner. 

Sveriges Byggindustrier 

A tror att ledarskapet i många fall inte är tillräckligt tydligt, att man inte sätter upp ordningsreglerna. 

På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. På deras arbetsplats borde det 

redan vid anställningstillfället klargöras vad som gäller menar A.  

”Om du inte har skyddsutrustning på dig så beordrar jag dig att ta på dig den. Gör du inte det får du 

gå hem och då är det löneavdrag som gäller. Så skulle man i sådana fall hantera det.”  

Vidare så påpekar A att det är Skanska som drar det här, de vet att det är attityder som behöver 

förändras. A menar att attitydfrågan säkerligen är mycket åldersrelaterad. ”Varför ska jag börja 

använda skydd nu när jag klarat mig så länge utan?” I alla situationer ska man tänka arbetsmiljö, det 

ska vara naturligt att fundera på det.  

A tycker även att man borde värdera arbetsmiljön högre när man värderar anbud. Att den som har 

ett gott arbetsmiljökunnande får högre poäng, dvs större sannolikhet att få jobbet. A anser att om 

man redan från beställarhåll ställer de kraven finns större förutsättningar för en bättre arbetsmiljö i 

stort. Det får inte vara så att när konkurrensen blir hård om jobben, att man prutar priset med 

arbetsmiljön. Det finns en viss risk för det menar A.  

”Det är absolut så inom den svarta sektorn (den oseriösa delen av sektorn) som vi vill ha bort. Där ser 

man fortfarande jobb på privata villor utan ställningar när man t ex byter tak. Man prutar bort det för 

att kapa priset. Kunden som privat beställare struntar i det, de är glada att behöva betala mindre. De 

seriösa aktörerna prutar ju inte bort skyddsutrustning, aldrig någonsin. Men det gör andra och då blir 

det en konkurrensnackdel för de som kan göra att de inte får jobben.” 

Platschef 

För att få till en säkrare arbetsplats och därmed en bättre arbetsmiljö tycker PC att det är viktigt med 

skyddsronder. Dessa ska utföras regelbundet och tillsammans med de skyddsombud som är 

verksamma på arbetsplatsen för att se om det brister någonstans. 

Förslaget som vi kom fram med att man tar fem minuter innan man går hem varje dag och städar 

upp det man själv använt och stökat ner anser PC hade varit en åtgärd för att få en renare arbetsplats 

och samtidigt eliminera risker så som att folk trampar snett eller snubblar på saker som ligger spridda 

på marken. 

Skyddsombud 

S föreslår längre byggtider för att få till en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats. Längre 

byggtider medför att de som arbetar hela tiden kan sätta säkerheten i första hand då de har längre 

tid på sig i varje arbetsmoment och då slipper stressa fram och då kanske glömma den 

säkerhetsutrustning som krävs. 

3.3 Fallolyckor – bakomliggande orsaker 
Regionalt Skyddsombud 

RS menar att det ofta brister i projekteringen. Så fort det innebär en risk så ska var och en inom sitt 
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område (projektör, arkitekt, konstruktör, arbetsgivare osv) beskriva hur man förebygger den risken. 

RS menar att det ofta brister i detta skede och att det senare blir ett överraskningsmoment när det 

dyker upp ute på arbetsplatsen. 

RS nämner även att det ofta handlar om en vanesak för de som arbetar, t ex att man tappar rädslan 

för höjder om man ofta arbetar på hög höjd. Man ser inte risken då man arbetat med samma sak 

väldigt lång tid och det har aldrig inträffat någon olycka tidigare, därför blir man mer ouppmärksam 

på eventuella faror. Just därför menar RS att det är så viktigt att arbetsmiljön ändå fungerar, trots att 

arbetaren kanske inte ser risken. 

”Vi människor gör misstag ibland, det gör alla. Vi snubblar, vi är inte alltid helt uppmärksamma och 

då är olyckan framme. Därför ska du kunna göra dessa misstag, du ska kunna ramla men det ska ändå 

vara något som tar emot dig. Även där det finns ställningar så saknas det för ofta fallskydd. Man 

försöker bara bygga ställningen så att den håller, alltså en arbetsplattform, men man glömmer bort 

fallskydd.”  

Sveriges Byggindustrier 

A menar att konsekvensen väldigt tydlig för fallolyckor. Man ska ju rapportera olyckor och tillbud, det 

går inte att kringgå fallolyckor eftersom det ofta blir allvarliga skador. Många andra olyckor kanske 

faller bort från statistiken och även allvarliga tillbud som skulle kunnat bli en allvarlig olycka.  

A tror att slarv är en stor faktor till att det inträffar så mycket fallolyckor. Det är fortfarande väldigt 

många som inte använder den skyddsutrustning man föreskriver menar han. Även en dåligt planerad 

och stökig arbetsplats menar A är något som påverkar olycksstatistiken negativt. 

A påpekar vidare att felaktigt byggda eller bristfälliga ställningar är en stor faktor till att det inträffar 

så pass många fallolyckor. 

Platschef 

Jämför man en byggarbetsplats med industri så utsätts man för betydligt större risker på en 

byggarbetsplats t ex håligheter mellan ställningar enligt PC. Ibland används stege istället för ställning 

när ett arbetsmoment ska utföras, trots att en ställning hade varit betydligt bättre sett ur ett 

säkerhetsperspektiv. Att det är på det viset menar PC beror på dels tidspress men även slarv från 

individen. Man känner helt enkelt att man inte har tid att bygga en ställning då tidsplanen måste 

följas. 

Skyddsombud 

S anser att många byggnadsarbetare tänker ”Jag ska bara..” då de ska utföra ett mindre 

arbetsmoment, de anser då inte att de behöver använda någon skyddsutrustning men plötsligt så är 

olyckan framme. 

Det är säkrare att arbeta från en ställning än en stege, men ibland arbetar man trots det från en 

stege då det är går fortare jämfört med att först bygga upp en ställning enligt S. 

S pekar även på att det i många fall kan bero på att den som utför samma uppgift dag ut och dag in 

till slut omedvetet bortser från de risker som finns och på grund av detta bortser att använda den 

skyddsutrustning som krävs då det inte inträffat någon olycka tidigare. 
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3.4 Fallolyckor – förebyggande åtgärder 
Regionalt Skyddsombud  
RS hävdar att en åtgärd för att förebygga fallolyckor är att höja kompetensen på arbetsgivarsidan. 

Eftersom det är arbetsgivaren som bär ansvaret så måste han höja kompetensen på sig själv 

betydligt, menar RS. Ett sett att komma dithän är att ge parterna och skyddsombuden bättre status. 

Bättre status kan ge mer befogenheter.  

RS menar även att vi måste inse att marknaden själv inte kommer att lösa problemen med 

arbetsmiljön. RS anser att högre dokumentation för arbetsmiljön inom företagen skulle göra det 

lättare för beställare att värdera arbetsmiljön i anbud, något som han anser falla bort en aning i 

dagsläget, dvs beställaren ska ha med arbetsmiljön som ett av kriterierna vid anbudsprövningen. 

”Man förutsätter i resonemanget idag att om du köper en tjänst så tittar du på hur väl fungerande 

arbetsmiljöarbetet är i det företaget. Vet du då att det är dåligt så väljer du bort det, men så fungerar 

det inte. Det finns andra kriterier, framförallt priset som man går efter. Där måste man tvinga dem till 

att tittar på arbetsmiljö också, med högre dokumentation. Vi måste ha någon som bevakar det här 

och ställer krav för det kommer inte ske någonting per automatik. Det finns en lagstiftning men vad 

gör det om den inte efterföljs? Det måste komma från regeringen (exempelvis bidrag till 

arbetsmiljöverket).”  

Sveriges Byggindustrier 

Ett sätt att kunna eliminera snubbelrisken tycker A skulle kunna vara att ta 5 minuter innan man 

börjar och innan man går hem för dagen att röja över byggarbetsplatsen så att det är rent och snyggt. 

Det är ju inte så vanligt att man snubblar på ett rent städat golv menar A. Städning kan man nog 

aldrig få för mycket av, det måste ske löpande menar A.  

Det skulle inte behöva gå så fel om det är behörig personal på byggställningar, med utbildning. A 

påstår att om man bygger ställningarna på rätt sätt borde det vara väldigt mycket färre olyckor. Han 

menar att ställningsbyggarna borde få en högre status.  

”Ställningsbyggarna är lite pessimistiska till utbildningskravet för att få bygga ställningar. De menar 

att utbildningsnivån har blivit sämre. Istället för att bli ställningsbyggare och göra dina timmar så att 

få ut yrkesbeviset osv så kan du gå den här allmänna utbildningen på några dagar och sen får du 

bygga ställning. De menar på att man har sänkt tröskeln för att ha rätt att bygga ställning.” 

Även att man noggrant värderar de risker som finns i arbetet och i ett tidigt stadie planerar 

arbetsmoment menar A skulle hjälpa att minska antalet olyckor. A säger samtidigt att han är 

övertygad om att det handlar mindre och mindre om att det inte finns utbildning och hjälpmedel, 

utan att det mer är en attitydförändring som måste till. 

Platschef 

För att förebygga att olyckor inträffar är det viktigt att den som är ansvarig, oftast då en platschef 

som bär det yttersta ansvaret för allt som sker på arbetsplatsen, ger byggnadsarbetarna rätt 

förutsättningar för att kunna utföra arbetsmomenten på ett säkert sätt enligt PC.  

PC anser även att det är mycket viktigt att man gör noggranna arbetsberedningarna innan de 

arbetsmoment utförs som kan utgöra risker för byggnadsarbetarna som ska utföra dem. I 

arbetsberedning går PC tillsammans med de som ska utföra momentet igenom vad som ska göras, 
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vem som gör vad och hur man ska gå tillväga. PC säger att säkerhet kostar pengar men att den alltid 

ska komma i första hand. 

Skyddsombud 

För att förhindra att fler fallolyckor inträffar anser S att man i så stor utsträckning som möjligt ska 

undvika att arbeta från stegar och bockar, istället ska man använda sig av rätt byggda ställningar med 

ordentliga skyddsräcken och fallskydd. 

S menar även på att säkerheten hela tiden utvecklas inom byggindustrin och att det ofta handlar om 

sunt förnuft för att förhindra att olyckor ska inträffa. Det är oerhört viktigt att alla på arbetsplatsen 

strävar efter att bygga så säkert som möjligt. 
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4 Fallölyckör 

4.1 Allmänt fallolyckor 
Då fallolyckor är en utav de vanligaste olyckstyperna på en byggarbetsplats gjorde Arbetsmiljöverket 

2009 en utredning av ett antal fallolyckor som inträffat under det året. Dessa rapporter utfördes med 

hjälp av djupstudier då man undersökte vilka de bakomliggande faktorerna till olyckorna. Den 

informationen användes sedan för att komma fram med åtgärder som kan förhindra att liknande 

olyckor inträffar i framtiden genom tillsyn och regler. Diagram 2 visar arbetsolyckor inom 

byggindustrin från 2010 och där går det utläsa att 22 % av de olyckor som inträffade var fallolyckor. 

4.2 Sammanställning av Arbetsmiljöverkets djupstudier 

4.2.1 Fallolycka Hudiksvall 
Den 11 juni 2009 inträffade det i Hudiksvall en fallolycka med dödlig utgång när en man höll på att 

riva ett tak på en industribyggnad. Taket bestod av asbestcementskivor och gamla sådana skivor har 

en bevisat låg bärighet. Istället för att använda liggstegar eller förankrade arbetsplatsformer under 

rivningen bestämde snickarna (UE) tillsammans med den ansvariga entreprenören, som själv 

medverkade på taket under rivningen, att de skulle gå på reglar och överlapp för att kunna ta sig runt 

på taket. De kommer även överens om att man ska använda den personliga skyddsutrustning som 

finns tillgänglig i form av livlina.  

Dödsolyckan inträffar då en av snickarna trampar igenom en av asbestcementskivorna och faller 6 

meter ner på betonggolvet. Vid olyckstillfället använde sig inte den drabbade av den personliga 

skyddsutrustningen, han hade tagit av sig den då den troligtvis hade hindrat han i hans arbete. Den 

Diagram 2. Arbetsolyckor 2010 
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drabbade hade ingen lång erfarenhet av liknande arbeten så han var troligtvis inte medveten om 

vilka risker som arbetet innebar24. 

4.2.2 Fallolycka Häradsbo 
Vid en nybyggnation av en transformatorstation inträffade en fallolycka under ett montage av 

vindskivorna på taket. Då olyckan inträffade var en av snickarna i färd med att montera en av 

vindskivorna när han plötsligt tappade balansen och ramlade över kanten på gaveln 5 meter ner på 

marken som bestod av hårt packad makadam. Den drabbade fick fraktur på båda handlederna samt 

skrapsår i ansiktet. 

Det saknades ställning på båda gavlarna då snickarna, som själva byggde ställningen, ansåg att det 

inte fanns någon risk att falla från gaveln. Snickarna reagerade inte heller på bristen av fallskydd på 

gavlarna då det enligt de själva var ovanligt. På arbetsplatsen var det flera brister utöver ställningen 

såsom ofullständig arbetsmiljöplan, otillräckliga riskanalyser och bristande kunskaper hos den som 

var ansvarig byggarbetsmiljösamordnare (brister i BAS P och BAS U). 

Om det funnit ställning på gavlarna samt om den personliga skyddsutrustningen hade använts hade 

olyckan kunnat förhindras helt, om inte annat så hade fallet blivit betydligt kortare och 

konsekvenserna betydligt lindrigare25.  

4.2.3 Fallolycka Sjöbo 
Då en 62 årig man skulle ta upp ett hål för en ljuslanterin på ett tak så var olyckan framme och 

mannen föll genom hålet 4-5 meter ned på ett betonggolv. Snickaren hade tagit sig upp på taket via 

en förankrad stege men vid själva arbetsplatsen användes det ingen skyddsutrustning. Snickaren 

sågade upp hålet med en tigersåg men materialet vill inte ramla ner, så då använde sig snickaren av 

sin fot för att trycka på materialet. I samband med att materialet släppte tappade snickaren balansen 

och ramlade ner på betonggolvet. 

Vid olyckstillfället användes inte den personliga skyddsutrustningen och inte heller den skylift eller 

rullställning som fanns tillgänglig på arbetsplatsen, förutom att den drabbade hade hjälm som dock 

var oknäppt. 

Det saknades även en tydlig, skriftlig, arbetsberedning om hur arbetet skulle utföras samt att det inte 

heller fanns någon riskanalys för arbeten som innebär risk från mer än 2 meter. Hade snickaren 

använt sig av de hjälpmedel som fanns tillgängliga hade han troligtvis undvikit olyckan26. 

4.2.4  Fallolycka Uddevalla 
Den drabbade montören skulle med hjälp av sin kollega montera aluminiumprofiler på en balkong 11 

meter upp i luften. Montören som var 63 år hade lång erfarenhet av liknande arbeten. De tog sig upp 

till balkongen med hjälp av en saxlift vars öppning var placerad mittför den vägg som var mellan två 

balkonger, mellan liftens korg och balkongen var det ett glapp på 50 cm. För att ta sig till över 

balkongen klättrade montören på korgens staket men då han skulle sätta ner foten på balkongen 

halkade han till och föll. Hans medarbetare fick tag i honom men han orkade inte hålla honom kvar, 

utan han föll handlöst ner på skyliftens stativ. Den drabbade avled av de skador han ådrog sig. 

                                                           
24

 Rapport, djupstudie. Fallolycka vid rivning av tak i Hudiksvall, 2009. 
25

 Rapport, djupstudie. Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009. 
26

 Rapport, djupstudie. Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009. 
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Då olyckan inträffade användes inte den personliga skyddsutrustningen, den hade troligtvis räddat 

hans liv i det är fallet. Det är förbjudet att lämna korgen till skyliften då den är i upplyft läge enligt 

bruksanvisningen men detta följdes alltså inte27. 

4.2.5 Fallolycka Botkyrka 
En plåtslagare skulle med en lina hissa upp plåtar till taket. Nere på marken stod hans medarbetare 

som fäste plåtarna i linan. Då plåtslagaren skulle ta emot en av plåtarna ställde han sig på kanten av 

en trall, trallen vippade då över och slog till honom på hakan samtidigt som han föll ned på marken. 

Ställningen var till en början av projektet korrekt byggd men den hade ändrats under projektets gång 

för att underlätta fasadarbeten. Efter ändringarna hade ingen kontroll gjorts för att se till att 

ställningen var korrekt byggd. På det stället där plåtslagaren stod vid olyckstillfället saknades både 

fotlist och mellanledare på ställningen, om de hade varit där hade de eventuellt förhindrat att trallen 

vippat över. 

Plåtslagaren var en UE och hade inte lämnat in någon riskbedömning om arbeten som innebär risk 

för fall från mer än två meter28. 

  

                                                           
27

 Rapport, djupstudie. Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009. 
28

 Rapport, djupstudie. Fallolycka vid takläggning i Botkyrka, 2009. 
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5 Diskussiön 

Den information som kommit fram genom intervjuer och litteraturstudier kommer att utgöra 

grunden för de resultat som presenteras här i rapporten. Sett till statistiken från Arbetsmiljöverket så 

har antalet anmälda olyckor legat på en jämn nivå de senaste åren och det inträffar många allvarliga 

olyckor, speciellt fallolyckor, varje år. 

Under de senaste tio åren så har det inträffat 111 dödsolyckor på byggarbetsplatser runt om i 

Sverige, det är i snitt ett dödsfall i månanden, och 48 stycken av dessa är på grund av fall. Kontentan 

av detta är att det måste till mer djupstudier av de olyckor som inträffar för att komma fram med 

åtgärdsförslag för att förebygga att liknande olyckor inträffar igen genom att uppdatera de regler 

som finns samt genom regelbunden tillsyn där man kollar så att lagstiftningen efterföljs. 

5.1 Bakomliggande orsaker - fallolyckor 
Efter att ha granskat Arbetsmiljöverkets djupstudier angående fallolyckor samt våra intervjuer kan 

man se en genomgående röd tråd vad det gäller bakomliggande faktorer till fallolyckor och den allra 

vanligaste faktorn är att individen bortser från att använda den skyddsutrustning som oftast finns 

tillgänglig. 

5.1.1 Personlig skyddsutrustning saknas 
Den personliga skyddsutrustningen så som hjälm, varselkläder, skyddsglasögon samt handskar finns 

oftast tillgänglig och används nästan alltid. Men när det gäller arbeten på tak är det ofta att man 

bortser från att använda livlina/säkerhetssele trots att det är krav på detta då man arbetar på en höjd 

där avståndet ner till marken är mer än två meter och det inte finns någon byggställning eller 

skyddsräcke. Varför denna inte används kan bero på många faktorer så som bristande kunskap om 

vilka risker som finns samt att arbetstagaren tycker att den hindrar honom/henne i sitt 

arbetsmoment. 

Arbetstagarna har enligt de intervjuer vi tagit fram, tillräcklig kunskap angående de 

säkerhetsföreskrifter som finns men att de trots detta bortser från att använda dem.  Det är 

arbetsgivarens ansvar att se till så det som är på byggarbetsplatsen följer de föreskrifter som finns, 

om personen i fråga bortser från de föreskrifter som finns trots påtryckningar från arbetsgivaren så 

kan denne bli hemskickad. 

Det bortses ofta från att använda den skyddsutrusning som allt som oftast finns tillgänglig på 

arbetsplatsen. Detta kan bero på att arbetaren känner sig stressad av att hinna klart med ett 

arbetsmoment i tid och denne känner då att för att säkerställa ett arbetsmoment kommer det att ta 

för lång tid i förhållande till arbetsmomentet. Tidspress var en utav de orsaker som det intervjuade 

skyddsombudet speciellt pekade på, under tidspress så kan säkerheten komma i andra hand men så 

får det absolut inte vara.  

I vissa avseenden gällande att använda t ex hjälm kan åsikterna variera mellan åldrarna. De som har 

varit byggnadsarbetare under många år och har i början av sitt arbetsliv aldrig behövt eller varit 

tvungna att använda sig av t ex hjälm på arbetsplatsen. De kan då tycka att ”Varför ska jag behöva 

använda hjälm nu då jag inte gjort det innan på 20 år?”, medan de som kommer direkt från 
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skolbänken inte ser några som helst problem med att använda hjälm då det vet fördelarna med att 

använda den. 

5.1.2 Felaktigt byggda ställningar 
Det är viktigt att de som bygger ställning har den kunskap som krävs, har inte personen i fråga det så 

utsätts både personen själv och hans medarbetare för faror. En ställning ska verka som både en 

arbetsplatsform och som ett fallskydd för den som vistas på den, men det sker att den bara verkar 

som arbetsplatsform och då innebär det en fara för den som arbetar där. 

Där det oftast brister på ställningar är i förankringen av ställningen, ej kompletta skyddsräcken, 

avsaknad av fotlist, otillräcklig diagonalstagning etc. 

5.1.3 Otillräcklig riskanalys 
Det är av stor vikt att den som är byggarbetsmiljösamordnare för ett projekt får in riskanalyser från 

samtliga underentreprenören som ska vistas och utföra arbeten på den berörda arbetsplatsen. 

Riskanalysernas syfte identifiera de risker som arbetarna kan utsättas för under arbetets gång, 

riskbedömningen ska därefter ligga till underlag för de åtgärder som eventuellt kan behöva vidtas för 

att minska riskerna för att olyckor ska inträffa.  

5.1.4 Bristande kunskap hos byggarbetsmiljösamordnare 
Den som är ansvarig byggarbetsmiljösamordnare (BAS) på en byggarbetsplats måste vara utbildad, 

ha tillräcklig kompetens samt erfarenhet. Finns det brister hos den som är ansvarig för arbetsmiljön 

så kommer det även brista i kunskapen hos arbetarna då de ska få ledningen i arbetsmiljöfrågor från 

den som är ansvarig BAS.  

För att få en bra diskussion på arbetsplatsen är det viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är 

insatta i de frågor som berör arbetsmiljön. Ute på arbetsplatsen är det oftast en platschef som är 

ansvarig och denne måste ha rätt utbildning och kompetens för att kunna bedriva en säker 

arbetsplats. Platschefen ska få ledning från sina chefer och sedan ska han förmedla det till arbetarna 

så att de är medvetna om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för det aktuella projektet. 

Visar de som är högst upp i hierarkin i ett företag att de har rätt attityd gällande säkerhet på 

arbetsplatsen så kommer det i sin tur att smitta av sig på de som är ute på arbetsplatsen. De känner 

då att de måste följa det goda exemplet som ledningen ger vilket kommer leda till en säkrare 

arbetsplats. Arbetsgivaren måste alltså ge arbetstagarna de ”verktyg” som varje unikt projekt kräver, 

för att de ska kunna bidra till en säker arbetsmiljö samt att de är medvetna om vilka risker som kan 

uppstå. 

5.1.5 Vanesak 
De som arbetar på hög höjd dagligen och har gjort så under en längre tid blir efter ett tag vana vid 

det. Det kan då leda till att de bortser från de risker som finns då det inte inträffat någon olycka 

tidigare under liknande arbetsförhållanden. Det kan räcka med ett ögonblick av okoncentration för 

personen i fråga så är olyckan framme. 

Det är som när du kör bil eller cyklar till jobbet samma sträcka varje dag. Till slut så tittar du inte lika 

noggrant åt höger i den där korsningen som det aldrig brukar komma några bilar. Och hur ska man 

komma åt det, genom att man reflekterar över vad man gör? En del säger att man väl inte behöver 
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någon utbildning för det här. Det gör man visst, man behöver både utbildning och praktik. För har du 

ingen utbildning så vet du inte varför du gör det du gör. Du har bara lärt dig att utföra ett moment 

men du tänker inte på vilka konsekvenser som kan uppstå. 

5.1.6 Olämpligt beteende 
Det kan även vara så att arbetstagare hoppar över den skyddsutrustning som behövs för att kunna 

utföra arbetet säkert, då det kommer att ta för lång tid i förhållande till arbetsuppgiftens storlek. 

Arbetstagaren tänker ”Jag ska bara..” så är olyckan framme. 

T ex. Ett par takpannor ska bytas på ett tak och arbetsgivaren tilldelar en arbetstagare uppgiften 

samt påpekar att han måste använda sig av den tillgängliga skyddsutrustningen. Arbetstagaren 

tycker att det kommer att för lång tid att ordna med säkerhetsutrustningen och bestämmer sig för att 

utföra uppgiften utan den. Under utförandet så är olyckan sedan framme. 

5.2 Mer utbildning 
Att det är en attitydfråga angående att bära t ex hjälm är även något både branschorganisationerna 

och de som är verksamma dagligen ute på byggarbetsplatsen nämner. Det är inte lätt att ändra 

attityder, men ett första steg måste vara att inse vilka fördelar en hjälm innebär om något skulle 

inträffa. 

Även fast de har den kunskap som krävs är arbetstagarna inte främmande för mer utbildning då det 

hela tiden kommer nya föreskrifter. Skyddsombudet säger att man aldrig blir fullärd och att mer 

utbildning får en att tänka mer på säkerheten ute på arbetsplatsen. 

Utbildning är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagen säger att skyddsombudet ska ha den 

utbildning som krävs för att han ska kunna fullgöra sitt uppdrag. För att ett skyddsombud ska kunna 

vara användbart och till någon större nytta krävs det mer utbildning än vad många idag får. Men där 

det behövs som mest där är också motståndet som störst, dvs på mindre företag. Det förutsätter att 

en arbetare ska vara iväg under en viss tid och då prioriteras högst sannolikt något annat.  

5.3 Renare arbetsplatser 
Enligt de uppgifter vi fått fram är det ofta mycket material och verktyg som är liggandes på 

marken/golven på en byggarbetsplats. De aktörer som finns på plats vill bli klara med sina 

arbetsuppgifter så fort som möjligt och missar därför ofta att städa upp runt omkring sig efter 

avslutat arbetsmoment. För att undvika att folk snavar och faller över det som ligger på 

marken/golven tycker vi att samtliga aktörer ska ta fem minuter varje dag innan de går hem för 

dagen och städa upp det som det material som ligger på marken/golven. Detta skulle medföra en 

renare och tryggare arbetsmiljö för alla inblandade. 
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6 Slutsatser 

För att uppnå en säkrare arbetsmiljö och på så sätt minska antalet fallolyckor krävs det att det vidtas 

åtgärder från både arbetstagare, arbetsgivare och branschorganisationer. 

En del arbetsgivare är av den åsikten att de pengar de betalar för att uppnå en säker arbetsplats bara 

blir en utgift sett på kort sikt. Men ser man det ur ett större perspektiv så kommer en bättre 

arbetsmiljö bidra till mindre skadefrånvaro vilket i sin tur kommer leda till en höjd effektivitet på 

arbetsplatsen. 

Om man under någon dag årligen sätter sig ner med arbetsgivaren och går igenom vilka lagar och 

föreskrifter det är som är som är aktuella tror vi att arbetstagarna kommer att reflektera över det ute 

på arbetsplatsen i betydligt högre utsträckning än vad man hade gjort utan utbildning. 

I vårt resultat kom vi fram till att det i stor del handlar om en attitydfråga och en inställning till 

säkerhet som måste ändras.  

 

Det är viktigt att redan i projekteringsstadiet beakta de risker som finns så är förutsättningarna stora 

för att uppnå en bättre säkerhet ute på arbetsplatserna. Så fort det finns en risk så ska man ha gjort 

en riskanalys där man talar om hur man ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta är något 

som måste komma från arbetsgivarhåll. Visar man högst upp i organisationen att man bryr sig om 

arbetsmiljöfrågor så smittar det högst sannolikt av sig på arbetarna med. Det är viktigt att alla inom 

företaget strävar åt samma håll, att man uppnår en bra samverkan mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. 

 

Vår övertygelse är även att en renare och bättre städat arbetsplats medför mindre olyckor. Det är 

betydligt mindre risk att snubbla över en städad arbetsyta. Därför borde kontinuerlig städning vara i 

företagets och arbetarnas intresse. Detta är en relativt enkel åtgärd som inte bara skulle höja 

säkerheten utan högst sannolikt även bidra till en mer organiserad arbetsplats. 

 

Vi är av den uppfattningen att en ökad tillsyn från arbetsmiljöverket skulle vara en god idé. Detta, 

tror vi, skulle medföra att företag är lite mer ”på tårna” när det gäller att sköta säkerheten på 

arbetsplatserna på ett bra sätt. Vet man att det slumpmässigt kan ske en kontroll på arbetsplatsen så 

tror vi att man tänker en gång extra innan man bryter mot en regel eller föreskrift. 

Vi har även kommit fram till att en ökad tillsyn från myndigheterna skulle kunna öka säkerheten 

indirekt på byggarbetsplatserna då företagen skulle prioritera säkerheten mera då en inspektion 

aldrig är långt borta. Men för att det ska bli möjligt med mer tillsyn av byggarbetsplatser krävs det 

beslut och bidrag från högre myndigheter så som regeringen och riksdagen. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor Tage & Söner 
 

1. Vad har du för ansvar som platschef för säkerheten på byggarbetsplatsen? 

2. Vad kan göras i planerings/projektteringsskedet för att få en säkrare arbetsmiljö? 

3. Kan arbetsmiljöplanen utvecklas ytterligare för att få en säkrare arbetsplats?  

4. Vem/vilka utser skyddsombuden?  

5. Vad har skyddsombuden för funktion? 

6. Vilka kriterier måste man uppfylla för att bli skyddsombud? 

7. Vilka rättigheter/skyldigheter har man som skyddsombud? 

8. Hur upplever du säkerheten på byggarbetsplatsen idag? 

9. Har säkerheten förbättrats/försämrats under de senaste åren? 

10. Hur tror du säkerheten kommer att se ut i framtiden? 

11. Vilka faktorer bidrar till en god arbetsmiljö? 

12. Vilka är det bakomliggande faktorerna till fallolyckor? 

13. Varför dominerar fallolyckor i olycksstatistiken? 

14. I vilka situationer inträffar fallolyckor oftast? 

15. Vad kan ni som företag göra för att få en säkrare arbetsplats? 

16. Har individen tillräckligt med kunskap om de säkerhetsföreskrifter som finns? 

17. Vad kan göras för att göra individen mer uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna? 

18. Varför slarvas det med den skyddsutrustning som finns? Vilka är de bakomliggande 

faktorerna? 

  



 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor Fackförbundet Byggnads 
 

1. Hur länge har du jobbat inom byggbranschen? 

2. Hur länge har du jobbat som regionalt skyddsombud? 

3. Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag? 

4. Hur upplever du säkerheten på byggarbetsplatser över lag? 

5. Vilka faktorer bidrar till en säker och trivsam arbetsmiljö? 

6. Upplever du att arbetstagarna i regel har tillräckligt med kunskap om regler och 

säkerhetsföreskrifter? 

7. Om inte, hur kan man arbeta för att göra dem mer insatta? 

8. Vad säger din erfarenhet om inställningen bland arbetare att vilja följa de regler och 

föreskrifter som finns? (Slarvas det?) 

9. Vem/vilka bär ansvaret för en säker arbetsplats? 

10. Skulle det kunna vara aktuellt att straffa individen istället för företaget om man bryter mot 

säkerhetsföreskrifterna?  

11. En god arbetsmiljö och bra säkerhet är något som av många kan associeras med dyra 

kostnader och tidsineffektivitet. Vad tycker du om ett sådant tankesätt? 

12. Varför tror du att det är så vanligt med just fallolyckor? 

13. I vilka situationer är det vanligt att fallolyckor inträffar? 

14. Vilka är de vanligaste bakomliggande orsakerna för att fallolyckor inträffar? 

15. Vad kan man göra för att förebygga fallolyckor? 

 

16. Vem/vilka utser skyddsombuden? 

17. Finns det några krav på företagen att skyddsombud/skyddskommitté måste finnas? 

18. Vad har skyddsombuden för funktion? 

19. Vilka kriterier måste man uppfylla för att bli skyddsombud? 

20. Vilka rättigheter/skyldigheter har man som skyddsombud? 

21. Tycker du att det är viktigt för ett företag att ha skyddsombud? 

22. Det har visat sig svårt att rekrytera skyddsombud och svårt att få dem att behålla uppdraget 

under en längre tid, varför tror du att det är så? 

23. Hur tror du att säkerheten på byggen kommer att utvecklas i framtiden? 

 

  



 
 

Bilaga 3 – Intervjufrågor Sveriges Byggindustrier 
 

1. Hur länge har du jobbat inom byggbranschen? 

2. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

3. Vad har du tidigare haft för arbetsuppgifter? 

4. Varför har ni (Sveriges byggindustrier) valt att lyfta fram frågan om arbetsmiljö och säkerhet 

på byggarbetsplatser nu, trots att trenden vittnar om minskat antal olycksfall över de senaste 

åren? 

5. Vad är målet med ”satsningen”? 

6. Vari ligger den största utmaningen? 

7. Hur har ni tidigare berört ämnet? 

8. Hur ser du på säkerheten i dagsläget, var brister det oftast? 

9. Vilka faktorer bidrar till en säker och trivsam arbetsmiljö? 

10. Varför är det så vanligt med just fallolyckor? 

11. I vilka situationer är det vanligt att fallolyckor inträffar? 

12. Vad kan man göra för att förebygga fallolyckor? 

13. Skulle det kunna vara aktuellt att straffa individen istället för företaget om man bryter mot 

säkerhetsföreskrifterna? 

14. Vem/vilka bär ansvaret för en säker arbetsplats? 

15. Vad säger din erfarenhet om inställningen bland arbetare att vilja följa de regler och 

föreskrifter som finns? (Slarvas det?) 

16. Har arbetstagarna i regel tillräckligt med kunskap om regler och säkerhetsföreskrifter? 

17. Om inte, hur kan man jobba för att göra dem mer insatta? 

18. Dåligt byggda ställningar är en vanlig orsak till fall från höjd. Hur kan det vara så när det finns 

bra utbildningar för ställningsbyggande att tillgå? 

19. Hur skulle en lag (snarare än en föreskrift) på krav vad gäller uppförande av byggställningar 

påverka situationen?  

20. Är det viktigt inom ett företag att ha skyddsombud? 

21. Det har visat sig svårt att rekrytera skyddsombud och svårt att få dem att behålla uppdraget 

under en längre tid, varför tror du att det är så? 

22. (Hur väljs skyddsombudet?) 

23. En god arbetsmiljö och bra säkerhet är något som av många kan associeras med dyra 

kostnader och tidsineffektivitet. Vad tycker du om ett sådant tankesätt? 

 

 


