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Abstract 
Work Environment problems at construction worksites are a common topic for discussions. 
The construction industry is one of the most dangerous industries in Sweden. The industry 
consists of about 290 000 workers (2009) and the investment was 250 billion SEK. This 
report will investigate the risks of the work environment and the causes of the fatal accidents. 
The study includes review and analysis of occupational injury statistics, investigation of the 
occupational accidents made by the work environment authority and interviews. It also 
includes review of work responsibilities and what type of responsibilities and functions the 
participant has in the work environment. The result shows that the construction worksites are 
one of the most dangerous workplaces. The statistics do not reflect reality and important 
factors are excluded. Work from height and with using machines and tools are the most 
hazardous types of work. The most common fatal accident is a fall from height. The most 
common cause of fatal occupational accidents is organizational. Work responsibilities are 
clear: the employer has the main responsibility for the work environment. 
The Work Environment Act is the basis for the regulations that Swedish work environment 
authorities give out. Breaking the law or regulation may not lead to seriously consequences, 
because it’s a long process before punishment can be divided. 
The issues in the work environment are more extensive in small companies and human error 
is much due to accidents. Enforcing these laws and giving the inspectors more eligibility than 
they now have will achieve a better working environment and safer construction sites. 
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Sammanfattning 
Arbetsmiljöproblem  på  byggarbetarplatser  är  idag  väldigt  omfattande  och  omtalat. 
Byggindustrin är nämligen en av landets farligaste industrier. Byggindustrin sysselsätter 
ca 290 000 (2009) och omsätter ca 250 miljarder SEK. Denna rapport utreder bristerna 
inom arbetsmiljön och orsakerna bakom dödsolyckorna.  
 
Studien  omfattar  granskning  och  analysering  av  arbetsmiljöverkets  utredningar  och 
intervjuer. Den omfattar även granskning av arbetsmiljöansvaret och vad aktörerna har 
för ansvar och funktioner i arbetsmiljöarbetet. Resultatet visar att byggarbetarplatser är 
bland  landets  farligaste  arbetsplatser.  Statistiken  speglar  inte  verkligheten och  viktiga 
faktorer  utesluts.  Arbete  från  höjd  och  med  verktyg  och  maskiner  är  de  farligaste 
typerna av arbeten. Den vanligaste dödsolyckan är fall från höjd. Den vanligaste orsaken 
till dödsolyckorna är organisatoriska. Arbetsmiljöansvaret är tydligt; arbetsgivaren bär 
huvudansvaret för arbetsmiljön.  
 
Arbetsmiljölagen  ligger  till  grund  för  riktlinjer  som arbetsmiljöverket ger ut. Att bryta 
mot en lag eller en föreskrift  får  idag inte så allvarliga konsekvenser utan är en längre 
process  innan straff utdelas. Brister  i arbetsmiljö är mer omfattande  i små företag och 
mänskliga faktorn är ofta en av de största bidragande faktorerna. Att skärpa lagen och 
ge inspektörerna mer behörigheter än vad de nu har kan skapa en bättre arbetsmiljö och 
en säkrare byggarbetsplats.  
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Förord 
Denna avslutande kandidatuppsats har gjorts vid Halmstad högskola. Den utgör en 
obligation för examination på byggnadsingenjörsprogrammet och omfattar 15 
högskolepoäng. Studieundersökningen har delvis gjorts med min klasskollega, Armin 
Khajebahri. Vi började uppsatsen tillsammans men skildes sedan åt och valde därför att 
individuellt fortsätta med det vi tillsammans skrev. Vi hade då skrivit kapitel 1, 2 och 3 
tillsammans. Då jag bestämde mig för att skriva om något annat än det vi tillsammans 
gjorde påverkade det stora delar av inledningskapitlet.  
 
Jag börjar med att tacka Arbetsmiljöverket för deras stora insats och engagemang med 
att hjälpa mig med alla arbetsskadeutredningarna. Jag vill också tacka alla andra som 
bidragit med hjälp och kunskap. Ett stort tack till Skanska, NCC och PEAB för deras 
ambition med att hjälpa mig med denna studie.  
Sist vill jag tacka våra handläggare, professor Bengt Larsson och universitetsadjunkt Åke 
Spångberg för deras lärorika vägledning och råd.  
 
Jag önskar er en trevlig läsning och hoppas att ni finner denna rapport intressant. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under  flera  decennier  har  regleringen  av  arbetsmiljö  växt  fram.  Den  första 
yrkesfarelagen  kom  till  1888  då  man  hade  observerat  farorna  i  arbetslivet.  Det  var 
främst  i  samband med den  industriella  revolutionen,  som  farorna uppkom1.  Syftet var 
att  inrätta en  förbättring  inom den  fysiska arbetsmiljön och minimera  riskerna  för att 
skadas.  Vid  mitten  av  ‐60  talet  började  man  mer  betona  de  psykiska  och  sociala 
faktorerna inom arbetsmiljö. Detta medförde att riksdagen år 1977 antog förslag om att 
införa arbetsmiljölagen. Begreppet arbetsmiljöfick då en helt annan omfattning där man 
började ligga stor vikt vid fysiska, psykiska och sociala förhållanden.  
 
Men, vad är arbetsmiljö? Vad innebär det att man har en god arbetsmiljö?  
Arbetsmiljö  omfattar  olyckor,  maskiner,  trivsel  och  organisation  (AV)2.  Arbetsmiljö 
omfattar fysiska, psykiska och sociala förhållanden (Ne)3.  
”Arbetsmiljön skall vara  tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 
och tekniska utvecklingen i samhället” (AML kap 2 § 1). 
 
Som  vi  ser  så  är  begreppet  arbetsmiljö  ganska  brett.  Men  alla  har  en  och  samma 
nämnare, nämligen att man skall må bra, man skall trivas på sitt jobb, arbetet och miljön 
skall vara tillfredställande. 
 
Brister  inom  arbetsmiljön  är  idag  problematiskt,  speciellt  på  byggarbetarplatser. 
Eftersom byggindustrin är en komplex industri gäller det att ha mycket mer än en god 
arbetsmiljö. Antalet registrerade dödsolyckor 2010 var 144, där ”fall från höjd” och “ras 
och fall av material” stod för drygt 60 %. Samma siffra för 2000 var 13 st.  
 

1.2 Syfte 
Undersöka  och  analysera  de  bakomliggande  orsakerna  till  dödsolyckorna  inom 
byggindustrin mellan åren 2000‐2010.  
 

1.3 Metod 
Till  denna  studie  har  jag  använt  mig  utav  litteratur,  artiklar  och  elektroniska  källor. 
Intervjuer  och  inspektion  har  också  gjorts.  Jag  har  också  använt  mig  utav 
arbetsmiljöverkets egna utredningar och rapporter (se kapitel 4). 
 
 

                                                        
1 Arbetsrätt, sidan 14f 
2 Arbetsmiljöverket.se ”Vad är arbetsmiljö”? 
3 Nationalencyklopedin.se,”Psykiskt arbetsmiljö” 
4 Arbetsmiljöverket.se, ”Arbetsskadestatistik; sök i vår databas med enkel sökning” 
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1.4 Problemställning 
Denna studie gjordes för att jag ansåg att bristerna i arbetsmiljön på byggarbetsplatser 
är  idag problematisk och aktuellt. Utgångspunkten kommer att vara; hade man kunnat 
minska dessa dödsolyckor?  
 

1.5 Avgränsning 
Denna  rapport  redogör  en  sammanfattning  av  orsakerna  till  dödsolyckorna  inom 
byggindustrin, åren mellan 2000‐2010. 
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2. Allmänt – Hur ser byggindustrin ut idag? 
Byggindustrin är en av Sveriges största industri. Den växer årligen och sysselsättningen 
ökar  för  varje  år5.  Trots  att  vi  haft  en  finanskris  som  Sverige  lyckades  genomgå  utan 
större  bekymmer,  så  har  vi  sett  en  snabb  återhämtning  inom  byggindustrin. 
Byggindustrin  sysselsätter  ca 290 000  (2009) och  investeringarna  inom bygg uppgick 
till 250 miljarder SEK (2008)6. 
 
Byggindustrin  är  allmänt  känt  för  att  vara  en  av  de  farligaste  industrier  i  Sverige  och 
även  runt  om  i  världen. Det  är  fysiskt  ansträngande,  belastar  kroppen  vilket  leder  till 
ben‐,  muskel‐  och  ledvärk.  Den  tidspress  de  anställda  utsätts  för,  belastar  psykiskt. 
Därför är det viktigt med en god arbetsmiljö.  Inte nog med att det ska vara god  fysisk 
miljö,  utan  det  ska  även  goda  sociala  samspel  med  de  anställda  och  att  de  psykiska 
förhållandena är goda7. Vi talar om en god psykosocial arbetsmiljö. Med tanke på att vi 
spenderar ca en  tredje del av vårt vuxna  liv på arbetet är det viktigt att man mår och 
trivs bra, både fysiskt och psykiskt. 
 
En  byggarbetare  reparerar,  renoverar,  demolerar  allt  från  små  enstaka  hus  och  små 
vägar  till  sjukhus,  fabriker  och  skyskrapor  som  sträcker  sig  hundratalsmeter  upp  och 
motorvägar  med  flera  körfält.  Då  arbetet  oftast  sker  utomhus,  arbetar  de  i  svåra 
väderförhållanden.  Det  kan  vara  varmt,  kyligt,  blåsigt,  dimmigt, mycket  nederbörd  av 
regn eller snö.  I vissa situationer befinner sig byggarbetarplatsen  i en  lugn otrafikerad 
miljö  men  också  i  enen  trafikerad  miljö.  Därför  är  det  väldigt  viktigt  att  man  är  väl 
medveten om vilka risker som finns på en byggarbetarplats, att man tar dessa risker på 
största allvar.  
 

2.1 Sammanlagda arbetsskador inom byggindustrin 
Då omständigheterna på en byggarbetarplats ändras, gäller det att vara försiktig.  
Arbetsmetoden skall anpassas efter miljön så att risken för olycksfall minimeras.  
En viktig faktor som påverkar arbetsutförandet är väderleken. Arbetar man exempelvis 
på ett  lutande tak då temperaturen ligger strax över 0, då ska man vara extra försiktig 
och  vara  medveten  om  att  risken  för  halka  är  maximal.  Risken  för  arbetsskada  är 
beroende  av  omständigheterna  runt  omkring  en.  Med  arbetsskador  menas  ”anmälda 
arbetsolyckor och arbetssjukdomsfall”8. För att en skada skall rapporteras och räknas in 
i statistiken, krävs minst en dags sjukskrivning.  
 
 
 
 

                                                        
5 SCB.se, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik  
6 SCB.se, ”Nationalräkenskaper 2011” 
7 Mänskligare arbetsmiljö, sidan11f 
8 Sveriges byggindustrier (bygg.org), ”Arbetsskador inom byggindustrin 2009” 
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Arbetsskador  inom  byggindustrin  har  under  det  senaste  decenniet  minskat  markant. 
Både arbetsolyckor och arbetssjukdomar har stadigt minskat. Låt oss titta tillbaks de tio 
senaste åren, 2000‐2010. 

Diagram 2.1 visar arbetsolyckor och arbetssjukdomar för byggindustrin 2000‐2010
           
 
Av  diagram  2.1  kan  vi  tyda  att  arbetsolyckorna  har  minskats  för  varje  år.  Vi  ser  en 
nedgång under 2009 sedan en ökning 2010. Orsaken till detta är att Sverige under 2009 
genomgått  en  finanskris,  vilket  resulterade  i  en  lågkonjunktur.  Fler  fältarbetare 
varslades, samtidigt som fler tjänstemän anställdes9.  
Här  nedan  presenteras  antalet  sysselsatta  personer  inom byggindustrin  från  2000  till 
2010.  
 
Tabell 2.1 antalet sysselsatta inom byggindustrin 

År Antal 
sysselsatta 

2000 186 352 
2001 192 819 
2002 193 223 
2003 195 974 
2004 196 572 
2005 203 723 
2006 215 223 
2007 231 266 
2008 245 231 
2009 254 828 

2010 254 574 

                                                        
9 Byggcheferna.se, ”Färre olyckor? Ingen vet med obrukbar statistik” 
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2.2 Dödsolyckor för landets byggindustri 
Dödsolyckor  har  under  de  fem  senaste  åren  fått  allt  mer  uppmärksamhet. 
10Arbetsgivarna,  organisationer,  riksdagsledamöter,  föreningar  och  chefer  har  samlats 
för att diskutera problemet inom byggindustrin. Konklusionen blev att en nollvision ska 
bli det nya målet. Att inga dödsolyckor skall ske på en byggarbetarplats. En dödsolycka 
är helt enkelt en för mycket. 
 

 
Diagram 2.2 visar dödsolyckor för landets byggindustri, 2000‐2010.   
 
Det som framgår  i diagram 2.2 är att det  totala antalet dödsolyckor under dessa tio år 
var  133  st.  Dödsolyckorna  ökade  med  över  50  %  från  2006  till  2008.  Året  därpå 
lyckades man nästan halvera dödsolyckorna. En förklaring till det är att det är resultatet 
av den uppmärksamheten efter de tre föregående årens höga antal dödsfall. Under 2009 
fick många byggarbetare lämna byggindustrin då landet genomgått en lågkonjunktur. Då 
många varslades fick den som var minst erfaren lämna industrin först.  
 

2.3 Statistik 
Statistik är ett viktigt underlag. Den ger den numeriska  informationen som behövs  för 
att  analysera  och  granska  utvecklingen  av  arbetsskador  och  dödsolyckor.  Utifrån  den 
datainsamlingen, kan slutsatser dras beroende på hur man tolkar statistiken. Först och 
främst,  så  tar statistiken  inte hänsyn  till  antalet  tjänstemän och kollektivanställda. För 
det andra, så utesluts utländsk arbetskraft helt och hållet11. Då denna grupp av arbetare 
är  växande  är  det  fel  att  utesluta  dessa,  menar  Henrik  Björklund  på  Svenska 
Byggdirektiv  AB.  Bemanningsföretagens  anställda  som  uthyrs  till  byggarbetarplatser 
och  drabbas  av  en  arbetsskada  registreras  under  uthyrningsföretag,  och  inte  under 
byggindustrin.  
 

                                                        
10 Byggcheferna.se, ”Almedalsdebatt med enighet om nollvision” 
11 Byggcheferna.se, ”Färre olyckor? Ingen vet med obrukbar statistik” 
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Ett  annat  sätt  att  granska  och  analysera  statistik  är  att  sätta  dessa  datainsamlingar  i 
relation till antalet förvärvsarbetare inom byggindustrin. 
 

 
Diagram 2.3 visar arbetsskador per 1000 anställda från 2000‐2010. 
 
I  diagrammet  ovanför  ser  vi  att  frekvensen,  skador  per  1000  förvärvsarbetare  har 
minskat  för  varje  år  som  gått.  Det  bör  dock  läggas  på  minnet  att  statistiken  inte  tar 
hänsyn till variationer i tjänstemän eller kollektivanställda.  
 
 



 

 

12 

12 

3. Lagar, bestämmelser och ansvar 
Lagar är grundläggande regler för att upprätthålla ett samhälle med rättvisa och moral. 
Nedan  beskrivs  lagar  och  bestämmelser  gällande  arbetsmiljö  och  ansvar;  vad  lagen 
säger  gällande  arbetsmiljö,  och  mer  detaljerat  vad  arbetsmiljöverkets  föreskrifter 
fastslår för krav. Vad för skyldighet och ansvar huvudaktörerna har, kommer också att 
behandlas. 

 

3.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen  trädde  i  kraft  1  juli,  1978  av  riksdagen.  Syftet  med  lagen  framstår 
redan  vid  första  paragrafen  i  första  kapitlet,  om  arbetsmiljölagens  syfte,  nämligen  att 
förebygga ohälsa och uppnå en god arbetsmiljö.  
”Lagens  ändamål  är  att  förebygga  ohälsa  och  olycksfall  i  arbetet  samt  att  även  i  övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö” (AML1 kap, 1 §). 
Vidare  fastslår  lagen  om  arbetsförhållandenas  omständigheter.  Den  måste  nämligen 
anpassas till människans fysiska och psykiska förmåga.  
”… Arbetsförhållandena  skall  anpassas  till människors  olika  förutsättningar  i  fysiskt  och 
psykiskt avseende…” (AML 2 kap, 1 §).  
 
Arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar och skyldighet  för arbetsmiljö  finns stiftad  i 
lagen.  Men  detta  är  således  inget  nytt.  Den  grundtanken  har  funnits  i  yrkesfarelagen 
sedan  188912.  Den  har  dock  utvecklats.  Nyckeln  till  en  god  arbetsmiljö  och  goda 
arbetsförhållande  är  dialoger;  samarbete  mellan  arbetsgivare  och  arbetstagare. 
”Arbetsgivare  och  arbetstagare  skall  bedriva  en  på  lämpligt  sätt  organiserad 
arbetsmiljöverksamhet” (AML 6 kap, 1 §).  
 
Lagen  säger  också  att  vem  som  utövar  kontroll  av  arbetsmiljön,  nämligen 
arbetsmiljöverket som jag kommer att beskriva i den senare delen av kapitlet.  
”Arbetsmiljöverket utövar  tillsyn över att  denna  lag och  föreskrifter  som meddelats med 
stöd av lagen följs…” (AML 7 kap, 1 §). 
Följs inte dessa lagar och föreskrifter så läggs ett föreläggande eller förbud som senare 
kan led till straff eller vite. 
 
Arbetsmiljölagen  tar  i  kapitel  2  upp  hur  arbetsmiljön  ska  vara  och  hur  de  tillämpas  i 
arbetet.  De  allmänna  skyldigheter  som  de  olika  aktörerna  har  beskrivs  i  kapitel  3. 
Samarbetet  mellan  arbetsgivaren  och  arbetstagaren  och  regler  om  skyddsombud 
beskrivs i kapitel 6. 
 

3.2 Arbetsmiljöförordningen 
Arbetsmiljöförordningen  är  en kompletterande del  av  arbetsmiljölagen. Den består  av 
22 § som talar bland annat om hur arbetsmiljölagen skall tillämpas i praktiken. Det är en 
lag på att denna förordning måste följas.  

                                                        
12 T. Iseskog, Arbetsmiljöansvar s 24 
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13Förordningen beskriver bland annat regler för arbetsmiljöverket och dess behörighet 
av tillsyn, arbetsgivarens skyldighet gentemot skyddsombud och andra regler som berör 
arbetsgivaren samt regler om skyddsombud och skyddskommitté. Enligt förordningen 5 
§  skall  arbetsgivaren  se  till  att  denna  förordning  och  arbetsmiljölagen  skall  finnas 
tillgängliga för arbetstagarna. På så sätt kan arbetstagaren få tillgång till de regler som 
gäller på byggarbetsplatsen. 
14”Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljölagen (1977:1160) och denna förordning finns 
tillgängliga för arbetstagarna…” 

3.3 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 
Utöver  arbetsmiljölagen  och  arbetsmiljöförordningen  som  reglerar  grunden  för  att 
uppnå en god hälsa på arbetsplatser, har arbetsmiljöverket i detalj och utförligt beskrivit 
vad som gäller på arbetsplatser och hur man skall  tillämpa reglerna i praktiken. Dessa 
detaljerade  instruktioner  kallas  för  föreskrifter  och  får  utfärdas  av  Arbetsmiljöverket 
vid förebyggande av ohälsa, enligt Arbetsmiljölagen 4 kap, 2 §. Dessa regler förtydligar 
arbetsmiljölagen. 
 
Då arbetsplatser ständigt förändras samtidigt som nya maskiner och ny teknik kommer 
in i arbetsplatser, måste nya föreskrifter införas. Innan föreskrifterna trycks ut, skickas 
de till berörda organisationer, myndigheter och andra aktörer för remiss. Idag finns det 
hundratals  föreskrifter.  15Det  kan  gälla  hantering  av  maskiner,  användning  av 
lyftanordningar,  arbetsutrustning  och  personutrustning,  stegar  och 
arbetsbockarställningar och byggnadsarbete. Den mest aktuell är AFS 1999:3, Byggnads‐ 
och  anläggningsarbete,  som  beskriver  de  äldre  reglerna  för  byggnadsarbete  och  EU:s 
byggplatsdirektiv.  Dessa  gäller  för  alla  som  har  ansvar  för  byggnads‐  och 
anläggningsarbete.’ 
 

3.4 Skyldighet & ansvar 
Här nedan presenteras de olika aktörernas skyldighet och ansvar. 
 

3.4.1 Arbetsgivaren 
Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla åtgärder för att se till så att arbetstagarna inte 
utsätts  för  olycksfallsrisk  eller  dylikt.  Lokaler,  maskiner,  utrustningar  och  andra 
anordningar  skall  underhållas  väl  så  att  risken  för  olycksfall  avlägsnas,  enligt 
arbetsmiljölagen16. Han skall även planera och leda företaget enligt föreskrifterna så att 
en god arbetsmiljö uppfylls17. Han har också skyldighet att se till att arbetstagarna har 
rätt kompetens och förstått instruktionerna för det arbete som skall utföras18.  
 
Som  summering  av  arbetsgivarens  skyldigheter  kan  man  säga  att  arbetsgivaren  bär 
huvudansvaret för arbetsmiljön. Han skall upprätta en arbetsplats som är fri från ohälsa 

                                                        
13 Riksdagen.se, ”Svensk författningssamling; Arbetsmiljöförordningen” 
14 AMF 5 § 
15 Expowera.se, ”Föreskrifter, ett urval” 
16 AML 3 kap, 2 § 
17 AML 3 kap, 2a § 
18 AML 3 kap, 3 § 
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och olycksfall, samt att leda processen med föreskrifterna som utgångspunkt. På så sätt 
kan man uppnå en god arbetsmiljöplanering. 
 

3.4.2 Arbetstagaren 
Som  en  arbetstagare  åligger  en  plikt  att  samverka  med  arbetsgivaren  för  att 
”åstadkomma  en  god  arbetsmiljö”  19.  De  skall  följa  alla  regler  och  föreskrifter  och 
använda  skyddsutrustning  som  är  en  del  av  anställningsavtalet.  Bryter  arbetstagaren 
mot  föreskrifter  om  säkerhetsutrustning  bryter  denna  person mot  anställningsavtalet 
och riskerar omplacering eller uppsägning. 20I speciella fall kan arbetstagaren bli åtalad. 
Det är om arbetstagaren: 

• utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning 
• är vållande till annans död eller kroppsskada 
 

3.4.3 Byggherren 
Byggherren bär ansvaret för projekteringen. Både byggherren och projektören skall vid 
projekteringsskedet se till så att arbetsmiljösynpunkter beaktas, enligt AML kap 3, 14 §. 
Grunden  till  detta  är  att  redan  vid  tidigt  skede  skall  arbetsmiljön  och  säkerheten 
beaktas, så att man vid tidigt skede kan planera en god arbetsmiljö. 
 
Förutom ansvaret för projekteringen, så bär byggherren ansvaret att: 

− välja projektörer med rätt kompetens (AFS 2000:42, 3 §) 
− se till att projektörernas uppdrag skapar en god arbetsmiljö (AFS 2000:42, 3 §) 
− det sker en samordning av de olika delar och skeden under projekteringen (AML 

kap 3, 14 §) 
− förebygga farliga och olämpliga fysiska belastningar (AFS 1998:1) 
− det sker en upprättning av arbetsmiljöplan (AFS 1999:3, 10‐11 §.) 
− lämna in en förhandsanmälan till arbetsmiljöverket när projektet är mer än 4000 

arbetstimmar (AFS 1999:3, 12 §) 
 

Han har som uppgift att undersöka alla tänkbara risker, så att risker förebyggs. Allt skall 
göras skriftligt, hur man tänkt genomföra arbetsmiljöprojektet och arbetsmiljöåtgärder 
för risk för ohälsa och olycksfall. Detta kallas för arbetsmiljöplan. 21Visst kan uppgifter 
delegeras till entreprenörer, men ansvaret kan aldrig tilldelas någon annan.  
 

3.4.4 Samordningsansvarige 
Då  flera  företag  arbetar  på  ett  och  samma arbetsplats  skall  det  se  till  att  det  finns  en 
samordningsansvarig som samråder och verkar för att åstadkomma en god arbetsplats 
(AML 3 kap, 6 §). Ett företag eller en fysisk person, som bär ansvaret för samordningen 
av  åtgärder  till  skydd mot  ohälsa  kallas  för  samordningsansvarige. Det  är  byggherren 
som har ansvaret att utse en samordningsansvarige med rätt kompetens och att det sker 
en  samordning.  Men  detta  ansvar  kan  överlåtas  till  en  entreprenör. 
Samordningsansvaret gäller bara för samordningen.  

                                                        
19 AML 3 kap, 1a § 
20 T Iseskog. ”Arbetsmiljöansvar” s 92f 
21 Arbetsmiljöverket, ”Förebyggande före byggande”, s 2 
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Den  som  bär  ansvaret  skall  enligt  lagen  se  till  så  att  arbetet  tidsplanernas  för  att 
förebygga risker för ohälsa, att skyddsutrustning används och underhålls och förtydliga 
vem som bär ansvaret för speciella skyddsanordningar vid behov (AML 3 kap, 7 §). 
 

3.4.5 Skyddsombud 
Ett  skyddsombud  är  arbetstagarnas  valda  ombud.  Det  är  den  lokala  fackliga 
organisationen  eller  arbetstagarna  gemensamt  som  utser  ett  skyddsombud. 
Skyddsombudets  uppgifter  är  att  den  ska  delta  vid  planering  av  frågor  som  berör 
byggarbetsplatsens  arbetsmiljö.  Då  gäller  det  sociala  och  psykiska  frågor  samt  att 
kontrollera  att  arbetsgivaren  följer  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet. 
Skyddsombudet  har  däremot  inget  miljöansvar,  utan  är  endast  ett  ombud  i 
arbetsmiljöfrågor.  

3.4.6 Arbetsmiljöverket 
Tillsynsmyndigheten  Arbetsmiljöverket  bildades  2001  då  dem  två  myndigheterna 
Yrkesinspektionen  och  Arbetarskyddsstyrelsen  gick  ihop.  22Det  är  Arbetsmiljöverket 
som utövar tillsyn och har till uppgift att se till att lagar och föreskrifter fullföljs. Målet är 
att minska riskerna för olycksfall och säkra arbetsplatser genom bl a att göra oväntade 
besök, inspektioner på arbetsplatser. 
Arbetsmiljöverket har befogenheten att besöka arbetsplatser och göra undersökningar 
(AML 7 kap, 5 §).  
 
Då en arbetsgivare bryter mot lagen eller föreskrifterna skall arbetsmiljöverket se till att 
detta  åtgärdas.  Generellt  ges  ett  skriftligt  inspektionsmeddelande med  krav  som  skall 
åtgärdas inom en viss tid. Om inte kravet uppföljs så läggs ett föreläggande eller också 
ett förbud enligt AML 7 kap, 7 §. Den som bryter mot ett föreläggande eller förbud kan 
straffas för detta i form utav vite som normalt ges på en juridisk person. 
 

3.4.7 Tillbudsrapportering 
Tillbudsrapportering är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då ska man 
utreda verksamheten och åtgärda alla arbetsmoment på ett sådant sätt så att ohälsa och 
olycksfall förebyggs. Ett samspel mellan arbetstagare och arbetsgivare är viktigt för att 
få  en  mer  sundare  arbetsmiljö,  speciellt  när  det  gäller  om  tillbudsrapportering.  Med 
tillbudsrapportering  menas  ”en  oönskad  händelse  som  kunnat  leda  till  ohälsa  eller 
olycksfall”.  Tillbudsrapporteringen  ska  ske  till  Arbetsmiljöverket  och  är  enligt 
arbetsmiljöförordningen  en  obligatorisk  handling.  Detta  gäller  bara  om  tillbudet 
inneburit en allvarlig fara för liv eller hälsa. Syftet med en tillbudsrapportering är att en 
händelse  som  kunnat  orsaka  en  skada  inte  ska  förekomma  återigen  genom  att  man 
utreder  tillbudet  och  orsaken  till  tillbudet.  För  nästa  gång  kanske  det  istället  blir  en 
skadeolycka eller en dödsolycka.  
 

3.5 Arbetsmiljöplan 
En  arbetsmiljöplan  är  en  plan,  en  dokumentation  av  det  systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  Enligt  föreskrifterna  är  definitionen  av  systematiskt 

                                                        
22 AML 7 kap, 1 § 
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arbetsmiljöarbete  23”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och  följa upp 
verksamheten  på  ett  sådant  sätt  att  ohälsa  och  olycksfall  i  arbetet  förebyggs  och  en 
tillfredställande arbetsmiljö uppnås”. Det skall tas fram i ett tidigt skede i byggprocessen. 
Då  skall  en  byggarbetssamordnare  utses  som  skall  ha  ansvaret  för  upprättning  av 
arbetsmiljöplanen.  Byggarbetsmiljösamordnaren  ska  enligt  AML  3  kap  7b  §  se  till  att 
arbetet med genomförandet av verksamheten sker på ett sådant sätt att risker för ohälsa 
och  olycksfall  förebyggs  och  att  tillämpningen  av  relevanta  arbetsmiljöregler  sker  vid 
planering av ett arbetsmoment. Vidare skall han se till att arbetet tidsplanernas för att 
förebygga  risker  för  olycksfall,  att  skyddsanordningar  anordnas,  vilka  regler  som  ska 
tillämpas på byggarbetarplatsen, en beskrivning av hur miljöarbetet skall organiseras så 
att ohälsa  förebyggs och en beskrivning av arbetsmiljöåtgärder som skall vidtas under 
det  aktuella  arbetet.  Detta  skall  arbetas  och  utredas  och  sedan  dokumenteras. 
Samordnaren  har  också  till  uppgift  att  se  till  att  planen  finns  tillgänglig  på 
byggarbetsplatsen24. Ansvaret  för miljöarbetet och upprättning av arbetsmiljöplan kan 
enligt  lag  överlåtas  till  byggherren  eller  en  uppdragsgivare.    Syftet  med 
arbetsmiljöplanen är att  i ett tidigt skede upptäcka risker för ohälsa och olyckor så att 
dessa undanröjs eller minimeras.  

3.6 Arbetsmiljöbrott 
Arbetsmiljöbrott kan hänvisas antingen till arbetsmiljölagen och brottsbalken. Brott mot 
arbetsmiljölagen  är  en  kriminell  handling  även  om  ingen  kommer  till  skada  eller 
dödas25.  Detta  kallas  för  ordningsbrott.  När  det  gäller  brott  mot  arbetsmiljölagen  så 
finns det olika typer av brott. Dessa är: 

• Att  bryta  mot  ett  föreläggande,  förbud  eller  en  speciell  föreskrift,  eg.  en 
direktsanktionerad föreskrift (AML 8 kap, 1‐2 §). Straffet är böter eller fängelse i 
högst ett år. 

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

• ”Att utan giltigt skäl  ta bort en skyddsanordning eller sätta den ur bruk” (AML 8 
kap, 2 §)”. Straffet är böter.  

 
I  brottsbalken  finns  ett  kapitel  med  rubriken  arbetsmiljöbrott.  Den  gäller  då  någon 
skadas, dör, blir sjuk eller utsätts för en fara då arbetsgivaren varit oaktsam och inte följt 
arbetsmiljölagen. Mer specifikt träder den in då det skett: 

• Vållande till någon annans död 
• Vållande till kroppsskada eller sjukdom 
• Framkallande av fara för annan 

Om en arbetsgivare bryter mot arbetsmiljölagen och gör sig skyldig till något av dem tre 
ovanstående händelserna, skall han dömas för arbetsmiljöbrott.  
Straffet för: 

• Vållande till någon annans död: Normalt fängelse i högst två år. Men är det grovt 
så är det högst fyra år och vid ringa är det böter (Brottsbalken 3 kap, 7 §). 

• Vållande till kroppsskada eller sjukdom: Normalt böter eller fängelse i högst sex 
månader. Vid grovt brott dömes denne till fängelse i högst två år (Brottsbalken 3 
kap, 8 §).  

                                                        
23 2 § AFS 2001:1 
24 12 § AFS 1993:3 
25 Tommy I. ”Arbetsmiljöansvar”  
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• Framkallande av fara för annan: Böter eller fängelse i högst två år (Brottsbalken 
3 kap, 9 §). 
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4. Datainsamling av Arbetsmiljöverkets utredning 
I  bilaga  1  presenteras  en  sammanfattning  av  varje  utredning  av  dödsolyckorna  som 
skett i byggindustrin från 2000‐2010. Utredningarna är ordnade kronologisk. 
 
I varje fall finns en kort beskrivning av händelsen som redogör vad orsaken/orsakerna 
och bristen/bristerna var. En hänvisning till vad  lagen och föreskrifter säger görs med 
parenteser i slutet på varje mening. Även här kommer en beteckning, eller en hänvisning 
till den fullständiga utredningen att göras och från vilket distrikt utredningen gjordes. 
 
Vissa  utredningar  som  sträcker  sig  tillbaka  till  2000‐2001  saknar  oftast  information. 
Detta på grund av att Arbetsmiljöverket inte använder idag samma datasystem som man 
gjorde förr. År 2001 gick två myndigheter, Yrkesinspektion och Arbetarskyddsstyrelsen 
ihop och bildade Arbetsmiljöverket. På den tiden hade man inte heller digital förvaring. 
Många  utav  utredningar  som  inte  förvarades  digitalt  skickades  till  statens 
haverikommission, där de förvarades.  
Vissa utredningar som ännu idag inte avslutats brukar rent generellt sekretessbeläggas, 
dvs. en förundersökningssekretess. Några enstaka utredningar har av någon anledning 
hemlighetsstämplats, trots att förundersökningen är avslutad. 
Totalt sett har  jag 78 stycken utredningar  från 10 olika distrikt. Arbetsmiljöverket har 
10 kontor i Sverige där varje kontor har sitt område, sitt distrikt.  
 

Antalet utredningar från distrikten

Falun; 6

Göteborg; 19

Härnösand; 5

Linköping; 1
Luleå; 3

Malmö; 4

S tockholm; 24

Umeå; 2
Växjö; 3

Örebro; 11
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Diagram 4.1 visar antal utredningar från de olika distrikten.  
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5. Resultat 
Resultatet grundar sig på de 78 utredningarna som finns i bilaga 1, samt intervjuer med 
de olika företagen. Alla diagram och tabeller utgår ifrån de olyckorna som finns i bilaga 
1. 
  

5.1 Undersökningens omfattning 
Undersökning omfattar totalt 78 utredningar. Under perioden 2000‐2010 inträffade det 
133 dödsolyckor  i  byggindustrin. Olyckor  som  sker  under  arbetstid men på  en  annan 
plats  än  byggarbetsplatsen  anses  vara  en  arbetsolycka  och  räknas  därför  med  i 
statistiken.  Arbetsmiljöverket  har  10  distrikt  i  hela  riket  där  varje  distrikt  har  sitt 
geografiska område. Varje distrikt gör sina egna utredningar och har sina egna metoder 
och mallar vid  inspektion. Vid de  stora distrikten är det givet  att det  förekommer  fler 
olyckor. Dock är Malmös distrikt ett undantag då det på grund av brist på tillgänglighet 
av utredningsmaterial inte gick att ta del av fler utredningar än fyra stycken. 
Stockholm och Göteborgs distrikt står för mer än 50 % av utredningarna.  
   

 
 
Diagram 5.1 Andelen utredningar för varje distrikt 
 
Av diagram 5.1 kan man utläsa att Stockholm, Göteborg och Örebro står för drygt 70 % 
av  utredningarna.  Göteborgs  och  Stockholms  distrikt  omfattar  stora  geografiska 
områden med många stora städer. Av den orsaken står därför de två distrikten för mer 
än 50 % av utredningarna.  
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Tabell 5.1 Antalet utredningar för åren mellan 2000‐2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 5.1 visar antalet utredningar per år. Som jag nämnt tidigare är utredningarna från 
2000 och 2001 väldigt svårtillgängliga på grund utav att två olika myndigheter bildade 
en  gemensam  myndighet.  Olika  datasystem  och  företagsorganisationer  är  också  en 
annan  faktor.  Totalt  skedde  det  133  dödsolyckor  i  byggbranschen  åren mellan  2000‐
2010. Se diagram 5.2 hur fördelningen av olyckorna ser ut. 
 
 

 

År  Antal utredningar 
2000    2 
2001  3 
2002  6 
2003  13 
2004  6 
2005  5 
2006  8 
2007  11 
2008  9 
2009  4 
2010  11 

Totalt  78 
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Diagram 5.2 visar vilka typer av dödsolyckor som förekommer på byggarbetsplatser.  
 

5.2 Orsakerna till dödsolyckorna i byggindustrin 
Varje dödsolycka som sker på byggarbetsplatser är intressant. För varje dödsolycka som 
sker  finns det alltid en orsak, eller orsaker till att olyckan skedde. Genom att definiera 
orsakerna  till  dödsolyckorna  och  granska  och  analysera  dessa  kan  man  på  så  sätt 
utveckla och förbättra den framtida arbetsmiljön.  
Olyckorna delas upp i sex kategorier: 

• Olyckor som beror på brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
• Olyckor som beror på brister i fallskyddsanordningen 
• Olyckor som beror på mänskliga fel 
• Olyckor som beror på kommunikationsbrist 
• Olyckor som beror på felaktigt val av maskin eller arbetsmetod 
• Olyckor  som  beror  på  brister  hos  den  tekniska  utrustningen  eller  fel  i 

konstruktionen 
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5.2.1 Olyckor som beror på brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Olyckor  som beror på brister  i det  systematiska arbetsmiljöarbetet definierar  följande 
orsaker av det som finns i bilaga 1: 

− Brister  i  undersökning,  genomförande  och  uppföljning  av  verksamheten  så  att 
olycksfall i arbetet förebyggs 

− Brister  hos  arbetsgivaren med  att  ”vidta  alla  åtgärder  för  att  förebygga  ohälsa 
och olycksfall” enligt AML 

− Brister i uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöarbetet 
− Brister med att kontrollera arbetstagarnas kunskap och kompetens 
− Brister med att upprätta och/eller uppdatera riskbedömningen 
− Brister med att vidta åtgärder för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö 
− Odugliga rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
− Oduglig planering av arbetet 
− Brister med att upprätta skriftliga instruktioner för arbetet när riskerna bedöms 

vara allvarliga 
− Brister i samordningen  
− Brister i planering av arbeten 
− Brister i arbetsmiljöplanen 
− Felaktig upprättande av arbetsmiljöplan 
− Inte upprättat en arbetsmiljöplan 
− Brister med att revidera eller uppdatera arbetsmiljöplan 

 
Då arbetsmiljöplanen är en del utav det systematiska arbetsmiljöarbetet har jag valt att 
organisera dessa så att de hamnar under samma kategori.  
Det  systematiska  arbetsmiljöarbetet  handlar  om  att  uppnå  en  tillfredställande 
arbetsmiljö.  Detta  görs  genom  att  arbetsgivaren  undersöker  och  genomför 
verksamheten så att olycksfall förebyggs på arbetsplatsen. Det skall ingå i en naturlig del 
i  den  dagliga  verksamheten  och  alla  faktorer  som  har  betydelse  för  arbetsmiljö  skall 
omfattas.  
I  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet  skall  även  en  arbetsmiljöpolicy  upprättas  som 
beskriver arbetsförhållandena på verksamheten.  

”Det skall  finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall 
förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.” 5 § AFS 2001:1 

 
En uppgiftsfördelning  i  arbetsmiljöarbetet  skall  ske på ett  sådant  sätt att den som ges 
uppgifter skall ha tillräcklig kompetens och kunskaper så att risker i arbetet förebyggs, 
och så att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs väl.  

”…  Arbetsgivaren  skall  se  till  att  de  som  får  uppgifterna  har  tillräcklig 
kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematisk arbetsmiljöarbetet…” 
6 § AFS 2001:1 

 
Arbetsgivaren har till ansvar att kontrollera arbetstagarnas kompetens och kunskaper, 
att  de  har  tillräckligt  med  kompetens  för  att  utföra  arbetet  på  ett  sådant  sätt  så  att 
riskerna för olycksfall förebyggs. 
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”Arbetsgivaren  skall  se  till  att  arbetstagarnas  kunskaper  om  arbetet  och 
riskerna  i  arbetet  är  tillräckliga  för att  ohälsa och olycksfall  skall  förebyggas 
och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga 
skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet” 7 § AFS 2001:2 

 
En  riskbedömning  beskriver  vilka  risker  som  kan  uppstå  i  arbetet  och  skall  göras 
regelbundet  så  att  riskerna  för  olycksfall  förebyggs.  Riskbedömningen  skall  vara 
skriftligt  och  åligger  arbetsgivaren  att  upprätta  en.  Vid  förändringar  i  verksamheten 
skall arbetsgivaren bedöma om dessa ändringar medför risker för olycksfall. 

”Arbetsgivaren  skall  regelbundet  undersöka  arbetsförhållandena  och  bedöma 
riskerna för att någon kan komma drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 
När  ändringar  i  verksamheten  planeras  skall  arbetsgivaren  bedöma  om 
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt…” 8 § AFS 2001:1 

 
Arbetsmiljöplan  är,  som  tidigare  nämnt  en  beskrivning  av  vilka  arbetsuppgifter  som 
skall  utföras  och  hur  dessa  skall  utföras.  Den  som  utför  ett  byggnads‐  eller 
anläggningsarbete skall se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig. Vilka 
regler  som  skall  tillämpas  och  en  beskrivning  av  hur  arbetsmiljöarbetet  skall 
organiseras  inkluderas  också  i  arbetsmiljöplanen.  Arbetsmiljöplanen  skall  tas  fram 
innan  byggarbetarplatsen  etableras,  så  att  riskerna  kan  upptäckas  och  vidtas  innan 
bygget startas. 

”Den  som  låter  utföra  ett  byggnads‐  eller  anläggningsarbete  ska  se  till  att  en 
arbetsmiljöplan  upprättas  och  finns  tillgänglig  innan  byggarbetsplatsen 
etableras…” 8 § AFS 1999:3 

 
Det är byggarbetsmiljösamordnaren som har ansvaret att upprätta eller låta upprätta en 
arbetsmiljöplan med en beskrivning av arbetets utförande. 

”Om  8  §  kräver  att  en  arbetsmiljöplan  ska  upprättas  ska 
byggarbetsmiljösamordnaren  enligt  3  kap.  7  a  §  arbetsmiljölagen  upprätta 
eller låta upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras.” 12 § AFS 
1999:3 

 
En  arbetsmiljöplan  skall  även  innehålla  vilka  regler  som  skall  tillämpas  på 
byggarbetarplatsen. När riskerna i arbetet är allvarliga skall även en beskrivning av de 
särskilda åtgärderna som skall vidtas under byggskedet göras. 

“Arbetsmiljöplanen ska alltid innehålla vad som anges i A och B nedan. När de 
arbeten  som  anges  i  C  nedan  är  aktuella  ska  dessutom  en  beskrivning  av 
förebyggande  åtgärder  göras  i  enlighet  med  vad  som  anges  i  C… 
Arbetsmiljöplanen ska alltså innehålla följande: 

A. De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 
B. En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 
C. När  arbeten  enligt  1.13  är  aktuella:  en  beskrivning  av  de  särskilda 

åtgärder som ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska kunna 
uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter…” 12 § 1999:3 
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Samordningsansvarige bär ansvaret för arbetsmiljön och skall planera arbetet med att 
förebygga risker för olycksfall, att det tidsplanernas i den utsträckningen så att 
olycksfall förebyggs och att anordna skydd på arbetsplatsen.  

 
”Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor enligt 7 d § ska se 
till att: 

1. Arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfallsamordnas på 
det gemensamma arbetsstället 

2. arbete tidsplanernas på det sätt som behövs för att förebygga risker för 
ohälsa  och  olycksfall  till  följd  av  att  olika  verksamheter  pågår  på 
arbetsstället 

3. allmänna  skyddsanordningar  inrättas  och  underhålls  och  allmänna 
skyddsregler för arbetsstället utfärdas” (kap 3, 7e § AML) 

 
Antalet  utredningar  där  det  förekommer  brister  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet 
uppgår  till  42  stycken  eller  också  54  %  av  de  totala  olyckorna.  Antalet  olyckor  där 
arbetsmiljöplanen  helt  eller  delvis  är  orsaken  till  uppgår  till  29  stycken.  Antalet  där 
skriftliga instruktioner eller riskbedömningen helt eller delvis är orsaken till olyckorna 
uppgår till 9 respektive 6 stycken. 
 
Tabell  5.2  visar  antalet  olyckor  där  orsaken  helt  eller  delvis  beror  på  antingen 
arbetsmiljöplanen, de skriftliga instruktionerna och riskbedömningen.  

Typ av orsak  Antal 
   
Arbetsmiljöplan  29 
– Brister  16 
– Saknades  13 
Skriftliga instruktioner  9 
– Brister  2 
– Saknades  7 
Riskbedömning  7 
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5.2.2 Olyckor som beror på brister i fallskyddsanordningen 
Olyckor som beror på brister i fallskyddsanordningen definierar följande orsaker av det 
som finns i bilaga 1: 

− Brister med att montera upp en godtagbar fallskyddsanordning 
− Brister med att använda fallskyddsanordning 
− Arbetsgivarens skyddsåtgärder för risk för fall 
− Underlag som beträds saknar betryggande bärighet 
− Brister i förbindelseled 
− Brister med att upprätta en godtagbar förbindelseled  
− Brist på tillgängligheten för fallskyddsanordning 
 

Arbetstagarens  risk  för  fall  till  lägre  nivå  skall  vara  förebyggd.  Det  är 
samordningsmiljöansvarige som skall se till att riskerna för fall förebyggs. I första hand 
skall  allmänna  skyddsåtgärder  användas.  De  grundläggande  bestämmelserna  om 
skyddsåtgärder mot skada genom fall redogörs i AFS 1981:14. 
När risken för fall till underliggande nivå är två meter eller mer skall risken för fall vara 
förebyggd.  Enligt  AFS  1999:3  så  görs  normalt  detta  med  skyddsräcken,  personlig 
fallskyddsanordning,  arbetsplatsformar,  arbetskorgar  eller  ställningar.  För 
skyddsräcken är  en meter  en  tillräcklig höjd. Beroende på arbetets  art kan de behöva 
vara högre. 

”Risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå skall vara förebyggd. Om det 
behövs  skall  skyddsräcken,  arbetsplattformar,  arbetskorgar  eller  ställningar 
användas…” 57 § AFS 1999:3 

 
Arbetet skall planeras så att olyckor genom fall förebyggs. Under hela arbetets gång skall 
man anpassa arbetet så att olyckor för fall förebyggs.  

”Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall förebyggs” 
2 § AFS 1981:14 

 
Risker på grund av fall, genomtrampning, halkning och snubbling skall särskilt beaktas 
vid takarbeten. Då skall hänsyns tas till klimat,  taklutning, och takets beskaffenhet och 
bärigheten. Fall föregås nämligen ofta utav att arbetstagaren trampar igenom underlaget 
på grund av dålig bärighet eller att arbetstagaren halkar eller snubblar.. 

”Vid tak arbete skall riskerna för olycksfall på grund av fall, genomtrampning, 
halkning, snubbling särskilt beaktas…” 87 § AFS 1999:3 

 
Om det på grund av arbetets art eller hänsyn till omständigheterna  inte kan användas 
ett skyddsräcke skall personlig fallskyddsanordning användas.  

”Om  skyddsräcken  eller  utrustning  som  nämns  i  57  §  inte  kan  användas  på 
grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas…” 58 § AFS 
1999:3, se även 88 § AFS 1999:3 

 
 
Förbindelseleder  skall  på  byggarbetsplatser  finnas  i  tillräcklig  omfattning. 
Förbindelseleder  till  högre  eller  lägre  plan  skall  generellt  utgöras  av  en  trappa  med 
tillräcklig  bredd  och  lämplig  lutning.  Enligt  AFS  1999:3  är  en  lämplig  bredd  för 



 

 

26 

26 

förbindelseleder  1,0  meter  för  landgångar  för  materialtransport  och  0,8  meter  för 
trappor. 

”Förbindelseleder  till  högre  eller  lägre  plan  skall  normalt  utgöras  av  trappa 
eller  ramp. Om nivåskillnaden mellan  två  plan är mer  än  tio meter  och detta 
medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor skall utöver trappor finna 
tillgång till hiss.” 39 § AFS 1999:3 

Fallolyckor utgör en stor del av dödsolyckor som sker på byggarbetsplatser. Arbeten där 
risk för fall till lägre nivå förekommer är ett väldigt riskfyllt arbete som kräver noggrann 
planering så olycka förebyggs. Olyckor som inträffar när risken för fall till underliggande 
nivå förekommer, är oftast så allvarliga att de är dödliga. 
 
Totala antalet fallolyckor uppgår till 33 stycken. 23 stycken, eller 30 % utav 
dödsolyckorna berodde på fallskyddsanordningen, där den antingen saknades eller var 
bristfällig. Två stycken olyckor hade brister i förbindelseleden, en olycka berodde på 
dålig bärighet för underlaget och fyra stycken var på grund av felaktigt val av 
arbetsmetod. Se tabell 5.3 som visar hur vanligt det är att det förekommer brister i 
fallskyddsanordningen på byggarbetsplatser. Brister med att använda 
fallskyddsanordning är alldeles för stor. De flesta struntar medvetet i att använda en 
ställning eller ett skyddsräcke som är godtagbar och i enlighet med regler och 
föreskrifter.  
 
Tabell 5.3 visar antalet dödsolyckor där orsaken helt eller delvis beror på någon av de 
ifrågavarande orsakerna.  

Typ av orsak  Antal 
Fallskydd  23 
– Brister  5 
– Saknades  18 
Förbindelseled  2 
–Brister  1 
–Saknades  1 
Brister hos underlagets bärighet  1 
Brister hos arbetstagarens kunskaper  2 
Felaktigt val av arbetsmetod  4 
 
Ett arbete där risk för fall till lägre nivå förekommer kräver lång erfarenhet och bred 
kompetens. Arbetare som har långa erfarenheter är oftast äldre personer. Det 
förekommer inga dödsfall hos den lägsta åldersgruppen i samband med fallolyckor. Den 
största åldersgruppen med flest dödsolyckor i samband med fallolyckor är ålder >56 år 
med 10 dödsfall. Se diagram 5.3 

 



 

 

27 

27 

 
Diagram 5.3 visar åldersfördelningen av dödsolyckorna i samband med fallolyckor.  
 

 
Bild 5.1 visar pågående arbete där risk för fall till lägre nivå finns. En godtagbar ställning 
och ett skyddsnät finns upprättad på arbetsplatsen i Storbritannien. 



 

 

28 

28 

 

5.2.3 Olyckor som beror på mänskliga fel 
Olyckor som beror på mänskliga fel definierar följande orsaker av det som finns i bilaga 
1: 

− Slarv 
− Oaktsamhet 
− Otillåten handlande 
− Individuellt beslut som motsäger lagar, föreskrifter, avtal eller företagspolicy 
− Oavsiktlig  utsätter  sig  själv  för  en  fara  eller  risk  som  beror  på  någon  av 

ovanstående orsaker 
 
Mänskliga  fel  är  felhandlande  som  orsaker  en  olyckshändelse.  Mänskliga  fel  kan 
definieras som ”ett oavsiktligt fel i en målmedveten handling, antingen ensam eller som 
en  del  av  en  planerad  sekvens  av  åtgärder  för  att  uppnå  ett  avsett  resultat”26.  Rent 
generellt  är  det  ett  faktum  att  en  stor  andel  av  olyckorna  kan  hänföras,  direkt  eller 
indirekt till den mänskliga faktorn. Därför skall vi i detta avsnitt endast behandla fall där 
den mänskliga faktorn helt, eller direkt orsakat olyckan. 
16  dödsolyckor  har  inträffat  där  mänskliga  fel  helt  orsakat  dessa.  Dessa  är: 
 

– Otillåten handlande:   7 
– Slarv:     3 
– Oaktsamhet:     4 
– Övriga:     2 

 
Otillåten handlande är när en arbetstagare av ett eget initiativ utför en handling där han 
är medveten om att denna handling är otillåten. Avspärrade genvägar och att strunta i 
att använda personlig fallskyddsutrustning när det finns tillgängligt är de mest 
förekommande. Vårdslöshet i arbetet har lett till att 2 personer har förolyckats på grund 
av strömgenomgång. Övriga orsaker avser 2 dödsolyckor där det var i samband med 
kollision. Det handlande då om att en trafikant körde på fel sida av vägen och 
kolliderade med två arbetstagare som sedan avled.  

                                                        
26 Whittingham, 2004 s. 6 
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5.2.4 Olyckor som beror på kommunikationsbrist 
Olyckor där kommunikationen är orsaken definierar följande orsaker av det som finns i 
bilaga 1: 

− Bristfällig kommunikation mellan arbetstagarna  
 
Kommunikation  mellan  arbetstagarna  är  en  förutsättning  att  kunna  utföra  vissa 
arbetsmoment på ett säkerhet sätt. Kommunikation är grunden för samarbete, för utan 
kommunikation är samarbete nämligen inte möjlig.  
Ute på byggarbetsplatser är kommunikationen verbal. Verbal kommunikation i samband 
med maskiner  som  väsnas  är  en  olämplig  kommunikation.  Radiokommunikation  sker 
också. Det skall speciellt användas i samband med maskiner som väsnas. 
Totalt har den bristfälliga kommunikationen helt eller delvis orsakat 7 dödsolyckor, där 
6 utav dessa olyckor har varit i samband med maskiner och fordon med hög ljudnivå och 
1 i samband med fall av material.  Se tabell 5.4 
 
Tabell  5.4  visar  antalet  dödsolyckors  som  helt  eller  delvis  orsakats  av  klämolyckor  i 
samband med maskin som väsnats och fall av material. 

Typ av orsak Antal 
Kommunikationsbrist 7 
– Klämolycka i samband med maskin/fordon 6 
– Klämolycka i samband med fall av material 1 
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5.2.5 Olyckor som beror på felaktigt val av maskin eller arbetsmetod 
Olyckor  som  beror  på  felaktigt  val  av  maskin  eller  arbetsmetod  definierar  följande 
orsaker som finns i bilaga 1: 

− Felaktigt val av maskin 
− Felaktigt val av arbetsmetod 

 
Vid planering inför ett kommande arbete är det viktigt att man väljer rätt arbetsmetod 
så att arbetsutförandet blir korrekt. Minst lika viktigt är det att göra rätt val av maskin. 
Dåliga kunskaper om riskerna i arbetet i kombination med felaktigt val av arbetsmetod 
medför  ökad  risk  för  olycksfall  och  ohälsa.  Val  av  arbetsmetod  eller  maskin  skall  i 
normalt sett bestämmas innan byggarbetsplatsen etableras. Detta görs  i samband med 
upprättande av arbetsmiljöplanen och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Samordningsmiljöansvarige  som  utses  av  arbetsgivaren  ansvarar  för  upprättande  av 
arbetsmiljöplanen. Felaktigt val av arbetsmetod eller arbetsutförande föregås nämligen 
av  organisatoriska  orsaker  som  ligger  till  grund  för  dessa.  Vid  val  av  arbetsmetoder, 
arbetsutrustning och maskiner skall arbetsmiljösynpunkter beaktas. Arbetsmiljöplanen 
skall  anpassas  till  de  arbetsmetoder  och  utrustning  som  väljs  så  att  olycksfall  som 
används förebyggs. 

”För  arbetets  utförande  skall  sådana  arbetsmetoder  och  sådan  utrustning 
väljas som 
− Motverkar olycksfall på grund av fall eller ras, 
− Innebär att hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar undviks, 
− Är anpassade till byggprodukternas egenskaper, 
− Är  lämplig  vid  utförande  av  konstruktioner  för  grundläggning  och 

stomsystem  samt  vid  montering  av  stomkomplettering,  installationer  och 
inredningar.” 45 § AFS 1999:3 

 
Tabell  5.5  visar  antalet  olyckor  som  helt  eller  delvis  orsakats  av  felaktigt  val  av 
arbetsmetod eller felaktigt val av maskin 

Typ av orsak  Antal 
Felaktigt val av arbetsmetod  7 
Felaktigt val av maskin  1 
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5.2.6 Olyckor som beror på brister hos den tekniska utrustningen eller fel i 
konstruktionen 
I detta avsnitt behandlas olyckor där orsakerna beror på: 

– Brister hos den tekniska anordningen/utrustningen 
– Fel i konstruktionsritningen 
– Fel i konstruktionen 
– Brister med att använda en maskins säkerhetsfunktion 

 
Totalt  sett  har  det  skett  8  dödsolyckor  där  brister  hos  den  tekniska  anordningen  och 
konstruktionen helt eller delvis orsakat dessa. Se tabell 5.6 
Brister  hos  den  tekniska  anordningen  har  antingen  helt  eller  delvis  orsakat  5 
dödsolyckor.  Alla  dessa  har  varit  i  samband  med  maskin,  där  det  saknats 
indikeringslampor,  handbromsfunktioner,  CE  märkningar  och  andra 
varningsfunktioner. Vissa funktioner och spakar har varit så lättåtkomliga att man råkat 
komma åt en av dessa. 
Brister  hos  konstruktionen  och  konstruktionsritningarna  har  orsakat  3  dödsolyckor. 
Konstruktionen har då antingen varit underdimensionerad eller att det förelåg brister i 
hållfastheten. 
 
Tabell 5.6 visar antalet olyckor som helt eller delvis orsakats av brister hos antingen den 
tekniska anordningen eller konstruktionen 

 
 
 
 

Typ av orsak  Antal 
Brister hos den tekniska anordningen  5 
Brister i konstruktionen  3 
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5.3 Åldersfördelningen vid dödsolyckorna 
Antalet  dödsolyckor  per  ålder  ger  oss  en  viktig  information.  Den  ger  oss  nämligen 
information  om  vilken  åldersgrupp  som  mest  förolyckats  på  byggarbetsplatser. 
Chockande eller inte, så förolyckades 24 personer i åldern 55‐74 i samband med bygg‐ 
och anläggningsarbeten. Detta motsvarar 2732 % av de utredningarna som jag har. Drygt 
80  %  av  dödsolyckorna  står  åldern  30‐74  för.  Byggnadsarbetare  löper  stor  risk  för 
olycksfall och ohälsa. Erfarna arbetare som arbetat med bygg‐ och anläggningsarbeten i 
kombination med  sannolikhetsprincipen  löper  större  risker då de  samtidigt  tar  större 
risker. Se diagram 5.4. 
 
Ibland  så  gör  man misstag  av  oerfarenhet  som  leder  till  en  olycka.  Många  av  de  här 
dödsolyckorna  är  dels  på  grund  av  väldigt  unga  nyanställda  personer  som  har  kort 
erfarenhet. Men det är inte bara unga oerfarna arbetare som gör misstag.  

– Dessutom  så  är  det  också  äldre  person  som  kanske  jobbat  i  20  år  i  branschen 
men  som  är  så  pass  van  och  säger  ”den  här  föreskriften  behöver  jag  inte  följa 
därför  att  jag har  jobbat  i  20  år  och det har  aldrig hänt mig något”  och  så helt 
plötsligt så händer en olyckan, säger arbetsmiljöåklagare Jan Andersson. 

 
 

Dödsolyckor per ålder, 2000‐2010

0

2

4

6

8

10

12

14

16
‐19

20
‐24

25
‐29

30
‐34

35
‐39

40
‐44

45
‐49

50
‐54

55
‐59

60
‐64

65
‐69

70
‐74

Byggnadsarbetare

 
Diagram 5.4 visar antalet dödsolyckor per ålder under perioden 2000‐2010. Diagrammet 
visar endast antalet och tar ej hänsyn till sysselsättningen eller andra faktorer. 

 

                                                        
27 Finns endast 74 av 78 utredningar där åldern är aktuell, då dessa saknar personuppgifter 
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6 Diskussioner 
Byggindustrin  är  en  av  landets  mest  olycksdrabbade  industri.  Man  är  medveten  om 
bristerna inom arbetsmiljön i byggindustrin. Man vet att det förekommer otroligt många 
olycksfall,  som  både  är  allvarliga  och  dödliga.  Många  har  den  uppfattningen  att 
arbetsmiljön  har  blivit  bättre  i  byggindustrin  genom  åren.  Men  frågan  är  om  den 
verkligen  har  blivit  det?  I  sådana  fall,  hur  har  den  förbättrats?  Hur  skall  vi  mäta 
arbetsmiljön?  Samma  problem  diskuteras  idag  som  för  10  år  sedan.  Många  företag, 
myndigheter och organisationer samarbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön och 
lösa problemen på byggarbetsplatser. Nya  lagar och  föreskrifter och en ökad press på 
arbetsgivarna är en metod som används. Många företag, främst de stora arbetar för fullt 
med arbetsmiljöfrågor. Dessa har till och med en mer decentraliserad organisation än de 
små  företagen.  Men  det  tycks  inte  ha  någon  inverkan  på  arbetsmiljön.  Var  ligger 
problemet med att förbättra arbetsmiljön? Tar arbetsgivarna problemen på allvar? 
 

6.1 De olika företagens verksamhet 
I  varje  företag  finns  det  alltid  en  person  som  ansvarar  för  arbetsmiljön.  Denna  skall 
arbeta  med  företagets  arbetsmiljö  och  upprätta  samordning  på  arbetsplatsen. 
Organisationen  hos  de  stora  och  små  företagen  skiljer  sig,  men  är  mer  eller  mindre 
hierarkiskt uppbyggda. 
På Skanska måste alla nyanställda gå på introduktionskurser där de får lära sig om vilka 
regler  som  gäller  för  byggställningar,  liftar  och  hantering  av  verktyg  och  andra 
utrustningar. Man har också börjat använda arbetsbockar som är säkrare. Användning 
av personlig skyddsutrustning, som hjälm, skyddsskor, handskar och skyddsglasögon är 
ett  krav när man befinner  sig  på  byggarbetsplatser.  En platschef  på  Skanska  sa  på  en 
intervju: ”Använder inte arbetarna hjälm när de befinner sig på en arbetsplats får de inte 
fortsätta arbeta förrän hjälmen är på huvudet.”.  
På Peab måsta alla nyanställda liksom på Skanska gå igenom vilka regler som gäller på 
företaget.  Utbildningen  som  är  på  fyra  dagar  innehåller  en  genomgång  av  arbetsmiljö 
och skyddsåtgärder.  
Skanska och Peab hör till de största byggföretagen i Sverige. Båda dessa företag har en 
hierarkiskt decentraliserad organisation, där en del av miljöansvaret oftast delegeras till 
person lägre ner i den hierarkiska uppbyggnaden. Personer som delegeras ett ansvar för 
arbetsmiljön måste ha tillräckligt med kunskaper och rätt kompetens. För han skall i sin 
tur  se  till  att  arbetsmiljön upprättas, och om han saknar kunskap och kompetens, hur 
skall han då kunna säkra arbetstagarna att de inte utsätts för olycksfall eller ohälsa? 
Vems  fel  är  det  om  en  arbetstagare  förolyckas  på  grund  av  att  platschefen  inte  har 
tillräcklig kompetens, inte gjort tillräcklig kontroll av arbetstagarens kompetens? Är det 
platschefen  som  är  ansvarig  på  grund  av  att  han  inte  kontrollerat  arbetstagarens 
kompetens,  eller  är  det  mellanchefens  fel,  på  grund  av  att  han  inte  kontrollerat 
platschefens kompetens före ansvarsdelegeringen?  
Mycket  av  dödsolyckorna  orsakas mer  eller mindre  på  grund  av  organisatoriska  skäl. 
Dessa orsaker är antingen direkta eller bakomliggande orsaker. Organisatoriska orsaker 
står  nämligen  för  nästan  60 %  av  olyckorna.  Det  är  främst  brister  i  det  systematiska 
arbetsmiljöarbetet och arbetsgivarens kontroll av arbetstagarens kompetens. Trots att 
byggbranschen är medveten om detta, så har det idag inte skett någon förbättring. Det 
är sannerligen lönsamt för företagen att bryta mot en icke direktsanktionerad föreskrift 
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på ett kortsiktigt perspektiv. Det krävs hårdare tag så att företagen får en förändrad syn. 
Det  skall  inte  vara  lönsamt  att  bryta  mot  regelverket.  Arbetsmiljöverket  inspektörer 
kanske till och med borde få behörighet att på plats utfärda ordningsbot i samband med 
inspektion.  

6.2 Åldersfördelningen och olyckor 
Vid anställning av personal vill företagen oftast ha en erfaren person. Det kräver mindre 
resurser och kostar mindre att anställa en erfaren än en oerfaren.  
Fallolyckor  är  en  av  de  vanligaste  dödsolyckorna  på  byggarbetsplatser.  Arbeten  som 
medför  risk  för  fall  till  lägre nivå bör utföras  försiktigt med  skyddsutrustning. När  en 
olycka  sker  vid  fall  till  lägre  nivå  är  olyckan  oftast  allvarlig,  om  inte  dödlig.  Under 
perioden 2000‐2010 förolyckades ingen i samband med fallolyckor i åldersgruppen 16‐
24. Däremot  förolyckades 11 personer  i  samband med  fallolyckor  i  åldersgruppen 55‐
74.  
Arbeten på marknivå medför andra risker än arbeten som medför risk för fall till  lägre 
nivå. Arbeten där det föreligger risk för fall anses vara ett farligare, mer riskfyllt arbete 
än arbeten på marknivå. Av den anledningen kanske de unga och oerfarna byggarbetare 
inte får arbeta där risk för fall till underligganden nivå förekommer.  
 

 
Bild 6.1 visar en byggställning på en byggarbetsplats  i Thailand. Som vi  ser så använder 
inte arbetarna någon personlig fallskyddsutrustning. Arbetsmiljön är oacceptabel. 
 
Arbetsgivaren  har  ett  stort  ansvar  gentemot  arbetstagaren.  Han  skall  försäkra 
arbetstagaren säkerhet genom att ordna och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 
att  olycksfall  förebyggs.  Men  vem  kontrollerar  om  arbetsgivaren  följer  upp 
verksamheten?  Ras  av  vägg  eller  material  orsakas  av  en  dålig  planering  av  det 
systematiska  arbetsmiljöarbetet.  Bristfälliga  kontroller  av  arbetstagarnas  kunskap  om 
arbetet  och  riskerna  och  felaktigt  val  av  arbetsmetod  i  arbetet  förekommer  ofta.  Det 
måste  ske  en  förändring på detta. Arbetsgivarna måste  ta  större  ansvar  för  olyckorna 
som sker på arbetsplatserna, de måste vidta större och bättre åtgärder. En dödsolycka 
är helt enkelt en för mycket.  
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6.3 Framtida studier 
Brister  i  arbetsmiljön  på  byggarbetsplatser  är  väldigt  stora.  Brister  och  olyckor  beror 
mycket  på  organisatoriska  orsaker  där  arbetsgivaren  brustit  sin  ansvarsskyldighet 
gentemot arbetstagarna. Men att bryta sin ansvarsskyldighet behöver inte betyda att en 
enskild  person  skall  dömas.  Går  det  att  identifiera  en  enskild  person  som  är 
straffrättsligt ansvarig så skall den dömas utifrån brottets omfattning.  

– För att man skall kunna utkräva ett straffrättsligt ansvar krävs det att någon har 
handlat  uppsåtligt  eller  oaktsamt  och  att  den  nivån  på  individens  handlande 
ligger på en tillräcklig hög nivå, säger miljöåklagare Marie Johansson. 

Svårigheter med att identifiera enskilda personen leder till att man beivrar företagsbot. 
Tidigare så krävdes det grov oaktsamhet. Nu krävs det bara oaktsamhet och de har höjt 
taket till 10 miljoner. Med de nya bestämmelserna från riksdagen som trädde i kraft 1 
juli,  2006,  om  företagsbot  underlättade  det  åklagarnas  arbeten  med  att  utföra 
företagsbot.  Idag  åtalar man  en  stor  del  av  arbetsmiljöbrotten  företagen  då man  inte 
kommer fram till det individuella straffansvaret. Då talar man om en företagsbot. 

– Förr  var  vi  tvungna  att  jaga  en  ansvarig  person  i  ett  företag.  Då  höll  vi  på  och 
grävde ner oss i delegationsordningar och det slutade med att vi kunde stämma 
in  3‐4  personer  för  att  vi  inte  kunde  enas  om vem  som var  ansvarig. Hela  den 
problematiken  slipper  vi med  företagsboten.  Det  har  lett  till  att  lagföringen  av 
arbetsmiljöbrott  har  gått  upp  väsentligt  säger  arbetsmiljöåklagaren  Jan 
Andersson. 

 
Under arbetets gång har det dykt upp frågor som kräver empiriska undersökningar och 
resurser.  Dessa  frågor  är  relevanta  och  bygger  på  fortsatt  forskning  kring 
problematiken, då dessa är bortom min avgränsning. Dessa frågor är: 

– Varför  är  det  skillnad  på  åldersfördelningen  för  dödsolyckorna  vid  fall‐  och 
klämolyckor? 

–  Hur hade det påverkat arbetsmiljön om arbetsmiljöverkets egna inspektörer fått 
behörigheten att utföra ordningsbot på plats i samband med inspektioner? 
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7 Slutsats 
Studien  baserar  sig  på  78  dödsutredningar.  Den  visar  att  fallolyckor  och  klämolyckor 
står för hela 70 %, eller 54 stycken olyckor. Åldersgruppen som flest förolyckats är 55‐
72 med 24 stycken.  
Studien  visar  även  att  det  ännu  idag  förekommer  allvarliga  brister  i  arbetsmiljön  på 
byggarbetsplatser. Vi har idag alldeles för många dödsolyckor. Dessa brister har påtalats 
redan i början av 2000‐talet. Under 2010 förolyckades 14 arbetare i samband med bygg‐ 
och anläggningsarbeten. Myndigheter och andra organisationer arbetar för fullt med att 
förbättra arbetsmiljön så att olycksfall minskas. Detta görs bland annat med införanden 
av  nya  regler  och  föreskrifter  som  på  senaste  tiden  berört  det  systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  Ny  teknologi  och  nya maskiner  medför  nya  arbetsmetoder.  Dessa 
måste kontinuerligt analyseras av arbetsmiljöverket. Det gamla ekonomiska  tänkandet 
om  att  kortsiktigt  gå  med  ekonomisk  vinst  fungerar  inte  om  man  skall  utveckla 
arbetsmiljön och säkerheten. Studien visar också att: 

• Orsakerna till olyckorna är främst organisatoriska 
• Olyckor inträffar på grund utav oerfarenhet hos de unga nyanställda, men även 

hos de äldre erfarna på grund utav benägenheten att ta risker 
• Brister med fallskyddsanordningen uppgår till 23 stycken av olyckorna (30 %) 
• Olyckor relaterade till bristfällig arbetsmiljöplan uppgår till 29 stycken (37 %) 
• Det  sker  dåliga  och  otillräckliga  kontroller  på  arbetstagarnas  kunskaper  om 

arbetet och riskerna i arbetet 
• Arbetsgivaren  bristande  ansvar  med  att  upprätta  en  godtagbar 

fallskyddsanordning uppgår till 15 stycken (20 %) 
• Arbetsgivarens  bristande  ansvar  att  kontrollera  arbetstagarnas  kunskaper  om 

arbetet och riskerna i arbetet uppgår till 4 stycken (5 %) 
• Slarv, oaktsamhet och otillåten handlande förekommer hos arbetstagarna 
• Den  skriftliga  dokumentationen  av  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet 

återspeglar inte arbetsmiljön på byggarbetsplatser. 
 

En  annan  viktig  aspekt  är  att  många  av  dessa  olyckor  hade  kunnat  förhindras  eller 
kunnat  vara mindre  omfattande.  Arbetsgivaren  bär  ett  stort  ansvar  att  se  till  att  fast 
fallskyddsanordning och personlig fallskyddsutrustning finns tillgänglig. Han skall även 
kontrollera  arbetsplatsen  så  att  dessa  används.  Brister  med  att  upprätta  en  fast 
monterat  fallskyddsanordning  eller  användning  av  personlig  fallskyddsanordning  och 
att kontrollera arbetsplatsen är orsaken till varför 23 olyckor skedde. Arbetsgivaren bär 
ett stort ansvar gentemot arbetstagarna. Han skall garantera arbetstagarnas säkerhet på 
byggarbetsplatsen och vidta alla åtgärder så att olycksfall förebyggs.  
 
Som en avslutning kan jag utifrån denna studie säga att: Nästan 60 % av olyckorna beror 
på  organisatoriska  orsaker.  Dessa  hade  antingen  helt  förhindrats  eller  olyckornas 
omfattning minskats om arbetsgivaren varit mer uppmärksam på lagar och föreskrifter, 
varit  mer  noggrannare  med  att  kontrollera  arbetstagarna  och  arbetsmiljön  på 
byggarbetsplatser, följt upp verksamheten, upprättat en godtagbar arbetsmiljöplan och 
fallskyddsanordning  och  även  sett  till  så  att  det  systematiska  arbetsmiljöarbete  ingår 
som en naturlig del i den dagliga verksamheten som omfattar faktorer och förhållanden 
som har betydelse för arbetsmiljön. 
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 – Utredningsrapporterna 
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Utredningsrapport 2000‐03‐01 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  omkom  i  samband med  att  koppla  in  en  ny  vattenledning.  Han 
stod  och  arbetade  nere  i  ledningsgraven  och  väntade  på  att  ta  emot  vattenledningen. 
Eftersom  denna  var  tung  hjälpte  lastmaskinföraren  till  genom  att  använda  en 
grävmaskin med en snöskopa. Han satte då skopan under ledningen och förde den sakta 
mot  ledningsgraven.  Vid  detta  tillfälle  lossnade  skopan  från  sitt  fäste  och  gled  ner  i 
ledningsgraven och träffade arbetaren. Han dog omedelbart av skadorna. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister  hos  den  tekniska  anordningen  –  Orsaken  till  att  skopan  lossnade  från 
maskinen var att  lastmaskinen troligtvis trodde att han skevade skopan när han drog i 
den tredje spaken. Tryckknappen för skiftning mellan skevning och skoplåsning var för 
lättåtkomlig.  Det  var  en  väldigt  synnerlig  olämplig  konstruktion  med  dubbla 
styrfunktioner  på  en  spak  där  skiftningen  skedde  med  en  knapptryckning. 
Indikeringslampan för skåplåsningen på panel var väldigt liten och uppmärksammades 
inte om föraren var koncentrerad på arbetsuppgiften.  
CE‐märkning saknades– Maskinen var inte CE‐märkt och skulle efter denna väsentliga 
ombyggnad CE‐märkas (AFS 1993:10). 
Brister i arbetsmiljöplanen – Ombyggnaden av maskinen hade en sådan betydelse för 
säkerheten att en ny riskbedömning skulle gjorts (5 § AFS 1994:48). Det förelåg brister 
vid  val  av  maskin  och  ombyggnader  av  maskiner.  Internkontrollarbeten  samt 
riskbedömningarna var bristfälliga (5,9, 12 och 15‐17 § AFS 1996:6). 
 
Umeås Distrikt 
Beteckning CTM 168/01, CTM 1898/00 samt 24‐1017 00/299 
 
 
Utredningsrapport 2000‐10‐26 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  förolyckades  när  han  skulle  kontrollera  åtgången  av  betong  för 
pågjutning  av  fundament  för  timmersorteringsbanans  stödben.  Arbetet  som  den 
förolyckade  skulle  utföra  bestod  utav  gjutning  av  hål  efter  tidigare  demonterat 
fundament vid timmerbordet. Han gick fram till timmersorteringstransportören som vid 
det  tillfället  stod  stilla  då  personal  i  sorteringen  hade  rast.  När  han  kom  fram  till 
sorteringstransportörens  stativben  startades  transportören  och  en  granstock  med  en 
vikt  på  ca  700  kg  puffades  av  och  föll  ner mot  honom. Han  träffades  av  stocken  som 
krossade honom till döds. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsakerna till den dödliga utgången 
Kommunikationsbrist – Det skedde ingen kontakt mellan operatören före tillträdet.  
Obefintlig  sikt  –  Från  operatörens  arbetsutrymme  i  mätstationsbyggnaden  är  sikten 
över där den förolyckade befann sig obefintlig. 
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Örebros distrikt 
Beteckning AIÖR 2000/3128 
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Utredningar från 2001 
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Utredningsrapport 2001‐04‐08 
 
Händelse 
En man förolyckades i samband med ett byggarbete. Byggarbetet bestod utav att  lägga 
in  ett  golv  i  hallen  på  andra  våningen  i  en  1,5  plans  villa. Mannen  fick  hjälp  utav  sin 
svärson och byggarbetet skedde på fritiden. Svärsonen stod inne i hallen och sågade till 
en  planka  och  den  omkomne  stod  ute  på  balkongen  och  höll  i  plankans  andra  ända. 
Balkongen  var  nyrenoverad  men  saknade  räcken.  Plötsligt  ser  svärsonen  hur 
medarbetaren  faller  baklänges  över  balkongkanten  ner mot  stenplattorna  på marken. 
Han  slog  troligen  med  huvudet  först  mot  marken  och  avled  därför  av  skadorna. 
Fallhöjden var ca tre meter. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning  saknades  –  Det  saknades  ett  fast  skyddsräcke  eller  personlig 
fallskyddsutrustning  då  risken  för  fall  till  underliggande  nivå  var  två meter  eller mer 
(57, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
Arbetsmiljöplan  saknades  –  Trots  att  arbetet  skedde  på  eget  hus  gällde  även 
föreskrifterna beträffande upprättande av en arbetsmiljöplan då det förekom risk för fall 
till lägre nivå där nivåskillnaden var två meter eller mer (11 och 12 § AFS 1999:3). 
 
Göteborgs Distrikt 
Diarienr K 7729‐01 
 
 
Utredningsrapport 2001‐10‐14 
 
Händelse 
En byggnadsarbetare omkom i samband med formningsarbeten. Arbetet bestod utav att 
forma ett valv över ett källarutrymme till en silo. Den förolyckade skulle fästa en kätting 
runt  en  bunt  plyskivor.  Vid  detta  arbetsmoment  balanserade  han  på  en  ströbalk  som 
stack ut någon meter från bockryggarna som den placerats på. Då den inte var fäst vid 
bockryggarna tippade plankan och byggarbetaren föll drygt 6 meter och avled senare.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Brister  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet  –  Arbetsgivaren  vidtog  inte  alla 
åtgärder som behövdes för att förebygga att arbetstagaren inte utsattes för ohälsa eller 
olycksfall (3 kap 2 § AML).  
Brister  i  arbetsmiljöplanen –  I  arbetsmiljöplanen  fanns det  inte  beskrivet  om några 
särskilda  åtgärder  för  att  förebygga  risker  för  olycksfall  beträffande  det  riskfyllda 
arbetsmoment som den drabbade utförde stående på plyskivan (8, 9, 11 och 12 § AFS 
1999:3).   
Fallskyddsanordning  saknades  –  Det  fanns  inget  fast  monterat  fallskydd  eller 
användes personlig  fallskyddsanordning  som hindrade  arbetstagaren att  falla ner  (57, 
58, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
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Örebros distrikt 
Beteckning AIRÖ 2001/2704 
 
 
Utredningsrapport 2001‐11‐30 
 
Händelse 
En man omkom  i  en  arbetsolycka  i  samband med demontering  av  ett  expansionskärl. 
Mannen  skulle  byta  bort  det  gamla  kärlet  mot  ett  nytt  kärl  på  en  skola.  Under 
demonteringsarbetet kom han  i kontakt med ett gammalt elrör som var strömförande 
och fick ström genom kroppen. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Elsäkerhetsplanering saknades – Han kom oavsiktligt i kontakt med ett gammalt elrör 
som var strömförande.  
För  varje  arbete  där  det  förekommer  risk  för  elektrisk  fara  skall  det  göras  en 
elsäkerhetsplanering, där en riskbedömning görs och vilka säkerhetsåtgärder som skall 
vidtas (5 § ELSÄK‐FS 2006:1). 
 
Örebros distrikt 
Beteckning AIÖR 2001/2894 
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Utredningar från 2002 



 

 

51 

51 

Utredningsrapport 2002‐06‐08 
 
Händelse 
En takläggare avled i samband med en fallolycka. Mannen arbetade med att montera in 
vindskivor till en byggnad. En arbetsplattform användes där en lastpall lades på och en 
1,8  meter  hög  ställning  spikats  på.  Lyftningen  och  sänkningen  av  arbetsplatsformen 
sköttes av en kranförare samtidigt som takläggaren stod i på arbetsplatsformen. 
 Under arbetets gång fick den omkomne strömavbrott till borrmaskinen han använde 
och ber därför kranföraren att åtgärda detta. Kranföraren drar till handbromsen och 
lämnar trucken för att kontrollera kablarna. Trucken började då rullade och takläggaren 
som stod på arbetsplatsformen skrek till kranföraren att trucken är i rörelse. Han vände 
sig om och såg att truckens hjul rulla över betongplattans kant och blev hängande. Den 
förolyckade föll först 7 meter ned på trucken och därefter ned på betonggolvet. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaker till den dödliga utgången 
Bristande  kunskaper  om  regler  för  arbetskorg  –  Arbetsplatsformen  var 
egentillverkad och hade allvarliga brister. En korg skall vara säkert fastsatt på truckens 
gafflar och skall överensstämma med dem regler och föreskrifter som var aktuella (AFS 
2006:5). 
Brister  hos  maskinens  tekniska  anordning  –  Det  fanns  ingen  handbromsfunktion. 
Handbromsreglaget  hade  tidigare  reparerats  med  var  så  bristfällig  att  bromsen  inte 
påverkade  bromsbackarna.  En  signalanordning  som  skulle  larma  när  föraren  lämnar 
trucken  när  handbromsen  ej  är  ansatt  saknades.  Trucken  var  också  uppställd  väldigt 
nära betongplattans kant (A 4.3 AFS 2006:5). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2002/26769 
 
 
Utredningsrapport 2002‐07‐01 
 
Händelse 
En  16‐årig  sommararbetare  omkom  i  samband  med  rivningsarbeten.  Arbeten  bestod 
utav rivning av en tegelvägg som var 3 meter hög. En av de anställda bilade på ena sidan 
av väggens underkant. Samtidigt befann sig minderåringen på andra sidan av väggen där 
han  plockade  tegelstenar  när  väggen  plötsligt  rasade  mot  honom.  Han  fick  delar  av 
väggen över sig och avled av de allvarliga skadorna.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Arbetsgivarens  regelbrott  –  Arbetsgivaren  lät  en  minderårig  medverka  i 
rivningsarbeten oaktat att han saknade yrkesutbildning (5 § 1996:1).  
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Arbetsmiljöplan  saknades  –  Arbetsmiljöplanen  saknade  en  beskrivning  av  de 
särskilda  åtgärder  som  skulle  vidtas  för  att  rivningsarbetet  skulle  ske  enligt 
föreskrifterna28.  
Riskbedömning saknades – Det saknades även en skriftlig riskbedömning beträffande 
hur  rivningen  av  väggen  skulle  utföras  (11  §  AFS  1999:3).  Ingen  avspärrning  gjordes 
inom riskområdet då risk för ras förelåg (80 § AFS 1999:3).  
Förhandsanmälan gjordes ej – Det gjordes ingen förhandsanmälan (12 AFS 1999:3). 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2002/38923 och 2002/29528 
 
 
Utredningsrapport 2002‐07‐08 
 
Händelse 
En takanläggare omkom i samband med omläggning av ett tak till en byggnad. Mannen 
trampade  igenom  takskivorna  i  närheten  av  taknocken  och  föll  7  meter  ner  mot 
betonggolvet.  Takets  ytskikt  bestod  utav  cementbundna  skivor.  Dessa  skivor  höll  inte 
den  kvalité  som  redovisades  i  miljödeklarationen,  och  skulle  därför  bytas  ut  med  ett 
ytskikt av trapetsplåt. På ena takhalvan var till och med skivorna i mycket sämre skikt 
än det övriga taket. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning saknades – Fallskydd saknades vid takkant och takfot. Normalt 
skall ett fast skyddsräcke och en fast monterad utrustning användas. Om det på grund av 
arbetets  art  inte  kan  användas  ett  skyddsräcke  skall  personlig  fallskyddsutrustning 
användas (55, 58, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
Arbetsmiljöplan  saknades  –  Arbetsmiljöplan  saknades  helt.  Det  fanns  inga  skriftliga 
instruktioner om hur arbetet utfördes. Det  fanns  inga beskrivningar om vilka åtgärder 
som vidtogs för att förebygga olycksfall och ohälsa. Vid arbete med risk för fall till lägre 
nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer, skall en arbetsmiljöplan upprättas och en 
beskrivning av de särskilda åtgärderna (8 och 12a § AFS 1999:3). 
Kontroll av bärighet – Underlaget saknade betryggande bärighet (60 § AFS 1999:3). 
 
Göteborg Distrikt 
Beteckning AIGÖ 2002/30444 
 
 
Utredningsrapport 2002‐08‐31 
 
Händelse 
En byggnadsarbetare omkom i samband med renoveringsarbete. Arbetet bestod utav att 
ta bort 6 meter  långa plåt  från en  fasad med hjälp av en kofot. Arbetet skedde från en 

                                                        
2880 § AFS 1999:3 
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personkorg  i  en  skylift  där  två  personer  arbetade  ifrån.  När  liftkorgen  skulle  åka  ner 
brast det till och korgen föll ner på gatan. Mannen klämdes till döds. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Bristande  kunskaper  om  riskerna  i  arbetet  –  Maxvikten  för  korgen  var  215  kg. 
Personerna  vägde  tillsammans  215  kg  utan  deras  utrustning  och  verktyg.  Bristande 
kunskaper  om  riskerna  med  mobil  plattform  och  felaktig  uppfattning  om 
säkerhetsmarginalen  till  maxvikten  för  korgen  var  orsaken  till  olycksfallen  (AFS 
1993:3). 
 
Luleås Distrikt 
Beteckning AILU 2002/ 34788 
 
 
Utredningsrapport 2002‐09‐05 
 
Händelse 
En  vägarbetare  omkom  i  en  arbetsolycka  i  samband med  vägarbeten.  Arbeten  bestod 
utav uppsättning av vägskyltar inför planerad asfalteringsarbetet. Vägarbetaren höll på 
med  att  sätta  upp  vägskyltar  när  en  personbil  kom  i  hög  hastighet  och  gjorde  en 
undanmanöver. Vid undanmanövern  träffades vägarbetaren av bilens  front. Han avled 
senare på sjukhuset. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Förarens bristande hänsyn – Föraren kom i hög fart och upptäckte för sent att  fältet 
var blockerat. Olycksplatsen var belägen efter ett krön och en väg böj.  
Brister  i arbetsmiljöplanen –  Ingen arbetsmiljöplan hade upprättats med hänsyn  till 
passerande fordonstrafik (10‐11 AFS 1999:3).  
Teoretisk  kompetens  –  Arbetsledaren  på  olycksplatsen  hade  inte  någon  teoretisk 
arbetsmiljöutbildning (7 § AFS 2001:1). 
Riskbedömning  saknades  –  Det  hade  inte  gjort  någon  korrekt  riskbedömning  för 
arbetet (8 § AFS 2001:1). 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2002/35579 
 
 
 
 
Utredningsrapport 2002‐11‐11 
 
Händelse 
En 18 årig praktikant klämdes till döds i samband med byggandet av studentlägenheter. 
Han  stod  tillsammans med  sin  handledare  på  byggarbetarplatsen  inom  riskzonen  för 
montering  av  betongelement.  Samtidigt  som  monteringen  skedde  pågick  även 
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markarbeten inom riskzonen. Bärförmågan hos betongelementet var inte fullt utbildad 
under  monteringsstadiet  och  därför  fanns  det  en  bräcklighet  och  instabilitet  hos 
elementet.  Följden  blev  att  betongelementet  tappade  fästet  och  föll  ner  mot  marken. 
Praktikanten  hamnade  i  kläm  mellan  marken  och  betongelementet  och  avled 
omedelbart, medan hans handledare hann sätta sig  i säkerhet. Betongelementen vägde 
3,5 ton.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning. 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister i samordningen – Samordningen för arbetet var inte anpassad efter 3 kap 7 § 
arbetsmiljölagen.  Arbetet  hade  inte  samordnats  på  ett  sådant  sätt  att  ohälsa  och 
olycksfall förebyggs.  Inte heller har det i arbetsmiljöplanen tagits upp om att samordna 
de olika verksamheterna så att de inte stör varandras jobb i riskzonen. 
Oduglig planering av arbeten – När det gäller tidsplaneringen så sammanföll de olika 
verksamheternas  arbete  med  varandra  på  ett  sådant  sätt  att  det  förelåg  en  risk  för 
ohälsa och olycksfall, vilket är en av orsakerna  till den  tragiska olycksfallen  (21 § AFS 
1999:3). 
Brister  i  arbetsmiljöplanen  –  En  arbetsmiljöplan  var  upprättad och  fanns  tillgänglig 
men hade  ett  antal  brister  i  sig.  I  arbetsmiljöplanen  framgick  det  inte  hur man  skulle 
arbeta med tunga betongelement (11 och 12 § AFS 1999:3). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2002/47094 
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Utredningsrapport 2003‐03‐14 
 
Händelse 
En byggmontör  förolyckades  när  han  skulle  renovera  en  frånskiljarledning  på  30  000 
volt. Mannen var nästan  färdigt med arbetet  och  skulle mäta och  förberedda. Mannen 
arbetade  ensam  och  när  en  arbetskollega  ankom  till  olycksplatsen  ser  han  honom 
liggande  på  marken  med  brännskador  och  skallskador  som  orsakats  av  den  30 
kilowattsledningen. Mannen avled. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Oaktsamhet  –  Vi  förberedelsen  så  kom  han  av  en  okänd  anledning  åt  spänningssatt 
ledning.  
 
Örebros distrikt 
Beteckning AIÖR 2003/12318 
 
 
Utredningsrapport 2003‐04‐20 
 
Händelse 
En man förolyckades i samband med takrivning. Rivningen skedde på en verkstadshall 
där  takplåtarna skulle plockas bort. Byggnadsarbetaren  trampade då på  lösa  takplåtar 
som brast och mannen föll fem meter ner mot betonggolvet.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Felaktig val av arbetsmetod – Arbetstagarna fick inte instruktioner om hur arbetet 
skulle genomföras. Information om takarbetet, om vilka regler och föreskrifter som 
skulle tillämpas och vilka risker som fanns med takarbete fick inte arbetstagarna del 
utav. Inte heller fick de information om hur takarbetet skulle genomföras på ett säkert 
sätt så att olycksfall och ohälsa förhindras (48 § AFS 1999:3) 
Fallskyddsanordning saknades – Det saknades en fallskyddsanordning. Normalt skall 
ett fast monterat skyddsräcke användas när risken för fall till underliggande nivå är två 
meter eller mer. Om det på grund av arbetets art inte kan användas ett skyddsräcke 
skall personlig fallskyddsutrustning användas (57, 58, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet – Arbetstagarna fick ingen information om 
arbetsplatsen och skriftliga instruktioner saknades. En beskrivning av när och hur 
introduktionen skulle genomföras saknades. Det systematiska arbetsmiljöarbetet var 
inte fullt upprättade (7 § AFS 2001:1).  
Brister  i  arbetsmiljöplanen  –  Arbetsmiljöplanen  hade  inte  reviderats  eller 
uppdaterats. Rivningsavsnittet saknades och arbetsmetoden var felaktig.  
 
Chefer  och  samordningsansvariga  saknade  betydande  kunskaper  och  hade  inte 
kompetens om de föreskrifter som gällde på byggarbetsplatsen. De visste inte heller hur 
man skulle tillämpa dessa (13b och 16 § AFS 1999:3). 
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Göteborgs Distrikt 
Beteckning AIGÖ 2003/27452 
 
 
Utredningsrapport 2003‐04‐24 
 
Händelse 
En  rörmontör  avled då  han  vid  en provkörning  av  en  elmotor  till  en  vattenpump  fick 
strömgenomgång.  Han  använde  en  kabel  med  oisolerade  krokodilklämmor.  Troligen 
släpptes  krokodilklämmorna  och  arbetstagaren  fick  strömgenomgång.  Någon 
jordfelsbrytare fanns inte. Mannen fick 380 volt genom kroppen. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Teknisk  säkerhetsfunktion  saknades  –  Jordfelsbrytaren  fungerade  inte  som  den 
skulle. Den hade då brutit strömmen vid stora strömskillnader. 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2003/18871 
 
 
Utredningsrapport 2003‐04‐25 
 
Händelse 
En arbetsledare omkom i samband med installering av hiss och trappa. Man hade gjort 
en öppning i bjälklaget där hiss och trappa skulle monteras. Öppningen var 4 x 1,5 meter 
och var avspärrad med koner och flaggspel. När arbetsledaren gick fram till öppningen 
för att ta några mått föll mannen ner och avled. Fallhöjden var 2,7 meter. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning  saknades  –  Fallskyddsanordning  saknades  på  arbetsplatsen. 
Koner och flaggspel ger inget skydd mot fall, utan öppningen skulle ha försetts med ett 
fast två ledat skyddsräcke eller liknande skyddsanordning (57 § i AFS 1999:3).  
Brister  i  arbetsmiljöplanen  –  Arbetsgivaren  hade  brister  i  arbetsmiljöplanen.  Den 
saknade  en  beskrivning  av  bl  a  de  särskilda  skyddsåtgärderna  för  riskerna  under 
byggskedet (10 § AFS 1999:3).  
 
Luleås Distrikt 
Beteckning AILU 2003/19128 
 
Utredningsrapport 2003‐04‐25 
 
Händelse 
I samband med rivning av ett tak förolyckades en man. Han arbetade tillsammans med 
två  andra  med  att  riva  taket  på  en  verkstadshall.  Vid  olyckstillfället  skulle  den 
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förolyckade hämta sin jacka på taket. Alla hade gått på rast och han befann sig ensam på 
taket. Takplåtarna var lossade ifrån takbalkarna. När han gick på taket trampade han på 
en lös takplåt och föll 5 meter ner på betonggolvet. Arbetsmiljöplan var upprättad, men 
ej komplett.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning  saknades  –  Det  saknades  en  fallskyddsanordning  i  form  utav 
skyddsräcke eller, på grund utav arbetets  art personlig  fallskyddsutrustning då  risken 
för fall till underliggande nivå är två meter eller mer (57, 58, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
Brister  i  arbetsmiljöplan  och  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet  – 
Arbetsmiljöplanen saknade beskrivningar på de särskilda åtgärder som skulle finnas för 
rivningsarbetet.  Det  saknades  även  muntliga  och  skriftliga  instruktioner  från 
samordningsansvarige  om  hur  arbetet  skulle  bedrivas.  Likaså  saknades  det  även 
riskbedömningar eller vilka åtgärder man vidtog (11 och 13 § AFS 1999:3). Det skedde 
ingen  revidering  eller  gjordes  inga  nya  riskbedömningar  arbetsmiljöplanen,  då  man 
ändrade arbetsmetoden (17 § AFS 1999:3, 8 § 2001:1). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2003/19999 
 
 
Utredningsrapport 2003‐05‐22 
 
Händelse 
Två byggnadsarbetare omkom vid en kraftig explosion i ett bergrum. Männen arbetade 
med att miljösanera det statliga bensinlager som fanns där. Då de sökte skydd i ett prång 
vid  ingången  på  grund  av  att  det  åskade  kraftig  orsakade  ett  blixtnedslag  en  kraftig 
explosion då bensinångor antändes. Båda männen avled. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Att arbeta med ämnen med antändningsrisk och explosionsrisk innebär en stor fara och 
skall  därför  utföras  med  stor  försiktighet.  Man  skall  beakta  mängden  av  ämnet  som 
hanteras så att halter i luften i bli för höga. Man skall även begränsa antändningskällor 
som kan ge upphov  till  brand och  likaså utformningen av  lokalen där  ämnet hanteras 
(33 § AFS 2011:19).  
 
Örebros distrikt 
Beteckning AIÖR 2003/23238 
Utredningsrapport 2003‐07‐03 
 
Händelse 
En man klämdes  till döds  i  samband med  ihopfällning av arbete med kranbil. Kranens 
torndel sjönk okontrollerat ihop då det uppstod något fel i kranen teleskopisk torndel. I 
olycksögonblicket  demonterade  kranföraren  någon  del  i  stegen  som  satt  lodrätt  med 
torndelen. Då torndelen sjönk ihop klämdes han ihjäl då han befanns sig i stegen. 
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Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Maskinellt  fel  –  Då  maskinen  sjönk  okontrollerat  utan  förarens  manövrering  är  det 
svårt att fastställa orsaken när det inte fanns något vittne till händelsen. Men vid arbeten 
med kranar, skall man alltid beakta riskerna som den medför (AFS 2008:3). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2003/28673 
 
 
Utredningsrapport 2003‐08‐14 
 
Händelse 
En ställningsbyggare avled från ett fall på 12 meter i samband med nedmontering av en 
byggnadsställning. Då demonteringsarbetet av byggställningen påbörjades demonterade 
man ner skyddsräcket alldeles för tidigt. Han arbetade härifrån med att demontera av de 
sista  delarna  när  han  av  en  okänd  anledning  föll  från  ställningen  ner  till  marken. 
Mannen avled.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning  saknades  –  Det  saknades  fallskyddsanordning,  då  den 
demonterades ner. Normalt skall ett  fast skyddsräcke och en fast monterad utrustning 
användas och plockas ner när arbetet är  färdigt. Om det på grund av arbetets art  inte 
kan användas ett skyddsräcke skall personlig fallskyddsutrustning användas (55, 58, 87 
och 88 § AFS 1999:3). 
Brister  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbete–  Företaget  hade  inte  några  skriftliga 
instruktioner eller riskbedömningar för de arbetsmoment som utfördes (AFS 2001:1).  
 
Härnösands distrikt 
Beteckning AIHA 2003/31263 
 
 
Utredningsrapport 2003‐08‐20 
 
Händelse 
En betongarmerare avled i samband med byggande av en bro. Mannen arbetade från en 
arbetsplattform  runt  en  bropelare.  Plattformen  var  en  upplagsplats  för  armering  och 
hade ett  räcke på över 1,1 meter. Den  förolyckade  snubblade på armeringsjärnen,  föll 
över plattformens skyddsräcke och föll 32 meter ner mot marken.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsaken till den dödliga utgången 
Brister  i  arbetsmiljöplanen  –  Skyddsräcket  skulle  ha  varit  högre  än  vad  det  var. 
Normalt  sett  är  en  meter  i  allmänheten  en  tillräcklig  höjd  på  skyddsräcken.  Men 
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beroende på  arbetets  art  kan  skyddsräcken  behöva  vara  högre  (57‐58  § Bilaga  1 AFS 
1999:3). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2003/31973 
 
 
 
 
 
Utredningsrapport 2003‐11‐19 
 
Händelse 
Två anläggningsarbetare omkom i en trafikolycka på väg från arbetsplats till depån för 
att  byta  fordon  till  sina  privata.  Anläggningsarbetarna  färdades  i  en mindre  buss  och 
frontalkrockade med en personbil. Fordonen fattades eld och samtliga personer omkom. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Mänskligt  handlande  –  Vad  som  orsakade  frontalkrocken  är  ännu  idag  oklart.  Men 
troligtvis handlade det om att personbilen kom över på fel sida av vägen. 
De två arbetstagarna omkom då bussen fattades eld. 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2003/46644 
 
 
Utredningsrapport 2003‐12‐15 
 
Händelse 
En plåtslagare omkom då han föll från ett tak. Mannen arbetade i samband med olyckan 
med att byta papptaket och takbrunnar och montera nya skyddsplåtar och sargkanter. 
Då mannen var färdig för dagen hissade han ner en lastpall med överblivet material och 
verktyg.  Lastpallen  hissades  ner  manuellt  med  hjälp  av  en  spännanordning.  Vid 
hissandet  ryktes  mannen  med  när  spännbandet  sträckts  och  föll  6,7  meter  ner  mot 
marken. Sargkanten var endast 10 cm. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Arbetsmiljöplan saknades – En arbetsmiljöplan där en detaljerad beskrivning av hur 
man skall förebygga risk för fall till lägre nivå saknades (11 § AFS 1999:3).  
Brister  i  förbindelseleden  –  Förbindelseleden  till  taket  skall  normalt  utgöras  av  en 
trappa. En lodrätt stege accepteras som utrymningsväg (39 § AFS 1999:3). 
Brister i fallskyddsanordningen – Sargen var som högst 80 cm och som lägst 10 cm.  I 
detta fall skulle ett skyddsräcke, minst en meter högt monteras upp med överledare och 
mellanledare.  I  vart  fall  skulle  personlig  skyddsutrustning  användas  (57‐59  §  AFS 
1999:3).  



 

 

61 

61 

Skriftliga  instruktioner  saknades  –  Det  saknades  skriftliga  instruktioner  för  hur 
arbetet skulle utföras (7 § AFS 1999:3). 
 
Växjös distrikt 
Beteckning AIVÄ 2003/50253 
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Utredningar från 2004 
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Utredningsrapport 2004‐02‐09 
 
Händelse 
En maskinförare avled  i samband med  lossning av en grävmaskin då den fasta skopan 
föll  ur  grävmaskinen.  Mannen  befann  sig  i  riskområdet  och  fick  maskinskopan  med 
godset över sig och fick så allvarliga skador att han senare avled. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Bristande kontroll av arbetstagarens kompetens om arbetet  – Mannen befann sig 
inom  riskområdet  och  uppmärksammade  sig  inte  om  detta.  Mannen  bedöms  inte  ha 
uppmärksammat riskerna som arbetet medförde. Enligt lag är det arbetsgivarens ansvar 
att se till att arbetstagaren kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för 
att förebygga ohälsa och olycksfall (7 § AFS 2001:1). 
Skriftliga  instruktioner  saknades  –  Det  saknades  skriftliga  instruktioner  för  det 
ifrågavarande  arbetet.  När  riskerna  i  arbetet  är  allvarliga  skall  det  finnas  skriftliga 
instruktioner för arbetet tillgängliga för arbetstagarna. De skall vara begripliga och skall 
lämnas ut i den omfattningen som det behövs (7 § AFS 2001:1, 48 § AFS 1999:3). 
 
Faluns distrikt 
Beteckning AIFA 2004/5651 
 
 
Utredningsrapport 2004‐06‐03 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  omkom  i  en  arbetsolycka  då  en  del  av  ett  betongfundament 
rasade. Raset inträffade då det intill fundamentet pågick grävningsarbeten. Mannen stod 
av  någon  anledning  på  betongfundamentet  och  dirigerade  grävmaskinisten  när 
fundamentet  som  utgjorde  en  del  av  en  befintlig  dammkonstruktion  rasade  ner  mot 
vattnet. Mannen föll ned i vattnet och klämdes.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fundamentets hållfasthet – Då grävarbete pågick sänktes hållfastheten i det befintliga 
fundamentet  som  den  förolyckade  stod  på.  Man  uppmärksammade  inte  detta  och 
därmed vidtogs inga säkerhetsåtgärder i form utav avspärrningar eller instruktioner till 
arbetstagarna  (61  §  AFS  1999:3).  Det  gjordes  ingen  ansenlig  bedömning  av 
stödkonstruktionen  och  fundamentet.  Det  gjordes  heller  inga  riskbedömningar  av  det 
arbetssätt som användas i schaktningen (72 och 74 § AFS 1999:3). 
 
Brister  i  arbetsmiljöplan  –  Arbetsmiljöplanen  var  bristfällig  då  den  saknade  en 
beskrivning  av  schaktningsarbetet  samt  att  anpassningen  till  de  förändrade 
arbetsvillkoren inte skedde i enlighet med föreskrifterna (10 och 13 § AFS 1999:3). 
 
Örebros distrikt 
Beteckning AIÖR 2004/24418 
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Utredningsrapport 2004‐06‐22 
 
Händelse 
En  grävmaskinist  omkom då  han  klämdes  till  döds. Mannen  arbetade med  asfaltering 
och upptäckte under arbetets gång att maskinens hydrauliksystem läckte olja. Mannen 
steg  ut  ur  grävlastaren  och  försökte  åtgärda  läckagen.  Mannen  hamnade  då  i  kläm 
mellan skoparmarna och chassit till grävlastaren och avled.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Otillåten handlande – Mannen var inte medveten om riskerna med reparation av stora 
maskiner.  Arbete  med  maskiner  som  är  i  rörelse  medför  stora  risker.  Han  skulle  ha 
kontaktat en licenserad reparatör med kompetens. 
 
Faluns distrikt 
Beteckning AIFA 2004/27271 
 
 
Utredningsrapport 2004‐07‐02 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  omkom  i  samband  med  en  båttransport.  Arbetstagaren 
transporterade byggsopor med båt. När han avlastat byggsoporna åkte han tillbaka för 
hämta mera  sopor. Under  färden  tillbaks  föll han ur båten av en okänd anledning och 
blev påkörd av båten och drunknade. Han styrde båten längst bak i båten då styrpulpet 
var  ur  funktion.  När  gasreglaget  på  motorn  släpptes  vred  båten  sig  omedelbart  till 
nästan full babord. Dödmansgrepp saknades och arbetstagaren bar ej flytväst. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Teknisk skydd‐ och säkerhetsutrustning saknades – Båten saknade dödmansgrepp. 
En funktion som stoppar båtmotorn när den som manövrerar båten t ex faller i vattnet.  
Arbetstagaren  saknade  flytväst  som  fanns  tillgänglig.  Det  hade  hindrat  honom  att 
drunkna, även vid medvetslöshet.  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2004/19726 
 
 
Utredningsrapport 2004‐07‐22 
 
Händelse 
En  rörmontör  omkom  i  samband  med  demontering  av  rör  där  tillbyggnad  av  ett 
fjärrvärmeverk  utfördes.  Han  arbetade  på  en  tillfällig  ställning  som  bestod  enbart  av 
plankor där höjden från bottenplanen till ställningen var ca 4 meter. Rörmontören stod 
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på landgången till den tillfälliga ställningen och tog emot rör. I samband med att han tog 
emot röret tappade han balansen och föll fyra meter ner.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister hos ställningen – Ställningen, landgången och plattformen var inte utfört på ett 
sådant sätt som var i enlighet med de föreskrifterna som gällde, att risk för skada genom 
fall undveks.  
Fallskyddsanordning  saknades  –  Ett  skyddsräcke  saknades  och hela  schaktet  borde 
ha plankats in (57‐60 § AFS 1993:3).  
Arbetsmiljöplan  saknades  –  Arbetsmiljöplan  och  planering  av  förebyggande  av 
riskerna i samband med fall från höjd saknades och skulle enligt lag upprättas (9 § AFS 
1993:3). Det saknades skyddsåtgärder mot skada genom fall (AFS 1981:14).  
Bristande kunskaper om ställningar  – Ställningen borde ha kontrollerats  innan den 
togs  i bruk och skulle under användningstiden ha kontrollerats av arbetsgivaren (26 § 
AFS 1990:12).  
 
Växjös distrikt 
Beteckning AIVÄ 2004/30314 
 
 
Utredningsrapport 2004‐09‐09 
 
Händelse 
En vägarbetare omkom i samband med asfaltering på en länsväg. I arbetet använde han 
en asfaltsvält och körde ut på en riksväg för att färdigställa det lilla som fanns kvar. Han 
satt i bilen och körde i 20 km/h samtidigt som en långtradare kommer i en hastighet på 
80  km/h  och  kör  på  honom  bakifrån.  Vägarbetaren  som  inte  hade  något  bälte  på  sig 
kastades ut i diket och omkom. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Brist  på  användning  av  skyddsanordningen  –  I  arbetsfordonet  fanns  en 
bältesanordning,  men  den  användes  inte.  Det  var  inte  lag  på  bältesanvändning  vid 
olyckstillfället och det blev inte lag på bältesanvändning förens 2006. Men det hade gjort 
en skillnad om den förolyckade hade använt bältet menar arbetsmiljöverkets inspektör. 
(AFS 2006:5) 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2004/35991 
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Utredningar från 2005 
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Utredningsrapport 2005‐01‐17 
 
Händelse 
En reparatör avled i samband med uppsättning av elstoplar. Mannen arbetade med att 
sätta upp fast elledningar. Stolpen låg på marken och lyftes sedan upp med hjälp av en 
kran.  De  tre  samtliga  stag  sattes  fast  i  marken  och  spändes  upp.  Därefter  klättrade 
reparatören upp i stolpen för att hänga upp två elledningar. För att han skulle få upp den 
tredje  elledningen  lossade man  lyftstropen  då  den  stod  i  vägen.  Därefter  föll  stolpen 
tillsammans med mannen ner mot marken.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Arbetsmiljöplan  saknades  –  En  arbetsmiljöplan  var  upprättad  men  fanns  inte 
tillgänglig  på  arbetsplatsen  och  det  påträffades  brister  i  riskbedömning  (10‐12  § 
1999:3). 
Felaktig val av arbetsmetod  – Det påträffades även brister vid valet  av arbetsmetod 
(98 § 1999:3). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2005/1760 
 
 
Utredningsrapport 2005‐05‐02 
 
Händelse 
En borrarbetare  klämdes  till  döds  i  samband med borrning  inför  sprängningsarbeten. 
Under  förflyttning av borrvagnen började den glida  i sidledes på grund av underlagets 
lutning. Maskinen gled ca 5 meter innan den välte mot den förolyckade. Han hamnade i 
kläm mellan borrvagnens styrpulpet och den jordslänt som maskinens vältningsrörelse 
stoppades av. Han avled under räddningsarbetet.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Arbetstagarens  uppmärksammade  inte  varningstexterna  –  Mannen  iakttog  inte 
varningstexterna  och  bruksanvisningen  gällande  lutningsvinkeln  för  underlaget,  om 
underlaget  var  slät  och  om  underlagets  friktion  i  den  omfattning  som  han  borde. 
Bruksanvisningen innehöll mycket varningstexter om hur maskinen skall framföras och 
att körning på lutande underlag är förenat med höga risker. 
 
 
Maskinens  skydd‐  och  säkerhetsutrustning  saknades  –  Det  saknades  utrustnings 
som  varnade  eller  stoppade  körningen  vid  för  stora  lutningar.  Den  saknades  även 
överrullningsskydd, skydd vid vältning. Tillverkaren har också valt i sin i driftanvisning 
och med skyltar varna föraren för riskerna.  
Den information som gavs om hur maskinen skulle manövreras var för mycket och svårt 
för föraren (AFS 2008:3). 
 



 

 

68 

68 

Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2005/21837 
 
 
Utredningsrapport 2005‐07‐04 
 
Händelse 
I  samband  med  en  omfattande  tillbyggnad  av  Höglandssjukhuset  förolyckades  en 
snickare. Han arbetade med en höjd på 4,5 meter över betonggolvet. Snickaren arbetade 
med montering av taksarg och trampade igenom en bredpanel som inte var tillräckligt 
spikat. Han föll ner och avled direkt.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Felaktig arbetsutförande – Undertaket var felaktigt spikat. För korta spikar användes 
och  panelens  bärighet  försvagades.  Underlag  hade  ej  en  betryggande  bärighet  så  att 
genomtrampning av fall indras (60 § AFS 1999:3).  
Säkerhetsväven (armerad byggfolie), som skulle fånga upp snickaren var felaktig utlagd. 
Brister  i  arbetsmiljöplanen  –  Arbetet  utfördes  på  en  hög  höjd  och  har  inte 
arbetsberett  enligt  arbetsmiljöplanen.  Det  saknades  vilka  särskilda  åtgärder  som 
behövdes vidtas för att förebygga riskerna för fall (11 § AFS 1999:3). 
Brister  i  fallskyddsanordningen  – En godkänd  förbindelseled  till  taket  saknades,  ett 
skyddsräcke saknades och skyddsanordningar i anslutningen till olyckplatsen saknades 
(39 och 57 § AFS 1999:3).  
 
Växjös distrikt 
Beteckning AIVÄ 2005/33298 
 
 
Utredningsrapport 2005‐07‐12 
 
Händelse 
En  byggarbetare  omkom  i  en  arbetsolycka  i  samband med  demontering  av  takstolar. 
Arbetaren  använde  sig  av  en  skylift  och  befann  sig  i  en  arbetskorg  när  han  skar  bort 
montagejärnen  som  satt  fast  på  takstolarna.  För  att  skära  bort  montagejärnen  lyftes 
takstolarna upp några centimeter och sänktes sedan tillbaka. När den förolyckade skurit 
av  det  sista  montagejärnet  välte  takstolen  över  skyliftens  korg  när  den  sänktes  ner. 
Korgen välte och arbetaren ramlade ur korgen och föll ner till golvet. Han avled senare.   
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaker till den dödliga utgången 
Organisatoriska  faktorer  –  Resultatet  av  en  otydlig  arbetsledning  och  otillräcklig 
kompetens hos de anställda (13‐17 § AFS 1999:3). 
Felaktig  val  av  arbetsmetod  –  En  felaktig  arbetsmetod  utgjorde  en  fara  som  sedan 
utvecklades till en dödlig olycka (45‐48 § AFS 1999:3).  



 

 

69 

69 

Brister  i  arbetsmiljöplanen  –  Arbetsmiljöplanen  saknade  en  beskrivning  av  de 
särskilda åtgärder som skulle vidtas för den arbetsmetoden som tillämpades (13 § AFS 
1999:3). Därmed är den orsaken till nästa punkt. 
Takstolenej  säkrad  – Takstolen  var  inte  säkrad  från  att  välta  vid  lyftet  och  när  den 
vilade på betongklackarna.  
 
Örebros distrikt 
Beteckning AIÖR 2005/34006 
 
 
Utredningsrapport 2005‐09‐29 
 
Händelse 
En maskinförare förolyckades i samband med reparation av en dumper. Mannen höll på 
och  byta  lager  i  medbringaren  i  kardanen  på  dumpern  som  han  själv  körde. 
Reparationen skulle ha utförts av två man, men mannen bestämde sig på eget  initiativ 
att utför reparationen själv en dag tidigare än tidsplaneringen. När arbetstagaren skulle 
påbörja  reparationen  hade  han  höjt  upp  dumperflaket  utan  att  säkra  den  med 
säkerhetsspärren som fanns i vagnen. Dumperflaket sänktes ner över arbetstagaren och 
han klämdes till döds.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsakerna till den dödliga utgången 
Maskinens  säkerhetsfunktion  –  Maskinens  säkerhetsanordning  användes  inte  som 
den  skulle.  Säkerhetsspärren  mellan  dumperflaket  och  dumperramen  användes  inte. 
Ventilpaket som styr hydrauliken till dumperflaket fungerade inte som det skulle. 
Skriftliga  instruktioner  saknades  –  Det  fanns  inga  skriftliga  instruktioner  för  hur 
reparationsarbetet skulle utföras (AFS 2001:1). 
 
Härnösands distrikt 
Beteckning AIHÄ 2005/44729 
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Utredningsrapport 2006‐04‐18 
 
Händelse 
En  30  årig  man  avled  i  samband  med  rivning  av  en  tegelvägg.  Mannen  arbetade 
tillsammans  med  en  arbetskamrat  med  att  riva  innerväggar  av  en  byggnad.  Den 
förolyckade stod på en arbetsbock vid dörröppningen och bilade bort tegelväggen mot 
sitt väggfäste. Bilning skedde genom att bila hål strax ovanför golvet och horisontellt och 
sedan bilade han i skarven mot anliggande vägg, från golv upp mot tak. Detta gjorde man 
för  att  få  hela  väggen  att  falla  ner  och  slås  sönder.  När  han  satt  på  arbetsbocken  och 
bilade  bort  tegelväggen mot  sitt  fäste  släppte  väggen  plötsligt  fästet  och  tippade mot 
honom. Väggen vägde cirka 3,9 ton.    
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Felaktig val av arbetsmetod – Valet av arbetsmetoden ingen varsam metod med tanke 
på  att  golv  och  bärande  delar  blev  utsatta  för  stora  krafter  när  väggen  rasade. 
Arbetsmetoden var förenad med stora risker, speciellt med dem ergonomiska riskerna. 
Arbetsmetoder skall väljas så att olycksfall förebyggs, speciellt på grund av fall eller ras. 
Alla faktorer som har betydelse för arbetsmiljön skall beaktas (45 § AFS 1999:3). 
Brister i arbetsmiljöplanen – Arbetsmiljöplanen måste revideras och uppdateras. Det 
fanns inga beskrivningar av vilka åtgärder som skulle vidtas för att minimera risken för 
att utsättas för kvartsdamm (11 § AFS 1999:3) 
Brister  i  de  skriftliga  instruktionerna  –  Skriftliga  instruktioner  skall  ges  till 
arbetstagarna  i  den  omfattningen  så  att  arbetet  kan  utföras  på  ett  säkert  sätt  och  att 
olycksfall förebyggs (48 § AFS 1999:3). 
 
Göteborgs Distrikt 
Beteckning AIGÖ 2006/18116 
 
 
Utredningsrapport 2006‐04‐22 
 
Händelse 
En  snickare hittades drunknad  i  samband med ett  bryggbygge. Mannen arbetade med 
att lägga ut plankor till bryggan. Hur han föll i vattnet eller om han snubblade och slog 
sig medvetslös är oklart. Men han hittades död mellan bryggan och pråmen. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Oklart vad som orsakat händelsen och den dödliga utgången då det inte gjordes någon 
utredning. 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2006/33513 
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Utredningsrapport 2006‐08‐04 
 
Händelse 
En  arbetsledare  omkom  i  samband  schaktnings‐  och  sprängningsarbeten.  En 
grävmaskinförare fick uppdrag ifrån arbetsledaren att med grävskopan skrota bergytan. 
Ett  stenblock  stack  och  skulle  tas  ner.  När  han  med  skopan  bröt  av  stenblocket 
detonerade  en  laddning.  Sten  i  olika  storlekar  kastades  vid  detonationen  i  riktningen 
mot arbetsledaren och träffade honom. Han fick svåra skador och avled senare.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsaken till den dödliga utgången 
Riskbedömning  saknades  –  Det  saknades  en  riskbedömning  om  arbete  med 
sprängningsarbete  och  hur  riskerna  med  användning  av  detonerande  stubin  skulle 
minimeras (3 § AFS 2007:1).  
Teoretisk  kompetens  –  Grävmaskinisten  och  arbetsledaren  saknade  teoretisk 
utbildning om riskerna med sprängmedel (AFS 2007:1).  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2006/33550 
 
 
Utredningsrapport 2006‐10‐02 
 
Händelse 
En elektriker avled i samband med arbeten på höjd. Elektrikerns arbeten bestod utav att 
montera en strömbrytare genom att dra en kabel mellan brytaren och säkringsskåpet. 
Monteringen  av  kabeln  skedde  över  en  port  som  var  fyra  meter  hög.  Till  sin  hjälp 
använde han en stege som var knappt tre meter hög. Vid monteringstillfället föll han ner 
från stegen och avled av de omfattande skadorna.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Felaktigtarbetsutförande – Mannen arbetade på ett felaktigt sätt. Han borde istället ha 
valt en skylift (45 § AFS 1999:3).  
Fallskyddsanordning  saknades  –  Personlig  fallskyddsutrustning  användes  inte  trots 
att risken för fall till underliggande nivå var mer än två meter (57, 58, 87 och 88 § AFS 
1999:3). 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2006/42645 
 
 
Utredningsrapport 2006‐10‐03 
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Händelse 
En utländsk arbetare klämdes ihjäl vid arbete på en containerkran. Mannen hamnade i 
kläm mellan en fast del och en rörlig del. I arbetsprojektet ingick det att bygga upp en ny 
kran på drygt 80 meter. Mannen hittades liggande en höjd på 50 meter. Troligtvis hade 
han först hamnat i kläm och sedan fallit ner. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning  saknades  –  Mannen  använde  inte  personlig 
fallskyddsanordning.  På  grund  av  arbetets  art  skulle  personlig  fallskyddsutrustning 
användas då risken för fall till lägre nivå förelåg (58 och 88 § AFS 1999:3).  
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2006/42771 
 
 
Utredningsrapport 2006‐11‐06 
 
Händelse 
En man avled i samband med snöröjning. Mannen parkerade sin väghyvel utan att lägga 
den i neutralläge och gick ut ur maskinen. Efter ett tag då mannen märkte att maskinen 
var i rörelse försökte han ta sig in i maskinen. I samband med att han försökte komma in 
i maskinen  halkade  han  och  hamnade  under  boggin  och  blev  överkörd  av maskinens 
vänstra hjul.   
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Slarv– Att lämna maskinen med driften ilagd är helt enkelt förkastligt och rent sagt bara 
slarvigt.  
 
Faluns distrikt 
Beteckning AIFA 2006/46713 
 
 
Utredningsrapport 2006‐12‐24 
 
Händelse 
En polsk byggnadsarbetare omkom i samband med takarbete. Takarbetet bestod av att 
rulla  ut  armerad  kondensplast  från  taknock  till  takfot,  där  sedan  11,5  meter  långa 
takplåtar  skruvades  fast  på  takåsarna.  Något  skyddsräcke  användes  inte,  utan  istället 
användes personlig fallskyddsutrustning i form utav en säkerhetssele och en livlina som 
ersättning.  När  arbetaren  skulle  flytta  sig  kopplade  han  loss  livlinans  fäste.  Vid  detta 
tillfälle, av någon anledning tappar han fotfästet och faller 8,4 meter ner från taket ner i 
byggnaden.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
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Brister  i  arbetsmiljöplan  –  Arbetsgivaren  hade  bristande  kunskaper  gällande 
riskbedömningen i arbetsmiljöplanen och om arbetsmiljölagen (11 § AFS 1999:3).  
Brister  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet  –  Det  systematiska  miljöarbetet 
saknades.  Kunskapen  hos  arbetsgivaren  om  hur  projektet  skulle  utföras  på  ett  säkert 
sätt  eller  vilka  bestämmelser  som  var  aktuella  saknades.  Varken  arbetsgivaren  eller 
arbetsledaren  hade  tillräckliga  kunskaper  för  att  bedriva  arbetet  miljömässigt  och 
säkerställa det (6 § AFS 2001:1). 
Brister  i  fallskyddsanordningen  –  Det  fanns  inget  fast  skyddsräcke  uppsatt.  Istället 
användes personlig fallskyddsutrustning som ersättning. Personlig fallskyddsutrustning 
får endast användas då fast skyddsräcke inte kan användas på grund av arbetets art (57, 
58, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
 
Linköpings distrikt 
Beteckning AILI 2006/57389 
 
 
Utredningsrapport 2006‐12‐28 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  omkom  i  samband  med  att  reparera  dammluckor  till  ett 
vattenkraftverk. Han arbetade tillsammans med en kollega och arbetet bestod utav att 
reparera  dammluckorna  till  ett  vattenkraftverk.  Ett  järnrör  stack  upp  ovanför 
vattenytan  som  de  trodde  hade  satts  sig  fast  under  dammluckorna.  De  försökte 
tillsammans dra upp det med ett spännband som de fäst runt järnröret. Där de stod och 
försökte dra upp järnröret saknades ett skyddsräcke. Den förolyckade tappade balansen 
och föll i vattnet. Under vattenytan fanns ett antal balkar och tvärbalkar som hans fot på 
hamnade i kläm. Mannen drunknade. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaker till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning saknades – Det saknades ett fast skyddsräcke där han stod och 
arbetade. Normalt  skall  ett  fast monterat  skyddsräcke  användas när  risken  för  fall  till 
underliggande  nivå  är  två meter  eller mer.  Om  det  på  grund  av  arbetets  art  inte  kan 
användas ett skyddsräcke skall personlig fallskyddsutrustning användas (57, 58, 87 och 
88 § AFS 1999:3). 
Arbetsmiljöplan  saknades  –  En  arbetsmiljöplan  saknades  med  beskrivning  av  hur 
arbetet  skall utföras på ett  säkert  sätt,  riskbedömningar och vilka arbetsmiljöåtgärder 
som skall vidtogs (11‐12 § AFS 1999:3).  
Arbetet skall planeras och bedrivas så att fallolycka förebyggs (AFS 1981:14). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2007/62 
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Utredningsrapport 2007‐01‐15 
 
Händelse 
En svetsare klämdes till döds på en byggarbetarplats i samband med användning av en 
grävmaskin. Ett mobilt elskåp skulle flyttas in till en svetsverkstad där den skulle avisa. 
Man tog hjälp av en grävmaskin  för att  flytta elskåpet  in  till verkstaden genom porten 
med grävskopan. När manövern var färdig backar föraren maskinen samtidigt som han 
vrider  skopan.  Han  uppfattade  att  den  förolyckade  gav  klartecken  att  åka  ut.  Den 
förolyckade  gick  in  genom  porten  samtidigt  som  grävmaskinen  backade  och  vred  på 
skopan.  Han  hamnade  i  kläm mellan  skopan  och  portdörren  till  verkstaden.  Mannen 
avled. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning   
Orsakerna till den dödliga utgången 
Kommunikationsbrist – Föraren till grävmaskinen backade samtidigt som han vred på 
skopan i den uppfattningen att han trodde klartecken hade getts.  
Arbetstagarens  brister med  riskerna  i  arbetet  –  Den  förolyckade  befann  sig  inom 
riskområdet  och  hamnade  i  kläm.  Arbetsgivaren  skall  se  till  att  arbetstagarens 
kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga (7 § AFS 2001:2). 
Felaktigt val av maskin – Fel maskin används. Den var olämplig att utföra det arbete 
som förelåg. 
Riskbedömning  saknades  –  Det  gjordes  ingen  riskbedömning  för  det  ifrågavarande 
arbetet eller användning av grävmaskinen. Det fanns inte heller några instruktioner för 
vilka åtgärder som skulle vidtas eller  i vilken ordning uppgifterna skulle utföras  (12 § 
AFS 1998:4 och 7‐8 § AFS 2001:1). 
Arbetsgivarens  kontroll  av  arbetstagarens  kunskaper  –  Arbetsgivaren  har  inte 
beaktat sina skyldigheter gällande om sina anställda hade de kunskaper som behövdes 
vid användning av den grävmaskinen (3 kap, 3 § AML).  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2007/1877 
 
 
Utredningsrapport 2007‐03‐29 
 
Händelse 
En lärling omkom i samband med montering av betongelement. Lärlingen arbetade med 
att montera upp betongelement som vägde 10 ton. Arbetstagarens uppgift var att styra 
lyften så att betongelementen hamnade på rätt plats. Han stod på flotte i vattnet under 
betongelement medan  den  lyftes  upp.  Under  lyftning  brast  vajern  som  var  ingjuten  i 
betongelementet  och  tippade  i  sidled  i  riktningen  mot  lärlingen.  Han  klämdes  fast 
mellan två betongelement. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister  hos  lyftkättingen  –  Lyftkättingen  var  inte  tillräckligt  dimensionerad  för  att 
klara av den belastning som den utsattes för. Enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
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var den dimensionerad att klara av 5,6 ton. Vidare skriver de att ”lyftkättingen var sliten 
och  två  länkar  var  deformerade.  Vajankaret  hade  ett  flertal  trådar  som  var  avklämda 
vilket tyder på att stållinan varit i kläm vid brottillfället”.  
Lyftredskap ska enligt föreskrift väljas efter vilken last som hanteras. Arbetsutrustning 
som  slits  eller  åldras  ska  genomgå  regelbundna  kontroller.  Detta  gjordes  ej  av 
arbetsgivaren innan arbetet påbörjades. (9 och 10 § AFS 1998:4)‐ 
Brister  i  arbetsmiljöplan  –  En  arbetsmiljö  där  en  detaljerad  beskrivning  av  vilka 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att minska riskerna vid denna typ av arbete fanns 
ej  (11  §  AFS  1999:3).  Arbetsmiljöplanen  innehöll  endast  att  ingen  skall  vistas  under 
betongelementen. Vilka  risker eller  faror  som kan uppkomma vid dessa arbeten  fanns 
inte med.  
 
Umeås Distrikt 
Beteckning AIUM 2007/15002 
 
 
Utredningsrapport 2007‐04‐01 
 
Händelse 
En  man  förolyckades  då  han  i  samband  med  takarbeten  föll  från  taket  ned  på 
betonggolvet. Mannen föll av okänd anledning genom taket på den mellersta längan av 
en byggnad som bestod av tre sammanbyggda längor. Fallet var på ca sju meter. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning saknades – Det saknades ett fast monterad skyddsräcke. Om det 
på  grund  av  arbetets  art  inte  kan  användas  ett  fast  skyddsräcke  skall  personlig 
fallskyddsanordning användas (57, 58, 87 och 89 § AFS 1999:3). 
Arbetsgivarens  skyddsåtgärder  –  Arbetsgivaren  hade  inte  vidtagit  några 
skyddsåtgärder för att förebygga risk för fall från tak och för genomtrampning av taket 
(87 § AFS 1999:3). Inte heller hade det gjorts en undersökning av takets bärighet (91 § 
AFS 1981:14).  
Arbetsmiljöplan saknades– En arbetsmiljöplan hade ej upprättats (8 § AFS 1999:3). 
 
Malmös distrikt 
Beteckning AIMA 2007/23611 
 
 
Utredningsrapport 2007‐05‐16 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  förolyckades  i  samband med  takarbete  på  en  byggnad. Mannen 
arbetade med att  byta bort det befintliga  taket mot  ett  plåttak. Mannen arbetade  från 
taket med att ta emot plåtprofiler när han trampade igenom asbestplattor och föll åtta 
meter ner mot betonggolvet.  
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Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Arbetsgivarens  skyddsåtgärder  –Arbetsgivaren  hade  inte  vidtagit  några 
skyddsåtgärder för att förebygga risk för fall från tak och för genomtrampning av taket 
(87 § AFS 1999:3). Inte heller hade det gjorts en undersökning av takets bärighet (91 § 
AFS 1981:14). 
 
Malmös distrikt 
Beteckning AIMA 2007/42361 
 
 
Utredningsrapport 2007‐07‐04 
 
Händelse 
En snickare avled i samband med takarbeten. Mannens arbeten var att riva ett pulpettak 
och ersätta det med ett sadeltak. Mannen som var en erfaren snickare föll från taket till 
den underliggande nivå när han skulle lägga takplåtar på taket. Det är oklart hur han föll 
och  vart  han befann  sig. Mannen hade  som  fackman  ansvaret  att  planera  arbeten  och 
bestämma vilka skyddsanordningar som skulle användas.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning saknades – Det saknades en fallskyddsanordning. Normalt skall 
ett fast monterat skyddsräcke användas när risken för fall till underliggande nivå är två 
meter  eller mer.  Om  det  på  grund  av  arbetets  art  inte  kan  användas  ett  skyddsräcke 
skall personlig fallskyddsutrustning användas (57, 58, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
Arbetsmiljöplan  saknades  –  Fastighetsägaren  hade  inte  upprättat  någon 
arbetsmiljöplan. Han visste inte ens vad det var för något. En arbetsmiljöplan skall enligt 
lag  finnas  upprättad  med  en  beskrivning  av  bl  a  de  särskilda  skyddsåtgärderna  för 
riskerna under byggskedet (10‐12 § AFS 1999:3). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2007/30704 
 
 
Utredningsrapport 2007‐07‐18 
 
Händelse 
En  takarbetare omkom av skador efter ett  fall på 10 meter. Mannen arbetade med att 
förse taket med en plåtbeklädnad. Han arbetade själv uppe på det 10 meter höga taket 
och hanterade de 11x1 meter plåtarna själv. Hans kollegor som arbetade på marken var 
på rast i personalboden när de hörde en duns. De går ut och ser att takarbetaren ligger 
på betongplattan. Han föll i den öppning i taket som ännu inte plåttäcktes.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
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Fallskyddsanordning saknades – Det saknades ett fast monterat fallskyddsanordning. 
Ett  skyddsnät  fanns på  arbetsplatsen men  saknades under den plats där  takarbetaren 
arbetade  eftersom  han  inte  flyttat  med  det.  Livlina  och  sele  fanns  tillgängligt  men 
användes inte (57, 58, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
Varje  montör  har  ett  eget  ansvar  att  se  till  att  rätt  skyddsutrustning  alltid  bärs  eller 
används, skall det ha sagt vid kvartalsmöten.  
Dålig väderlek – Det blåste kraftigt på olycksdagen (87 § AFS 1999:3). Enligt företagets 
instruktioner skulle arbetet vid besvärlig väderlek avbrytas.  
 
Örebros distrikt 
Beteckning 2007/31648 
 
 
Utredningsrapport 2007‐08‐08 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  avled  i  en  fallolycka.  Mannen  arbetade  med  att  uppföra  en 
byggnadsställning och höjden var ca sex meter. Troligtvis befann han sig på ställningen 
för att justera en vertikal spira. Då mannen var ensam på ställningen i olycksögonblicket 
fanns det  inga vittnen till  fallet. Mannen föll av en okänd anledning sex meter ner mot 
marken. Fallskyddsanordning saknades. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsaken till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning  saknades  –  Det  saknades  ett  fast  monterad  skyddsräcke  som 
hade hindrat honom från att falla från ställningen (3 § AFS 1990:12). 
Mannen  använde  inte  heller  personlig  fallskyddsutrustning.  När  risken  för  fall  till 
underliggande  nivå  är  två  meter  eller  mer  skall  i  normalt  sett  en  fast 
fallskyddsanordning användas. Om det inte kan användas på grund av arbetets art skall 
personlig fallskyddsanordning användas (57, 58, 87 och 88 § AFS 1999:3). 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2007/32809 
 
Utredningsrapport 2007‐08‐09 
 
Händelse 
En  anläggningsarbetareförolyckades  på  en  byggarbetarplats  i  samband med pålning.  I 
samband  med  olyckan  användes  en  pålmaskin  för  placering  av  pålarna.  Stockmattor 
användes  då  underlaget  försvagades  på  grund  av  kraftigt  nederbörd.  När  maskinen 
skulle  svänga  av  fastnade  fånglinan  i  pålen.  När  den  förolyckade  gick  fram  till 
pålmaskinen  gled  hydraulhammaren  ur  geidern  och  ner  mot  marken.  Arbetaren 
träffades av hydraulhammaren och avled.   
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
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Arbetsgivarens  kontroll  av  arbetstagarnas  kompetens  –  Både  kranföraren  och 
pålarbetaren  hade  inte  tillräckligt  med  kompetens  för  att  kunna  utföra  denna  typ  av 
arbete och uppfyller inte kraven i 15 och 16 § i AFS 2006:4. De hade arbetat under flera 
dagar i sträck med långa arbetspass, vilket gjorde dem trötta.  
Kommunikationsbrist  – Det  förelåg brister  i kommunikation mellan kranföraren och 
pålarbetaren.  
Brister  i  arbetsmiljöplan  –  Det  förelåg  brister  i  arbetsmiljöplanen  och  i 
riskbedömningar  gällande  det  dåliga markförhållandet  som  regnet  orsakade  Skriftliga 
instruktioner  och  en  beskrivning  av  de  åtgärder  som  skulle  vidtas  under  byggskedet 
saknades (8 och 12 § AFS 1999:3). 
Bristande  kunskaper  om  arbete  med  maskiner  –  Bromsningen  av  hammaren 
lossnade och åkte oavsiktligt ner och ur geidern. Hydraulhammaren var placerad högre 
upp än nödvändigt och geidern var mer än 1,5 meter ovanför marken. Normalt skall den 
ligga på 0,5 meter (3,4 och 10 § AFS 2006:6). 
 
Luleås Distrikt 
Beteckning AILU 2007/ 32927 
 
 
Utredningsrapport 2007‐09‐26 
 
Händelse 
En målare avled från ett fall i samband med arbeten med att måla och spackla i ett hus. 
Mannen  skulle  spackla  och  måla  i  trapphuset  från  bottenvåningen.  Detta  skulle  han 
utföra  genom  ett  trapphål.  En  trall,  som  fungerade  som  ett  fallskydd  hade monterats 
bort  så  att  han  kunde  komma  åt  att  spackla  och  måla  från  bottenvåning.  Mannen 
arbetade  själv  i  huset  och  hittades  liggande  på  golvet  i  bottenvåningen  av 
fastighetsägaren.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning  saknades  –  Trallen  som  monterades  ner  fungerade  som  ett 
fallskydd. Därmed fanns det ingen skyddsanordning mot fall (3 kap 7§ AML). 
 
Individuellt  handlande  –  Mannen  var  tillsagd  att  endast  utföra  arbete  på 
bottenvåningen. 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2007/39856 
 
 
Utredningsrapport 2007‐10‐14 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  omkom  i  en  elolycka  i  samband  med  servicearbete.  Mannen 
utförde  avbrottsarbete  på  en  elanlägging  när  han  då  kom  åt  en  strömförande  ledning 
och fick 30 000 volt genom kroppen. Mannen avled direkt av olyckan. 
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Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Oavsiktligt åtkommande av ledningen – Mannen råkade komma åt den strömförande 
ledningen utan någon vetenskap om att den var strömförande.  
 
Örebros distrikt 
Beteckning AIÖR 2007/42462 
 
 
 
 
Utredningsrapport 2007‐12‐11 
 
Händelse 
En  isolerare  avled  i  samband med arbete  från höjd. Mannen befann  sig på  en höjd  av 
16,8 meter  från marken och gick  iväg  för att hämta en kabel. Den  förolyckade tog den 
närmaste  vägen  ner  när  han  skulle  hämta  kabeln,  och  den  vägen  var  avspärrad. 
Anledningen  till  att den var avspärrad var  för att de  samtliga vilplan  saknades och på 
varje vilplan  fanns  två öppningar om cirka 1,1 x 0,9 meter. Troligtvis  tog mannen den 
avspärrade  vägen,  tar  sig  under  räcket  och  går  ner  för  trappan.  Han  halkar  eller 
snubblad och ramlar ner i öppning och faller mot marken och avleder av skadorna. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Otillåten  handlande  –  Mannen  valde  själv  en  otillåten  väg  som  var  avspärrad. 
Arbetsmiljöplan  var  upprättad  och  likaså  en  arbetsberedning.  Mannens  arbete 
omfattades  inte  av  arbetsberedningen  då  ingen  av  riskerna  bedömdes  finnas  i 
momenten. 
 
Göteborgs Distrikt 
Beteckning AIGÖ 2007/50975 
 



 

 

82 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utredningar från 2008 



 

 

83 

83 

Utredningsrapport 2008‐01‐28 
 
Händelse 
En ställningsbyggare omkom vid ett  fall på  fyra meter  i samband med demontering av 
en byggnadsställning. Av en okänd anledning föll mannen 4 meter ner mot betonggolvet. 
Personlig  skydds‐  och  fallskyddsutrustning  fanns  tillgänglig  på  arbetsplatsen  men 
användes inte.  
 
Orsak, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning saknades – Mannen använde inte personlig fallskyddsutrustning 
som  fanns  tillgänglig  på  arbetsplatsen.  Då  det  på  grund  utav  arbetets  art  inte  kan 
användas  fast  fallskyddsanordning  skall  personlig  fallskyddsanordning  användas  (58 
och 88 § AFS 1999:3). 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2008/3344 
 
 
Utredningsrapport 2008‐04‐07 
 
Händelse 
En grävmaskinist avled i samband med skrotning av bergsidan efter en sprängning. Av 
en  okänd  orsak  gick  mannen  ut  ur  maskinen  och  in  i  säkerhetszonen.  När  mannen 
befann  sig  i  säkerhetszonen  inträffades  ett  stenras.  Mannen  träffades  av  nedfallande 
stenar från stenraset. Mannen avlider senare på sjukhus av skadorna.   
 
Orsak, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Arbetstagarens brister om riskerna i arbetet – Maskinisten lämnade sin grävmaskin 
och gick in i säkerhetszonen. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarens kunskaper om 
arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga (7 § AFS 2001:2). 
Riskbedömning  saknades  –  Arbetsgivaren  hade  inte  gjort  någon  skriftlig 
riskbedömning för det ifrågavarande arbetet som maskinisten utförde (8 § AFS 2001:3).  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2008/14270 
 
 
Utredningsrapport 2008‐04‐08 
 
Händelse 
I samband med borrning för bergvärme förolyckades en byggnadsarbetare. Till sin hjälp 
använde  han  ett  aggregat.  Under  arbetets  gång  lade  han  märkte  till  att  borrkronan 
släppt och beslutade att borra ett extra hål ett antal meter  intill. Borraggregatet skulle 
därför flyttas. När han lyfte bort dammkåpan böjde han sig under borrhuvudet och kom 
då i kontakt med brytaren som styrde borrhuvudet upp och ned. Borrhuvudet kom med 
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hög  fart  ned  mot  honom  där  hans  huvud  hamnade  i  kläm  mellan  borrhuvudet  och 
borrbordet.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister i det systematiska arbetsmiljöarbete – Arbetsgivare uppfyllde inte kraven om 
den  förolyckade  hade  de  kunskaper  och  instruktioner  som  behövdes  för  att  arbetet 
utfördes  på  ett  säkert  sätt.  Inte  heller  har  arbetsgivaren  översett  om  instruktionerna 
följts (7‐8 § AFS 2001:1). 
Brister  i  den  tekniska  anordningen–  Maskinen  var  inte  utformad  i  enlighet  med 
arbetsmiljöverkets  författningssamling, Maskiner  och  vissa andra  tekniska anordningar 
och uppfyllde därmed inte kraven (5 § AFS 1993:10 samt bilaga 1). Oavsiktlig påverkan 
av manöverdonet fick borraggregatet att falla ner mot honom. Den var lättåtkomlig. 
 
Örebros distrikt 
Beteckning AIÖR 2008/14934 
 
 
Utredningsrapport 2008‐04‐25 
 
Händelse 
En  maskinreparatör  omkom  då  han  skulle  reparera  ett  kassettsläp  då  låset  inte 
fungerade ordentligt. När han var färdig bad han att köra fram. Chauffören kunde endast 
se maskinreparatörens ben. Vad som sades mellan reparatören och chauffören är oklart. 
Men  reparatören  hade  sitt  huvud  långt  upp  i  släpet  att  han  träffas  av  en  axel  på 
kassetten  och  huvudet  hamnade  i  kläm mellan  axeln  och  släpet.  Han  avled  senare  av 
svåra skallskador.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Kommunikationsbrist  –  Den  bristfälliga  kommunikationen  mellan  chauffören  och 
reparatören gjorde troligtvis att släpet kördes trots att han hade sitt huvud under släpet. 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2008/17784 
 
 
 
Utredningsrapport 2008‐05‐21 
 
Händelse 
Två anläggningsarbetare förolyckades i samband med bygge av en järnvägsbro. Männen 
arbetade med formgjutning med betong av brons farbaneplatta där formen bestod utav 
en träkonstruktion. När den första gjutningen av brons farbaneplatta skulle genomföras 
rasade hela sidan av träformen om ca 45 meter lång, från 20 meters höjd ner till marken. 
All betong, armering och träform rasade ner plötsligt och utan förvaring. Den gjutform 
som de befann sig på var inte dimensionerad för den last den utsattes för.  



 

 

85 

85 

 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Brister i konstruktionen – Träknektkonstruktionen var underdimensionerad och 
det var otillräckligt med säkerhet mot utknäckning i den veka riktningen. Raset 
orsakades av att en av de tryckta snedstöttorna knäckte ut i veka riktningen och ledde 
till ökad belastning av intilliggande knektar. Lasteffekten var 2,7 ggr större än 
bärförmågan.   
Dimensioneringskontroll  saknades  –  Dimensioneringskontroller  av  träknektarna 
gjordes inte av arbetsgivaren. Det gjordes ingen kontroll vid bestämning av hur de skulle 
se  ut.  När  företaget  utförde  en  provbelastning  gick  de  direkt  på  att  avstyva,  utan  att 
kontrollera  bärigheten.  När  de  sedan  monterat  avstyvningsbrädorna  gjordes  det  inte 
någon bärighetskontroll.  
 
Härnösands distrikt 
Beteckning 2008/21285 
 
 
Utredningsrapport 2008‐07‐03 
 
Händelse 
En rivningsarbetare avled i samband med rivningsarbeten. Mannen var på väg till sin bil 
för att hämta något när han fick hjärtinfarkt.  
 
Orsak 
Hjärtinfarkt – Mannen fick hjärtinfarkt på väg till bilen. 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2008/27591 
 
 
Utredningsrapport 2008‐08‐15 
 
Händelse 
En  takläggare  omkom  i  samband  med  takarbeten.  Mannen  var  då  sysselsatt  med  att 
lägga om ett nytt papptak på en idrottslokal. Då mannen var färdig för dagen plockade 
han undan all material och verktyg. Han virar även ihop elkabeln som han använde till 
svetsmaskinen. Troligtvis backar han från ena sidan av taket och över kanten på andra 
sidan samtidigt som han virar  ihop elkabeln. Då det  inte fanns något fast uppmonterat 
skyddsräcke  märkte  han  inte  att  han  var  vid  takkanten  och  föll  baklänges  ned  mot 
asfalten med huvudet före.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning saknades – Det saknades ett fast skyddsräcke. Då det föreligger 
en risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer skall risken för fall 
till lägre nivå vara förebyggd (57 § AFS 1999:3). 
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Faluns distrikt 
Beteckning AIFA 2008/28566 
 
   
 
 
Utredningsrapport 2008‐10‐23 
 
Händelse 
En  takarbetare  förolyckades  i  samband  med  demontering  av  ett  plåttak.  Mannen 
arbetade  på  ett  tak  där  det  fanns  en  öppning  om  ca  85  x  85  cm.  Arbeten  utfördes 
tillsammans med en annan anställd. Båda två arbetade på taket vid olyckstillfället, men 
hade  ryggen mot varandra. Arbetskollegan  till  den  förolyckade varken  såg  eller hörde 
något, utan vände sig om vid ett tillfälle och upptäckte att den omkomne var försvunnen. 
Han upptäckte också att takplåten som täckte för öppning var borttagen och att hålet var 
frilagd. Han gick fram till öppning och såg att hans kollega låg på marken livlös. Mannen 
avled direkt av det åtta meter höga fallet.   
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Fallskyddsanordning  användes  ej  –  Arbetstagaren  valde  att  inte  använda  personlig 
fallskyddsutrustning  som  fanns  tillgänglig.  Då  fast  skyddsräcke  inte  kan  användas  på 
grund av arbetets art skall istället personlig fallskyddsutrustning användas (58, 87 och 
88 § AFS 1999:3). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2008/40953 
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Utredningsrapport 2009‐03‐02 
 
Händelse 
En  byggarbetare  omkom  i  samband  med  användning  av  en  saxlift.  Mannen  arbetade 
tillsammans med en arbetskollega med att montera några  lister. De båda åker upp  till 
fjärde våningen med en saxlift. När de kommit upp till fjärde våningen klättrar de båda 
över  från  arbetsplattformen  till  balkongen.  När  den  omkomne  klättrade  över  halkade 
han  då  han  satte  foten  på  balkonräcket.  Han  blir  först  hängande  mellan  liften  och 
balkongen. Han föll 9,2 meter och landade på liftens chassi. Han avled av skadorna. Den 
omkomne hade samordningsansvaret. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Otillåten  handlande  –  När  en  skylift  är  upplyft  är  det  inte  tillåtet  att  lämna 
arbetsplattformen (SS‐EN 280).  Ingen av arbetstagarna har hört  talas om att man  inte 
får lämna plattformen när den är upplyft, trots att alla genomgått en utbildning.  
Brister i arbetsmiljöplanen – Brister i arbetsmiljökunskaper gjorde att man valde en 
arbetsmetod  som  var  både  riskfylld  och  förbjuden.  Brister  i  arbetsmiljökunskaper  låg 
också  till  grund  till  den  bristfälliga  arbetsmiljöplanen,  där  det  var  angivet  att 
fallskyddsutrustning  skulle  användas  vid  förflyttning  från  arbetsplattformen  till 
balkongen. Denna akt är  trots allt otillåten. Arbetsmiljöplanen hänvisar till  föreskrifter 
som antingen har upphört eller som inte gäller  för den metod som används (12 § AFS 
1999:3). 
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2009/7556 
 
 
Utredningsrapport 2009‐03‐22 
 
Händelse 
En  lastbilsförare  klämdes  till  döds  mellan  komprimatorn  och  en  container. 
Lastbilsföraren skulle  ta bort  skräp som  fastnat mellan komprimatorn och containern. 
Vid  flyttning  av  containern  bad  han  grävsmaskinföraren  om  hjälp.  Efter  att 
grävmaskinföraren kontrollerat båda sidorna av containern kör han  in containern mot 
komprimatorn.  Av  en  okänd  anledning  befann  sig  lastbilsföraren  kvar  mellan 
komprimatorn och containern och klämdes ihjäl. 
 
Orsak, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Mänsklig  faktor  –  Lastbilsföraren  var  enligt  utredningen  irriterad  och  det  kan  ha 
påverkat hans koncentration och uppmärksamhet. 
Dålig  sikt  –  Från  förarsätet  i  grävmaskinen  hade  föraren  det  svårt  att  se  ända  in  till 
komprimatorns början.  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2009/10334 
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Utredningsrapport 2009‐05‐16 
 
Händelse 
En  svetsare  förolyckades  i  samband  med  svetsning.  Mannens  arbetsuppgifter  var  att 
sammanfoga rör med TIG‐svetsning. Mannen arbetade själv och när han blev färdig med 
den sista svetsningen lät han argonsgasen vara påsläppt i några timmar av kvalitetskrav. 
Under  olycksdagen meddelade  han  arbetsledaren  att  han  inte  kommer  bli  färdig med 
svetsningsarbetet, utan behöver en arbetsdag till. Vid slutet av dagen åkte arbetstagarna 
hem med buss. Vid avresan lade inget märke till att den förolyckade inte hade stigit på 
bussen. Man  försökte nå honom på  telefon utan resultat. Därför beslutade man  för att 
man  skulle  åka  tillbaka  till  arbetsplatsen.  När  de  kom  fram  till  arbetsplatsen  hittades 
han liggande död inuti röret som han svetsade. Han avled på grund av syrebrist.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Bristande  kontroll  av  arbetstagarens  kompetens  –  Den  förolyckade  saknade 
utbildning och  tillstånd att  arbeta  i  slutet utrymme. Han var därför  inte medveten om 
riskerna som sådant arbete innebar. 
Mannen arbetade under  tidspress och  tog därför av de anledningen större  risker. Han 
kan  också  ha  ställt  högre  krav  på  sig  själv  att  göra  ett  utmärkt  arbete  som  kan  ha 
påverkat hans risksynpunkt, då han inte färdigställt arbetet enligt tidsplaneringen (14 § 
AFS 1999:3). 
Brister i de skriftliga instruktioner – Information om vilka regler som tillämpades och 
vilka  miljöåtgärder  som  vidtogs  lämnades  inte  ut  på  det  språk  som  han  behärskade. 
Information som lämnas ut skall vara begripliga (48‐49 § AFS 1999:3).  
Brister  hos  arbetsgivarens  skyldighetsplikt  –  Arbete  där  syrebrist  kan  leda  till  en 
fara  skall  enligt  lag  hela  tiden  iakttas  utifrån.  Man  får  därför  inte  arbeta  ensam  ifall 
risken för att utsättas för en allvarlig fara på grund av syrebrist finns (69 § AFS 1999:3).  
 
Göteborgs distrikt 
Beteckning AIGÖ 2009/18338 
 
 
Utredningsrapport 2009‐10‐21 
 
Händelse 
En  lastbilsförare  klämdes  till  döds  i  samband  med  tillrättande  av  container.  Föraren 
hade med sig skadade container på  flaket och bad  lastmaskinföraren att hjälpa honom 
att trycka till containern med grävskopan. Föraren, som stod väldigt nära skopan lotsade 
maskinföraren hur han skulle flytta skopan. Lastbilsföraren försvann ur maskinförarens 
sikte och klämdes mellan skopan och containern och avled. 
 
Orsak, brister och föreskrifthänvisning 
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Orsaken till den dödliga utgången 
Kommunikationsbrist  –  Männens  bristfälliga  kommunikation  med  varandra  var  så 
betydande att den var den bidragande orsaken till olyckan. 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning 2009/37881 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utredningar från 2010 
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Utredningsrapport 2010‐03‐22 
 
Händelse 
En  kranförare  omkom  i  samband  med  lyftning  av  ett  parti  av  utfackningsväggar. 
Arbetaren  ställde  ner  väggarna  och  skulle  lossa  de  för  att  frigöra  kranen  då 
lyftstropparna var  fästade mot dem. Då han endast  lossade  två av de  fyra  stropparna, 
välte väggarna mot honom vid lyftning av kranen. Mannen befann sig utanför hytten och 
radiostyrde kranen. Mannen avled av de omfattande skadorna. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Individuellt felaktigt handlande – Mannen lossade endast två stroppar när det fanns 
fyra.  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2010/11023 
 
 
Utredningsrapport 2010‐03‐23 
 
Händelse 
En träarbetare omkom i en arbetsolycka vid uppförande av nytt kriminalvårdshus. Den 
förolyckade som var träarbetare var uthyrd dagen då olyckan  inträffade. Enligt avtalet 
skulle  han  endast  utföra  arbeten  som  omfattar  formningsarbeten  och  snöröjning.  Vid 
den aktuella dagen fick den förolyckade ordern om att ta bort monteringsstöden på ett 
väggelement. Vid demontering av monteringsstöden välte väggen över honom då väggen 
saknade förankring  i ovansidan upp mot ovanliggande betongbjälklag. Han klämdes så 
illa att han senare avled.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Felaktighet  i  konstruktionsritningarna  –  Brister  i  konstruktionsritningarna  för 
betongelementet.  Konstruktören  underlät  att  beakta  sina  skyldigheter  genom  att 
konstruera  ett  element  utan  att  beakta  stabiliseringsåtgärder  (3  kap  7  §  AML).  Det 
tragiska  händelseförloppet  borde  ha  stoppats  i  montagearbetet,  trots  felaktigheter  i 
konstruktionsritningarna.  
Bristande  kontroll  av  betongelementet  –  Företaget  hade  som  inhyrare  och 
arbetsgivare åt den  förolyckade underlåtit  att beakta  sina  skyldigheter genom att  låtit 
honom utföra demonteringsarbeten utan att först ha genomfört en noggrann kontroll av 
det fritt stående elementet (3 kap 2 och 12 § AML).  
 
Malmös distrikt 
Beteckning AIMA 2010/11163 
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Utredningsrapport 2010‐03‐25 
 
Händelse 
En  rivningsarbetare  omkom  vid  rivning  av  en  byggnad.  Arbetet  då  olycka  inträffade 
bestod utav att riva taket. En grävmaskin användes till hjälp med rivningen. Föraren till 
maskinen började arbetet med att ta bort reglarna i gavelväggen och fortsätter med att 
försöka  ta bort  tak‐råspont. Då han  fann det  svårt att plocka bort  råsponten,  lade han 
gripskopan på  taket  och  tryckt  till  nedåt.  Sektionen  vek  sig  och  som en  våg  gav  taket 
vika,  ca  30 meter.  Den  förolyckade  befann  sig  inne  i  byggnaden  och  hamnade  under 
rasmassorna.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister  i  riskbedömningen  –  Takstolskonstruktionen  var  dimensionerad  efter  de 
gamla  reglerna  gällande  snölast,  och  hade  även  en  ursparing  som  innebär  en 
försvagning. För en erfaren byggare är det omöjligt för dem att upptäckta detta fel. Att 
det  skulle  rasa  innanför  det  sågade  snittet  fanns  inte  med  som  en  risk.  Av  den 
anledningen befann sig den förolyckade i byggnaden. 
Felaktigt  val  av  arbetsmetod–  Arbetsmetod  som  tillämpades  var  inte  lämplig,  då 
denna var en bidragande orsak (45§ AFS 199:3). 
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2010/22786 
 
 
Utredningsrapport 2010‐04‐08 
 
Händelse 
En byggnadsarbetare omkom vid en arbetsolycka i samband med besiktningsarbeten av 
ett  kommande  tunnelbanaprojekt.  Mannen  befann  sig  i  tunnelbana  med  två  andra 
arbetare där de inspekterade spåren. Under inspektionsarbetet blev en arbetare påkörd 
av ett rullande tåg. Han avled av skadorna.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsaken till den dödliga utgången 
Brister  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet–  Det  gjordes  ingen  skydds‐  och 
säkerhetsplanering utifrån SL:s  trafiksäkerhet  instruktioner.  Inte heller  gjordes det  en 
riskbedömning  för  det  ifrågavarande  arbetet.  Arbetsgivaren  ska  ha  rutiner  för 
undersökning  och  riskbedömning  gällande  arbetsmiljön  för  att  förebygga  risker  för 
olyckor (8 § AFS 2001:1).  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning 2010/13903 
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Utredningsrapport 2010‐04‐29 
 
Händelse 
En  man  avled  i  samband  med  takarbeten.  Mannen  skulle  montera  upp  ett  nät  på 
skorstenen  som hindrar  fåglar  att  bygga  sina bo. Under  arbetets  gång  tappar mannan 
balansen  och  faller  ner  längs  taket  och  vidare  ner  på marken.  Fallhöjden  var  ca  13,5 
meter.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Fallskyddsutrustning  saknades  –  Mannen  använde  inte  personlig  skyddsutrustning 
vilket  hade  hindrat  honom  att  falla  ner  mot  marken.  Då  det  inte  kan  användas  ett 
fastmonterat  skyddsräcke  på  grund  av  arbetets  art  som  i  detta  fall,  skall  personlig 
fallskyddsutrustning användas (57, 58, 87 och 88 § AFS 1993:3) 
Arbetsmiljöplan  saknades  –  En  arbetsmiljöplan  var  ej  upprättad  i  samband  med 
takarbetet. Vid arbeten med risk  för  fall  till  lägre nivå där nivåskillnaden är  två meter 
eller mer  skall  alltid en arbetsmiljöplan upprättas med en beskrivning av de  särskilda 
åtgärder som skall vidtas (11 och 12 § AFS 1999:3). 
 
Faluns distrikt 
Beteckning AIFA 2010/18465 
 
 
Utredningsrapport 2010‐06‐02 
 
Händelse 
En markarbetare omkom vid ett tilläggsarbete vid en park. Mannen tillhörde manskapet 
och hamnade på något sätt under dumpern som backade. Markarbetaren  fick så svåra 
skador av dumpern som backade på honom att han senare avled.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsaken till den dödliga utgången 
Kommunikationsbrist  –  Kommunikationsbrister  förelåg  hos  de  anställda  på 
arbetsplatsen, speciellt hos kranföraren och den förolyckade.  
 
Faluns distrikt 
Beteckning AIFA 2010/22151 
 
 
Utredningsrapport 2010‐06‐04 
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Händelse 
En  eltekniker  avled  då  han  träffades  av  ett  gående  tåg.  Mannen  arbetade  med  att 
montera om en skylt i en kontaktledning och pinnlöda en driftjord på tågspåret. Under 
tiden som teknikern skulle montera kontaktledningen på spåret kom det ett gående tåg 
som  körde  på  teknikern.  Lokföraren  gjorde  en  driftbromsning  men  hann  inte,  utan 
träffade elteknikern då han befann sig i säkerhetszonen. 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet  –  Säkerhetsplaneringen  var  inte 
genomförd  av  arbetsledningen  och  inte  heller  var  en  skydds‐  och  säkerhetsledare 
utsedd (BVF 923).  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning 2010/22560 
 
 
Utredningsrapport 2010‐06‐24 
 
Händelse 
En byggnadsarbetare  omkom då han med motorcykel  körde  in  på byggarbetarplatsen 
och körde på en betongvägg. Mannen avled. 
 
Orsak 
Mänskligt  handlande  –  Mannen  körde  för  fort  och  tappade  kontrollen  över 
motorcykeln.  
 
Stockholms distrikt 
Beteckning AIST 2010/25222 
 
 
Utredningsrapport 2010‐08‐08 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  omkom  i  en  fallolycka  på  ca  åtta  meter  i  samband  med 
renoveringsarbeten.  Mannen  utförde  bilningsarbeten  på  fasaden  då  han  störtade  ner 
från  den  byggnadsställning  som  han  arbetade  på.  Mannen  föll  ner  antingen  mellan 
fasaden och byggnadsställningen eller till följd av att bomlagsplankorna som han stod på 
knäcktes av. Han avled av de personskador som orsakats av fallet.  
 
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning 
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister  i  byggställningen  –  Brister  i  ställningen  orsakade  detta  tragiska. 
Byggställningen  uppfyllde  inte  kraven  enligt  arbetsmiljöverkets  föreskrifter  om 
ställningar.  Ställningsbomlagen  var  bristfällig,  ställningens  facklängd  avvek 
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dimensioneringshandlingarna  och  hållfastheten  för  bomlagsplankorna  var  inte 
tillräckliga.(11‐12 och 17 § AFS 1990:12). 
Brister  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet  – Arbetsgivaren  till  den  förolyckade 
har  inte bedrivit något  systematisk miljöarbete  gällande hans  arbete. Den  förolyckade 
har  inte heller  fått någon  information om riskerna med arbetet eller  instruktioner om 
sina arbetsuppgifter (3 kap 3 § AML). 
 
Malmös distrikt 
Beteckning AIMA 2010/28515  
 
 
Utredningsrapport 2010‐09‐06 
 
Händelse 
En man förolyckades vid arbeten med spontgropar när han på väg upp ur gropen faller 
bakåt  och  blir  liggande.  Fallhöjden  var  drygt  en  halv meter.  Mannen  avled  senare  på 
sjukhuset. 
 
Orsaker 
Hjärtinfarkt – Enligt obduktion avled mannen troligtvis av en hjärtinfarkt.  
 
Stockholms distrikt  
Beteckning AIST 2010/31651 
 
 
Utredningsrapport 2010‐09‐22 
 
Händelse 
En  byggnadsarbetare  klämdes  till  döds  i  samband  med  målning  av  vägmarkering. 
Arbetet  utfördes  av  ett  arbetslag  bestående  av  tre  anställda.  Två  av  dem  befann  sig  i 
målarbilen  och  den  ena  i  ett  skyddsfordon  bakom målarbilen.  De  två  arbetarna  hade 
börjat packa ihop sina verktyg då den förolyckade gick emellan de två fordonen. Mannen 
i skyddsfordonen skulle backa undan sitt fordon då han upplevde att den stod för nära 
målarbilen.  Vid  backning  rullade  bilen  istället  först  framåt  och  han  hade  inte 
uppmärksammat att  en av arbetarna befann sig mellan  fordonen och  som då klämdes 
ihjäl.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsakerna till den dödliga utgången 
Odugliga  rutiner  i  arbetsmiljöarbetet  –  Det  saknades  en  riskbedömning  för  det 
avslutande arbetsmomentet.  
Det fanns inte beskrivet i arbetsmiljöplanen hur arbetet skulle utföras på ett säkert sätt 
som förebygger ohälsa och olycksfall (5 § AFS 2001:1).  
Bristande kontroll av arbetstagarens kompetens om arbetet – De anställda som var 
inblandad  i  olyckan  var  säsongsarbetare  och  ansågs  därmed  inte  ha  tillräckligt  med 
kunskaper arbetet och riskerna i arbetet (7 § AFS 2001:1). 
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En  av  arbetstagarna  använde  en  lyftanordning  trots  att  praktiska  och  teoretiska 
kunskaper för säker användning saknades. Tillstånd saknades också (29 § AFS 2006:6). 
Kommunikationsbrist  –  Det  förelåg  en  bristfällig  kommunikation mellan  föraren  till 
skyddsfordonet och den förolyckade. 
 
Härnösands distrikt 
Beteckning AIHÄ 2010/34200 
 
 
Utredningsrapport 2011‐05‐26 
 
Händelse 
En montör förolyckades efter ett fall på 11 meter från en stege i samband med arbete att 
uppföra ett vindkraftverk. Mannen arbetade från tornets inre stege med att installera en 
elmodul och hade en säkerhetssele på sig. Men eftersom stegarna lossades stegvis för att 
underlätta arbetet för de anställda fanns en glipa. Där hade säkerhetsselen glidit ur och 
mannen föll ner.  
 
Orsaker, brister och föreskrifthänvisning  
Orsakerna till den dödliga utgången 
Brister  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbete  –Det  saknades  en  arbetsledare  då 
arbetet  bedrevs.  Det  gjordes  ingen  kontroll  att  arbetstagarna  hade  tillräckligt  med 
kunskaper  med  arbetet  och  om  riskerna  som  arbetet  medförde  (7  §  AFS  2001:2).  
Odugliga  rutiner  i  arbetsmiljöarbetet  – Det  saknades  en  riskbedömning  av  arbetet 
med justering av ett segment. Det saknades en beskrivning av hur arbetet skulle utföras 
på ett säkert sätt som förebygger ohälsa och olycksfall (5 § AFS 2001:1). 
Skriftliga  instruktioner  saknades  –  Det  saknades  även  skriftliga  instruktioner  för 
riskerna  (fall  till  lägre  nivå)  som  arbetet  medför.  Arbetet  skall  planeras,  ordnas  och 
bedrivas så att olycka genom fall förebyggs (2 § AFS 1981:14). 
Felaktig användning av arbetsutrustning – Den arbetsutrustning (stege och runner) 
som  användes  gav  inte  betryggande  säkerhet mot  olycksfall.  En  felaktig montering  av 
stegarna  ledde  till  att  stegarna  som  redan  monterats  behövdes  lossas. 
Arbetsutrustningen  hade  inte  kontrollerats  då  en  ny montering  gjordes  (18‐19  §  AFS 
2006:4). 
 
Brister i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter – Arbetsledaren hade inte riktigt klart 
för sig vad hans uppgifter relaterade till arbetsmiljö var. Den platschef som tillsåg vissa 
uppgifter  i  arbetsmiljöarbetet hade  inte  tillräckligt med kunskaper  i den omfattningen 
som ger ett betryggande säkerhet mot olycksfall (6 § AFS 2001:1).  
 
Härnösands distrikt 
Beteckning AIHÄ 2011/40463 
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