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Sammanfattning 
 
Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch och det är fortfarande många som råkar ut för 
olyckor trots hårdare regler och bättre säkerhet. Arbetsolyckor är idag fortfarande ett problem 
och ingen ska behöva dö eller skada sig allvarligt på arbetsplatser. Syftet med examensarbete 
var att undersöka hur branschen jobbar för att motverka de vanligaste orsakerna till att en 
olycka sker och hur byggbranschen i framtiden kan minimera risken för att en person skadas 
på byggarbetsplatsen.  
 
Underlaget till examensarbetet var en litteraturstudie om hur Wästbygg arbetar med säkerhet 
idag och hur Arbetsmiljöverket arbetar med att förbättra villkoren för yrkesarbetaren, samt 
vem som bär ansvaret på byggarbetsplatsen. Mycket arbete har lagts på att studera lagar, 
regler och rutiner för säkerhetsarbete för att kunna se vad som gäller med ansvar, förpliktelser 
och krav. Litteraturstudien kompletterades med intervjuer och en enkätundersökning för att se 
hur tjänstemän och yrkesarbetare tänker kring arbetsmiljö.  
 
Intervjuer och enkätundersökningen visar på att stress och slarv är bakomliggande orsaker till 
att olyckor sker på en byggarbetsplats, men även att det finns ett beteende som påverkar 
säkerheten där en arbetare ibland inte tänker på konsekvenserna. Respondenter ansåg att det 
finns mer att göra gällande säkerhetsarbetet och mer information behövs. Rapporten visar att 
det finns skillnader i hur en yrkesarbetare och en tjänsteman ser på problem med säkerhet och 
olyckor. 
 
De två största förbättringsområdena är kommunikationen mellan de som arbetar och 
tillbudsrapportering. Förslagsvis bör information om risker på arbetsplatser kontinuerligt 
lyftas fram för att ingen ska fastna i rutiner och bli säkerhets-blind. För att göra 
tillbudsrapporteringen bättre kan ett nytt och smidigare system provas, men även här krävs 
mer informationen om vikten i att rapportera tillbud.  
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Abstract 
 
The construction industry is a very accident-abusive industry and there are still many 
encounters regarding construction related accidents, despite stricter rules and better safety 
regulations. Work related accidents are still a problem and no one should die or injure 
themselves seriously on their workplace. The purpose of this report is to investigate how the 
industry works against the most common causes of accidents and how the construction 
industry in the future can minimize the risk regarding work related injuries. 
 
The foundation for the report was a literature study on how Wästbygg works with safely today 
and how the Work Environment Authority works to improve the conditions for the workforce, 
as well as the responsible for the construction workplace. The literature study was 
supplemented with interviews and a survey to see how officials and skilled workers think 
about the work environment. 
 
Interviews and surveys show that stress and negligence are underlying causes of accidents at a 
work place, even behavior affects safety when a worker not think about the consequences. 
Respondents considered that there is always something to improve regarding the safety work 
and more information is needed. The report shows that there are differences in how a skilled 
worker and an official are looking at problems with safety and accidents. 
 
The two major improvement areas are the communication between those who work and 
incident reporting. Proposed information on workplace risks should be continually raised so 
that no one gets caught in routines and become safety blind. In order to make the incident 
reporting better, a new and easier system can be tested, but also here is more information 
about the importance of reporting incidents. 
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1 INLEDNING  
 
Enligt Sveriges Byggindustrier var det 2016 182700 anställda i byggindustrin av dessa råkade 
2089 personer ut för en arbetsolycka som resulterade i frånvaro. En studie som görs varje år 
av Sveriges byggindustrier visar på att byggbranschen har en olycksfrekvens på 11,4. 
(Frekvensen mäts på antal olyckor på 1000 sysselsatta) Byggbranschen är en olycksdrabbad 
bransch där olyckor ofta inträffar, mellan år 2000 och 2016 kom aldrig 115 personer hem från 
jobbet (Samuelsson 2016). 
 
Att skadas på arbetet eller att inte få komma hem från arbetsplatsen är något som är helt 
oacceptabelt men olyckor händer och byggbranschen kan bara göra så gott den kan för att 
motverka dessa.  Byggarbetsplatsen är styrd av lagar och regler för att motverka detta. 
 

1.1 Bakgrund 
 
År 2016 anmäldes drygt 2000 olyckor till Arbetsmiljöverket som resulterat i skador på 
arbetare inom byggsektorn, fem av dessa var dödsfall. Arbetsplatsolyckorna har de senaste 
åren varit relativt konstanta (Samuelsson 2016). 
 
Olyckor och allvarliga tillbud rapporteras i hög grad till arbetsmiljöverket. Från att 
Arbetsmiljöverket började med mätningar 1994 låg frekvensen för olyckor på över 20, idag 
har byggbranschen nästan lyckats att halvera frekvensen som idag ligger idag runt 11 
(Frekvensen mäts på antal olyckor på 1000 sysselsatta). Mycket bra har gjorts för att minska 
antalet olyckor på byggarbetsplatsen. Men trots lagar och regler händer fortfarande 
arbetsrelaterade olyckor. 
 
Byggindustrins olycksstatistik har varit relativ konstant de senaste åren. Byggindustrins 
säkerhetsåtgärder grundar sig oftast i den olycksstatistik som finns att tillgå. Att uträtta 
säkerhetsåtgärder utifrån vad statistiken pekar på kan leda till problematik. Branschen ser 
förändringar som till exempel bortplockning av spetsen på hantverkarkniven. Rapporten har 
undersökt mentalitet på Wästbyggs arbetsplatser och varför olyckor sker samt hur antalet 
olyckor kan minskas med fokus på yrkesarbetaren. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med rapporten är att undersöka de vanligaste arbetsplatsolyckorna inom 
byggbranschen, vad som ligger i grund till dessa och hur man i framtiden kan arbeta för att 
minska olyckorna. Rapporten görs tillsammans med Wästbygg som vill minska antalet 
olyckor som sker på grund av arbete. Följande frågeställningar kommer att ligga i grund till 
rapporten.  
 

• Vilka är de största orsakerna till att en arbetsplatsolycka sker?  
 

• Finns det skillnader i hur en yrkesarbetare och en tjänsteman upplever säkerhetsarbetet 
på en arbetsplats?  

 
• Hur kan Wästbygg minska antalet olyckor på deras arbetsplatser?  

 

1.3 Avgränsningar 
 
För att kunna göra undersökningar och lägga tyngd på de problem som finns idag krävs att 
avgränsningar inom området görs och att begreppet olycka definieras. Detta görs för att ämnet 
arbetsplatsolyckor ska kunna bli hanterbart.  
 
För att kunna begränsa rapporten och undvika att den blir för omfattande kommer inte alla 
områden inom arbetsmiljö och arbetsplatsolyckor att tas upp.  
 
Arbetskraft inhyrd från ett land utanför Sverige kommer inte att undersökas då statistik och de 
rapporter som valts för examensarbetet inte täcker dessa. Psykisk ohälsa som följd av dåliga 
arbetsförhållanden kommer inte att beaktas eftersom det är svårt att greppa och mäta på 
samma sätt som till exempel fallskador. Ekonomifrågan kommer inte att beaktas.  
 
Arbetsmiljöarbetet i projekteringsskedet kommer att undersökas för att få en helhetsbild, men 
inte beskrivas närmre i rapporten.  
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1.4 Begrepp 
 
AFS     Arbetsmiljöföreskrifter  
 
AMF     Arbetsmiljöförordningen 
 
AML     Arbetsmiljölagen 
 
AMP  Arbetsmiljöplan. Ett dokument som beskriver hur 

arbetsmiljöarbetet skall organiseras.  
 
AG  Arbetsgivare. En person som upprättar anställningsavtal med en 

arbetstagare  
 
AT     Arbetstagare. Den person som utförarbete för arbetsgivaren  
 
BAS-P    Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
 
BAS-U    Byggarbetsmiljösamordnare för utförande 
 
Byggherre/Beställare   Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete.  
 
SAM  Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett system hur man lägger upp 

arbetsmiljöarbetet med planering, uppföljning och åtgärder. 
 
Uppdragstagare  En ersättare för beställaren som ska utföra hela eller delar av 

byggherrens arbetsmiljöuppgifter och ta över 
arbetsmiljöansvaret. 

 
 

2 TEORI 
 
Arbetsmiljö är förhållandet mellan människan och de faktorer som påverkar människan på 
arbetsplatsen. Det huvudsakliga arbetsmiljöarbetet riktar sig mot de riskerna för liv och hälsa. 
Målsättningen för miljöarbetet är att forma arbetet så det stämmer med människans fysiska 
och psykiska förutsättningar avseende till den sociala och tekniska utvecklingen. Arbetsmiljön 
skall vara säker, tillfredsställande och betryggande. Arbetet skall vara organiserat så att 
arbetstagaren själv kan påverka sin arbetsmiljö. Tanken bakom en bra arbetsmiljö är att 
arbetet som skall utföras skall vara utformat efter de individer som skall utföra det, inte tvärt 
om (Nationalencyklopedin u.å.). 
 
En god arbetsmiljö med friska medarbetare är viktigt för att skapa en kvalitativ produkt och 
leder till en effektiv arbetsplats. En bra utformad projektering och en välfungerande 
produktion ligger till grunden till en bra arbetsmiljö. En väl utformad och bra fungerande 
arbetsmiljö leder till färre olyckor och bättre lönsamhet (Persson 2014). 
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Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att motverka ohälsa och olyckor på arbetsplatsen.  
Att kunna skapa förståelse för en bra säkerhetskultur på byggarbetsplatsen genom att låta 
medarbetarna ha möjligheten att påverka sin egen arbetssituation. Se till att framföra en 
positiv bild kring arbetsmiljöfrågorna genom att engagera arbetstagaren i det säkerhetsarbete 
som bedrivs på byggarbetsplatsen. Låta säkerhetsfrågorna vara levande genom att regelbundet 
ta upp frågorna på möten med både arbetsledning och medarbetare. Tillåta att arbetsmiljö och 
säkerhetsfrågor ta tid och att följa upp åtgärderna som måste göras. 
 
Byggarbetsplatsen är en tillfällig arbetsplats som under en bestämd tid skall leverera en 
byggnad eller anläggning. På grund av detta är arbetsplatsen i ständig förändring. 
Säkerhetsarbete på byggarbetsplatsen är ett pågående arbete som ständigt kräver förbättringar 
och förändringar för att säkerhetsställa att rätt åtgärder görs vid olika arbetsmoment. 
Ordnings- och skyddsreglerna skall följas på arbetsplatsen och skyddsanordningar samt 
föreskriven skyddsutrustning skall användas. Som arbetsgivare eller arbetstagare, oavsett av 
sin ställning vara medveten av sitt eget beteende och föregå med gott exempel för sina 
medarbetare (Sveriges Byggindustrier 2013). 
 

2.1 Arbetsmiljöansvar 
 
I början av ett projekt måste arbetsmiljön planeras för att undvika att det finns brister i 
säkerhetsarbetet under produktionsskedet. Vid ett byggnadsprojekt skiljer sig 
arbetsmiljöansvaret från övriga arbetsplatser eftersom mer än ett företag kommer befinna sig 
på samma arbetsplats och samordningen mellan dessa blir en grundläggande del av arbetet 
(Arbetsmiljöverket 2017a). Nedan följer några roller för skapandet av en bra arbetsmiljö.  
 

2.1.1 Beställare 
 
Beställaren, eller byggherren, i ett byggnadsprojekt är den person eller det företag som låter 
utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Här ligger det störta ansvaret för arbetsmiljö, 
vilket beställaren kan välja att själv ta på sig, eller lämna över det till en så kallad 
uppdragstagare. I denna rapport kommer enbart beställaren att nämnas (Arbetsmiljöverket 
2017a). 
 
För att arbetsmiljön på en byggarbetsplats ska fungera krävs att byggherren under 
planeringsskedet har byggarbetarnas säkerhet i åtanke. Det gäller till exempel att tiden för de 
olika etapperna i projektet ska vara så pass rimliga att arbetarna kan jobba i en takt att olyckor 
orsakade av stress i största mån kan förhindras (AFS 1999:3). 
 
Innan ett arbete kan börja ska beställaren se till att en förhandsanmälan skickas in till 
Arbetsmiljöverket. Denna innehåller information om arbetsplatsen och kontaktuppgifter till 
bland andra byggherren, BAS-P, BAS-U och projektörer. Förhandanmälan ska anslås på 
arbetsplatsen och vara tillgänglig för alla som är där, och även uppdateras vid behov. Det är 
också beställarens ansvar att det upprättas en arbetsmiljöplan för projektet, även denna ska 
anslås på arbetsplatsen (AFS 1999:3). 
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2.1.2 Byggarbetsmiljösamordnare  
 
Beställaren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P 
och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, BAS-U. Beställaren har ansvar över att de 
valda BAS har de kvalifikationer som krävs för arbetet (AFS 1999:3). 
 
BAS-P har ansvaret över att samordna de olika företag som arbetar på arbetsplatsen. BAS-P 
kan vara en juridisk person med en kontaktperson på arbetsplatsen eller en fysik person. 
Denne ska se till att olika underentreprenörers arbeten inte krockar med varandra och skapar 
onödiga risker för de som arbetar. BAS-P ska också upprätta en arbetsmiljöplan innan 
arbetsplatsen etableras. Se kapitel 2.2 för arbetsmiljöplanens innehåll (AFS 1999:3). 
 
Vid själva utförandet av arbetet tar BAS-U över ansvaret BAS-P tidigare haft. Nu planeras 
samordningen mellan de olika arbetena i mer detaljerade tidplaner för att undvika krockar. 
BAS-U ansvarar för att tekniska anordningar, som fordon och lyftanordningar, är besiktigade 
och att förarna av dessa fordon har rätt kompetens eller tillstånd för att få använda 
anordningarna. Vid ändringar i arbetet är det också BAS-Us ansvar att se till att den 
arbetsmiljöplan som finns på arbetsplatsen uppdateras och alltid finns tillgänglig för alla som 
arbetar på arbetsplatsen (AFS 1999:3). 
 

2.1.3 Skyddsombud 
 
Enligt AML (SFS 1977:1160) ska arbetsgivaren vara ansvarig för arbetsmiljön och 
tillsammans med sina arbetstagare arbeta fram en bra arbetsmiljö. På en arbetsplats där minst 
fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska finns en eller flera skyddsombud med utökat 
ansvar som ska representera arbetstagaren för att bidra till en bättre arbetsmiljö. Vid arbete 
med fler än ett skyddsombud, ska ett av skyddsombuden utses till en huvudskyddsman vars 
uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet och företräder de övriga 
skyddsombuden. Skyddsombudet kan stoppa arbetsmoment om inte en tillfredställande 
arbetsmiljö existerar. Ombudet skall då vända sig till arbetsgivare och begära nödvändig 
åtgärd för att utföra arbetsmoment. Arbetsgivaren skall omgående lämna en skriftlig 
bekräftelse på att arbetsgivaren tagit emot begäran. Skulle inte arbetsgivaren åtgärda begäran 
om brister inom skyddsarbete, kan Arbetsmiljöverket tillsammans med skyddsombudet pröva 
om förläggning eller förbud. Det vill säga att skyddsombudet enligt AML (SFS 1991: 677) 
har rätt till att avbryta pågående arbetsmoment.  
 
Skyddsombudet får inte hindras att fullgöra sina uppgifter och har rätt till att ta ut full lön vid 
händelse av frånvaro på grund av sitt uppdrag. Vid en arbetsplats med över femtio sysselsatta 
arbetstagare skall en skyddskommitté tillsättas enligt AML (SFS 1991: 677 8§) 
(Arbetsmiljöverket 2018a). 
 

2.1.4 Arbetsgivare 
 
Arbetsgivaren har ett stort ansvar över arbetsmiljön. Denna ska enligt AML (SFS 1977:1160, 
kap 3. 2a §) ha koll på arbetsplatsen för att se att kraven på en bra arbetsmiljö är uppfylld. 
Sker det olyckor i samband med ett arbete ska arbetsgivaren undersöka orsakerna till dessa 
och vidta åtgärder för att förebygga riskerna. Arbetsgivaren är också skyldig att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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2.1.5 Arbetstagare  
 
Även arbetstagaren har en viktig roll i arbetet med en säkrare arbetsplats. Denne ska följa 
givna regler och delta i arbetsmiljöarbetet. För att kunna motverka olyckor på en arbetsplats 
är det viktigt att arbetstagaren underrättar arbetsgivaren så fort han anser arbetet vara en risk 
och kan påverka en persons hälsa (AML. SFS 1977:1160, kap 3. 4 §). 
 

2.2 Arbetsmiljöplan 
 
Arbetsmiljöplanen, AMP ska alltid finnas tillgänglig på den aktuella arbetsplatsen och alla 
som arbetar där ska kunna ta del av den. Vid liknade projekt kommer inte innehållet i 
arbetsmiljöplanen skilja sig mycket, dock måste alla som kommer och ska utföra arbeten på 
arbetsplatsen ta del av just den AMP som finns där, förstå den och skriva under.  
 
En arbetsmiljöplan ska bestå av följande tre delar.  

• Allmänna regler om vad som gäller på arbetsplatsen.  
• Organiseringen av arbetsmiljöarbetet. 
• Särskilda arbeten, dess risker och åtgärder. 13 punkter som beskrivs i riskanalysen. 

  
Om byggarbetsplatsen är etablerad där det pågår en annan verksamhet måste även detta finnas 
beskrivet i AMP (Arbetsmiljöverket 2015). 
 
Arbetsmiljöplanen ska innefatta en riskanalys som beräknar de arbetsmoment som medför 
olika risker. Med hjälp av riskanalysen bedöms sannolikhet för olika oönskade händelser. De 
13 arbetsmoment som ska klarläggas är följande: 
 
1. Arbete på höjd över två meter som kan leda till fallolyckor 
2. Schaktningsarbete med risk för jordras 
3. Arbete med risk att exponeras för farliga kemiska och biologiska ämnen 
4. Arbete med risk att exponeras för joniserande strålning 
5. Arbete nära högspänningsledning 
6. Arbete med risk för drunkning 
7. Arbete under jord i tunnlar eller brunnar 
8. Undervattensarbete med dykarutrustning 
9. Arbete i kassun 
10. Sprängningsarbete  
11. Arbete med tunga byggelement 
12. Arbete nära passerande fordonstrafik 
13. Rivningsarbeten  
 
För att kunna säkerställa att arbetarnas hälsa inte äventyras och arbetsmiljön beaktas krävs 
säkerhetsåtgärder och eventuella skyddsanordningar för alla riskmoment. Dessa ska kunna 
finnas att ta del av i arbetsmiljöplanen på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 2015). 
  

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/fall---arbete-som-utfors-pa-hojd-over-2-meter/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/schaktningsarbete-med-risk-for-ras/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/arbete-med-joniserande-stralning/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/arbete-vid-hogspanningsledningar/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/arbete-med-dykarutrustning/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/arbete-i-kassun/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/sprangning-och-arbete-med-sprangamnen/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/arbete-med-tunga-byggelement-och-formbyggnadselement/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/arbete-intill-vagar-och-jarnvagar/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/rivning-av-barande-konstruktione/
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2.3 Tillbud  
 
Eftersom byggarbetsplatsen ständigt förändras är det inte konstigt att händelser äger rum som 
kan resultera i en olycka eller skada. Ett tillbud är de olyckor och skador som kunnat hända 
(Arbetsmiljöupplysningen u.å.). Även om en olycka inte ägde rum gäller det att ta händelsen 
på alvar då de flesta olyckor som sker har det vanligtvis redan skrivits flera tillbud på. Det vill 
säga att ofta är det ungefär samma händelseförlopp som ligger till grunden för dem flesta 
olyckor. Det är inte bara fysiska skador som tillbudsrapporten skall belysa över, utan även de 
psykosociala händelseförloppen som skall rapporteras. De psykosociala händelserna är de 
händelserna som kunnat leda till olycka som till exempel mobbing, stress eller konflikter 
(Arbetsmiljöupplysningen u.å.). 
 
Syftet med en tillbudsrapportering är att belysa de problem som finns så att dessa kan 
förebyggas och förhindra olyckor och andra arbetsmiljöproblem i framtiden. Det är viktigt att 
rapporteringen är en enkel process. Efter underskrift av rapporten skickas denna till 
byggföretagets arbetsmiljösamordnare som går igenom rapporten i en arbetsmiljögrupp. Vid 
upptäckande av riskområde förs detta in i handlingsplanen över förbättringar (Wästbygg u.å.). 
 
Men alla tillbud och olyckor skall inte anmälas till Arbetsmiljöverket. Sker tillbudet när 
arbete inte pågår, resa till/från arbetet, ideellt arbete utan professionell arbetsledning eller om 
personen är besökare på arbetsplatsen och inte kan omfattas av arbetsmiljölagen. 
Tillbud till arbetsmiljöverket ska alltså bara rapporteras in om händelsen inneburit fara för liv 
och allvarig skada. Om inte skadan eller tillbudet är allvarligt behöver inte detta anmälas till 
arbetsmiljöverket. Exempel på detta kan vara:   

• Enklare sårskada som medför mindre blödning.  
• Stukning, sträckning av leder och muskler i armar och ben.  
• Konflikter på arbetsplatsen som inte innefattar våld eller hot om våld.  
• Någon snubblar eller halkar utan att skadas och utan att man kan se några allvarligt 

komplicerande omständigheter i övrigt (Wästbygg u.å.). 
 

2.4 Arbete med arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljö handlar om att må bra på jobbet och ska vara en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Tanken är att påverka de faktorer som människan mår bra respektive dåligt av. 
Majoriteten av arbetet kring arbetsmiljö riktar sig mot de riskerna för liv och hälsa. Arbetet 
skall vara utformat efter arbetstagaren inte efter arbetet. 
 

2.4.1 Arbetsmiljöverket  
 
Arbetsmiljöverket är en statlig förvaltningsmyndighet som år 2001 bildades då 
Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och på uppgift av regeringen se 
till att arbetsgivare tillsammans med sina anställda att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljöverket har som huvudmål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i 
arbetslivet (Arbetsmiljöverket 2017c). 
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Till grunden för Arbetsmiljöverkets arbete finns arbetsmiljölagen, AML som bestäms av 
regeringen. Lagen tillgodoser verket med de yttre regler som skall följas av företag och 
organisationer. Arbetsmiljöverket har i sin tur tagit fram en författningssamling, AFS, med de 
föreskrifter och allmänna råd som skall visa vilka krav som ställs på arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverket kontrollerar detta genom att inspektera arbetsplatserna runt om i hela 
Sverige. Förutom att kontrollera att arbetsmiljön är bra, kräver Arbetsmiljöverket att de 
maskiner som används är besiktigade och säkra att använda för arbetaren (Arbetsmiljöverket 
2017d).  
 
Enligt AML (SFS 1977:1160, kap 3. 6§) gäller föreskrifterna för planering och utförande men 
även sådan projektering som föregår byggnads- eller anläggningsarbeten till den del 
projekteringen. Exempel på arbeten som arbetsmiljöföreskrifterna gäller på är markarbeten, 
renoveringar, byggnadsarbeten och löpande underhållning. I arbetsföreskrifterna går det att 
tyda sig till ansvar för byggarbetsmiljösamordnare, den ger dig information som skall 
innefatta i en arbetsmiljöplan och om de risker som kan föreligga eller ligger i vissa 
arbetsmoment. Enligt AFS (SFS 1977:1160, kap 1. 5§) ska ”den som låter utföra ett byggnads 
eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att 
arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas.” 
 

2.4.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
Tjänstemän och yrkesarbetare ska kunna må bra och hålla sig friska när de utför arbeten. 
Personal som är nöjda med arbetsmiljön kommer resultera i bättre lönsamhet och mindre 
sjukskrivningar. Med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete är det enklare att följa upp och 
åtgärda de brister som finns i arbetsmiljön. I systematiskt arbetsmiljöarbetet finns de 
grundläggande krav och aktiviteter som hjälper både yrkesarbetare och tjänstemän till en 
bättre arbetsmiljö. Här går det att observera vilka riskfällor som finns i verksamheten som i 
sin tur kan resulterar i en olycka eller tillbud.  Här måste en bedömning göras på riskerna så 
en bedömning kan göras, vilken åtgärd som måste göras. Det som inte kan åtgärdas med en 
gång skall läggas i en handlingsplan. Kunskap om arbetsmiljö faller både på chefer och på 
medarbetare. Om man upplever att kunskap saknas för vissa speciella aktiviteter går det att 
hyra in konsulter för ändamålet (Arbetsmiljöverket 2018b). 
 
Syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete är att kunna ha kontroll över alla delar som 
kunskap, uppgiftsfördelning samverkan, rutiner för arbetsmiljöpolicy och en årlig 
uppföljning. Skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket 
2018b). 
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2.4.3 Arbetsmiljö på Wästbygg 
 
Wästbygg arbetar efter och är certifierade enligt ISO 14001, miljöledningssystem som de har 
kallar till kvalité, miljö och arbetsmiljö (KMA). Målet med ledningssystemet är att kunna 
genomtänkt, målmedvetet och på ett enhetligt sätt säkerställa en god kvalité, en låg 
miljöpåverkan och säker arbetsmiljö för samtliga byggnadsprojekt. Det är viktigt för 
Wästbygg att involvera sina medarbetare och alla som arbetar på deras arbetsplatser 
uppmanas att lämna förslag på förbättringar som kan påverka kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Rutiner för arbetsmiljö på Wästbyggs arbetsplatser sker via noggrann dokumentering där 
dokumenten skall anslås och vara väll synliga på byggarbetsplatsen. Dokumenteringen av 
arbetsmiljöarbete ska uppdateras under hela byggskedet (Wästbygg u.å.). 
 
På varje byggarbetsplats underhåller plastledningen en uppdaterad arbetsplatspresentation. 
Där kan intressenter till projektet ta del av projektet, kommande verksamhet, tidplaner och 
organisationen med byggarbetsplatsens nyckelroller, som platschef och arbetsledare. På 
arbetsplatsen ska det även finnas en arbetsmiljöplan som utgör det styrande dokument som 
beskriver det skyddsarbete som ska gälla över hela byggskedet. Wästbygg ansvarar för att 
arbetsmiljöplanen är uppdaterad med avseende på de risker som arbetsmoment för med sig. 
Wästbygg samordnar även de riskanalyser som underentreprenörer upprättar angående sitt 
eget arbete. De nya arbetare som kommer till Wästbyggs arbetsplatser erhåller ett 
välkomstbrev innehållande de specifika och generella regler som gäller för Wästbyggs 
arbetsplats (Wästbygg u.å.). 
 
Alla som arbetar på Wästbyggs arbetsplats skall följa Wästbyggs aktuella arbetsmiljöplan. De 
medarbetare som inte följer säkerhetsregler skall platsledningen enligt rutin följa:  
 

1. Tillsägelse 
2. Skriftlig varning 
3. Avvisning  
4. Sanktionsavgifter till underentreprenör.   

 
Wästbygg har en säkerhetsdag som genom att på arbetsplatsen diskutera och reflektera kring 
arbetsmiljö och säkerhet. Målet med säkerhetsdagen är att lyfta fram de arbetsmiljörisker och 
hur yrkesarbetare och platsledningen kan arbeta så att olyckor förebyggs och förhindras 
(Wästbygg u.å.). 
 

2.5 Olyckor på byggarbetsplatser  
 
I nationalencyklopedins uppslagsverk beskrivs en olycka som ett ”händelseförlopp med 
många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor…” De händelser som sker är 
oavsiktliga och oftast plötsliga (Nationalencyklopedin u.å.). Vissa olyckor kan inte alltid 
förutspås och blir därmed svåra att undvika. Inom byggbranschen anmäldes drygt 2000 
personer skadade 2016. Figur 1 visar fördelningen av de moment som gett upphov till en 
skada samma år.   
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Figur 1: Arbetsolyckor 2016. Avvikelse. (Samuelsson 2016 s.7) 

 
 
 

2.5.1 Förlorad kontroll av maskiner  
 
2016 var den vanligaste olyckan förlorad kontroll av handhållna verktyg. Tillsammans med 
förlorad kontroll av maskiner och föremål utgjorde de tre olyckskategorierna ca en tredjedel 
av alla anmälda olyckor (Samuelsson 2016). De vanligaste orsakerna till att personer skadas 
vid användandet av maskiner är okunskap, felaktig användning och att skyddsutrustningen 
som krävs för användandet av en särskild maskin inte används. De vanligsate är att händer, 
armar och ben skadas. Både handhållna maskiner och större maskiner kräver ett visst 
underhåll och kontroller för att minimera risken för att en olycka sker. Truckar och liftar är 
två exempel på större maskiner som också kräver en särskild utbildning och får inte användas 
av vem som helst (Arbetsmiljöverket 2017b). 
 

2.5.2 Fallolyckor  
 
Fallolyckor är ett återkommande problem där drygt 500 personer anmäldes skadade år 2016. 
Hälften av dessa hade råkat ut för ett fall från en högre höjd, och resterade personer skadades 
när de föll från en höjd under 2 meter eller ingen höjd alls (Samuelsson 2016). 
 
Om det finns risk för fall till lägre nivå på arbetsplatsen ska skyddsanordning användas i form 
av bland annat skyddsräcken och ställningar. Skyddsräcken ska uppfylla en höjd på minst 1 
meter för att tjäna sitt syfte. Det ska också finnas tvärgående ledare i form av överledare, 
mellanledare och fotlist för ingen som arbetar med dessa som skydd ska kunna falla igenom. 
Ledarna ska vara placerade i överkant och underkant av skyddsräcket och en mellan dessa. 
Om det finns risk att lösa föremål kan trilla ner och skada andra personer på arbetsplatsen ska 
också skyddstäckning finnas (AFS 1999:3). 
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2.5.4 Personlig skyddsutrustning 
 
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att utrustning finns tillgänglig för de arbeten som ska 
göras på byggarbetsplatsen (AFS 2001:3). Enligt (AFS 1999:3, 71§) ska skor med 
spiktrampskydd och stålhätta alltid användas, likaså skyddshjälm. Undantag gäller då man 
anser att det verkligen inte behövs. Förutom skor och hjälm ska övrig personlig 
skyddsutrustning användas då man inte kan förebygga risker och garantera arbetarnas 
säkerhet på ett annat sätt (AML. SFS 1977:1160, kap 3. 4 §). Varselkläder ska också användas 
på byggarbetsplatserna. Se figur 2 för hur en byggnadsarbetare ska vara klädd. Här används 
också en skyddssele vid ett takarbete och en verktygslina för att inte tappa handhållna 
verktyg.        
      
För att de som arbetar på arbetsplatsen ska få rätt personlig 
skyddsutrustning krävs att arbetsgivaren bedömer riskerna för de 
arbeten som ska göras. Det är också viktigt att skyddsutrustningen 
används på ett sådant sätt att den inte utgör större risk när den 
används jämfört med när den inte används. Den personliga 
skyddsutrustningen ska provas ut tillsammans med den person som 
ska använda den för att säkerställa att den passar. Detta kommer 
troligtvis också få arbetaren att vilja använda utrustningen då den 
behövs (Jakobsson 2016). 

 
  Figur 2 – yrkesarbetare (Wästbygg u.å.) 

2.6 Kommunikation  
 
Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ordet kommunikation kontakt mellan människor 
och överföring av information (Svenska Akademien 2015). Kommunikation är alltså 
överföring av information mellan människor. Överföringen sker mellan en sändare och en 
mottagare. Sändare är den som vill leverera information till mottagaren som i sin tur skall 
förstå innebörden för informationen. I dagens samhälle har vi flera sätt att kommunicera på, 
så kallade kommunikations kanaler som vi använder oss av. En kommunikations kanal är den 
plattform som sändaren väljer att överföra information på, ett exempel kan vara ett vanligt 
samtal mellan två människor. Men idag överförs information på fler sätt än från mun till öra 
sändare använder sig papper, internet, sociala medier, tv och telefoner för att få fram sitt 
budskap (Discanalys u.å.). 
 
Tjänstemännen och yrkesarbetare kommunicerar allt mer information mellan varandra och det 
är lätt att information försvinner längst vägen. Detta är ständiga problem i byggbranschen och 
vad är egentligen den bästa kanalen för att kommunicera ut budskapen. Merkostnader som 
kommunikationsbrister ger upphov till är extraarbeten och korrigeringsarbeten på grund av 
felaktig information eller missförstånd. En undersökning som gjordes av byggtjänst.se visar 
på att upp emot 32 miljarder kronor läggs på extraarbeten och korrigeringsarbeten på grund av 
missförstånd i kommunikationen. Detta visar på att det kostar när information blir 
missförstånd och att kommunikationen såväl mellan byggherren, projektledningen och till 
yrkesarbetaren måste ske en dialog som bygger på att vi förstår varandra och kan bidra till 
bättre affärer för alla genom att kommunikation mellan aktörerna 
(Svensk byggtjänst u.å.). 
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Idag använder sig Wästbygg av välkomstbrev till de personer som kommer till 
byggarbetsplatsen. Personen får skriver på att han eller hon har tagit del av informationen som 
tillgivits via välkomstbrevet. Om personen skulle glömma bort vad som gäller när det 
kommer till säkerhetsföreskrifter finns denna information åter att förskaffa sig på ”svarta 
tavlan” (Wästbygg u.å.). 
 
För att förbättra kommunikationen som sker mellan två människor måste kommunikatören 
anpassa kommunikationskanal och budskapet så att mottagaren förstår. Det vill säga att 
anpassa så att hon eller han som är mottagare förstår så att risken för missförstånd blir så liten 
som möjligt.  Detta går att göra på flera olika sätt men ett sätt som är effektivt är att fråga om 
återkoppling.  Om mottagaren ber om ytligare information eller upprepar med egna ord vad 
som precis sagt för att säkerhetsställa vad som sagts (Discanalys u.å.). 
 
Som arbetsledare och platschef i ett byggprojekt väljer han eller hon hur kommunikation skall 
skötas emot intressenter, det är deras främsta ansvar att få alla att gå åt samma håll och kunna 
hantera de relationerna med intressenterna. 
 
På arbetsplatser finns samband mellan bra kommunikation och upplevd arbetsglädje, 
engagemang och motivation som känsla för delaktighet.  Det är arbetsledaren och platschefen 
som ska skapa de förutsättningar som leder till en bra kommunikation för hög trivsel och god 
relation och en effektivitet (Byggledareskap u.å.). 
 
 

3 METOD 
 
Metoderna som har använts för examensarbetet är främst intervjustudier, i form av både 
kvalitativa intervjuer och en enkätundersökning. Intervjumetoderna har valts för att i bästa 
mån kunna uppnå syftet med examensarbetet och svara på de frågeställningar som ställts. Den 
grundläggande informationen samlas in med hjälp av en litteraturstudie och undersökningar 
av statistik för att få ett bra underlag för teoridelen och öka läsarens förståelse. Detta byggs 
sedan på med Wästbyggs interna information om olyckor på arbetsplatsen samt en 
intervjustudie.  
 

3.1 Kvalitativa intervjuer  
 
Tidigt i arbetet hölls ett fåtal intervjuer med tjänstemän som arbetar för Wästbygg för att rikta 
arbetet åt rätt håll och lägga tyngd på det som ansågs vara viktigt att undersöka. Metoden som 
användes var en kvalitativ intervju. Här bestod en del av intervjun av frågor som var 
utformade för att få koncisa svar. Efter det togs vissa diskussionsområden upp för att personen 
som intervjuades skulle kunna styra samtalet och få fram det som var mest relevant. Här 
ställdes följdfrågor utifrån diskussionen vilket gjorde att intervjuernas innehåll skiljde sig från 
varandra. Underlag för intervjuerna finns i bilaga 1. 
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En kvalitativ intervju är en metod som används för att kunna få fram information inom ett 
ämne där man egentligen inte har mycket bakgrundsinformation. Här bygger intervjuerna mer 
på att de personer som intervjuas svarar på frågor de själva har formulerat utifrån det gällande 
ämnet (Krag Jacobsen 1993). Valet av en kvalitativ undersökning gjordes för att erfarna 
arbetares synpunkter skulle utgöra grunden för examensarbetet och undersöka de problem 
som var värda att lägga tyngd på.  
 
Urvalet av informanter i intervjustudien var genomtänkt för att kunna få information från 
många yrkesgrupper som jobbar inom produktion i ett byggnadsprojekt. Målet var att få 
synpunkter på hur säkerhetsarbetet fungerar och hur de ser på problematiken kring 
arbetsplatsolyckor för att sedan kunna studera jämföra och analysera resultaten. De 
yrkesgrupper som var intressanta för intervjustudien var platschef, arbetsledare, 
arbetsmiljösamordnare och yrkesarbetare. En person ur varje yrkesgrupp intervjuades, alltså 
fyra personer.  
 

3.2 Litteraturstudie  
 
För att få en ökad kunskapsbild inom ämnet och en bättre förståelse om hur arbetsplatsolyckor 
uppkommer och påverkar byggbranschen gjordes en litteraturstudie. Denna studie utgjorde 
också grunden till intervju- och enkätundersökningen.  
 
Studien fokuserade främst på Sveriges lagar och regler för att få en tydlig bild på vad som 
verkligen gäller. Även Arbetsmiljöverket användes för att få den övergripande informationen 
och förstå ämnet. Till hjälp fanns också Wästbyggs interna information.   
 

3.3 Enkätundersökningar 
 
För att kunna få ut så mycket information som möjligt av de som jobbar på Wästbyggs 
arbetsplatser gjordes en enkätundersökning. Enkäten var uppbyggd på ett sätt så att de 
frågeställningar som ligger i grund till rapporten kunde besvaras på bästa sätt. Målet med 
enkäten var att få ut information om hur olika yrkesgrupper upplever säkerhetsarbetet på 
arbetsplatser och orsaker till de olyckor som sker. Totalt undersöktes 19 respondenter, 12 
yrkesarbetare och 7 tjänstemän. Underlag för enkätfrågorna finns i bilaga 2.  
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4 RESULTAT/ANALYS 
  
I detta kapitel presenteras resultatet utifrån enkätundersökningen och de intervjuer som gjorts. 
Frågorna som legat i grund till studierna har varit hur man kan minska olyckor och förbättra 
arbetsmiljön.  
 

4.1 Intervjuer 
 
Här presenteras resultatet av intervjustudien med fyra olika personer som alla har olika 
befattningar.  Studien gjordes på en av Wästbyggs arbetsplatser. Utvalda delar från 
intervjuerna kommer att presenteras nedan och de olika personerna kommer inte benämnas 
med namn utan med PC (platschef), AL (arbetsledare), AM-SAM (arbetsmiljösamordnare) 
och YA (yrkesarbetare).  
 

4.1.1 Säkerhetsarbete på arbetsplatsen 
 
PC tycker att säkerheten på arbetsplatsen fungerar bra och den skyddsutrustning som finns 
tillgänglig är bra. Detta kan även YA hålla med om och han säger att om man upplever någon 
bristfällig anordning eller att man saknar skyddsutrustning, kommer detta fram fort. AL 
tycker istället att mycket viktigt säkerhetsarbete missas i projekteringen. Här ger han som 
exempel att ekonomin inte alltid räcker till. Detta anser han leda till att en erfaren platschef 
väljer att gå utanför budgeten för att få tillräckligt bra skyddsutrustning, till exempel 
fallskydd. Men som mindre erfaren platschef kanske man istället väljer att hålla sig inom 
ramarna och beställer billigare utrustning och säkerligen också sämre.  
 
När det kommer till personlig skyddsutrustning tycker AL att det är bättre nu än vad det varit 
förr, men att han ibland tvingas säga till någon att använda skyddsglasögon och hjälm. Han 
tycker egentligen inte att man ska tjata för mycket på yrkesarbetarna, istället använda sunt 
förnuft. Som exempel säger AL att om en arbetare står inomhus och jobbar utan risk att få 
något i huvudet borde man lita på yrkesarbetarna, eftersom de förmodligen har koll på vad de 
gör. När det kommer till skyddsutrustning har PC erfarenhet av att det ibland kan fungera 
sämre med ny utländsk arbetskraft eftersom de är vana vid annorlunda regler, men inflikar 
också att det inte brukar vara något problem.  
 
PC och AL fick sätta ut en ungefärlig siffra på en skala 1-10 om hur de tycker att 
säkerhetsarbetet fungerar, där 10 är bäst. Här svarade båda en sjua, eftersom det alltid 
kommer att finnas något att förbättra inom området. PC menar att det kommer krävas mer 
från företagssidan för att förbättra arbetet med säkerhet, kanske i form av mer information.  
 

4.1.2 Tillbud och mörkertal 
 
Vad både PC och AL är överens om är att mörkertalet för tillbudsrapportering är stort och 
svårt att uppskatta. PC tycker inte att tillbudsrapporteringen fungerar så bra som den borde 
göra och tror att det beror på att man uppskattar att läget inte var så allvarligt och att folk inte 
känner för att rapportera tillbud eftersom ingenting har hänt. YA berättar att han själv aldrig 
har skrivit tillbud, även om han vid ett flertal tillfällen borde ha gjort det.  
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AM-SAM återberättar en historia om hur en olycka hade kunnat undvikas om 
tillbudsrapportering hade skett när man upptäckt ett riskfyllt moment. Den handlar om en 
kranförare som använde sig av en fabriksmonterad stege för att kunna ta sig in och ut ur sin 
hytt. En dag när han skulle klättra upp i hytten släpper stegen ifrån sina fästen och kranföraren 
ramlar baklänges mot marken, vilket resulterar i att han bryter sin arm och blir sjukskriven. 
Vid samtal med andra mer erfarna kranförare säger samtliga att de bytt bort den stegen för 
längesedan då de visste att det var en risk och att den var dåligt monterad. Hade någon av de 
mer erfarna kranförarna skrivit ett tillbud på stegen att den var en risk hade aldrig den nyare 
kranföraren som bröt sin arm fallit från stegen.    
 

4.1.3 Olyckor 
 
Vid frågan om de vanligaste olyckorna på arbetsplatsen svarar PC att snubbelolyckor sker 
ofta. Detta beror främst på att arbetsplatsen inte alltid hålls ren, vilket PC tycker är viktigt att 
den gör. Även AL anser att det är en större risk för olyckor vid en stökig arbetsplats, detta 
tycker han sker när olika underentreprenörer arbetar nära varandra och inte plockar upp efter 
sig. 
 
Många av svaren var lika när frågan om varför en olycka händer. AL tycker att stress och 
tidsbrist är en bakomliggande faktor, främst hos de som jobbar på ackord och vill ha sitt 
arbete gjort så fort som möjligt. AM-SAM anser att ”olyckor sker på eftermiddagar oftast på 
torsdagar då de som pendlar långt ska hem. Man vill bara få färdigt det där sista innan man 
tar helg. Man stressar igenom det sista momentet och det leder till en ”jag ska bara”-
mentalitet.” Även AL och PC använder sig av uttrycket ”jag ska bara” för att förklara en av 
de vanligaste orsakerna till en olycka.  
 
När det gäller farliga olyckor nämner AL ställningsarbeten. Här kan ibland fallskydd plockas 
bort eftersom yrkesarbetarna anser att de är i vägen för arbetet när de ska ta emot material. Är 
man inte tillräckligt snabb med att sätta tillbaka dessa utgör det inte bara en risk för den 
berörda yrkesarbetaren utom också för dennes kollegor. AL fortsätter och berättar att han 
anser det vara likadant med schaktarbeten. Hålen täcks igen med en plywoodskiva som sedan 
tillfälligt plockas bort för att komma åt att göra arbeten.  
 

4.1.4 Kommunikation  
 
YA tycker att det är jätteviktigt med kommunikation på en arbetsplats och ”ge och ta”-
aspekten spelar stor roll. Enligt YA så kan ältande angående skyddsutrustning leda till 
irritationsmoment och han anser att det måste finnas en bättre dialog mellan arbetsledning och 
yrkesarbetare. PC upplever inte samma problem, utan anser att de flesta brukar lyssna när de 
blir tillsagda om skyddsutrustning. 
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4.2 Enkätundersökning 
 
Nedan följer resultatet av enkätundersökningen som 19 personer med olika befattningar 
svarande på. Resultatet är uppdelat i svarande yrkesarbetare och svarande tjänstemän.  
 
 

 
   Figur 3 – orsaker till arbetsplatsolyckor  

 
 
Av de tolv medverkande yrkesarbetarna svarade fyra stycken att de varit med om en 
allvarligare olycka som resulterat i ett sjukhusbesök eller sjukskrivning. Orsakerna till 
olyckorna berodde på olika saker: 
 

• Skada i handen på grund av en vass plåtbit som personen skar sig på 
• Tappad kontroll över fogsvans vilket resulterade i sårskada på hand  
• Olycka vid ställningsarbete. Ställningen i sig var besiktad men en stege var inte riktigt 

förankrad 
• Metallflis i ögat då skyddsglasögon inte använts 

 
Enligt de tillfrågade yrkesarbetarna ansåg majoriteten av dem att olyckor oftast uppstå vid 
stressade situationer och när de slarvar. (Se figur 3) Många tyckte också att dålig 
kommunikation var den bakomliggande orsaken till olyckor. Yrkesarbetarna här syftar på att 
det råder dålig kommunikation sinsemellan på grund av svårigheter med språket. 
Tjänstemännen ansåg också att stress och slarv var de vanligaste orsakerna till olyckor men 
upplevde inte dålig kommunikation som ett problem. Något som lyftes fram här var istället 
”jag ska bara”. Uttrycket syftar på att arbetet görs utan större eftertanke, och att personen som 
utför det inte tänker att det händer en själv.  
 
Samtliga personer som medverkade i enkätundersökningen tyckte att säkerhetsarbetet på den 
nuvarande arbetsplatsen och på Wästbygg överlag fungerar bra och i vissa fall mycket bra. En 
del av yrkesarbetarna tyckte att kommunikationen rörande säkerhet fungerade sämre och att 
de främst berodde på språkbristerna på arbetsplatsen.  
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Vid frågan om vad yrkesarbetarna tycker att Wästbygg kan göra för att minska antalet 
arbetsplatsolyckor i framtiden svarade fyra personer. Tre av dessa ansåg att kommunikationen 
mellan de som befann sig på arbetsplatsen var ett problem som borde förbättras. Den fjärde 
tyckte att de skyddsronder som görs på arbetsplatsen ska mer ofta, cirka en gång i veckan. En 
tjänsteman tyckte att kontraktskrivningen med underentreprenörer kunde förbättras och att 
innehållet kunde bli mer omfattande för att lägga mer vikt på säkerhetsarbetet. Pesonen 
svarade också att det är viktigt att upprätthålla de ordningsregler som finns på arbetsplatsen.  
 
En kontrollfråga besvarades av samtliga som genomfört enkätundersökningen för att 
undersöka om personer som jobbar på arbetsplatsen faktiskt hade koll på vart man kan hitta 
informationen om säkerhetsregler. De vanligaste svaren som gavs var anslagstavlan och i 
boden. Tre personer visste att informationen fanns i arbetsmiljöplanen, varav alla var 
tjänstemän.  
 
I figur 4 redovisas rapporterade tillbud och tillbud som inte rapporterades även då de svarande 
ansåg att det borde ha gjorts. Totalt nio personer, varav fyra var yrkesarbetare, hade någon 
gång de senaste tre åren rapporterat tillbud och/eller inte gjort det även om det hade behövts. 
Av alla tillbudsrapporteringar som borde ha gjorts rapporterades inte ens hälften, och 
yrkesarbetarna var sämre med att rapportera jämfört med tjänstemännen.  
 
 

 
Figur 4 – tillbudsrapportering  
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5 DISKUSSION 
 
Här diskuteras resultaten från intervjustudien och enkätundersökningen med återkopplingar 
till teori om arbetsmiljö. Syftet med rapporten var att undersöka de vanligaste 
arbetsplatsolyckorna inom byggbranschen och vad som ligger till grund varför en olycka sker. 
Rapporten jämför hur tjänstemännen och yrkesarbetare tänker kring samma frågor. Hur vi 
minskar antalet arbetsplatsolyckor på Wästbyggs arbetsplatser.  
 

5.1 Kommunikation på arbetsplatsen 
 
Något som är intressant att belysa från intervjuerna och enkätundersökningen är hur 
yrkesarbetare och tjänstemän har olika uppfattningar om hur kommunikationen fungerar på 
arbetsplatserna. Vad enkätundersökningen visade var att en del yrkesarbetare upplevde att det 
fanns brister i kommunikationen, främst sinsemellan och berodde till stora delar av språkbrist. 
Detta svarar dock inte på hur bra kommunikationen mellan arbetsledning och yrkesarbetarna 
fungerar.  
 
Wästbygg säger att till exempel hjälm inte behöver användas om det inte uppenbart behövs. 
Eftersom information uppfattas olika beroende på vart vi kommer ifrån eller vilket tankesätt 
vi har kring säkerhet kan en sådan sak uppfattas olika. När en ny yrkesarbetare kommer till 
Wästbyggs arbetsplats skall arbetaren skriva under ett välkomstbrev som visar på att denne 
har tagit del av de säkerhetsregler som finns på arbetsplatsen. Detta en komplikation eftersom 
Wästbygg inte kan försäkra sig om att mottagaren har tagit del av den informationen som 
delgivits.   
 
Kommunikationsbrister som leder till korrigeringarbeten kostar varje år 32 miljarder kronor. 
Att information misstolkas emellanåt kommer inte att kunna undvikas helt, men att förbättra 
kommunikation på arbetsplatsen och sättet att sprida den på minskar inte bara kostnaderna för 
ett projekt utan också förbättra arbetsmiljön.  
 
Alla som jobbar på en byggarbetsplats ska ha tillgång till arbetsmiljöplanen och veta avrt den 
går att hitta. Enkätundersökningen visade på att alla faktiskt inte hade koll på vart man kunde 
hitta information om säkerhetsregler gällande för den aktuella arbetsplatsen. Majoriteten av de 
som svarade skrev att informationen fanns att ta del av i boden, på anslagstavlan eller på 
Wästbyggs intranät. Det är svårt att tolka resultat om de bara på ett ungefär vet vart 
säkerhetsreglerna går att ta del av eller om svaret de angav inte var tillräckligt utvecklat.  
 

5.2 Orsaken till att en olycka sker 
 
Många av de olyckor som sker på Wästbyggs arbetsplatser är snubbelolyckor. Här ansåg både 
arbetsledaren och platschefen att orsakerna till detta är att arbetsplatsen inte hålls ren och att 
man snubblar över saker som egentligen inte borde vara där. En städad arbetsplats hade därför 
kunnat minska antalet fallolyckor (ej från höjd) som 2016 utgjorde 12 % av alla 
arbetsplatsolyckor (Samuelsson 2016). 
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Enligt många av de som deltagit i intervjuerna och enkätundersökning var stress en orsak till 
att olyckor sker. Anledningen till varför man känner sig stressad besvarades inte och endast 
spekulationer kan göras. Stressen kan till en viss del bero på att tiden för arbetet inte beaktas 
tillräckligt i planeringen eller att tidplanen inte kunnat hållas på grund av oförutsägbara 
faktorer under byggskedet som orsakat förseningar. Vid intervjuerna med 
arbetsmiljösamordnare och arbetsledare tyckte de att stressen syntes tydligt hos de som jobbar 
på ackord och de som jobbade sina sista timmar på veckan och skulle åka långvägar hem.  
 
Något annat som var återkommande i intervjuerna med de som arbetar på byggarbetsplatser 
var att många av de olyckor som sker beror på tänket ”jag ska bara” eller att man har gjort det 
så många gånger förut och att det inte händer en själv. Det är svårt att åtgärd ändra en 
människas tankesätt kring detta. 
 

5.3 Tillbudsrapportering  
 
Resultatet från intervjuerna med platschef och arbetsledare visade att deras uppfattning kring 
blanketten för tillbudsrapportering skilde sig. Platschefen tyckte att den kunde varit enklare att 
fylla i för att få fler personer att göra det när det behövs. Arbetsledaren ansåg dock att den inte 
behövde förändras eftersom den redan var enkel att fylla i. Att ta fram ett bättre och snabbare 
system för tillbudsrapportering hade kanske inte minskat det mörkertal som finns idag då de 
flesta som inte rapporterat tillbud även då de behövt ansåg att det inte var nödvändigt.  
 
 
En åtgärd för att få tillbudsrapporteringen att fungera bättre kan istället vara att informera om 
varför det är så viktigt och att det kan förhindra att en olycka sker. När det kommer till att 
rapportera tillbud är detta en bedömningsfråga och det kanske är det som är problemet, att alla 
som arbetar på en arbetsplats bedömer olika situationer på olika sätt beroende på erfarenhet 
och kunskap.   
 
Resultatet från enkätundersökningen visar att mörkertalet för tillbudsrapporteringen är stort 
och säkerligen större än vad den här rapporten har lyft fram. Anledningen till att man är så 
dålig på att rapportera in ett tillbud beror främst på att man anser att tillbudet inte är 
tillräckligt allvarligt. Det är omöjligt att veta hur många arbetsplatsolyckor som hade kunnat 
förhindras om man rapporterat in de tillbud man lägger märke till på en arbetsplats.  
 

5.4 Vad kan göras för att minska antalet olyckor? 
 
I framtiden bör Wästbygg fokusera på kommunikationen på arbetsplatsen och vikten att 
rapportera tillbud. Detta är de två faktorer som kan påverka arbetsmiljön negativt. En bättre 
tillbudsrapportering kan förhindra att vissa olyckor sker och därför är det viktigt att upplysa 
de som arbetar på byggarbetsplatsen vad ett tillbud är och varför man ska rapportera det.  
 
Med en bättre tillbudsrapportering kan man i ett tidigt skede besluta om rätt säkerhetsåtgärd 
som i exemplet med kranförare i kapitel 4.1.2. En enklare tillbudsrapportering skulle kunna 
vara en brevlåda där byggarbetaren kan anonymt rapportera tillbudet eller via en applikation i 
telefonen. 
  



- 20 - 
 

Risker glöms lätt av och Wästbygg bör kontinuerligt påminna medarbetare om de risker som 
finns på arbetsplatsen. Det är lätt att arbetsmoment blir rutiner och risken för olyckor blir stor. 
Arbetstagaren vet om risken med att arbeta på ett tak utan sele men gör det ändå. Uppsåtet är 
inte att gå upp taket utan sele, tanken om att ta på sig sele finns helt enkelt inte där. Man kan 
säga att arbetstagaren upplever säkerhets-blindhet lika väl som bilföraren upplever 
fartblindhet.  
 
Det kommer att vara viktigt kontinuerligt presentera information om risker med olika 
arbetsmoment och göra medarbetare påminda om dessa. Hur Wästbygg kan göra detta kräver 
mer studier inom ämnet eftersom olika yrkesgrupper tänker olika och till en stor del har olika 
arbetsuppgifter, att informera alla i samma forum blir då svårt. Ett sätt att fånga arbetarnas 
uppmärksamhet kan vara att använda sig av liknande teknik som används för att få folk att 
sluta röka. Varningstexter och bilder på riskerna av inte göra ett arbete utifrån de 
säkerhetsregler som finns kan få arbetarna att inse allvaret genom att arbetare ser riskerna 
ifrån en ny vinkel jämfört med blanketter och informationssamtal. 
 
Det är också viktigt att kommunikationen förbättras mellan alla de som befinner sig på en 
byggarbetsplats. En öppen dialog och information om säkerheten på arbetsplatsen. Enligt 
enkätundersökningen upplevde yrkesarbetare att kommunikation sinsemellan var ett problem, 
för att många varken kunde svenska eller engelska. Förslagsvis kan Wästbygg se till att 
rasterna spenderas i gemensamma lunchrum och försöka använda sig av samma 
underentreprenörer, då yrkesarbetarna redan känner varandra bättre. Att ta tid för gemenskap 
och trivsel men personalen har alltid visat sig resultera i en starkare laganda och en bättre 
kommunikation på arbetsplatsen. 
 
Information som presenteras via statistik kring arbetsolyckor kan belysa de brister som finns i 
vissa arbetsmoment, men statistiken talar inte om varför en olycka sker. När Wästbygg ska 
besluta om en säkerhetsåtgärd bör de som tar beslut alltid ha förmågan att undersöka om 
varför en olycka händer. Det gäller att förändra inställningen till säkerhetsarbetet för alla och 
att en olycka faktiskt kan hända vem som helst.  
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6 SLUTSATS 
 
Examensarbetet har undersökt de vanligaste orsakerna till arbetsplatsolyckor, vanligtvis är det 
inte bara en faktor som gör att en olycka sker utan flera. Det som intervjuerna och 
enkätundersökningen tyder på är att stress är ett stort problem och att det kan leda till olyckor. 
Arbetarnas beteende och inställning till säkerhetsarbetet ser också ut vara en bakomliggande 
faktor till att olycksstatisken ser ut som den gör idag.   
 
Resultatet av intervjuer och enkätundersökningen visar att det finns skillnader i hur en 
yrkesarbete och en tjänsteman tänker kring säkerhetsarbetet på en byggarbetsplats och hur 
kommunikationen fungerar. 
 
Att minska antalet olyckor på en vändning är svårt. Riskerna för att råka ut för en 
arbetsplatsolycka måste belysas mer och bättre rapportering av tillbud bör uppmanas. 
Informationsutbytet kommer behöva förbättras och effektiviseras samtidigt att de som 
arbetare på arbetsplatsen tänker mer på de risker som finns med de arbeten de håller på med.  
 
För fortsatta studier hade det varit intressant att djupdyka mer i hur stress påverkar de som 
arbetar på byggarbetsplatserna och om det finns åtgärder för att minska olyckor som sker vid 
stressade situationer. Vi rekommenderar också att fler undersökningar görs om hur 
beteendemönsteret hos de arbetande fungerar och hur man kan få de att tänka mer på 
säkerheten, samt hur kommunikationen mellan svenska och utländska arbetare fungerar och 
om det finns brister i kommunikationen som kan leda till en försämrad arbetsmiljö.  
 
Olyckor kommer alltid att ske inom byggbranschen och införandet av nollvisionen är bara en 
utopi. Vi måste se byggbranschen för vad den är: en arbetsplats som ständigt är i förändring 
är svår att klä in i bomull. Att belysa de risker som finns i arbetsmomenten och göra allt i vår 
makt för att ingen ska komma till skada måste vara högsta prioritet. Lyfta fram både allvaret 
om en bra arbetsmiljö och vikten av ett välfungerande säkerhetstänk. Att ha förmågan att 
presentera varför vi gör som vi gör, kanske är viktigare än att presentera vad vi ska göra. 
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Bilaga 1 – underlag för intervjufrågor 
 

• Har du någon gång råkat ut för en arbetsplatsolycka?  
• Vad anser du vara den olyckan och vad tror du att det beror på?  
• Hur ser du på tillbudsrapportering? Finns det ett mörkertal?  
• Sker det problem och olyckor i samband med materialleverans?  
• Vad anser du om säkerhetsarbetet på arbetsplatsen?  
• Vad tycker du om säkerhetsarbetet, på en skala 1-10?  
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BILAGA 2 – underlag för enkätfrågor 
 
 
Arbetsplatsolyckor 
Undersökningen görs som en del av ett examensarbete gällande arbetsplatsolyckor. Arbetet 
görs på Högskolan i Borås i uppdrag av Wästbygg. Svaren kommer att användas, men du 
kommer att vara anonym.  
 
Vad har du för befattning på arbetsplatsen?  
□ Yrkesarbetare    
□ Tjänsteman 
 
Har du varit med om någon arbetsplatsolycka som har resulterat i ett sjukhusbesök 
eller en sjukskrivning?    
□ Ja    
□ Nej 
 
 
Om ja, hur skadade olyckan dig och hur uppstod den? Beskriv kortfattat.  
 
 
Vad anser du vara den vanligaste orsaken till att en olycka uppstår? 
 
 
Ungefär hur många gånger har du rapporterat in/skrivit tillbud de senaste 3 åren? 
Gäller både olycksfall och risk för olycka.  
 
 
Hur många gånger under de senaste 3 åren har du INTE rapporterat in/skrivit tillbud 
då du egentligen borde ha gjort det? Gäller både olycksfall och risk för olycka. 
 
  
Vad är anledningen till att du inte har rapporterat in/skrivit tillbud?  
□ Tidsbrist  
□ Komplicerat att fylla i rapport  
□ Glömde bort 
□ Ansåg det vara oviktigt 
□ Annat_____________________ 
 
Markera det svar du tycker passar bäst       
 
              

     

 Mycket 
dåligt  

Dåligt Bra Mycket 
bra 

Vet ej  
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Hur tycker du att säkerhetsarbetet på  
din nuvarande arbetsplats fungerar? 
 

□ □ □ □ □ 

Hur tycker du att säkerhetsarbetet på Wästbygg 
överlag fungerar? 
 

□ □ □ □ □ 

Jämfört med andra företag, hur tycker du att  
säkerhetsarbetet på Wästbygg fungerar? 
 

□ □ □ □ □ 

Hur tycker du att kommunikationen fungerar  
mellan dig och dina medarbetare rörande säkerhet  
på arbetsplatsen? 
 

□ □ □ □ □ 

 
Vart hittar du information gällande säkerhetsregler på Wästbyggs arbetsplatser?  
 
 
Har du förslag på förbättringar som kan göras inom Wästbygg för att minska antalet 
arbetsplatsolyckor?  
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