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Sammanfattning 

Skanska anser att det förekommer för många olyckor och tillbud på svenska 

byggarbetsplatser. I denna rapport har vi studerat vad som kan förbättras med enkla 

metoder gällande arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser. Först och främst har vi 

tagit del av statistik över olyckor under de senaste åren för att skapa oss en uppfattning 

om vad som orsakar olyckor. Denna information kommer från Skanskas intranät, 

arbetsmiljöverkets rapporter samt intervjuer med personer med detaljkunskaper inom 

ämnet. Eftersom vi gjort detta examensarbete för Skanskas avdelning Hus valde vi att 

avgränsa oss från övriga arbetsområden. De olyckor vi studerade närmare är de vanligast 

förekommande, dock avgränsade vi oss från belastningsbesvär samt hanteringsskador då 

dessa är svåra att på enkla sätt undvika.  

 

Efter att ha analyserat statistik, varit med på skyddsronder samt genomfört intervjuer, 

kom vi fram till att det fortfarande finns mycket att förbättra inom området. Våra förslag 

till åtgärder, som förhoppningsvis ska förbättra säkerheten på Skanskas 

byggarbetsplatser, är redovisade i denna rapport. Bland dessa åtgärder finns förbud mot 

stegar och arbetsbockar, införa regelbunden städning och återinföra tjänsten som 

”Bodtomte”. 



Abstract 

Skanska thinks that there are too many accidents and incidents in Swedish construction 

sites. In this report we have studied what can be improved with simple methods regarding 

working environment and safety at construction sites. First and foremost, we have taken 

note of the statistics of accidents in recent years to build us an idea of what is causing the 

accidents. This information comes from Skanska's intranet, arbetsmiljöverkets reports 

and interviews with people with detailed knowledge of the subject. Since we made this 

thesis work for Skanska's division Houses, we chose to define ourselves from the rest 

divisions. The accidents we studied more closely is the most common, however, we are 

separated from MSDs, accidents with tools and accidents with machinery when these are 

difficult in easy ways to avoid.  

 

After analysing statistics, appeared on safety rounds and conducted interviews, we came 

to the conclusion that there is still much room for improvement in the area. Our proposals 

for action, which hopefully will improve the safety of Skanska's construction sites, are 

the result of this report. Among these measures is the prohibition of ladders and trestles, 

introduce regular cleaning and reinstate the post of "Bodtomte". 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Skanska anser att det förekommer för många olyckor och tillbud på svenska 

byggarbetsplatser. Detta beror på flera orsaker såsom slarv med säkerhet. Skanska vill 

därför att vi undersöker vad som kan göras för att minska antalet olyckor då de har som 

vision att få ner antalet olyckor till noll.  

1.2 Syfte 
Vi kommer att studera vad som kan förbättras med enkla metoder gällande arbetsmiljö 

och säkerhet på byggarbetsplatser. Dessa förändringar ska vara sådana som inte belastar 

produktionsledningen då den redan är överbelastad. Metoderna ska vara så pass enkla att 

de kräver minimalt merarbete. 

1.3 Metod 
Först och främst kommer vi att ta del av statistik över olyckor under de senaste åren för 

att skapa oss en uppfattning om vad som orsakar olyckor. 

 

För att få fram den information vi behöver skall vi använda oss av information från 

Skanskas intranät, arbetsmiljöverkets rapporter samt intervjuer med personer med 

detaljkunskaper inom ämnet. Dessa personer kommer mestadels att vara medarbetare hos 

Skanska. Vidare skall vi även att besöka och studera arbetsplatser och närvara vid 

skyddsronder. 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom vi gör vårt examensarbete för Skanskas avdelning Hus i Norrköping har vi valt 

att avgränsa oss från övriga arbetsområden.  

 

De olyckor vi valt att studera närmare är de vanligast förekommande, dock väljer vi att 

avgränsa oss från belastningsbesvär samt hanteringsskador då dessa är svåra att på enkla 

sätt undvika. 
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2 Lagar och förordningar 

2.1 Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen AML, som bestäms av riksdagen, finns grunden i lagstiftningen. I 

denna lag ges de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på arbetsplatsen. 

2.2 Arbetsmiljöverkets författningssamling 

På uppdrag av regeringen ska arbetsmiljöverket mer i detalj reglera vad som ska gälla. 

Detta görs genom att i arbetsmiljöverkets författningssamling AFS, ge ut föreskrifter och 

allmänna råd som mer i detalj anger vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. Dessa 

föreskrifter som utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter kan gälla risker, 

psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. 

2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, dessa 

föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. I dessa föreskrifter menas att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete går ut på att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 

sådant sätt att man förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet samt att en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås. Detta arbete ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Det skall omfatta de förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, såsom alla fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden. 

2.4 Arbeten på hög höjd 

I AFS 1993:3 står det angivet hur man ska skydda byggnadsarbetarna vid arbete på 

nivåskillnader, det vill säga arbeten på över två meters höjd.1 I AML anges att man inte 

får bortmontera ett fallskydd utan skriftligt tillstånd.2 

                                                 
1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten, 
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/FocusTextPage____12619.aspx 
 
2 Arbetsmiljölagen 8§2 punkt 4 
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2.5 Stegar, ställningar och arbetsbockar 

För stegar och arbetsbockar finns en särskild författningssamling, AFS 2004:03, som 

säger att dessa antigen ska vara typkontrollerade av ackrediterat organ efter lagen om 

teknisk kontroll eller certifierade enligt standarden SS 2091 eller liknande. Stegen ska 

vara tydligt märkt med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och 

typbeteckning. Dessutom ska typkontrollerade stegar vara märkta med det ackrediterade 

organets namn och typkontrollintygets nummer. Stegar som är certifierade ska vara 

märkta med hänvisning till tillämpad standard. 

 

För ställningar gäller att dessa ska ha ett skyddsräcke där fallhöjden är två meter eller 

mer. Där det finns särskild risk ska det även finnas skyddsräcke vid lägre fallhöjd.3 

Systemställningar och kopplingar till rörställningar måste genomgå en typkontroll av ett 

kontrollorgan i tredjepartsställning eller certifieringsorgan som är ackrediterat för sådan 

kontroll. En certifiering enligt lagen (SFS 1992:1119) om teknisk kontroll skall också 

utföras för att visa att kraven uppfylls. Denna kontroll behövs inte heller för kopplingar 

som tillverkas i mindre än 100 exemplar.4 Materialet som används till ställningen skall 

vara av sådan kvalitet som är anpassad för ställningen, exempelvis får man inte använda 

otätat stålmaterial till ställningen. Materialet i ställningen skall skyddas så att det inte sker 

en nedsättande påverkan på bärförmågan.5 

 

Enligt AFS 1993:3 6 ska det finnas räcken, byggställning, plattform eller liknande för att 

skydda byggarbetarna vid nivåskillnader på över två meter. I fall då det inte går att 

använda dessa skydd ska skyddssele med lina användas.  

 

Enligt AML får man inte utan giltigt skäl ta bort en skyddsanordning eller sätta den ur 

bruk.7 

                                                 
3 AFS 1990:12, § 3 
4 AFS 1990:12, § 6 
5 AFS 1990:12, § 12 
6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten, 
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/FocusTextPage____12619.aspx 
 
7 Arbetsmiljölagen 8§2 
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3 Beskrivning av branschen 

3.1 Allmänt om byggbranschen och arbetsmiljö 

Byggbranschen innefattar byggande, ombyggnad, reparationer av hus och anläggningar. I  

branschen finns det cirka 250 000 anställda. Branschen är en av de mest olycksdrabbade, 

vilket kan utläsas ur både intervjuundersökningar och studier som gjorts av anmälda 

arbetsskador.8 Detta har utförts dels av företagen själva men till största del av 

Arbetsmiljöverket. Som ett konkret exempel kan nämnas att av 68 dödsolyckor som 

skedde på svenska arbetsplatser 2006 var det cirka 16 procent (11 stycken) som skedde 

inom byggverksamheten.9  

 

År 2006 var ”Byggande av hus” en av de mest olycksdrabbade näringsgrenarna. De hade 

dubbelt så många olyckor med sjukfrånvaro än snittet för samtliga näringsgrenar.10 

 

 

 

                                                 
8 Bygg och anläggning, korta sifferfakta, Nr 9.2005 Arbetsmiljöverket 
9 Arbetsskador 2006, slutlig, Arbetsmiljöverket 
10 Arbetsskador 2006 Preliminära uppgifter, Arbetsmiljöverket 

Olyckstyper 

Med mist kontroll menas att någon förlorat kontrollen över en maskin, ett 

transportmedel, ett handverktyg, ett föremål eller ett tamdjur. Till denna kategori räknas 

även olyckor som inträffar därför att maskindelar eller material under bearbetning 

slungats iväg. 

 

Rörelse med belastning är när olyckan orsakats av ett tungt lyft eller någon annan 

fysiskt ansträngande rörelse. Till denna grupp hör även olyckor som skett genom att 

man någon trampar på ett vasst föremål, går, springer eller råkar slå emot någon. 

 

Fallolyckor är sådana olyckor där någon faller från en höjd, exempelvis från en 

ställning. Till denna grupp hör även de olyckor som sker när någon snubblar eller 

halkar och då faller på samma nivå. 

 

Källa: Arbetsmiljöverket 
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Nedan visas grafiskt hur förhållandet mellan byggbranschen jämfört med samtliga 

näringsgrenar ser ut med avseende på anmälda arbetsolyckor. Siffrorna visar hur många 

procent av totalt antal personer verksamma i byggbranschen respektive samtliga 

näringsgrenar som drabbas av olika typer av olyckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man studerar orsakerna till arbetsolyckor visar statistiken att alla typer är vanligare 

inom byggbranschen jämfört med samtliga näringsgrenar. Av olyckorna är det 

fallolyckor som dominerar. Detta är oroväckande då dessa olyckor ofta får förödande 

konsekvenser för den drabbade. 

 

Nedan visas ett diagram där man kan se antalet olyckor under år 2006 och 2007. 
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Figur 2 Olyckor rapporterade till arbetsmiljöverket 2006 och 2007. Källa: Byggvärlden, torsdag 17 
januari 2008. 

Figur 1 Anmälda arbetsolyckor, 2004. Källa: Bygg och anläggning, korta sifferfakta, Nr 9.2005, 
Arbetsmiljöverket 
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3.1.1 Fallolyckor 

Under år 2001 anmäldes ca 3600 arbetsolyckor, detta motsvarar 15 olyckor per 1000 

sysselsatta. I de övriga branscherna var det nio olyckor per 1000 sysselsatta. 

Fallolyckorna stod för 30 procent av antalet anmälda olyckor inom byggbranschen under 

år 2001.11  

 

Fallolyckorna leder varje år till flera dödsolyckor och många allvarliga arbetsolyckor som 

leder till lång sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron inom byggbranschen för dessa olyckor leder 

till dubbelt så lång sjukfrånvaro som totalt i Sverige. Nedan visas de vanligaste orsakerna 

till fallolyckor. 

 

Fallolyckor från höjd är främst fall från: 

Stege (lös) 36% 

Byggnadsställning, rullställning 18% 

Arbetsbock, pall 8% 

Tak 7% 

Trappa 4% 

 

                                                 
11 Fallolyckor inom Byggbranschen, Kort sifferfakta, Nr 3.2003, Arbetsmiljöverket 

Fallolyckorna på samma nivå är fall på: 

Is och snö 24% 

Mark, gropigt underlag 6% 

Golv, fundament 6% 

Ställning 4% 

Trappavsatser 4% 

Figur 3 Fallolyckor från höjd. Källa: Fallolyckor 
inom Byggbranschen, Korta sifferfakta, Nr 
3.2003, Arbetsmiljöverket 

Figur 4 Fallolyckor på samma nivå. Källa: Fallolyckor 
inom Byggbranschen, Korta sifferfakta, Nr 3.2003, 
Arbetsmiljöverket 
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4 Skanska 

4.1 Vision och verksamhetsmanual 

I Skanskas dokument om allmänna ordnings- och skyddsregler, publicerade på företagets 

interna nät, går följande vision att läsa: 

 

”En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam 

verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål 

är skadefria arbetsplatser i hela Sverige – alltid. Med detta som bakgrund ställer vi krav 

på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska följa dessa regler. Vi vill skapa 

arbetsplatser där vi arbetar på ett sätt som inte riskerar Din eller någon annans hälsa 

eller säkerhet. Det är framför allt genom Dina kunskaper och engagemang som vi skapar 

förutsättningar för en säker arbetsplats.” 
12

 

 

Denna text ingår i företagets verksamhetsmanual och belyser mycket väl hur Skanska ser 

på arbetsmiljö och säkerhet. Företaget har även en policy i punktform gällande kvalitet, 

miljö och arbetsmiljö. De punkter som rör just arbetsmiljön är: 

 

• Tänk i förväg igenom hur ditt arbete påverkar arbetsmiljön. 

• Lagar, förordningar, kontraktskrav och våra egna krav ska vara kända och 

uppfyllas. 

• Fråga och ta hjälp om du är osäker. Använd både känsla och förnuft som 

vägledning. 

• Var försiktig och undvik material och metoder med arbetsmiljömässiga risker. 

• Tänk på att det finns projekt/arbetsmoment där vi på grund av arbetsmiljömässiga 

risker inte bör medverka. 

• Välj eller föreslå arbetsmiljömässiga bättre alternativ. 

• Håll ordning och reda.13 

                                                 
12 Verksamhetsmanual, Skanskas interna nät 
13 Verksamhetsmanual, Skanskas interna nät 
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Skanska har även som krav att samtliga som arbetar på arbetsplatsen skall rapportera 

tillbud och observationer14 för att dessa ska kunna analyseras och förebyggas. Detta ska 

leda till att företaget kan uppnå målet ”Skadefria arbetsplatser i hela Sverige – alltid.” 

4.2 Rutiner 

4.2.1 Säkerhetsregler 

Skanska har hjälmtvång på samtliga av sina byggarbetsplatser under hela projektets gång. 

Dessa hjälmar ska även vara försedda med hakrem. Det råder även tvång att använda 

skyddsskor med stålhätta och spiktrampsskydd på alla byggarbetsplatser. 

 

Vid arbete utomhus är varselväst obligatoriskt och för att öka säkerheten än mer bär 

samtliga på arbetsplatsen synlig legitimation. Vid arbete på, ovanför eller i anslutning till 

vatten skall flytväst alltid bäras om det saknas annat tekniskt skydd. 

 

Vid arbeten på två meters höjd eller mer skall det alltid finnas system som förebygger 

dessa risker. Innan arbetet påbörjas görs en analys där man förutom de 13 lagstadgade 

punkterna15 (se även bilaga 1 för exempel) även tar upp risk för ögonskador, bullerskador 

och skador på andningsorgan. Om inte dessa risker kan motverkas på annat sätt skall 

lämplig skyddsutrustning användas. Exempel på sådan utrustning är skyddsglasögon, 

hörselskydd och munskydd/skyddsmask. Analyser av säkerheten görs sedan fortlöpande 

under hela projektet genom bland annat så kallade skyddsronder som utförs regelbundet.  

 

Personer ska innan tillträde till en byggarbetsplats genomgå en säkerhetsintroduktion med 

kvittens. Detta gäller samtliga som ska tillträda arbetsplatsen, det vill säga inte bara 

Skanskas medarbetare utan även UE, leverantörer, kunder och tillfälliga besökare. Denna 

introduktion följs av att den som informerats får skriva under en kvittens på att denne 

tagit del av och förstått informationen som delgetts. 

 

                                                 
14 För förklaringar av tillbud och observationer se faktaruta s 12. 
15 AFS 1999:3 
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Skyltning är en annan del av Skanskas arbete med arbetsmiljö och säkerhet. Skyltar med 

minimikrav på personlig skyddsutrustning samt arbetsplatsspecifika säkerhetsrutiner skall 

alltid finnas anslagna på arbetsplatsen. Säkerhetsinformation skall även fortlöpande nå ut 

till all personal genom veckomöten. 

 

En självklar regel är att alkohol och droger är totalförbjudna på Skanskas arbetsplatser. 

Påverkade personer avvisas omedelbart från arbetsplatsen. Även anmälningsplikt till 

arbetsledningen råder gällande misstankar om missbruk för att skapa en säker arbetsplats. 

4.2.2 Ordning och reda 

En god ordning och reda på arbetsplatsen skapar inte bara god framkomlighet och en 

ökad trivsel. Det förebygger även risken för olyckor. Skanska trycker därför mycket på 

att det är av största vikt att städa efter sig. En arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) som 

visar placering av bodar, maskiner, containrar med mera är viktig i detta arbete. APD-

planen visar även var man får parkera bilar och var materialupplagen skall finnas. Vidare 

upprättas även en Trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur tillfälliga trafiklösningar 

skall fungera för att skapa en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Förbindelseleder, 

transport- och utrymningsvägar som finns anslagna på TA-planen får aldrig blockeras. 

4.3 Skyddsronder 

För att hålla en god arbetsmiljö genomför man regelbundna skyddsronder. Dessa utförs 

enligt förutbestämda rutiner gemensamt med skyddsombud och arbetsledning. Några 

punkter ska alltid kontrolleras vid ronderna: föregående protokoll, brandskydd, 

utrymning, elsäkerhet, ordning och reda. Skanska använder sig av en checklista som ger 

förslag på vad som kan ses över vid en skyddsrond. Utöver detta finns ytterligare saker 

specifika för varje arbetsplats. För exempel på checklista se bilaga 2. 

 

När Skanskas anställda går en skyddsrond går de igenom hela byggarbetsplatsen och 

tittar om det finns saker som behöver åtgärdas för arbetssäkerhetens skull. Exempel på 

saker som kan behöva åtgärdas är skyddsräcken, brandsläckare, förbandslåda med mera. 

Under skyddsronden förs anteckningar. Efteråt skrivs protokoll med punkterna man tog 
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upp. I protokollet skrivs vad som ska åtgärdas, av vem och när. När en punkt åtgärdats 

fylls protokollet i med information om när och av vem den utförts. 

4.4 Statistik och exempel på olyckor 

4.4.1 Statistik 

 

Observationer, tillbud och olyckor 

En observation är en situation man observerar som en risk men ingenting har hänt. 

Till exempel kan det vara en tegelsten som ligger på kanten av en ställning och lätt 

kan falla ner om något stöter till den. (Observationer är något som Skanska själv 

infört i sitt arbete, detta tillämpas inte av hela branschen.) 

 

Ett tillbud är en händelse där bara en tillfällighet gör att ingen person blir 

kroppsligt skadad. Ett exempel kan vara att en tegelsten ramlar ner, en person går 

förbi men träffas inte, ingen kroppslig skada uppkommer. 

 

En olycka är en händelse där en person blir kroppsligt skadad. Exempelvis genom 

att tegelstenen träffar personen som går förbi och det uppstår en kroppslig skada. 

 

Källa: Lennart Sandell, KMA-samordnare, Skanska, Region Hus Sydost
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Observerade brister 

 

 

 

Diagrammet visar vilka brister som observerats under skyddsronder och dylikt på 

Skanskas arbetsplatser i Norrköping. De mest frekventa bristerna återfinns som 

diagrammet tydligt visar i fallskydd, instruktion/arbetsberedning, ordning och reda samt 

personlig skyddsutrustning.  

 

Figur 5 Observerade orsaker till brister. Skanska Norrköping, tom mars 2008 
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Orsak till observationer 

 
Figur 6 Orsak till observationer, Skanska Hus SO, Maj 2007 – Mars 2008 

 
 
Som diagrammet visar är det återigen fallskydd och ordning och reda som svarar för den 

absolut högsta kvoten. Många orsaker till observationer har även berott på brister 

gällande personlig skyddsutrustning och arbetsplatsernas byggställningar. 
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Orsaker till olyckor 

 
Figur 7 Orsaker till olycka med skada, Skanska Hus SO, 2007 

 
 
De vanligaste olyckorna är hanteringsskador (att man exempelvis skär sig på en kniv) och 

klämskador (att man helt enkelt klämmer sig när man arbetar). De två typerna av 

fallolyckor (för definition se sidan 4) är de näst vanligaste olyckorna. Av dessa två 

olyckor är fall till lägre nivå den vanligaste och även allvarligaste. 
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Orsaker till tillbud 

 
Figur 8 Orsaker till tillbud, Skanska Hus SO, Maj - Dec 2007 

 
 
Den vanligaste orsaken av inrapporterade tillbud är att man inte planerat arbetet eller att 

man inte gått igenom arbetsmetoden tillräckligt noggrant. 

4.4.2 Exempel på olyckor 

Ställningsbygge 

Mitt i en stad sattes en byggnadsställning upp invid en trottoar. Beslutet om att täcka in 

ställningen togs sent under ställningsbygget. Man missade då att göra ytterliggare 

infästningar av ställningen, detta gjorde att när en stark vind kom föll ställningen och en 

förbipasserande som hamnade under den skadades. Även ett par bilar skadades. 

 

En ställningsbyggare som höll på med montering av en ställning föll nio meter och 

landade på marken. Under fallet bromsades han upp efter att han stött i ställningen. 

Ställningsbyggaren fick flera arm- och benbrott. 

 

En byggnadsställning rasade, ställningen hade uppförts av två erfarna snickare i 

samarbete med ytterligare två yrkesarbetare. På anmodan av kommunen hade de klätt in 
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ställningen för att skydda förbipasserande från eventuellt fallande föremål. Problemet var 

att de inte gjordes några kompletterande infästningar i samband med inklädningen. 

Ställningen var inte felaktigt konstruerad och den föll intakt som ett paket. Anledningen 

till raset var att inklädnaden gjorde ställningen till ett vindfång och vindens lyftkraft fick 

ställningen i rörelse så att väggstagen kom ur sitt låsta läge. 

 

Fall vid husbyggen 

När en praktikant arbetade med att skrapa rent en gjutform på ett husbygge föll han åtta 

meter. Olyckan skedde på grund av att ett skyddsräcke tillfälligt tagits bort när man 

monterade en vägg, och inte satts tillbaka. 

 

Vid ett husbygge inträffade en fallolycka i samband med montering av prefabricerade 

betongelement. De prefabricerade väggarna var lossade från en lastbil till ett så kallat 

väggställ på marken. En Skanskamedarbetare gick upp på väggstället för att koppla ett 

element. Uppe på stället tappade han balansen och föll till marken, ett fall på cirka 2,5 

meter, vilket resulterade i en bruten handled och ett skadat knä. 

 

Dödsolycka 2006 

Arbetet var att göra en tillbyggnad av en industrilokal. Det var en delad entreprenad med 

flera olika aktörer. Skanska hade avslutat sina stora arbeten och hade endast tre personer 

kvar på arbetsplatsen som utförde besiktningsåtgärder. En annan huvudentreprenör 

utförde samtidigt arbeten i byggnaden. 

 

Den omkomne stod på en saxlift och rengjorde ett väggparti. I valvet/golvet som liften 

stod på fanns det fyra hål som var avsedda för framtida installationer. Hålen hade olika 

täckning, alla var relativt enkla att ta bort. Skanska hade gjutit ett likadant valv/golv på en 

annan plats i byggnaden. Där täcktes alla hål noggrant. Man vet inte exakt vad som hände 

eftersom ingen såg olyckan. I samband med att personen skulle ta lunchpaus föll han 

genom ett av hålen och landade på ett betonggolv sju meter nedanför. Det visade sig att 

hålet inte hade någon täckning alls vid tidpunkten.  
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Dödsolycka 2005 

Mannen som arbetade med att bygga en takkonstruktion, trampade igenom denna och föll 

fyra till fem meter. Mannen omkom omedelbart. 

 

Arbetsplats stoppad 

På en arbetsplats stoppades all aktivitet en morgon på grund av bristande säkerhet. 

Skanska Sveriges VD, Mats Williamson, var den som stoppade arbetet då han gått förbi 

och upptäckte att flertalet personer på platsen saknade skyddsutrustning i form av bland 

annat hjälm. Platsledningen på arbetsplatsen förklarade att det var underentreprenörer 

men det är ändå inte acceptabelt, det är Skanskas arbetsplats och då ansvarar Skanska för 

säkerheten berättar Williamson. Bygget stod stilla tills det att platsledningen kunde 

påvisa att rejäla åtgärder för att säkerställa säkerheten i projektet vidtagits. 

 

Snubbelolycka 

Den skadade gick på ett armeringsnät som låg på ett fabriksgolv. Ena foten fastnade då i 

en maska vilket medförde att han föll med en knäskada som följd. 

 

Intäckning före avfärgning av fasad 

Den skadade skulle täcka in en garageport och en lampa innan färgning skulle ske. Då 

den skadade inte når upp till lampan går denne upp på en ställning som inte var 

färdigbyggd. Eftersom lampan befann sig 60 cm under bomlaget på ställningen lutade sig 

den skadade nedåt för att nå lampan. Personen tappar då fotfästet på ställningen och faller 

ned på lampan som lossnar från väggen, därefter vidare ned på en trappstege som är cirka 

75 cm hög. Fallhöjden blev cirka 1,65 cm. Den skadade tappade andan och fick smärtor i 

bröstet. En ambulans kallas till platsen och den skadade får åka in till lasarettet för 

undersökning och får då ligga kvar för observation över natten. Man konstaterar att den 

skadade fått revbensskada och blodutgjutelse i en axel. 
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Gick upp på tak via stege 

När den skadade kommit halvvägs upp på stegen gled stegen på asfalten och föll till 

marken. När stegen belastades tappade den fästet och gled iväg på grund av att friktionen 

mellan stegen och asfalten inte var tillräcklig. Den skadade fick ett underarmsbrott samt 

smärta i hand och axel. 

 

Fogning av kakel 

Den skadade stod på en tvåstegsbock och tappade balansen. Genom att sätta höger fot på 

marken återficks balansen. Den plötsliga och onaturliga rörelsen gjorde att kraften på en 

tå blev så stor (troligen mot stålhättan i skon) att den bröts. Skadan blev då en fraktur på 

stortån. 

 

Fall från stege 

En underentreprenör gjorde ett arbete precis under taket. Han stod då på en stege utan 

stödben och skyddsräcken, när han skulle klättra ner missade han ett trappsteg och föll. 

Han trampade då snett och även fast fallet inte var särskilt långt blev skadan ändå så illa 

att han bröt fotleden och blev sjukskriven med en längre frånvaro som följd. 

4.4.3 Exempel på brister 

Ordning och reda 
Ett exempel på dålig ordning och reda berättar Anders Danielsson, vice VD Skanska Hus, 

om på Skanskas interna nät. Danielsson besökte en arbetsplats där det i trapporna låg 

elkablar överallt. Då det ligger flera kablar huller om buller i en trappa kan de flesta 

räkna ut att en mycket allvarlig fallolycka lätt kan hända. 

 
Introduktion och arbetsberedning 
Ett mycket dåligt exempel på introduktion/arbetsberedning berättar Johan Ellerstedt, vice 

VD Skanska Hus, om på Skanskas interna nät. När han besökte en arbetsplats träffade 

han en praktikant som inte hade fått några som helst säkerhetsinstruktioner och visste inte 

ens vad hans arbetsledare hette. På detta sätt kan det självklart inte vara, vet folk inte vad 

som gäller ökar risken för olyckor drastiskt. 
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5 Analys 

5.1 Olyckor, tillbud, brister och observationer 

Många olyckor kan förhindras genom en god planering i projekteringsskedet16. Det är 

viktigt att man planerar och lägger upp arbetet ordentligt. Till exempel ska man försöka 

planera arbetet så att man slipper ta ner fallskydd för att komma åt vissa saker under 

byggtiden.  

 

Enligt Håkan Åkerman, produktionschef på Skanska Hus i Norrköping, är man inte 

tillräckligt rädd för fallolyckor inom byggbranschen. Den vanligaste inställningen är att 

”jag ska bara”. Detta gör att man struntar i att använda skydd på vissa ställen eftersom 

inställningen också är att ”det händer inte mig”. 

5.1.1 Fallolyckor 

När man tittar på exempel från skadeanmälningar under rubriken ”3.1.1 Fallolyckor” 

visar det sig att fall från hög höjd oftast är för att man använt en stege och den rört på sig 

eller att man trampat fel och fallit igenom. Fall från byggnadsställning beror främst på att 

man flyttat räcken som man inte satt tillbaka efter sig. De olyckor som skett genom att 

någon halkat på is eller snö finns både på hög och låg höjd. I fallolyckor där man ramlat 

från en bock beror det oftast på trasiga bockar. Fallolyckor på samma nivå beror oftast på 

att någon snubblat eller halkat på något som inte borde ligga på golvet. Alla typer av 

fallolyckor är mycket viktiga att undvika då dessa ofta leder till allvarliga skador med 

långtidsfrånvaro och ibland även dödsfall. 

5.1.2 Ordning och reda 

Ordning och reda är ofta relaterad till fallolyckorna då en stökig arbetsplats gör att 

arbetare snubblar, sker detta i samband med ett otillräckligt fallskydd är risken för en 

riktigt svår olycka stor.  

                                                 
16 Skanskas interna radio 
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5.1.3 Introduktion/arbetsberedning 

Arbetsberedning, som utförs av produktionsledningen på en byggarbetsplats, är en 

mycket detaljerad form av planering och där skall inget lämnas åt slumpen. Man 

analyserar enskilda aktiviteter och dokumenterar vad som ska göras, på vilket sätt det ska 

göras samt vilket material, utrustning och hjälpmedel det ska göras med. Det är av största 

vikt att samtliga personer på arbetsplatsen vet vad som gäller och vad som ska ske. En 

strukturerad och välplanerad arbetsgång som alla känner till håller olyckorna borta. 

5.2 Arbetsplatsbesök 

Under arbetsplatsbesöken ställde vi frågor till tjänstemän och yrkesarbetare, vi 

medverkade även på skyddsronder. 

5.2.1 Skanskas yrkesarbetare om säkerheten 

Två betongarbetare sade att de alltid försöker tänka på säkerheten för att undvika 

hanteringsolyckor. De höll även rent och snyggt omkring sig, för att undvika snubbelrisk 

och för att öka trivseln.  

 

Vi diskuterade även säkerhet med en snickare som byggde form. Han tyckte att 

säkerheten var bra och att yrkesarbetarna gör sitt bästa för att hålla olyckorna borta. 

 

Vi fick höra att en fallolycka hade skett vid spontning när en underenreprenör hade 

klättrat på sponten och tappat balansen. Olyckan ledde inte till någon skada och 

betongarbetaren som berättade om detta var osäker på om det skett någon rapportering. 

5.2.2 Skanskas tjänstemän om säkerheten 

Samtliga tjänstemän vi talat med har gett oss samma uppfattning, att Skanska vill gå i 

bräschen gällande arbetet med säkerhet. Samtliga tycker dessutom att detta syns på 

byggarbetsplatserna. 
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5.2.3 Sammandrag av intervjuer med anställda på Skanska 

För fullständiga intervjuer se bilaga 3. 

 

1. Fallskydd 

Vad görs för att förhindra fallolyckor från höjd, hur fungerar det i praktiken och vad 

kan göras bättre eller på annat sätt? 

 

Redan under kalkyleringen görs en första riskinventering. Denna inventering 

vidareutvecklas vid projektstarten och innefattar bland annat planeringen av 

fallskydd. Under byggtiden görs arbetsberedningar där risker tas upp och åtgärdas. 

Dessa följs av skyddsronder för att följa upp risker då arbetsplatsen förändras över 

tiden. Man monterar skyddsräcken där risk föreligger och man använder sele där 

fallskydd inte kan monteras på vettigt sätt.  

 

Detta fungerar inte så bra, flertalet yrkesarbetare tycker att skydden är i vägen. Detta 

gäller framförallt de äldre i arbetslaget. De yngre är generellt mycket mer måna om 

sin och andras säkerhet. Mycket av detta skulle bli bättre om varje yrkesarbetare 

försökte vara sitt eget skyddsombud och se till att hans egen arbetsplats var säker. Det 

stora felet de flesta gör är att tänka ”det händer inte mig”. Arbetsbockar och stegar är 

också ett problem. Dessa borde bytas ut mot så kallade flygplansstegar som är 

försedda med skyddsräcken. Dessa är större och bökigare att flytta men mycket 

säkrare. Många av bristerna i fallskyddet kan härledas till slarv vid utförandet av 

dessa. Detta gör att man som arbetsledare måste gå ut på byggplatsen och kontrollera 

detta. 

 

Det bör läggas mer energi på riskinventeringen. Förebyggande åtgärder som att bygga 

fallskydd på ett ställe där det kommer att behövas inom en snar framtid istället för att 

vänta med att bygga tills fallrisken väl finns är en sådan sak. Ett exempel kan vara när 

en ställning som fungerar som fallskydd rivs borde det redan innan byggas ett nytt 

fallskydd. En förbättring av redan fungerande fallskydd är också något som borde 
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göras. Istället för rep bör reglar användas och där det är reglar kan man även bygga 

för med plywood för att förhindra att materiel ramlar igenom och på så sätt kan skada 

personal på lägre nivåer. Ofta låser man sig vid tanken att det ska göras på ett visst 

sätt och då är det viktigt med en dialog mellan arbetsledare, skyddsombud och 

yrkesarbetare för att komma fram till den bästa lösningen. Alla ska gilla lösningen då 

det gör att säkerheten blir bättre. Det är även viktigt att hitta alternativa lösningar på 

problem så riskfyllda moment undviks.  

 

2. Fall på befintlig nivå 

Vad görs för att förhindra dessa olyckor, vad fungerar dåligt och hur kan det göras 

bättre för att förhindra de många olyckorna? 

 

Det görs alldeles för lite för att förhindra dessa olyckor. Mycket av detta beror nog på 

att det sällan blir riktigt allvarliga olyckor och således fokuseras det mer på andra 

typer av olyckor. Mycket handlar om städning, en ren arbetsplats minskar 

snubbelolyckor. Städning ska ske regelbundet, detta följs inte alltid och därför borde 

det ges hårdare direktiv. Mycket handlar också om att spärra av, sätta igen och se till 

att tillfälliga övergångar förankras så att de inte flyttas. 

 

Som det är nu läggs mycket av ansvaret på yrkesarbetarna men det bör nog bli 

hårdare direktiv för att få bort kablar från golven och annan oreda som leder till 

snubbelolyckor. Lagbas och skyddsombud måste ta ansvar och hjälpa arbetsledarna 

att se till att yrkesarbetarna städar efter sig. På Kåkenhus har man en extra resurs som 

bara dammsuger och städar bort byggdamm, detta är något som är mycket bra. 

 

3. Personlig skyddsutrustning 

Hur väl följs reglerna om personlig skyddsutrustning, säger yrkesarbetarna till 

varandra och hur ska användandet av skyddsutrustning bli bättre? 

 

De flesta av Skanskas egna yrkesarbetare är mycket bra på att använda sin 

skyddsutrustning som de fått ut. De flesta som slarvar med detta är 
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underentreprenörer som kommer in på arbetsplatsen under en kortare tid. Många är så 

kallade ögontjänare och tar på sig hjälmen när det kommer en arbetsledare men tar av 

den lika fort efteråt. Mycket handlar självklart om att yrkesarbetarna måste inse att 

utrustningen ska användas för deras egen skull men samtidigt måste arbetsledarna bli 

mer strikta med att säga till. 

 

Yrkesarbetarna säger sällan till varandra och detta borde förbättras. En annan sak som 

är mycket viktig är att få med alla från början och på så sätt skapa ett positivt 

grupptryck. Ett förslag är att införa ett bötessystem då en tillsägning eller att skicka 

hem en arbetstagare inte är kännbart nog.  

 

4. Ordning och reda 

Vad görs för att detta ska upprätthållas, hur fungerar det och hur kan man få det att 

bli ännu bättre? 

 

Varje medarbetare ska städa efter sig men detta sköts ganska dåligt även fast det tjatas 

mycket om detta. Det finns alltid folk som smiter undan och då ingen vill plocka 

undan efter andra blir arbetsplatsen fort oordnad. Mycket beror på storleken på 

bygget och vilka som jobbar där, mindre byggen ger mer ordning och reda och tvärt 

om gällande större byggen. En viktig del i att hålla ordning och reda på 

byggarbetsplatsen är lagbasmöten där man bland annat går igenom upplagsplatser för 

inkommande material. Problemet ligger i att det beställs för mycket material varje 

gång. Detta måste utvecklas till mindre leveranser som kommer oftare, det vill säga 

”just in time” leveranser. Det borde minst förekomma en obligatorisk veckostädning 

men helst skulle varje dag avslutas med en stund avsatt för städning. 

 

Kommentarer som ”hinner inte städa” förekommer ofta även om det blir mycket mer 

tidseffektivt att ha en välordnad och ren arbetsplats.  

 

5. Introduktion och arbetsberedning 

Hur fungerar detta, och vad bör förbättras? 
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Arbetsberedningen fungerar bra i praktiken men det finns mycket att förbättra 

formellt. Man borde bli hårdare på att göra detaljerade skriftliga beredningar vid nya 

moment men även öka mängden beredningar generellt. Det är mycket viktigt att inte 

bara göra dessa beredningar i praktiken utan att även få ned dem på papper så det inte 

är några oklarheter om vad som bestämts. Gör man detta underlättas arbetet genom att 

man kan beställa hem material, maskiner och andra hjälpmedel i tid. En 

arbetsberedning ska helst ske två veckor innan momentet ska utföras på arbetsplatsen. 

Detta är svårt att göra när handlingarna visar saker som är omöjliga att utföra, vilket 

skapar problem som gör att man inte kan göra arbetsberedningarna i tid. Tyvärr gör 

de flesta yrkesarbetarna i alla fall som de alltid har gjort. Därför måste 

arbetsledningen bli hårdare med att de regler som satts upp följs. Exempelvis var det 

sagt att det skulle vara radioförbud på projektet Kåkenhus, nu finns det minst tio 

stycken radioapparater på bygget. 

 

6. Övriga synpunkter 

Några idéer eller något annat du vill framföra? 

 

Att återinföra tjänsten ”Bodtomte” som förr var vanlig på arbetsplatserna, är något 

som bör göras. Om det är en driftig och erfaren person så kan han göra underverk för 

ordning och reda. En sådan person ska vara med från början och förebereda inför 

moment och se till att det städas upp efter dessa. Bodtomten kan, då han är med från 

början, förutse och bygga bort många risker. Vid nybyggnationer kan man gjuta in 

tomrör i valven i vilka kablar kan dras till el-centralerna. När bygget är färdigt dras 

kablarna ut och hålen gjuts igen. Detta får bort den i särklass största snubbelrisken på 

bygget. 

 

Det är viktigt att få ut information om nya hjälpmedel, kommer inte informationen ut 

utförs arbetet på samma sätt som det alltid gjort. Många av de nya hjälpmedlen är 

framtagna just för att minska riskerna vid byggande. 

 



 24

Till sist måste medvetenheten öka, att tänka ”det händer inte mig” är alldeles för 

vanligt, främst i den äldre yrkesgruppen. De yngre har generellt en mycket högre 

riskmedvetenhet. 

 

Tidspress leder till irritation och stress. Många problem med säkerheten kan härledas 

till tid, detta gör att byggtiderna måste bli längre. 

5.2.3 Säkerhetsgenomgång 

Innan vi fick besöka arbetsplatsen fick vi först fylla i ett anhörighetsdokument samt läsa 

informationen om projektet. Efter detta fick vi se en film om säkerhet. Filmen var väl 

genomarbetad och tog upp allt som man måste veta för att det ska vara säkert att vistas på 

byggarbetsplatsen. Säkerhetsreglerna gicks även igenom i filmen. Efter detta fick vi 

skriva på att vi genomgått säkerhetsintroduktionen. 

 

Tilläggas bör dock att Skanska är ett mycket stort företag och har ett större tryck på sig 

jämfört med mindre eller medelstora byggföretag. 

5.2.4 Stegar, ställningar och arbetsbockar 

Regelverket är bra men problemet är att det inte alltid följs. Under en skyddsrond fick vi 

exempelvis höra att skyddsräcket på ställningen bara är i vägen och tänker man så spelar 

det inte någon roll att man har lagar då dessa ändå inte följs. 

 

Enligt ett skyddsombud som vi pratat med finns en lag som säger att man inte får montera 

bort ett skyddsräcke utan att man har ett skriftligt godkännande att visa upp. Denna lag 

måste följas, men det slarvas med detta vilket gör att säkerheten försämras när folk 

struntar i det. I dagsläget är det ofta så att man bara går därifrån när man är klar utan att 

montera tillbaka fallskyddet. Skulle någon sedan falla igenom och skada sig är det 

personen som monterade bort skyddsräcket som blir ansvarig. Det finns alltså två 

anledningar till varför det är så viktigt att montera tillbaka ett skyddsräcke efter sig, dels 

för att någon kan skada sig och i värsta fall dö och dels för att man blir skyldig om det 

inträffar något. 
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6 Resultat 

6.1 Förslag på åtgärder 

6.1.1 Minskning av slarv 

För att minska slarvet som sker på grund av pressade tider på byggarbetsplatserna och 

som ofta leder till olyckor kan en avskaffning av ackordet vara en lösning. Ackordet leder 

till ännu mera stress och slarv och gör att yrkesarbetarna vill bli klara så fort som möjligt, 

då är det lätt att tänka ”jag ska bara”. Detta tankesätt är något som måste motverkas och 

då kan en lösning vara att ta bort ackordet. 

6.1.2 Stegar och arbetsbockar 

För att minska de allvarliga olyckorna som beror på fall från stegar, som ofta är höga och 

vingliga, borde ett förbud mot dessa på alla Skanskas arbetsplatser införas. Istället bör 

rullställningar och stegar som har stödben och skyddsräcken användas. 

6.1.3 Utbildning 

För att alla yrkesarbetare ska komma in i rätt säkerhetstänkande från början borde 

säkerhet ingå som en viktig del av utbildningen på gymnasiet. Detta kan vara det enda 

sättet att bryta den negativa inställningen till skydd som förekommer hos en del 

yrkesarbetare. Får de nyutbilda inget säkerhetstänkande inpräntat i huvudet från början är 

det lätt att de följer vad de äldre på bygget säger. För att ändra den negativa attityden 

behövs en förändring och den måste börja redan på gymnasiet. Detta är inget Skanska 

själva kan införa men det är något de kan försöka få skolorna att uppmärksamma. 

6.1.4 Skydd 

För att folk inte ska bryta mot lagen och ta bort fallskydd som monterats på olika ställen 

måste Skanska bli hårdare med att komma fram till vem som har avlägsnat skyddet och 

varför. Lyckas produktionsledningen komma fram till detta kan de förklara att det är 

olagligt att utan tillstånd avlägsna eller förändra skydd samt att en återmontering måste 

ske efter arbetet. Med denna uppföljning kan man även undvika att liknande situationer 
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uppkommer i framtiden genom bättre planerade skydd som inte behöver avlägsnas eller 

förändras för att liknande moment ska kunna genomföras.  

6.1.5 Kontroller av hjälpmedel 

För att undvika många olyckor med arbetsbockar behöver man utföra regelbundna 

kontroller för att undvika att arbetsbocken exempelvis är trasig. Kontrollerna kan göras 

med hjälp av ett litet dokument där man fyller i olika uppgifter som man kontrollerat. 

Dessa kontroller bör kunna göras av yrkesarbetarna själva. En risk är dock att det kan 

komma att slarvas med detta, en åtgärd på området måste göras med tanke på alla olyckor 

som sker från bockar som går sönder. Ett annat alternativ är att bara tillåta bockar med tre 

trappsteg, detta kan i alla fall minska några olyckor som orsakas av den höga höjden. 

6.1.6 Städning 

Eftersom många snubbelolyckor och halkolyckor orsakas av att man har en dåligt städad 

miljö bör man göra något åt detta problem. Vårt förslag på detta är att alla städar 

arbetsplatsen de sista 15 minuterna innan arbetsdagens slut. 

6.1.7 Bodtomte 

Håkan Åkerman föreslog en återinföring av tjänsten ”Bodtomte” som förr var vanlig på 

arbetsplatserna. Detta förslag är något även vi vill lyfta fram. Denna person bör vara 

erfaren och jobbat länge inom branschen och varit med på många olika byggen. Denna 

person kan då göra mycket för säkerheten och för ordning och reda genom att förutse 

vilka moment och risker som kommer längre fram under byggtiden. Bodtomten kan då 

bygga bort många risker som annars skulle uppkomma. Vid nybyggnationer kan 

exempelvis personen se till att det gjuts in tomrör i valven i vilka kablar kan dras till el-

centralerna. När bygget är färdigt dras kablarna ut och hålen sätts igen. Detta får 

exempelvis bort den i särklass största snubbelrisken på bygget. 

6.1.8 Att tänka på 

Varje yrkesarbetare måste försöka vara sitt eget skyddsombud och samtliga måste 

uppmärksamma arbetskamraterna om skyddsutrustningsanvändande, ordning och reda 

och dylikt. 



 27

 

Det är viktigt att motverka negativt grupptryck, exempelvis att de yngre vill ha 

skyddsräcke men någon äldre säger att de inte behövs. 

 

Det är viktigt att få ut information om nya hjälpmedel eftersom många av dessa är 

framtagna för att minska riskerna vid byggande.  

 

Medvetenheten måste öka, att tänka ”det händer inte mig” är alldeles för vanligt, främst i 

den äldre yrkesgruppen. Mer fokus måste läggas på att informera om riskerna. 
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7 Diskussion 

Vi startade vårt arbete med denna rapport genom att ta del av statistik. Det var till en 

början svårt att hitta aktuella siffror. Vi fick mycket hjälp av Lennart Sandell då vi fick ta 

del av den aktuella statistik han hade. Efter insamlingen av statistik och annat material, 

som exempel på olyckor, påbörjade vi vårt arbete ute på arbetsplatserna.  

 

Arbetsplatsbesöken innefattade först en runda i egen regi på de olika arbetsplatserna där 

vi pratade mycket med yrkesarbetare och tjänstemän. Under hela arbetets gång närvarade 

vi varje vecka på de skyddsronder som hölls, dessa ronder gav oss en ökad förståelse för 

vilka brister som finns och som behöver åtgärdas.  

 

Efter ett tag insåg vi att vi även behövde göra regelrätta intervjuer för att fånga upp det vi 

diskuterat med de anställda på Skanska. Dessa intervjuer gav oss flertalet nya 

infallsvinklar när vi sedan arbetade vidare på våra förslag till åtgärder. 

 

Vår egen åsikt gällande Skanskas arbetsmiljö och säkerhet är att det finns ett gott tänk 

och en vilja att få det säkrare på arbetsplatserna. Dock finns det mycket att arbeta vidare 

med och vi hoppas vårt arbete kan hjälpa Skanska att uppnå sitt mål med säkrare 

arbetsplatser.     
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Bilaga 1 

Exempel på en riskanalys i enlighet med §11 i AFS 1999:3 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Intervjuer med personer på Skanska 

Ett Skyddsombud på Skanska. 

 

1. Fallskydd 

 

Vad görs för att förhindra fallolyckor från höjd, hur fungerar det i praktiken och vad 

kan göras bättre eller på annat sätt? 

 

Man monterar skyddsräcken där risk föreligger och man använder sele där inte 

fallskydd kan monteras på vettigt sätt. Detta fungerar dåligt, flertalet yrkesarbetare 

tycker skydden är i vägen, gäller framförallt de äldre i arbetslaget. De yngre är 

generellt mycket mer måna om sin och andras säkerhet. Mycket av detta skulle bli 

mycket bättre om varje yrkesarbetare försökte vara sitt eget skyddsombud och se till 

att hans egen arbetsplats var säker. Det stora felet de flesta gör är att tänka ”det 

händer inte mig”. 

 

2. Fall på befintlig nivå 

 

Vad görs för att förhindra dessa olyckor, vad fungerar dåligt och hur kan det göras 

bättre för att förhindra de många olyckorna? 

 

Mycket handlar om städning, en ren arbetsplats minskar snubbelolyckorna. 

Städningen fungerar ganska bra men kan bli mycket bättre. För att uppnå detta måste 

det till hårdare direktiv. 
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3. Personlig skyddsutrustning 

 

Hur väl följs reglerna om personlig skyddsutrustning, säger yrkesarbetarna till 

varandra och hur ska användandet av skyddsutrustning bli bättre? 

 

De flesta är duktiga på att använda sin skyddsutrustning enligt skanskas regler med 

det kan bli bättre. Yrkesarbetarna säger sällan till varandra och det är något som 

borde förbättras. Just nu är det bara arbetsledarna som säger till när det slarvas och de 

är inte närvarande på bygget hela tiden. 

 

4. Ordning och reda 

 

Vad görs för att detta ska upprätthållas, hur fungerar det och hur kan man få det att 

bli ännu bättre? 

 

Det är sagt att alla ska städa efter sig men detta sköts dåligt. Det måste till mycket 

hårdare direktiv och uppföljning. Det borde minst förekomma en obligatorisk 

veckostädning men helst skulle varje dag avslutas med en stund avsatt för städning. 

 

5. Introduktion och arbetsberedning 

 

Hur fungerar detta, och vad bör förbättras? 

 

Det är mest ord som går in och ord som går ut, i slutändan gör yrkesarbetarna på 

samma sätt som de alltid gjort. Här måste arbetsledningen vara hårdare med att se till 

att de regler som sätts upp följs. Exempelvis var det sagt att det skulle vara 

radioförbud på projektet Kåkenhus men nu finns det minst tio radioapparater på 

bygget. 
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6. Övriga synpunkter 

 

Några idéer eller något annat du vill framföra? 

 

Tidspress leder till irritation och stress. Många problem med säkerheten kan härledas 

till tid och det måste till längre byggtider. 
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Johan Håkansson, Produktionsledare projekt Kåkenhus. 

 

1. Fallskydd 

 

Vad görs för att förhindra fallolyckor från höjd, hur fungerar det i praktiken och vad 

kan göras bättre eller på annat sätt? 

 

Redan under kalkyleringen görs en första riskinventering. Denna inventering 

vidareutvecklas vid projektstarten och innefattar bland annat planeringen av 

fallskydd.  

 

I praktiken fungerar fallskydden bra men det finns småsaker att förbättra främst när 

arbetsplatsen förändras under arbetets gång. Många brister i fallskydd kan härledas 

till slarv vid utförandet av dessa. Som arbetsledare fungerar det inte att tro att det görs 

utan man måste fysiskt kontrollera efteråt. 

 

Det bör läggas mer energi på riskinventeringen. Förebyggande åtgärder som att bygga 

fallskydd på ett ställe där det kommer behövas inom en snar framtid istället för att 

vänta med att bygga tills fallrisken väl finns är en sådan sak. Ett exempel kan vara när 

en ställning som fungerar som fallskydd rivs borde det redan innan byggas ett nytt 

fallskydd. 

 

En förbättring av redan fungerande fallskydd är också något som borde göras. Istället 

för rep används reglar och där det är reglar kan man även bygga för med plywood för 

att förhindra att materiel ramlar igenom och på så sätt kan skada personal på lägre 

nivåer. 
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2. Fall på befintlig nivå 

 

Vad görs för att förhindra dessa olyckor, vad fungerar dåligt och hur kan det göras 

bättre för att förhindra de många olyckorna? 

 

Det görs alldeles för lite för att förhindra dessa olyckor. Mycket av detta beror nog på 

att det sällan blir riktigt allvarliga olyckor och således fokuseras det mer på andra 

typer av olyckor. 

 

Som det är nu läggs mycket av ansvaret på yrkesarbetarna men det bör nog bli 

hårdare direktiv för att få bort kablar från golven och annan oreda som leder till 

snubbelolyckor. 

 

3. Personlig skyddsutrustning 

 

Hur väl följs reglerna om personlig skyddsutrustning, säger yrkesarbetarna till 

varandra och hur ska användandet av skyddsutrustning bli bättre? 

 

Det slarvas generellt mycket med användandet av personlig skyddsutrustning när det 

gäller UE och många är så kallade ögontjänare och tar på sig hjälmen när det kommer 

en arbetsledare men tar av den lika fort efteråt. Skanskas egna yrkesarbetare är 

mycket bättre på detta. Mycket handlar självklart om att yrkesarbetarna måste inse att 

utrustningen ska användas för deras egen skull men samtidigt måste arbetsledarna bli 

mer strikta med att säga till. 

 

En annan sak som är mycket viktig är att få med alla från början och på så sätt skapa 

ett positivt grupptryck. Ett förslag är att införa ett bötessystem då en tillsägning eller 

att skicka hem en underentreprenör inte är kännbart nog.  
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4. Ordning och reda 

 

Vad görs för att detta ska upprätthållas, hur fungerar det och hur kan man få det att 

bli ännu bättre? 

 

Varje medarbetare ska städa efter sig men detta sköts ganska dåligt. Det finns alltid 

folk som smiter undan och då ingen vill plocka undan efter andra blir arbetsplatsen 

fort oordnad. Mycket beror på storleken på bygget och vilka som jobbar där, mindre 

bygge mer ordning och reda och tvärt om gällande större byggen. 

 

Kommentarer som ”hinner inte städa” förekommer ofta även om det borde bli mycket 

mer tidseffektivt att ha en välordnad och ren arbetsplats.  

 

5. Introduktion och arbetsberedning 

 

Hur fungerar detta, och vad bör förbättras? 

 

Arbetsberedningen fungerar bra i praktiken men det finns mycket att förbättra 

formellt. Man borde bli hårdare på att göra detaljerade skriftliga beredningar vid nya 

moment men även öka mängden beredningar generellt. Det är mycket viktigt att inte 

bara göra dessa beredningar i praktiken utan att även få ned dem på papper så det är 

obestridbart. 

 

Detta är något som är lätt att åtgärda då det bara gäller att se till att det görs. Det 

skulle underlätta arbetet mycket då material, maskiner och andra hjälpmedel då blir 

beställt och finns hemma på rätt tid och i rätt mängd. 
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Håkan Åkerman, Produktionschef projekt Kåkenhus. 

 

1. Fallskydd 

 

Vad görs för att förhindra fallolyckor från höjd, hur fungerar det i praktiken och vad 

kan göras bättre eller på annat sätt? 

 

Arbetsberedningar görs där risker tas upp och åtgärdas. Dessa följs av skyddsronder 

för att följa upp då arbetsplatsen förändras över tiden. I praktiken fungerar det bra 

med undantag för arbetsbockar, stegar och små trappor. Dessa borde bytas ut mot 

såkallade flygplansstegar som är försedda med skyddsräcken. Dessa är större och 

bökigare att flytta men mycket säkrare. 

 

Det finns mycket att förbättra, ofta låser man sig på en tanke att det ska göras på ett 

visst sätt och då är det viktigt med en dialog mellan arbetsledare, skyddsombud och 

yrkesarbetare för att komma fram till den bästa lösningen. Alla bör gilla lösningen då 

det gör att säkerheten blir bättre. Det är även viktigt att hitta alternativa lösningar på 

problem så riskfyllda moment undviks.  

 

2. Fall på befintlig nivå 

 

Vad görs för att förhindra dessa olyckor, vad fungerar dåligt och hur kan det göras 

bättre för att förhindra de många olyckorna? 

 

Mycket handlar om att spärra av och sätta igen. Se till att tillfälliga övergångar 

förankras så de inte flyttas bort. Städning ska ske varje dag av samtliga men detta 

följs inte tillfredställande. 

 

På Kåkenhus har man en extra resurs som bara dammsuger och städar, detta är något 

som är mycket bra. 
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Städning är väldigt individuellt, vissa städar alltid efter sig medan andra aldrig gör 

det. Lagbas och skyddsombud måste ta ansvar och hjälpa arbetsledarna att se till att 

yrkesarbetarna städar efter sig.  

 

Dessa typer av olyckor måste få ett högre fokus och större genomslag ute på byggena. 

 

3. Personlig skyddsutrustning 

 

Hur väl följs reglerna om personlig skyddsutrustning, säger yrkesarbetarna till 

varandra och hur ska användandet av skyddsutrustning bli bättre? 

 

Den personliga skyddsutrustningen används oftast bra, de som slarvar mest är 

underentreprenörer från mindre firmor. Samtliga av Skanskas yrkesarbetare har fått 

en komplett skyddsutrustning så ingen ska kunna säga att den saknar något. Förlorar 

man något så är det bara be så får man nytt.  

 

Yrkesarbetarna säger inte till varandra att använda skyddsutrustning, detta är för 

dåligt. Det är nästan uteslutande skyddsombud och arbetsledare som får tjata.  

 

 

4. Ordning och reda 

 

Vad görs för att detta ska upprätthållas, hur fungerar det och hur kan man få det att 

bli ännu bättre? 

 

Det tjatas mycket om ordning och reda men det är fortfarande för dåligt. 

Lagbasmötena är en viktig del i att hålla ordning och reda då man där går igenom 

bland annat upplagsplatser för inkommande material. Dessa intransporter har på detta 

projekt fungerat bättre än förväntat men det finns mer att utveckla. Det stora 

problemet ligger i att det beställs lite för mycket varje gång och detta måste utvecklas 

till mindre leveranser oftare, det vill säga såkallade ”just in time” leveranser. 
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5. Introduktion och arbetsberedning 

 

Hur fungerar detta, och vad bör förbättras? 

 

Introduktionen fungerar bra. Skanska har en särskild genomgång med info om 

säkerhet och vad som gäller för Kåkenhus. Där man även skriver "in sig" samt 

närmast anhörig. Denna info får alla som jobbar på arbetsplatsen.. Framförhållning är 

av största vikt vid arbetsberedningar. Minst två veckor innan ett moment bör det ske 

en beredning. Utan dessa beredningar där man går igenom arbetsmomentet med 

maskiner utförande och hjälpmedel kan risken för olyckor öka om man missar något 

moment. 

Mycket av beredningarna görs i praktiken, man måste bara bli bättre på att skriva ner 

dem. Om man sitter på kontoret och gör beredningen måste man även gå ut och titta 

på plats för att det är svårt att se alla svårigheter i ritningar och handlingar. 

Arbetsberedningar är främst viktiga vid nya, svåra samt moment med särskilda krav. 

 

6. Övriga synpunkter 

 

Några idéer eller något annat du vill framföra? 

 

Tjänsten ”Bodtomte” som förr var vanligt på byggarbetsplatserna är något som bör 

återinföras. Om det är en driftig och erfaren person så kan han göra underverk för 

ordning och reda. En sådan person ska vara med från början och förebereda inför 

moment och se till att det städas upp efter. Bodtomten kan då han är med från början 

förutse och bygga bort många risker. Vid nybyggnationer kan man gjuta in tomrör i 

valven i vilka kablar kan dras till elcentralerna. När bygget är färdigt dras kablarna ut 

och hålen gjuts igen. Detta får bort den i särklass största snubbelrisken på bygget. 
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Det är viktigt att få ut information om nya hjälpmedel, kommer inte informationen ut 

utförs arbetet på samma sätt som det alltid gjort. Många av de nya hjälpmedlen är 

framtagna just för att minska riskerna vid byggande. 

 

Till sist måste medvetenheten öka, att tänka ”det händer inte mig” är alldeles för 

vanligt, främst i den äldre yrkesgruppen. De yngre har generellt en mycket högre 

riskmedvetenhet. 

 


