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Sammanfattning 

Sedan år 1994 har antalet sysselsatta i byggbranschen ökat från 106 000 till nästan en dubblering på 

175 000 år 2015. Av 175 000 råkade mer än en procent ut för en arbetsplatsolycka, varav 23% var 

fallolyckor. Detta examensarbete är en studie om hur stress, utbildning, säkerhetskultur, kön, och ålder 

kan vara bidragande faktorer till en ökad risk för fallolyckor i arbetet. Studien jämför det tidigare 

nämnda faktorerna mot vad de anställda hos byggföretaget Rekab upplever på arbetsplatsen. Rekab är 

idag ett av Norrlands största privat ägda byggföretag med lite drygt 200 anställda, fördelat på orterna 

Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. I studien lämnades en enkät ut till 55 av Rekabs anställda i Umeå. 

Av dessa kom 27 svar in, av vilket 24 gick att använda. Av de 24 svarande var två kvinnor, resterande 

var män. Ur enkäten kunde det konstateras att samtliga av de svarande upplevde Rekabs 

säkerhetskultur som god, att alla förutom en av det svarande hade relevant utbildning och att nästan 

hälften av det svarande upplevde stress i så hög grad att de påverkade deras arbete, av vilket många 

återfanns i de yngre åldersgrupperna. Sammanfattat så verkar det råda en god säkerhetskultur hos 

företaget, tack vara ett väl genomfört arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Tyvärr så har arbetet inte 

kommit lika långt var gällande stressen. Stress är en starkt bidragande faktor till ökad olycksrisk och 

något som måste jobbas aktivt med för att få det att försvinna. 

Abstract 

Since 1994, the number of employed in the construction industry has increased from 106 000 to almost 

a doubling of 175 000 in 2015. Of 175 000, more than one percent experienced a workplace accident, 

23 percent of which were falling accidents. This thesis project is a study of how stress, education, 

safety culture, gender, and age can be contributing factors to an increased risk of accidents at work. 

The study compares the previously mentioned factors to what the employees of the construction 

company Rekab experience in the workplace. Rekab is today one of Norrland's largest privately-

owned construction companies with just over 200 employees, distributed in the areas of Umeå, 

Örnsköldsvik and Sundsvall. In the study, a survey was submitted to 55 of Rekabs employees in 

Umeå. Of these, 27 replies came in, of which 24 could be used. Of the 24 respondents two were 

women, the rest were men. From the survey, it was found that all of the respondents perceived Rekabs 

safety culture as good, that everyone in addition to one of the respondents had relevant education and 

that almost half of the respondents experienced stress to such an extent that they affected their work, 

many of which were found in the younger age groups. In summary, there seems to be a good safety 

culture at the company, thanks to a well-implemented work environment and safety work. 

Unfortunately, the progress has not come as far when stress is concerned. Stress is a big contributor to 

increased risk of accidents and something that has to be actively worked with to make it disappear. 
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1. Inledning 
God arbetsmiljö är avgörande för en väl fungerade arbetsplats. Många faktorer inverkar för att detta ska 

förverkligas. Byggbranschen är en av det mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Av dessa olyckor 

är fallolyckor en majoritet. I studien kommer en definition tas fram för vad en fallolycka är, vilka som 

bär ansvar för vad på en byggarbetsplats, hur statistiken för olyckor ser ut i byggbranschen och 

slutligen kommer en enkät utformas som delas ut till de anställda hos Rekab. Svaret från denna enkät 

jämförs sedan med statistiken för att se i vilken riskzon det anställda på Rekab befinner sig inom 

(Petterson, E. 2014). Rapporterna "Bortom noll" av Magnus Stenberg (2016) och "Arbetsskador inom 

byggbranschen" av Björn Samuelson (2015) har varit till stor hjälp vid ledvägning och faktasökning. 

1.1. Syfte 
Studiens syfte är att lyfta risken för fallolyckor i byggbranschen samt utvärdera hur stor risken är hos 
Rekab så att det kan förebygga att eventuella fallolyckor sker i framtiden. 

1.2. Frågeställning 
Frågeställningarna som undersöks i denna studie är: 

• Vilka sociala faktorer bidrar till en ökad olycksrisk? 

• Hur ser fallolycksrisken ut i byggbranschen? 

• Hur ser fallolycksrisken ut hos Rekab jämfört med övriga byggbranschen? 

1.3. Avgränsningar 
Studien kommer att fokusera på byggbranschen i Sverige. Enkäten som utformas kommer endast att 

lämnas ut till Rekabs anställda i Umeå. Studien kommer då enbart att jämföra riskerna i 

byggbranschen i sin helhet mot vad Rekabs anställda är utsatta för, studien kommer alltså inte att 

granska det åtgärder som skulle kunna tas. 

2. Metod 
Studien startade med att samla in den teori som behövdes för att utforma enkäten. Enkäten 

konstruerades sedan och delades ut till Rekabs anställda. Analys gjordes och resultatet tolkades. 

Teorin för studien hämtades främst ur publicerade artiklar från branschorganisationer som Sverige 

Byggindustri, teorin för utformningen av enkäten togs ur tryckt litteratur. Det nyckelord jag använt för 

att hitta information till studien är främst fallolyckor, byggbranschen, arbetsmiljö, arbetsskador och 

kombinationer av dessa ord. Studien påbörjades den 23 mars och slutfördes den 26 maj. 

3. Teori 
I hela den svenska byggverksamheten sysselsätts cirka 323 000 personer fördelat på 97 600 företag. 

Ca 95 % av de arbetande finns inom den privata sektorn, ungefär 307 000. 2015 omsatte bygg och 

anläggning totalt 388 miljarder kronor per år. 2014 stod bygginvesteringarna för 10 % av hela Sverige 

BNP (Sveriges byggindustri. 2015). 

3.1. Bakgrundsinformation om företaget Rekab 
Rekab grundades är 1998 av Roger Eriksson och Jerry Sjögren och är idag 19 år senare ett av 

Norrlands största privatägda byggföretag. Deras huvudkontor finns i Umeå med lokala kontor i 

Örnsköldsvik och Sundsvall. Deras kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, 

landsting samt fastighetsbolag. Det är idag lite drygt 200 anställda inom Rekab och omsätter strax 

under en miljard svenska kronor om året (Rekab. 2017). 
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3.2. Definition ”fall” 

Fallolyckor kan delas in i två grupper, fall från höjd och fall i samma höjd. Fall från höjd innefattar 

olyckorna fall från höjd, stege, fall från lyftanordning och fall i trappa. Fall i samma höjd innefattar 

olyckstyperna ramla inne, ramla ute och ramla, oklart inne/ute. Den sistnämnda olyckstypen innebär 

att det inte framgår av händelsebeskrivningen om personen har ramlat inomhus eller utomhus (AFA 

försäkringar. hämtad 2017-05-13). 

3.3. Arbetsmiljö enligt lagstiftningen 

Enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen (AMF), är arbetsgivare skyldiga att utan dröjsmål underrätta 

Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskador och tillbud som inneburit allvarlig fara för 

liv och hälsa (Arbetsmiljöverket. 2016a). 

3.4. Arbetsmiljötillsyn 

En av grundtankarna med arbetsmiljölagen (AML) är att arbetsgivaren själv ska ta ansvar för att 

verksamheten drivs på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs på ett tillfredställande sätt. 

Detta ska leda till att en god arbetsmiljö uppnås. En annan grundtanke är att arbetsgivare ska arbeta i 

samverkan med de arbetstagande. Av bestämmelserna i 3 kap. 2 0ch 2a §§ AML och av föreskrifterna 

om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår det hur arbetsgivaren ska gå tillväga i stort (Petterson, E. 

2014). 

Andra miljöarbetsföreskrifter inriktar sig på de åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att förbättra 

arbetsmiljön. Den offentliga tillsynen av arbetsmiljöstiftningen utförs av Arbetsmiljöverket, som finns 

på fem olika regioner i landet. Arbetsmiljöverket utför tillsyn på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet 

vid enskilda arbetsställen. Tillsynen på arbetsplatserna prioriteras utifrån de branscher och 

verksamhetsområden som är mest skadedrabbade (Petterson, E. 2014). 

Om mot förmodan arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen kan 

arbetsmiljöverket rikta krav mot arbetsgivaren. Bristerna och de åtgärder som behöves för att avhjälpa 

dem förs in i ett protokoll som delges arbetsgivaren. I samband med detta uppmanas arbetsgivaren att 

åtgärda bristerna som antecknats i protokollet. De krav som ställs i ett inspektionsprotokoll är inte 

formellt bindande men uttrycker tillsynsmyndighetens bedömning av vad som behöver göras för att 

förbättra arbetsmiljön (Petterson, E. 2014). 

Med detta kan även en sanktionsavgift tillkomma. Sanktionsavgiftens storlek är beroende av 

arbetsgivarens storlek, sett till antalet anställda. Detta är då hela företagets antal anställda, inte bara det 

anställda på arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett 

hur många fler anställda som finns (Arbetsmiljöverket. 2017a). 

Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder eller lämnar godtagbara besked kan arbetsmiljöverket fatta ett 

beslut med bindande krav. Detta kan antingen bli fråga om ett föreläggande att vidta åtgärder eller ett 

förbud att driva verksamheten om inte vissa villkor uppfylls. Då kan det även bli fråga om böter. Till 

skillnad från sanktionsavgift så är böter ett straff som döms i domstol. Att bryta mot en bestämmelse 

som är belagd med böter ses som en kriminell handling (Arbetsmiljöverket. 2017a). 

3.4.1. Uppgifter, skyldigheter och ansvar, vem är ansvarig för vad? 

När en person, juridiskt eller fysiskt, har ett arbetsmiljöansvar menats det att denne har en skyldighet att 

vara aktiv och vidta åtgärder så att risker för ohälsa och olycksfall minskar eller kommer bort i arbetet 

så att arbetsmiljön håller god nivå. I 3 kap. AML framgår vilka som har arbetsmiljöansvar. Några 

exempel är arbetsgivare, den som hyr in arbetskraft, den som råder över ett arbetsställe (exempelvis en 

affärsinnehavare) och den som har samordningsansvaret på ett gemensamt arbetsställe (till exempel en 

byggherre). Detta ansvar kan vara mer eller mindre omfattande och det beskrivs vidare i de olika 

paragraferna av 3 kap AML. Arbetsgivaren har det mest vidsträckta skyldigheterna och det kräver att 

denne ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. Även den som hyr in arbetstagare har i stort sett lika ansvar som en arbetsgivare men det är 

begränsat till det arbete som den inhyrda arbetskraften utför hos inhyraren. Den som råder över en 

arbetsplats där arbetstagare från andra arbetsgivare arbetar har ett ansvar som är kopplat till olika 

anordningar som finns på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket. 2016a). 
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Arbetsmiljöansvaret ligger ofta på en juridisk person exempelvis ett bolag, en kommun eller ett 

landsting. Det kan också ligga på en fysisk person exempelvis om en person driver ett eget företag 

under enskild firma. Ansvaret kan således ligga på antingen en juridisk eller fysisk person. Om 

arbetsmiljöverket behöver utfärda ett beslut om föreläggande eller förbud för ett tvinga fram åtgärder 

för arbetsmiljön så kommer beslutet antingen mot den juridiska eller fysiska personen som driver 

verksamheten (Arbetsmiljöverket. 2016a). 

Byggherrens ansvar 

Byggherren kan kännetecknas som beställare av ett byggprojekt. Byggherren är den som för egen 

räkning låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete och det är byggherren som ansvarar för att en 

god arbetsmiljö råder på byggarbetsplatsen. Byggherren är även den som har det övergripande ansvaret 

för projekteringen och har i uppgift att styra projekteringen aktivt mot en god arbetsmiljö. För att 

kunna utföra detta behöver byggherren kunskap för att få det att fungera. Besitter inte byggherren 

denna kunskap kan denne utse någon med den rätta kunskapen att sköta arbetsmiljöfrågorna och 

samordningen under projekteringen. Byggherren kan dock inte överlåta det juridiska ansvaret för 

projekteringen eller för förhandsanmälan, arbetsmiljöplan samt dokumentation. Detta gäller oavsett 

entreprenadform (Arbetsmiljöverket. 2004). 

Förhandsanmälan måste lämnas in till Arbetsmiljöverket i det distrikt där arbetet utförs. Det behöver 

dock endast göras om arbetet beräknas pågå under mer än 30 arbetsdagar och under något tillfälle 

sysselsätter fler än 20 personer samtidigt eller där det totala antalet persondagar överstiger 500 

(Arbetsmiljöverket. 2015c). 

Arbetsmiljöplanen för hela byggnads- och anläggningsarbetet måste upprättas innan byggarbetsplatsen 

etableras. Den ska innehålla de regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen, en beskrivning av hur 

arbetsmiljöarbetet ska organiseras och om arbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet pågår 

ska även det tas i beaktande. En arbetsmiljöplan måste upprättas om byggnads-eller anläggningsarbetet 

innehåller några av de följande riskmomenten (Arbetsmiljöverket. 2013): 

• Arbete med risk för fall. 

• Schaktningsarbete med risk för ras. 

• Arbete med vissa kemiska och biologiska ämnen. 

• Arbete med exponering för joniserande strålning. 

• Arbete i närheten av högspänningsledningar. 

• Arbete som medför risk för drunkning. 

• Arbete i brunnar och under jord. 

• Arbete under vatten med dykutrustning. 

• Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. 

• Arbete där sprängämnen används. 

• Arbete med montering av tunga byggelement. 

• Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 

• Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

Byggherren har även ett samordningsansvar ur arbetsmiljösynpunkt. Detta innebär att byggherren 

måste samordna arbetena på arbetsplatsen ut en arbetsmiljösynpunkt, anpassa arbetsmiljöplanen till 

hur arbetena verkligen utförs, kontrollera att arbetena utförs på ett ur arbetsmiljösynpunkt korrekt sätt 

och att arbetsmiljöplanen efterföljs. En byggarbetsmiljösamordnare utses för att utföra detta arbete 

(Arbetsmiljöverket. 2013). Är detta en fysisk person måste denna besitta den utbildning, kompetens 

och erfarenhet som krävs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare 

enligt arbetsmiljölagen. Är byggarbetsmiljösamordnare en juridisk person måste denna förfoga över 

personer som uppfyller kraven (Arbetsmiljöverket. 2013). 

I vissa fall kan detta arbetsmiljöansvar genom ett skriftligt avtal överlåtas på en uppdragstagare för den 

del av byggprojektet som uppdraget omfattar. Detta kan göras endast om uppdragstagaren har ett 

självständigt ansvar för hela projekteringen och planeringen och/eller hela utförandet av projektet, till 

exempel vid general- eller totalentreprenad (Arbetsmiljöverket. 2014). 
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Byggarbetsmiljösamordnare BAS P vs. BAS U 

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, som förkortas BAS P, har som ansvar att 

samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön. Detta görs så att alla som är 

delaktiga vid planeringen och projekteringen tar hänsyn till varandras planer och lösningar. Detta görs 

för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall under utförandet av byggnads-och 

anläggningsarbetet. (AFS 2008:16 11-12 b §§). Det ligger även på BAS P:s ansvar att upprätta en 

arbetsmiljöplan, om arbetsplatsen krävs en sådan (Petterson, E. 2014). 

BAS U, arbetsmiljösamordnaren för utförandet ska delta i planeringen av arbetet och se till att 

gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas när arbetsmetoder och arbetsutrustning väljs ut, när 

tidsplaneringen görs och när olika arbeten samplaneras (Petterson, E. 2014). 

När väl arbetet börjar ligger det under BAS U:s ansvar att se till att det regler som satt upp i 

arbetsmiljöplanen efterföljd. Dessa regler kan förändras allt eftersom arbetet fortskrider om det 

verkliga förutsättningarna avviker från vad som förutsatts vid planeringen. BAS U har då ansvaret 

att förändra AMP:n så att den är anpassad för de verkliga förutsättningarna. BAS U ska även 

kontrollera att all utrustning och tekniska anordningar är besiktigade och provade. Även förare ska 

vara kontrollerade så att de besitter den kompetens som krävs för att använd utrusningarna och 

anordningarna (Petterson, E. 2014). 

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli 

skadade eller sjuka. Det innefattar bland annat att de ska få instruktioner till sina arbetsuppgifter så att 

de ska kunna utför sitt arbete på rätt sätt. Det ska också vara införstådda med vilka risker som finns på 

arbetsplatsen för att kunna undvika skador och olyckor (Arbetsmiljöverket. 2015a). 

Arbetsgivaren har även en skyldighet att meddela när ett skyddsombud har utsetts. Denne måste 

meddela skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid skyddsombudet har sitt 

uppdrag (Arbetsmiljöverket. 2015a). 

Vilket ansvar och rättigheter har ett skyddsombud? 

Ett skyddsombud måste finnas när det arbetar fler än fyra på arbetsplatsen. Skyddsombudet utses 

normalt av den fackliga organisationen som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Detta 

uppdrag brukar normalt vara tre år. Finns det inte någon facklig organisation kan arbetstagarna själva 

välja skyddsombud (Arbetsmiljöverket. 2017b). 

Enligt Arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att få utbildning, ta del av handlingar kring förhållanden 

i arbetsmiljön, delta vid planering av nya lokaler, begära att arbetsgivarna genomför åtgärder för att 

åstadkomma en bra arbetsmiljö samt avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för 

arbetstagares liv eller hälsa. Skyddsombudet har även rätt att agera mot den som råder över en 

arbetsplats och mot arbete som utförs av inhyrd arbetskraft. Om arbetsgivaren inte följer 

arbetstidslagens bestämmelser om mertid, extra övertid och nödfallsövertid har skyddsombudet rätt att 

begära åtgärder för att förhindra detta. Det är dock endast om arbetstidslagens regler inte ersatts av 

kollektivavtal (Arbetsmiljöverket. 2017b). 

På större arbetsplatser kan det finnas flera skyddsombud. Då ska ett huvudskyddsombud utses. 

Huvudskyddsombudet ska samordna skyddsombudens verksamhet och företräda dem utåt. 

Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsstället och är den person som till exempel tar upp frågor 

med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde. Om det finns flera huvudskyddsombud för olika 

fackliga organisationer på arbetsstället måste de fackliga organisationerna komma överens om vilket 

huvudskyddsombud som har befogenhet över vilket skyddsområde (Arbetsmiljöverket. 2017b). 

Vilket ansvar har arbetstagaren? 

Arbetstagaren eller med andra ord den anställde, har inget formellt ansvar vad gällande arbetsmiljön 

men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och 

olycksfall, förslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts (Arbetsmiljöverket. 2015b). 
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3.5. Varför sker olyckor? 

Hos det flesta försäkringsbolag brukar olycksfall definieras som en kroppsskada som skett ofrivilligt 

genom en plötslig yttre händelse. Görs en lexikalisk definition av olycksfall kan det definieras så här: 

en olycksfallsskada har uppkommit då den försäkrade inte fungerar normalt och detta drabbat honom 

utan avsikt genom ett hastigt, oväntat och utifrån kommande skeende som inte varit möjligt att förutse 

eller kontrollera (Kjellberg, P. 1991). 

Alla olyckor är dock inte oförutsedda. Ofta innefattar arbetet en risk som den arbetstagande är eller ska 

var väl införstådd i. Till exempel är det inte oförutsett att en byggnadsarbetare kan falla ner från en 

byggnadsställning men att det sker vid en specifik tidpunkt är det. Sedan finns det såklart olycksfall 

som är helt oförutsedda, det vill säga olyckor som inte alls går att förutspå (Kjellberg, P. 1991). 

En byggarbetsplats är ofta en miljö som är fylld av potentiella olycksfallsrisker. En av det mest 

försvårande omständigheten är väderförhållanden och årstid. Allvarliga arbetsplatsolyckor är vanligast 

under vinterhalvåret, detta på grund av det svårare yttre förhållanden som råder. Det vanligaste 

förekommande och besvärande yttre förhållanden som förekommer är ojämnt underlag, snö och is, 

dåliga ljusförhållanden och stökigt på arbetsplatsen (Samuelson, B. 2015). 

Det flesta av de allvarliga olyckorna sker mellan klockan 10 och 12. Hela 58 % av alla olyckor 

inträffar under det första fyra arbetade timmarna. Det flesta av olyckorna inträffar under ordinarie 

arbetstid, närmare bestämt 97 % (Samuelson, B. 2015). 

Säkerhetskulturen som råder på arbetsplatsen kan också vara en bidragande orsak. Som ung och 

oerfaren kanske de inte vågar vägra utföra arbetsuppgiften trots att rekommenderad 

säkerhetsutrustning saknas (Samuelson, B. 2015). 

3.5.1. Ålderns inverkan på olycksrisken 

Vid allvarliga olycksfall i relation till ålder går det att se två mönster. För det första utmärker sig de 

yngsta arbetarna, åldern 16–24. De har ett relativt stort antal olyckor. Det andra mönstret är att om 

man bortser från den yngsta åldersgruppen så ökar antalet allvarliga olycksfall med åldern, fram till 

åldersgruppen 60–64. Där minskar antalet igen (Stenberg, M. 2016). 

Trots yrkeserfarenheten, bortsett från den yngsta och äldsta åldersgruppen, ökar förekomsten av 

allvarliga olycksfall med stigande ålder. Ofta är det individens försämrade fysiska status som är 

orsaken till ökningen (Stenberg, M. 2016). 

Frekvensen av olyckor behöver därmed inte per automatik vara högre bland äldre jämfört med yngre 

byggnadsarbetare, däremot kan konsekvenserna av samma typ av olycka skilja sig åt (Stenberg, M. 

2016). 

Varför det yngsta är överrepresenterade i antalet allvarliga olycksfall kan förklaras av den korta 

arbetslivserfarenheten. Medvetenheten om olycksfallsriskerna och attityden till säkerhet och hälsa ökar 

normalt med längre arbetslivserfarenhet. De är även i mindre grad benägna att följa 

säkerhetsinstruktioner. De är dessutom mer sällan införstådda i vilka säkerhetsrutiner som finns. De 

visar sig även att personer med kortare arbetslivserfarenhet i större utsträckning utförde en 

arbetsuppgift utan att nödvändig säkerhetsutrustning fanns eller var i funktionsdugligt skick vid 

olyckstillfället (Stenberg, M. 2016). 

Det är även intressant att titta på de som inte har råkat ut för någon allvarlig arbetsolycka. Där syns 

stor skillnad hos den yngsta arbetsgruppen. De med mindre än två års arbetslivserfarenhet och som 

aldrig råkat ut för en allvarlig arbetsolycka anser samtliga att de hade en bra inställning till hälsa och 

säkerhet. Detta indikerar att de med en sund inställning till hälsa och säkerhet är i lägre utsträckning 

utsatta för olycksfall (Stenberg, M. 2016). 

Tidspress och bristfällig planering är de två aspekter som flest lyfter fram som mest olustskapande 

inför arbetet. Upplevelsen av omgivningens inställning till hälsa och säkerhet ger också ett mått på 

arbetsplatsens säkerhetskultur (Stenberg, M. 2016). 
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3.5.2. Löneformens inverkan på olycksrisken 

Löneform kan ha en inverkan på stressituationen. I en studie gjord av Luleå tekniska universitet kunde 

det konstateras att 53% av arbetstagare med tidlön inte tyckte att deras arbetssituation var stressande. 

Det arbetstagande med ackordslön var det endast 42% som inte tyckte att deras arbetsplats var 

stressande. Jämförs tidlön mot ackordslön eller annan prestationslön kan man se att 43% av de med 

tidlön aldrig råkat ut för en arbetsolycka medan motsvarande siffra för de med ackordslön endast är 

28%. Skillnaden på allvarliga arbetsolyckor är mindre. Där har 22% av det med tidlön och 32% av de 

som har ackordslön någon gång drabbats av en allvarlig arbetsolycka (Stenberg, M. 2016). 

3.5.3. Säkerhetskulturens inverkan på olycksrisken 

Hur säkerhetskulturen upplevs på arbetsplatsen har en stor inverkan på olycksfallsrisken. De som 

upplever sin säkerhetskultur som dålig löper fyra gånger så stor risk att råkat ut för en olycka än det 

som upplever den som bra (Stenberg, M. 2016). 

Även trivseln på arbetsplatsen påverkar i vilken grad arbetsplatsolyckor sker. På arbetsplatser där 

omgivningens inställning till hälsa och säkerhet uppleves som bra har 22% råkat ut för en allvarlig 

arbetsolycka. Där inställningen ansågs vara dålig var siffran 38% (Stenberg, M. 2016). 

I de fall där arbetsledningens förebyggande arbete för hälsa och säkerhet upplevs som bra eller 

mycket bra är det 22% som varit med om en allvarlig arbetsolycka. Där det förebyggande arbetet för 

hälsa och säkerhet upplevs som dåligt eller mycket dåligt är det 31% som varit med om en allvarlig 

arbetsolycka. Huruvida individen själv varit delaktig i utformandet av rutiner och riktlinjer för hälsa 

och säkerhet tycks inte nämnvärt påverka sannolikheten för att råka ut för allvarliga 

arbetsplatsolyckor. I de fall där nivån på arbetsledningens förebyggande arbete för hälsa och 

säkerhet upplevts som mycket bra har också arbetsplatsen i stort upplevts mycket välplanerad. Även 

arbetssituationen har upplevts som mindre stressande och tidplanerna har följts i högre utsträckning 

(Stenberg, M. 2016). 

3.5.4. Stressens inverkan på olycksrisken 

Stress har en uppenbar negativ inverkan på olycksfallsrisken. 38% av de som känner sig stressade 

under arbetet har någon gång råkat ut för en arbetsolycka. Motsvarande siffra för de som inte känner 

stress i arbetet är 12%. Bristande planering är vad som anges är den vanligaste orsaken till stress. När 

en arbetsplats ansågs välplanerad kände sig 32% stressade vid olyckstillfället. Motsvarande när en 

arbetsplats upplevdes oplanerad kände sig 76% stressade vid olyckstillfället (Stenberg, M. 2016). 

Om arbetssituationen upplevs som stressande har det en kraftig inverkan på sannolikheten att en 

arbetsplatsolycka inträffar. Det är nästan fyra gånger så stor sannolikhet att råka ut för en 

arbetsplatsolycka vid en arbetsplats där det arbetstagande upplever sig stressade (Stenberg, M. 2016). 

Även när arbetsledningens förebyggande arbete för säkerhet och hälsa upplevs som bra har även 

medfört att arbetsplatsen i stort sett upplevts som mycket välplanerad, vilket har lett till att 

arbetssituationen inte upplevts som stressande och att planeringen följts i högre utsträckning. Just 

tidspress och planering är två aspekter som de flesta tycker skapar mest olust på arbetsplatsen 

(Stenberg, M. 2016). 

3.5.5. Risken med ensamarbete 

Ensamarbete har en bidragande faktor till arbetsolyckor. Ur Magnus Stenbergs rapport (2016) sågs en 

tydlig skillnad i antalet olycksfall när man arbetade i grupp mot att arbeta ensam. Vad detta beror på är 

svårt att veta. Det kan vara att vissa moment som det behövts fler för att utföra har försökts att 

genomföras av den ensamma individen och på så sätt råkat ut för en olycka. 

3.5.6. Utbildningens inverkan på olycksrisken 

Motsatt från vad många kan tro är det med relevant yrkesutbildning överrepresenterade i 

olycksstatistiken jämfört med dom utan. Detta kan förklaras med att de utan relevant utbildning i 

större omfattning arbetar med enklare och mindre riskfyllda arbetsuppgifter och därav inte exponeras 

för olycksfallsrisker i lika hög grad som en yrkesarbetare med relevant yrkesutbildning (Stenberg, M. 

2016). 
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Dock skiljer detta sig för den yngsta åldersgruppen. Yrkesarbetare med mindre än två års 

yrkeserfarenhet som aldrig råkat ut för en arbetsolycka har 83 % av dessa relevant yrkesutbildning. 

Motsvarande för de med mindre än två år yrkeserfarenhet som har råkat ut för en arbetsolycka 

hade endast 59% relevant yrkesutbildning (Stenberg, M. 2016). 

3.6. Trenden av antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar 
Antalet sysselsatta i bygg och anläggning har ökat stadigt sedan 1994, detta till trots för 

konjunkturväxlingarna. Det 106 000 som var anställda 1994 har idag nästan dubblerats till 176 000. 

Samtidigt har antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor sjunkit konstant, både till antal och frekvens. 

Dock gjordes registreringssystemet om 2002 vilket medförde att vissa variabler ändrats. På grund av 

detta kan inte uppgifter före 2002 direkt jämföras med det uppgifter som inkom efter 2002. Tabell 1 

visar på statistiken över arbetsskador och arbetssjukdomar det senaste 22 åren (Samuelson, B. 2015). 

Tabell 1. Arbetsolyckor och arbetssjukdomar 1994 – 2015. Tabellen visar antalet sysselsatta i tusental, antalet arbetsolyckor, 

antalet olyckor per 1000 sysselsatta, antalet arbetssjukdomar i tusental, arbetssjukdomar per 1000 sysselsatta och antalet 

dödsfall per år (Samuelson, B. 2015). 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
* 

2003 2004 

Antal 

sysselsatta 

(1000 pers.) 

106

, 0 

113, 

3 

109, 

9 

104, 

7 

107, 

7 

110, 

8 

117

, 4 

123, 

1 

123,7 122, 

2 

121, 

5 

Arbetsolyckor 2108 1921 1851 1592 1750 1872 1927 1895 2050 1918 1617 

Arbetsolyckor 

/1000 personer 
19,9 17,0 16,8 15,2 16,3 16,9 16,4 15,4 16,6 15,7 13,3 

Arbetssjukdom 
ar 

963 606 544 556 648 799 998 1120 1014 1116 903 

Arbetssjukdom 

ar /1000 

personer 

9,1 5,3 4,9 5,3 6,0 7,2 8,5 9,1 8,2 9,1 7,4 

Dödsfall 17 9 8 7 5 6 3 8 6 7 4 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal 

sysselsatta 
(1000 pers.) 

126

, 9 

134, 

2 

145, 

8 
158, 

1 

147, 

9 
152, 

5 

160, 

3 

169, 

1 

171,7 172, 

3 

175, 

6 

Arbetsolyckor 1726 1840 1834 1782 1509 1724 1886 1923 1966 1779 2032 

Arbetsolyckor 

/1000 personer 
13,6 13,7 12,6 11,3 10,2 11,3 11,7 11,4 11,5 10,3 11,6 

Arbetssjukdom 
ar 

714 621 526 545 424 415 421 390 445 403 460 

Arbetssjukdom 

ar /1000 
personer 

5,6 4,6 3,6 3,4 2,9 2,7 2,6 2,3 2,6 2,3 2,6 

Dödsfall 7 8 11 14 8 9 7 5 4 5 4 

* Fr o m år 2002 ingår endast olycksfall som har medfört frånvaro. 
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3.6.1. Frekvensen av arbetsolyckor 

Figur 1 visar hur frekvensen av arbetsolyckor har sett ut det senaste 22 åren. Sedan 1994 har 

frekvensen i stort sett varit avtagande, fram till 2008–2009 då trenden har plant ut. Under det senaste 

året har antalet anmälda arbetsskador varierat men frekvensen har inte varierat på samma sätt, detta på 

grund av antalet sysselsatta samtidigt ökat kraftigt. Anledningarna till varför antalet anmälda 

arbetsskador ökar kan vara att karensdagen tagits bort för arbetsskador och att det har blivit lättare att 

göra anmälningar av arbetsskador, samtidigt som arbetsmarknadens parter har bedrivit kampanjer i 

media och på arbetsplatser om försäkringar. 2015 ökade olycksfrekvensen jämfört med föregående år, 

från 10,3 till 11,6. Från 2008 till 2015 har frekvensen pendlar runt elva. Lägsta nivån det 22 senaste 

åren inträffade 2009 med en frekvens på 10,2.Viktigt att komma ihåg är att statistiken avser anmälda 

arbetsolyckor, inte godkända arbetsolyckor (Samuelson, B. 2015). 

Arbetsolyckor 

 

Å r  

Figur 1. Arbetsolyckor i byggbranschen det senaste 22 åren (Samuelson, B. 2015). 
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3.6.2. Frekvensen av arbetssjukdomar 

Som man kan se ur figur 2 så fanns det en markant ökning av anmälda arbetssjukdomar mellan 1996 – 

2001. Denna trend vände sedan 2003 och har varit stadigt nedåtgående fram tills 2013. Idag har vi en 

70 procent lägre frekvens av arbetssjukdomar, jämfört med 2003. Denna markanta variation beror 

sannolikt i huvudsak på ändringar i anmälningsbenägenheten hos det arbetstagande, vilket i sin tur 

beror på ändrade möjligheter att få skadan godkänd som arbetsskada. Värt att ta i beaktning är att 

nedgången 2003 – 2012 har varit stabil oberoende av relativt kraftiga svängningar i konjunkturen 

(Samuelson, B. 2015). 

Figur 2. Arbetssjukdomar i byggbranschen det senaste 22 åren (Samuelson, B. 2015). 
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3.6.3. Frekvensen av dödsfall inom bygg och anläggning 

Figur 3 visar att frekvensen av dödsfall under det senaste 22 åren har haft kraftiga variationer. En av 

anledningarna kan vara att det är låga antal av dödsfall per år. Detta medför att varje ytterligare 

dödsfall ger ett kraftigt genomslag på frekvensen. Mellan 2007–2008 skärptes säkerhetsarbetet i 

byggbranschen som följd av det relativt stora antalet dödsfall under 2007–2008. Under år 2015 

inträffade 4 dödsfall inom den privata sektorn av bygg- och anläggning vid arbetsplatsolyckor. Det är 

ett dödsfall mindre än föregående år och ligger klart under genomsnittet för det senaste 22 åren. 

Dödsfallen 2015 var i korthet (Samuelson, B. 2015): 

• Hjullastarförare blev klämd under en lastmaskin. 

• Byggnadsarbetare föll med rasande byggnadsställning. 

• Anläggningsarbetare blev begravd under rasmassor. 

• Bergsprängare i explosion av sprängmedel. 

• Även omkom en person i sidobranscherna (målare). 

Utländska byggföretag med utländska yrkesarbetare som är verksamma i Sverige, som inte omfattas 

av det svenska försäkringssystemet ingår inte i den svenska statistiken utan ingår i sitt egna hemlands 

statistik. Det samma gäller även för dödsfall av svenskar som jobbar utomlands, det bokförs i Sverige 

och inte i landet de jobbar (Samuelson, B. 2015). 

Figur 3. Dödsfall i byggbranschen det senaste 22 åren (Samuelson, B. 2015). 
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3.6.4. Fallolyckor  den vanligaste avvikelsen 

Skador från förlorad kontroll över handverktyg, redskap är den avvikelse som är mest frekvent bland 

byggarbetare (19%) enligt figur 4. På andra plats kommer kroppsrörelse med fysisk överbelastning 

(16%), följt av fall av person från höjd (12%) och fall av person (ej från höjd) (11%) (Samuelson, 

B. 2015). 

Slås istället fall av person från höjd (12%) och fall av person (ej från höjd) ihop och summeras så 

står fallolyckor generellt för nästan en fjärdedel av alla olycksfall i byggbranschen (23%) 

(Samuelson, B. 2015). 

Figur 4. Fördelning av arbetsolyckor 2015 (Samuelson, B. 2015). 
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3.6.5. Vanligste orsakerna till arbetssjukdomar 

Arbetssjukdomar är ej av den akuta karaktären som kännetecknar olycksfall. Till arbetssjukdomar 

räknas sjukdomar som orsakas av annan skadlig inverkan. Detta är till exempel belastningsfaktorer, 

kemiska ämnen, vibrationer, buller samt organisatoriska och sociala förhållanden. De vanligaste 

arbetssjukdomarna kan ses i figur 5. Under den första delen av 2000-talet var trenden med 

arbetssjukdomar en snabbt sjunkande frekvens. Nu på senare år har denna trend planat ut. 

Byggindustrin centrala arbetsmiljöråd sammanställer för varje år sedan 1998 en rapport på hur året 

som gått sett ut vad gällande arbetsskador. 2015 års rapport är den nyaste (Samuelson, B. 2015). 

Figur 5. Fördelning av arbetssjukdomar i byggbranschen 2014 (Samuelson, B. 2015). 

3.6.6. Skillnad i arbetsmiljön mellan mansoch kvinnodominerade branscher 

I Sverige sker varje år mellan 40–50 dödsfall i arbetet. Det flesta av dessa sker inom mansdominerade 

yrken jord-och skogsbruk, bygg- och anläggning, industri och transport. På den svenska 

arbetsmarknaden finns det en stark könsegregation, vilket innebär att kvinnor och män ofta är i olika 

branscher och har olika arbetsuppgifter. I bygg- och anläggning är 99 % män (Ek, Å. & Olofsdotter, 

G. 2017). 

Detta medför att arbetsmiljön och arbetsvillkoren ser annorlunda ut hos kvinno- och mansdominerade 

branscher. Forskning har visat att det arbetsplatser med stor könssegregation har högre ohälsa än 

arbetsplatser med jämn könsfördelning. Dock är det inte män eller kvinnor i sig som är orsaken för 

denna skillnad. Istället är det den organisatoriska kulturen, vilket innehåller olika normer, praktiker, 

språk och värderingar som bär skulden till varför detta sker på mans- och kvinnodominerade 

arbetsplatser. Till exempel i byggsektorn påverkar den dominerande maskuliniteten 

byggnadsarbetarnas attityder till arbetsmiljö och säkerhet, vilket bidrar till en nervärdering av riskerna 

som finns på en arbetsplats. Personer som inte är villiga att riskera sin egen säkerhet och hälsa kan 

anses som veka och att de påverkar effektiviteten på arbetsplatsen. Detta medför även att kvinnor 

undviker mansdominerade yrken då den ”perfekta” arbetaren ska vara tuff, stark, dominant, 

heterosexuell, uthållig och risktagande (Ek, Å. & Olofsdotter, G. 2017). 
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3.7. Åtgärder mot arbetsplatsolyckor 

Enligt Magnus Stenberg (2016) finns det fyra områden som kan bidra till ökad säkerhet: 

• Ledningens ansvar och engagemang. 

• Utbildning och kompetensutveckling. 

• Säkerhetsprogram, tillbudsanalyser och riskhantering. 

• Tekniska innovationer. 

Ledningens ansvar och engagemang är den åtgärd som har störst betydelse för att öka säkerheten. 

Ledningens engagemang reflekteras direkt i det anställdas engagemang. Det anställdas engagemang i 

säkerhetsarbetet beror primärt på kunskap och förmåga att engagera, uppfattning av vad som 

förväntas, attityder och beteenden samt ett faktiskt deltagande i säkerhetsarbetet. Det är även till 

fördel att arbeta i grupper då de generellt hanterar säkerhetsfrågor bättre än ett individuellt organiserat 

arbete. Forskning har visat att cirka femton till tjugo minuter öppna dagliga möten ökar 

säkerhetsmedvetenheten hos de medarbetande. Förutsättningarna är dock inte det bästa i 

byggbranschen. Många intressenter och aktörer på och för byggarbetsplatser innebär att just 

säkerheten blir en konfliktfråga på många arbetsplatser. Ett sätt att öka intresset för säkerheten är att 

peka på de ekonomiska fördelar som följer med en god förebyggd arbetsmiljö. Flera metoder finns för 

att beräkna de resurser som kan vinnas på en satsning på arbetsmiljön. Kostnaderna för satsningen 

består vanligtvis av säkerhetsutbildningar och löner till säkerhetsansvariga. Forskning har visat att de 

resurser som investera i denna satsning kan bli överträffad av nyttan med en faktor av tre. Även valet 

av underleverantörer har en stor påverkan på resursförbrukning. Studier gjorda visar att det är mest 

kostnadseffektivt att lägga resurser på val av underleverantörer, ledning av underleverantörer, 

ledningsstöd samt ledningens engagemang. Det minst kostnadseffektiva är att lägga resurser på 

bokföring av tillbud och olyckor eller att anställa en säkerhetsansvarig (Stenberg, M. 2016). 

Centralt för att förebygga ohälsa och olyckor är utbildning och kompetensutveckling i arbetsmiljö- och 

säkerhetsfrågor. Utbildningar bidrar till att förbättra säkerhetskulturen på arbetsplatserna. Dock finns 

ett generellt problem med bristande motivation vid denna typ av utbildningar, ofta på grund av att det 

inte alltid upplevs relevant. För att motverka detta måste hänsyn tas till personers olikheter och anpassa 

innehållet beroende utefter dessa olikheter. Även variationen i utbudet av utbildningar skapar problem 

de i dagsläget är begränsat (Stenberg, M. 2016). 

I svenska byggsamanhang är de utländska byggarbetarna ett problematiskt område. Ofta saknar de 

grundläggande utbildning i arbetsmiljö och säkerhet. Detta i samband med att de ofta försätts i de mer 

utsatta arbetssituationerna och sällan är i en position där de kan kräva den säkerhetsutrustning eller 

utbildning som behövs bidrar ytterligare till problematiken. Här är en av olikheterna som måste tas 

hänsyn till och göras anpassningar för i utbildningsutbudet (Stenberg, M. 2016). 

Säkerhetsprogram är ofta ett bra sätt att öka säkerheten på byggarbetsplatser. Ofta är dessa program 

framtagna av de respektive landens arbetsmiljömyndighet eller branschens partorganisationer. De 

program som har visat sig mest effektiva är de som fokuserar på att förändra beteenden istället för att 

endast informera om risker och där ett belöningssystem ingår. Dessa typer av program ger större effekt 

desto längre tid de implementeras, när programmet slutar så slutar också det positiva effekterna av 

dem. Till detta är det med fördel att även implementera system för tillbudsanalyser och riskhantering 

(Stenberg, M. 2016). 

Tekniska lösningar är något som har kommit långt under de senaste åren. Nya material, tekniker och 

metoder introduceras i allt snabbare takt. Ett flertal IT-lösningar har även utvecklats som stöd för 

arbetet med arbetsmiljö och säkerhet (Stenberg, M. 2016). 
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3.8. Enkätens utformning 

Vid mätning av systematiskt insamlad empirisk och objektiv data, där syftet är att fråga ett flertal 

individer används ofta kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning är en forskningsmetod där 

statistiska, kvantifierbara, generaliserbara resultat eftersöks. Den bygger på mätbara data och 

kännetecknas av sin stora reliabilitet. Varför denna typ av forskning väljs är om det finns en objektiv 

verklighet. Undersökningarna testar ett antal "kausala" hypoteser, vilket går ut på att en grupp utsätt 

för en viss behandling som särskiljer sig från en kontrollgrupp. En enkät är ett bra val när man syftar 

till att mäta olika fenomen och ta fram mätbara siffror från dem. Dessa fenomen är ofta abstrakta som 

till exempel "upplevelse, livskvalitet och lycka" (Boström, L 2005). 

I ”skapandet” av en enkät finns det några viktiga saker att tänka. Frågor som ställs måste vara 

formulerade så att den svarande endast kan tolka frågan på ett sätt och svara därefter. Till exempel vid 

frågan (Trost, J. Hultåker, O. 2016): 

• Vilket kön har du? 

o Man 

o Kvinna 

Här vill frågan få ut om man är en man eller en kvinna men det man läser är om den frågade har ett 

manligt eller kvinnligt kön (Trost, J. Hultåker, O. 2016). 

Istället kan man skriva frågan: 

• Är du 

o Man 

o Kvinna 

Här är frågan tydligare och svaret blir på om den frågade är en kvinna eller en man. Detta medför dock 

andra problem. Alla identifierar sig inte som varken man eller kvinna och för dessa ges inget alternativ. 

Frågan står även för ett ytterligare problem. Ska mannen komma före kvinna i frågan? (Trost, J. 

Hultåker, O. 2016). 

Även ålder kan vara svårt att fråga om. Vid frågan 

• Hur gammal är du? 

• år 

Då får en del personer svårigheter att svara, beroende på hur långt ifrån deras födelsedag de befinner 

sig när de tillfrågas. Ofta är detta inget problem för den som utför studien utan är endast ett problem 

för den svarande på den blir osäker på vad frågan syftar på. Även om svaret delar upp i olika 

åldersgrupper kan samma problem uppstå. Delas åldrarna upp från 15 till 65 men 10 års intervall får 

det personer som är emellan två åldersgrupper problem att svara. Bättre är att fråga vilket år de är 

födda, alla vet svarat på detta och många anser att detta är en mindre stötande fråga (Trost, J. 

Hultåker, O. 2016). 

Vid frågor där svarsalternativen är av typen ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” eller ”aldrig” måste man vara 

uppmärksam på att ”alltid” kan ha olika betydelse för olika människor. Till exempel vid en fråga om 

hur ofta den frågade röstar i kommunvalet kan ”ofta” vara sex av sju år eller vart annat år. Dessa typer 

av attityds- och åsiktsfrågor ska dock inte använda i allt för stor utsträckning. De tröttar ut den som 

skall svara och de ledsnar snabbt. Risken finns att de svarande bara svarar på måfå och att den 

svarande helt enkelt glömmer bort vad svarsalternativen handlar om (Trost, J. Hultåker, O. 2016). 

Sedan finns det frågor som ställs utan fasta svarsalternativ. Det finns två anledningar att undvika 

frågor utan fasta svarsalternativ. Det ena är rent tekniskt och har att göra med att det vanligtvis krävs 

mycket tid att hantera det skrivna svaret. Det andra problemet har att göra med det svarandes 

inställning till att skriva ett svar. Om osäkerhet finns kring vad man egentligen anser eller är ovan att 

skriva är det lätt att låta bli att svara. Vissa anser sig själv som dåliga på att stava och låter då bli att 

svara (Trost, J. Hultåker, O. 2016). 
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M ä n   Idag   
Ålder  Antal (st.  Stress (% Utbildning (% Säkerhetskultur (% 

 

Bra är också att, när frågorna utformas, inte använder för invecklade ord som försvårar läsningen, att 

inte ställa för långa frågeformuleringar som gör att den förfrågade tappar intresset, att inte blanda 

skeenden med tillstånd som gör frågorna luddiga samt att inte använda negationer i frågor (Trost, J. 

Hultåker, O. 2016). 

4. Resultat 
Enkäten lämnades ut till tre av Rekabs arbetsplatser och deras huvudkontor i Umeå. 55 

enkäter lämnades ut och 27 stycken återlämnades (49%). 24 av dessa gick att använda i studien (bilaga 

2). Av de svarande var två kvinnor, båda tjänstemän. Ingen av kvinnorna upplevde stress, båda besitter 

relevant yrkesutbildning och det upplevde säkerhetskulturen som god. Av dessa 24 stycken var två 

stycken mellan åldern 16–24 (9%), sex mellan 25–29 år (27%), sex mellan 30–34 år (27%), en mellan 

35–39 år (4%), två mellan 45–49 år (9%), två mellan 50–54 år (9%) och tre mellan 55–59 år (15%). 23 

av 24 svarande ansåg att det hade den relevanta utbildnings som krävdes och samtliga av de 24 

upplevde säkerhetskulturen på arbetsplatsen som god. I åldersgrupperna mellan 16–24 och 50–54 

upplevde alla någon gång stress i så hög grad att det påverkade deras arbete. Av enkäten kunde det 

konstateras att alla i åldersgrupperna 35–39, 45–49 och 55–59 inte upplevde någon stress. I 

åldersgruppen 25–29 var det sex svarande, varav fyra kände av stress (67%). Av det fyra svarande i 

åldersgruppen 30–34 var tre stycken påverkade av stress (50%) (tabell 3). 

Tabell 3. Enkätsvarande män hos Rekab. Tabellen visar antalet svarande i respektive åldersgrupp samt i vilken utsträckning 

de är påverkade av stress, om det har utbildning och hur de upplever säkerhetskulturen hos Rekab. 

 

16–24 2 100 100 100 
25–29 6 67 100 100 

30–34 6 50 83 100 
35–39 2 0 100 100 

40–44     
45–49 2 0 100 100 

50–54 3 100 100 100 

55–59 3 0 100 100 

60–64     
65–     

 Tot.: 24 st. Tot.: 50% Tot.: 95% Tot.: 100%  

Av de 24 svarande hade tre stycken varit med om en fallolycka, två vid åldern 16–24 och en vid åldern 

25–29. Ett av fallen var från höjd. Fallolyckorna var: 

• Höjd 

• Fall från ställning ner i en avfallscontainer vid tömning av avfallskärl. Fallhöjd två 

meter. 

• Stod ovan på ett paket takstolar och skulle lossa. Ramlade ner från paketet. 

• Samma höjd 

• Snubblade över armeringsnät 

Vid samtliga av fallolyckorna ansågs arbetsplatsen som välplanerad och säkerhetskulturen vara god. 

Alla ansåg även att det hade den relevanta utbildningen som krävdes vid olyckstillfället. Vid 

olyckstillfällena upplevde ingen att det var påverkade av stress i så pass utsträckning att det påverkade 

arbetet. Detta är sammanställt i tabell 4. 



Tabell 4. Fallskador hos Rekab. Tabellen visar antalet fallolyckor hos Rekab och vilka faktorer som kan har varit bidragande 

till olycksfallen (stress, utbildning, planering och säkerhetskultur). 

Män Vid skadan 

Ålder % Fallolyckor Höjd Stress Utbildning Planering Säkerhetskultur (%) 

(st.) (st.) (%) (%) (%) 

16–24 67 2 0 0 100 100 100 
25–29 33 1 1 0 100 100 100 

30–34 - 0 - - - - - 

35–39 - 0 - - - - - 

40–44 - 0 - - - - - 

45–49 - 0 - - - - - 

50–54 - 0 - - - - - 

55–59 - 0 - - - - - 

60–64 - 0 - - - - - 

65– - 0 - - - - - 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns sex bidragande faktorer till en ökad risk för 

olyckor. Dessa är ålder, löneform, säkerhetskultur, stress, ensamarbete och utbildning. Fallolyckor är 

den vanligaste typen av arbetsplatsolycka i byggbranschen (23%). 

Jämförs vad rapporten har utrönt mot svaren från enkäterna så verkar Rekab ha goda förutsättningar att 

minska risken för arbetsplatsolyckor. Säkerhetskulturen upplevs som god, alla förutom en person har 

korrekt utbildning och det flesta av det svarande återfinns i det yngre åldersgrupperna. 

Dock känner en stor del av det svarande av stress under sitt arbete vilket ger en ökad risk för 

arbetsplatsolyckor. 
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5. Diskussion 

Antalet olyckor har varit på stadig nedgång sedan år 1994 fram till 2009 så trenden planat ut. Vid 

början av mätningarna 1994 så skedde 19,9 olycksfall per 1000 sysselsatta. Detta har minskat till 

nästan häften och år 2015, när den senaste mätningen gjorts, skedde ungefär 11,6 olycksfall per 1000 

sysselsatta i byggbranschen. Antalet arbetssjukdomar har haft en lite brokigare väg. Det är svårt att 

veta om denna minskning är allt vad som kunnat göras under det här 22 åren. Tänker man helt krasst 

så är en nästan halvering alltid bättre än ingenting alls. Själv tänker jag lite mer pessimistiskt och 

känner att det alltid kan göras mer. Att drygt en procent av alla byggarbetare under 2015 råkade ut för 

en arbetsplatsolycka känns i min mening som alldeles för höga siffror. 

Tittar man istället på antalet arbetssjukdomar mellan 1994 och 2015 så har antalet sjunkit till mindre 

än en tredjedel av vad de var 1994. Mellan 1994 och 1996 var det en stadig nedgång och nästan en 

halvering av arbetssjukdomar på tre år, från 9.1 fall av arbetssjukdomar per 1000 sysselsatta till 4.9. 

Sedan ökade antalet igen och vid år 2001 så var antalet uppe på samma nivå som 1994. Vid 2004 

avtog trenden igen fram till 2012 där antalet har legat relativt stabilt vid tre fall av arbetssjukdomar 

per 1000 sysselsatta. Tre fall av arbetssjukdomar per 1000 sysselsatta, ungefär 0,3 procent känner jag 

som något rimligare värden. Detta innebär dock inte att arbetet mot arbetssjukdomar är färdigt, som 

sagt så går det alltid att göra mer. 

Där fokus ska ligga i min mening är på det dödsfall som varje år finns i byggbranschen. 17 personer 

omkom 1994 inom byggbranschen. Till och med 2015, när den nyaste mätningen gjorts har så höga 

siffror aldrig registrerats. Dock var det nära år 2008 med 14 dödsfall. Detta höga antal instigerade en 

kraftansträngning inom byggbranschen att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatserna 

runt om i Sverige. 2015 så skedde fyra dödsfall och runt den siffran har det legat sedan 2012. Varför 

chansen att dö på jobbet fortfarande finns är ett mysterium för mig när byggbranschen i Sverige gjort 

ett sånt omfattande arbete för att få bukt med dödsfallen. Kanske det är någonting som man måste inse 

att den chansen alltid kommer att finnas, kanske på grund av att vi just är människor eller att ”otur” 

alltid kommer att ha ett finger med i spelet. 

Den största delen av arbetsolyckor är fall. Fall delas in i två kategorier, fall från höjd och fall från 

samma höjd. Dessa två tillsammans står för 23% av alla arbetsolyckor i Sverige byggbransch. 

Fallolyckor är följt av förlorad kontroll av handverktyg, redskap med 19% och sedan kroppsrörelse 

med fysisk överbelastning (16%). Det jag tror är orsaken till varför så stor andel av arbetsolyckorna är 

fall är på grund av fallolyckor ofta sker i förflyttningar i mellan arbetsmoment. Då är man mer 

avslappnad och mindre observant på sin omgivning, vilket kan leda till fall både från höjd och från 

samma höjd. 

För arbetssjukdomar är det belastningsskador som är den mest frekventa orsaken (56%). Som 

byggbranschen ser ut idag så blir den allt mer industrialiserad, vilket innebär att individer nischar in sig 

på vissa moment i byggprocessen som de blir bra på. Detta medför också ett monotonare arbetssätt och 

fler upprepningar av samma rörelse under en längre tid vilket leder till överbelastningar. 

Den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom är de fysikaliska faktorerna som finns i vår arbetsmiljö, 

till exempel buller och vibrationer (33%). Jag tror att även det är en följdeffekt av det allt mer 

monotona arbetssättet inom byggbranschen. De utför momenten oftare vilket innebär att det vistas i 

den specifika miljön i allt högre grad. Faktorer som buller är något som kanske inte påverkar i så hög 

grad under en begränsad tid men som kan bli ett problem med längre perioder av exponering. 

En observation jag gjort under studiens gång är att även om fallolyckor inte medför en arbetsskada kan 

det leda till en arbetssjukdom. Som exempel kan en individ ramla och få ett blåmärke på lårmuskeln 

som gör ont. Individen börjar då halta för att avlasta det skadade benet. Individen går då snett under en 

tid och för som följdeffekt problem med ryggen. Problemen i ryggen kvarstår efter att blåmärket har 

försvunnit. Är detta då en arbetsskada eller en arbetssjukdom? Dessa typer av skador kan vara svåra att 

definiera vad som orsakade dem, var det fallet eller var det den dåliga hållningen som var orsaken till 

den onda ryggen. Tolkningen om vad som är en arbetsskada eller en arbetssjukdom kan vara hårfin i 
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vissa fall men detta är säkerligen någonting som har hänt förut och som det finns domslut om för 

vägledning. 

Tre fallolyckor hade hänt inom det svarande, två från höjd och en från samma höjd. Momentet där en 

individ skulle paketera upp takstolar från sitt emballage nämnde ingenting om att säkerhetssele eller 

någon annan lämplig skyddsanordning använts vid arbetsmomentet, men det får antas att så inte var 

fallet när individen i fråga ramlade ner. Det andra fallolyckan där en individ skulle tömma ett sopkärl 

från en ställning ner i ett större sopkärl är det kanske mer fråga om det var den bästa lösning för 

tömningen. Vid momentet att tömma krävdes det säkert att något eller några av skyddsräckena på 

ställningen avmonterades för att kunna tomma sopkärlet. Redan där försätter sig individen för utökad 

risk. Sedan skulle individen tömma sopkärlet som är betingade med en relativt stort vikt vilket gör den 

svårhanterlig. Det låter som att här var det frågan om ett ”jag ska bara”-tänk där personen visste att det 

fanns ett bättre, säkrare arbetssätt men som tyckte att det skulle gå snabbare att göra det på dennes sätt 

(bilaga 2). Den tredje och sista fallolyckan var då från samma höjd. Individen snubblade då på 

armeringsjärn. Ur olycksförklaringen framgår det inte som det var armering som låg i en form redo för 

att användas eller om det var spill som inte hade plockats bort. Det första scenariot är svårt att göra 

något åt, byggarbeten innefattar alltid någon typ av risk. Om det skulle vara så att det var 

armeringsnätsspill som inte hade plockats bort och som individen då snubblade på är det kanske inte 

ett större problem men det är ett problem som inte ska få inträffa. En grundregel är att alla plockar 

bort efter sig och håller snyggt, mycket på grund av att minska skaderisken (bilaga 2). 

Hos Rekab idag uppfattas säkerhetskulturen som god av alla de svarande. Detta ser ut att vara en 

återkommande åsikt, med hänseende på att i de tre fallen som hade varit med om en fallolycka 

samtliga tyckte att säkerhetskulturen som god vid olyckstillfället. 

Vad detta beror på att svårt att veta. Det mest uppenbara är att Rekab har genomfört ett rigoröst 

arbetsmiljöarbete för att se till att säkerhetskulturen ska hålla god nivå 

Något oroväckande var dock det stora antalet anställda som kände av stress under arbetet, i så hög 

grad att det påverkade deras arbete (50%). Stress i arbetet är en stor bidragande faktor till olycksrisken 

på en arbetsplats. Vad denna stress uppstått ifrån är något som ytterligare undersökning får utröna. Det 

allt högre tempot på produktionen inom byggindustrin skulle kunna tänka sig vara en bidragande 

faktor samt att det flesta arbetsplatser jobbar med löneformen ackordslön. Även könssegregationen 

kan ha en bidragande faktor på stressen. Alla utom två som svarade på enkäten var män, vilket ofta 

innebär att det finns en hög maskulinitet på arbetsplatsen. Som nämnt tidigare i studien kan detta bidra 

till en ökad press att producera och att göra det utan ta hänsyn till riskerna. 

En synpunkt kom in om varför inte frågorna i enkäten var mer personliga. till exempel om 

yrkesarbetare verkligen använder skyddsutrustning som finns tillgänglig eller om man gör det som 

anses går fortast. Detta är i sig en viktig fråga om hur det anställdas inställer sig till säkerheten. 

Vill man göra ett fortsatt arbete på detta område skulle denna typ av frågor kunna komma att vara 

relevanta. Varför frågan inte tog upp i denna studie beror på att fokus har legat på varför olyckor 

uppstår i sig, inte varför unika olyckor inträffar. 

I enkäten har flera även tagit upp frågan varför personliga skyddsanordningar inte används när den 

finns. Detta är en svår fråga. Samtliga i företaget anser att säkerhetskulturen är god men ändå finns 

tillfällen när ”jag ska bara...” tänket fortfarande förekommer och säkerhetsanordningar väljs bort för 

att främja ett påstått snabbare byggande. Detta kanske är något som man anser inte innefattas när man 

tänker säkerhetskultur men som borde göras. Jag anser att detta tänk är en påföljd av de olika 

faktorerna som leder till olycksfall. Stress, ingen utbildning, företagskultur är några av faktorerna som 

enskilt eller i kombination med varandra kan komma att utmynna i ett skadligt beteende. 

Varför det var ett lågt antal svarande kan dels förklaras av den relativt korta förvarningen och dels på 

bristande kommunikation mellan de olika parterna i studien. På grund av det låga antalet svarande på 

enkäten måste viss försiktighet tas när man tolkar resultatet. Av det 55 enkäter som lämnat ut kom 

endast 27 svar in, av vilket 24 gick att använda i studien. 
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Tre av enkäterna gick ej att använda. En var på grund av motstridig information i enkäten, till exempel 

att den svarande inte hade varit med om någon fallolycka men att den hade skett från höjd. Det två 

andra hade missat att ange kön. 

Tidsramen för studien har gjort att vissa begränsningar behövs dras. Enkäten var tänkt att innehålla 

svar från Rekab i Örnsköldsvik också men på grund av tidsbrist blev de utelämnade. Hade det funnits 

tid att analysera svaren från Örnsköldsvik också kanske man kunnat se en skillnad på hur det svarade, 

vilket hade kunnat leda till en intressant diskussion. Tanken var även att intervjuer skulle göras med 

relaterade branscher till byggbranschen, detta för att se om det har samma förutsättningar och 

uppfattnings om fallolyckor som det anställda hos Rekab. 

5.1. Åtgärder mot arbetsplatsolyckor hos Rekab 

Arbetsmiljöarbete är något som aldrig blir färdig utan är ständigt under utveckling. Alla på Rekab 

ansåg at deras säkerhetskultur var god men ändå uppfattade de som att alla inte använder personlig 

säkerhetsutrustning när det krävdes. Utbildning om riskerna och konsekvenserna av att skippa 

skyddsanordningarna är det naturliga steget för att på bukt med detta problem. Hjälper inte detta kanske 

ett typ av belöningssystem ska implementeras för att främja användandet av de personliga 

skyddsanordningarna. De olycksfall som förekommit har varit för få för att kunna dra några slutsatser. 

Kanske måste även arbetskulturen kollas över generellt. I en bransch med hög maskulinitet bildas det 

ofta en viss typ av jargong som kan vara motarbetande mot ökat säkerhetstänk och kan även inverka 

till ökad stress i arbetet. 

Stressen är det mest rådande problemet hos Rekab idag vad gällande arbetsmiljö och säkerhet. Stress 

är ett svårt problem att tas med och kan ha många utlösande faktorer. Många av det yngre svarande 

kände av stressen. För dem skulle det kunna vara till hjälp att det äldre och högre uppsatta 

kommunicerade med dem om vad som förväntas av dem och ge dem några uppmuntrande ord. 

Generellt för alla skulle det kanske vara bra att skapa en större gemenskap och samhörighet, genom att 

till exempel samverkan och uppmuntran till umgänge privat. Detta kan bidra till ett öppnare 

förhållningsätt hos det anställda där det kan prata med och anförtro sig till varandra. 

5.2. Slutsatser av studien 

Studien gick i sin helhet bra. Informationen till studien fanns tillgängligt och var väl beskriven. 

Studien var givande och resulterade i en givande analys av olycksrisken hos Rekab i Umeå. Tittar man 

på resultatet av enkäten kan man dra slutsatsen att Rekabs säkerhetsarbete uppfattas om bra av alla 

anställda och ser ut som så med hänseende på olycksstatistiken. 

Fler svarande behövs för att vara säker på svaret. Om examensarbetet pågått under en längre tid hade 

studien även kunnat titta vilka åtgärder som skulle kunna göras för att förbättra arbetsmiljön. 
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