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Förebyggandet av fallrisker på 

byggarbetsplatser idag  
 

Stora entreprenörsföretag i Sveriges byggindustri lägger ner resurser på att höja kraven 

för säkerhet och trygghet på deras byggarbetsplatser. Nollvision för fallolyckor som leder 

till dödsfall och räddningsplaner för hängande person i fallskyddssele är två av flertalet 

punkter som visar hur entreprenörsföretag idag arbetar mot en tryggare och säkrare 

arbetsmiljö utöver de krav som ställds av lagstiftade föreskrifter. Trots detta upptäcktes 

slarv i platsledningens arbetsmiljöarbete. Dock visar gjorda studier att merparten av 

yrkesarbetarna känner sig trygga och upplever att de har god kunskap kring de 

skyddsanordningar som tillhandahålls på byggarbetsplatserna.   

Mellan år 2007 och 2014 omkom totalt 79 arbetstagare i samband med olyckor i 

byggverksamhet (Arbetsmiljöverket, 2015). Enligt en studie på Luleå Tekniska Högskola 

anmäldes 1966 fall av arbetsolycka med frånvaro bland bygg- och anläggningsarbetare under 

2013 och 235 av dessa fall berodde på fall från hög höjd (Samuelson, 2014). Byggindustrins 

byggnads- och anläggningsarbeten är föränderliga arbetsplatser där förutsättningarna och 

riskerna i arbetsmiljön förändras längst med hela projektet. Detta ställer höga krav på 

planeringen av projekten och att arbetsmiljön tas i beaktning under hela projekttiden. Tak- och 

fasadarbeten är två ut av många arbetsmoment som för arbetare inom bygg- och 

anläggningsprojekt medför risk för fall från höga höjder 

I examensarbetet har en studie gjorts där förebyggandet av fallriskerna från hög höjd ser ut på 

byggarbetsplatser idag. Studien baseras på en fallstudie innehållandes fyra olika bygg- och 

anläggningsprojekt där man undersöker vilka skyddsanordningar som används samt som man 

undersöker yrkesarbetarnas upplevda kunskaper om säkerhetsarbetet vid riskfyllda 

arbetsmoment. Målet med studien var att belysa eventuella skillnader som finns mellan 

lagstadgade regler och hanteringen av arbetsmiljörisker i praktiken.  

Arbetsprocess 
Studien gjordes på avdelningen Byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola och i samarbete 

med NCC Construction Sverige AB som är ett entreprenörsföretag som omsätter 20 miljarder 

kronor och har 7 000 anställda. För arbetets teoretiska avsnitt har bland annat Sveriges egna 

lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket studerats och analyserats. Avstamp har tagits i 

Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för Bygg-och 

Anläggningsbranschen. Fallstudien omfattas av enkätundersökningar, djupintervjuer och 

okulära observationer i syfte att erhålla empiri. I enkätundersökningen, som utgör den 

kvantitativa datainsamlingen, deltog NCC:s egna yrkesarbetare som arbetade på de 

arbetsplatser som studerades. Respondenterna på djupintervjuerna utgjordes av ansvariga 

platschefer på samtliga besökta arbetsplatser. Okulära observationer av arbetsplatser var icke-

deltagande och icke-experimentell och hade i syfte att bland annat se hur arbetsplatsen ser ut 

gällande de tillhandahållna skyddsanordningarna. Utöver fallstudien gjordes en 

dokumentstudie av NCC:s egna framtagna dokument som omfattar arbetsmiljöarbetet 

exempelvis arbetsmiljöplan, arbetsberedningar och skydds- och ordningsregler. 
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Slutsats och diskussion 
Vid studie av NCC internt framtagna bestämmelser gällande säkerhetsarbetet vid fall från hög 

höjd visar det sig att dessa stämmer väl överens med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. På en del 

punkter går företaget även steget längre för att erbjuda den anställda ytterligare trygghet 

exempelvis att ha en framarbetad policy om att arbetsplatsolyckor som leder till dödsfall ska ej 

förekomma på deras arbetsplatser. NCC är ett företag med mer än 500 anställda och skulle 

därför drabbas hårt ekonomiskt av Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter om något av projekten 

bröt mot säkerhetsföreskrifterna. Under djupintervjuerna uppdagades att platscheferna arbetade 

väl utefter NCC:s egna bestämmelser och därav följde Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Platscheferna utgör även BAS-U på respektive arbetsplats och har därmed det övergripande 

ansvaret för arbetsmiljön. NCC bedriver därmed ett effektivt arbete med att kommunicera ut 

information kring risker och arbetsmiljö till sin platsledning. Endast under enskilda punkter 

avvek platschefernas svar från varandras och då gällde det främst användandet av lösa stegar 

samt avsaknaden av räddningsplan för person som blir hängande i fallsele. På samtliga 

arbetsplatser saknades framtagen räddningsplan för person som blir hängande i fallsele. Detta 

bryter dock inte mot någon av Arbetsmiljöverkets föreskrifter utan endast mot NCC:s egna 

interna bestämmelser då NCC har i sina bestämmelser angivit att en räddningsplan ska framtas 

för varje projekt. Vid de okulära observationerna på varje projekt uppdagades enstaka brister i 

säkerhetsarbetet mot fall från hög höjd. Dessa berodde främst på slarv från yrkesarbetarna och 

platsledningens håll, och tros inte bero på brist i kunskap.  

Enkätstudien visar att över 90 % av NCC:s egna yrkesarbetare uppgav att de kände sig väl eller 

mycket väl medvetna om vilka risker som uppkom i deras dagliga arbete, se figur 1. 

Enkätstudien visar också att merparten av yrkesarbetarna känner sig trygga och upplever att de 

har kunskap kring de skyddsanordningar som de är vana vid att arbeta med. Här upplever 

yrkesarbetarna själva att kunskapsnivåerna är höga och att de känner till hur 

skyddsanordningarna skall användas på rätt sätt, se figur 2.  

 

Figur 1 Medvetenheten om risker i arbetet 

 

För de skyddsanordningar som används mer sällan på byggarbetsplatser, arbetskorg och 

skyddsnät, upplevs kunskapsnivåerna som lägre och stor del av yrkesarbetarna känner inte till 

hur skyddsanordningen kontrolleras eller när den skall användas. Detta är ett resultat som anses 

fullt troligt med tanke på att en del skyddsanordningar är mer sällan förekommande än andra 

på byggarbetsplatserna. Se figur 2 för yrkesarbetarnas upplevda kunskap och trygghet vid 

användning av skyddsräcke. 
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Figur 2 Upplevd kunskap och trygghet vid användning av skyddsräcke 

Cirka 40 % av de enkätsvaranden uppger att de inte har någon kunskap om hur räddningsplanen 

för person som blir hängande i fallsele på arbetsplatsen ser ut, se figur 3. Vid platsbesöket och 

djupintervju upptäcktes att flertalet av projekten inte hade en räddningsplan framtagen. Därför 

speglar denna siffra förmodligen ganska väl kunskapsnivåerna ute på byggarbetsplatsen, där 

nästan hälften av yrkesarbetarna inte känner till hur räddningsplanen ser ut för person som blir 

hängande i fallsele.  

 

Figur 3 Kunskap om räddningsplanen 

På det stora hela uppger NCC:s yrkesarbetare att de upplever att de får tillräcklig information 

kring de risker som uppstår i deras dagliga arbete. NCC anses därför ha en god verksamhet vad 

gäller att sprida information till sina anställda och se till att de känner sig trygga med den 

utrustning de använder. Observationerna från den rundtur som gicks på varje arbetsplats tyder 

på en del brister i yrkesarbetarnas kunskapsnivåer, eller att de helt enkelt har varit oaktsamma 

i sitt utförande. Avvikelserna kan även bero på att arbetsledningens kontroller varit bristande. 

Samtliga uppdagade brister har varit av sådan natur att de enkelt hade kunnat åtgärdas utan att 

kräva några större insatta resurser. Huruvida avvikelserna var temporära eller inte har ej heller 

fastställts.  


