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Sammanfattning 
 
Ansvarsreglerna för arbetsmiljön under produktionen i byggbranchen gör att 
det är svårt att utkräva ansvar vid olyckor, även när arbetsmiljön är bristfällig. 
Brister i arbetsmiljön är ett stort problem på byggarbetsplatser och 
olycksfallen är många. Samtidigt leder få fall av arbetsmiljöbrott till åtal och 
ännu färre döms för brotten. Arbetsplatsutformningen i byggbranschen är ofta 
komplicerad med flera verksamma arbetsgivare. Långa kedjor av 
entreprenörer med en beställare i toppen är vanligt, och det blir svårt att skapa 
en god arbetsmiljö när ansvarsfrågan tappas bort i de långa leden av 
entreprenörer. Studien behandlar därför fyra huvudfrågor: 
 

• Hur fördelas arbetsmiljöansvar under produktionen på de involverade 
aktörerna?  

• Vilka skyldigheter har de olika aktörerna i branschen?  
• Finns det gråzoner som försvårar ansvarsrollerna och gör arbetsmiljö 

inom byggbranschen till en fråga som är svårarbetad?  
• Hur kan man öka medvetenheten hos respektive aktör om det 

arbetsmiljöansvaret som åligger dem?  
 
Studiens syfte är att identifiera brister i de lagar och bestämmelser om det 
arbetsmiljöansvar som åligger aktörer i produktionen och att också hitta sätt 
att förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser. I studien ingår en 
litteraturstudie och en kvalitativ fallstudie på Tornstadens projekt Volvo Bil. 
Som del av litteraturstudien gjordes en statistisk undersökning av domar i 
arbetsmiljöbrott och i fallstudien ingick kvalitativa, semistrukturerade 
intervjuer med olika aktörer med arbetsmiljöansvar och ett arbetsplatsbesök på 
byggarbetsplatsen. Dessutom gjordes en dokumentstudie där rättsfall i 
arbetsmiljömål granskades.  
 
Slutsatsen av denna studie är att arbetsmiljöansvar inte är något som fördelas 
på aktörerna under produktionen utan varje aktörs ansvar finns tydligt 
beskrivet i arbetsmiljölagen och ingens ansvar förringar någon annans.  
Samtliga aktörer är medvetna om det ansvar och vilka skyldigheter som 
åligger dem. Byggherren har ett utökat ansvar för arbetsmiljön som är unikt 
för just byggnads- och anläggningsarbeten och måste vid varje skede av 
planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas. 
Byggarbetsmiljösamordnaren ansvarar för att samordna alla aktörer på 
arbetsplatsen så att de inte utgör risk för varandra, samordningsansvaret 
förringar inte arbetsgivaransvaret att vidta alla åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall som åligger alla 
verksamma arbetsgivare Dessutom måste alla på arbetsplatsen medverka i 



  

arbetsmiljöarbetet och alla är skyldiga att följa arbetsplatsens skydds- och 
ordningsregler.  
 
Det finns en gråzon i arbetsmiljöansvaret som utgörs av att flera aktörer har 
samma ansvar. Till följd av detta åtar sig inte alla aktörer det ansvar som 
åligger dem utan förlitar sig på andra. Arbetet med arbetsmiljön i 
byggbranschen blir således svår eftersom när alla har ett ansvar så visar det sig 
att ingen tar sin ansvarsroll på fullt allvar.  
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Abstract 
 
The rules of responsibility regarding the working enviroment during the 
production in the construction industy makes it hard to demand responsibility 
when accidents occur even when there are flaws in the working enviroment. 
Flaws in the working enviroment is a big problem on construction sites and 
there are alot of accidents but at the same time only a few lead to conviction. 
The way cnstruction sites are managed are often complicated with several 
employers. Long chains of entrepreneurs with one client on top is common, 
and it’s hard to create a good working enviroment för the employees in the 
long chains and the question of who is in charge gets lost. This study attends 
to four main questions:  
 

• How are the health and safety responsibilities distributed among the 
people involved during the production?  

• What are their responsibilities?  
• Are there any grey zones that make the health and safety responsibilities 

hard to work with in the industry?  
• How can awareness rise among the parties about their health and safety 

responsibilities?  
  
The purpose of the study is to identify flaws in the laws and orders of helath 
and saftey responsibilites that concern each party and come up with  
suggestions to improve it. The study inclueds a literature study and a 
qualitative case study by Tornstadens project Volvo Bil. A statistic research of 
cases in health and safety breaches was done as a part of the literature study 
and interviews with different parties and a visit to the construction site was a 
part of the case study.  
 
The conclusion is that health and safety responsibilities is not something that 
is distributed among the parties involved in the production, the responsibilities 
for each party is explained in the law of health and safety and no ones 
responsibilities can extenuate someone else’s. All parties are aware of their 
responsibilities. The client has an extended responsibility over the working 
environment that is special for this industry and has to make sure that health 
and safety is always taken in consideration. BAS-U is responsible for 
coordinating everyone making sure no one is a risk but his responsibilities 
does not extenuate the ones of the employers responsibility to prevent every 
risk of an employee of getting hurt of sick. Also everyone on site must 
contribute and participate in working towards a good working environment.  
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Förord  
 
God arbetsmiljö är viktigt, och att alla hjälps åt att ta ansvar för att uppnå 
trygga och trivsamma arbetsplatser har visat sig vara minst lika viktigt. Min 
förhoppning är med denna studie är att ge ökad kunskap om vikten av 
arbetsmiljöansvar i byggbranschen. Jag hoppas också att den väcker tankar 
och idéer hos läsaren, som också kan bidra till bättre och säkrare 
byggarbetsplatser.  
 
Jag vill tacka min handledare Radhlinah Aulin på Lunds Tekniska Högskola, 
för värdefulla synpunkter, goda råd och vägledning i denna studie. Jag vill 
också tacka alla som tagit sig tid att intervjuas och diskutera arbetsmiljöansvar 
och sin egen ansvarsroll då deras upplevelser och åsikter varit betydelsefulla 
och bidragande till både denna studie och min egen uppfattning.   
 
Helsingborg  2017-05-23  
 
Miranda Leikeryd  
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Inledning  

1.1 Bakgrund  
Ansvarsregler och ansvarsroller debateras i byggbranschen efter en 
dödsolycka då ingen kan ställas till svars för den bristfälliga arbetsmiljön som 
föranledde arbetstagarens död vid byggandet av Vattenfalls huvudkontor 
2011. Vid granskning av olyckan visade sig att det fanns god kännedom om de 
brister som senare ledde fram till olyckan men otydliga ansvarsregler gör att 
ingen kan åtalas för olyckan (Åkerlund och Lindholm , 2017). 
Ansvarsreglerna för arbetsmiljön gör att det är svårt att utkräva ansvar och 
ställa någon till svars för arbetsplatsolyckor även när det går att konstatera att 
arbetsmiljön är bristfällig (Åkerlund och Lindholm , 2017).  
 
Brister i arbetsmiljön är ett stort problem på byggarbetsplatser och 
olycksfallen är många. Den farliga arbetsmiljön var 2015 dessutom arbetsplats 
åt 308 000 människor i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2015). Under 2014 
var olycksfrekvensen i branschen uppe i 11 stycken per 1000 sysselsatta, 
nästan 50 % fler än snittet för samtliga branscher (Arbetsmiljöverket, 2015). 
År 2014 dog totalt 37 personer på sina arbetsplatser runt om i landet varav nio 
stycken av dem jobbade inom byggindustrin (Arbetsmiljöverket, 2015).  
Av de sammantagna anmälda arbetsmiljöbrotten är det bara ungefär två 
procent som leder till fällande dom (Arbetsmiljöverket, 2013).  
 
Arbetsplatsutformningen i byggbranschen är ofta komplicerad med flera 
verksamma arbetsgivare. Långa kedjor av entreprenörer med en beställare i 
toppen är vanligt, och det blir svårt att skapa en god arbetsmiljö för de 
anställda när ansvarsfrågan tappas bort. För arbetsgivarna är det svårt att följa 
en lagstiftning som inte är anpassad till arbetsplatser med flera arbetsgivare. 
De högt ställda kraven på arbetsgivare, långa entreprenörskedjor i 
kombination med riskfyllda arbetsmoment gör byggbranschen till en 
arbetsplats där arbetsmiljöansvaret inte får tillräckligt med utrymme, med 
olyckor och brott som följd.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna rapport är att identifiera brister i de lagar och bestämmelser 
som reglerar och specificierar arbetsmiljöansvaret som åligger aktörer i 
produktionen och arbeta fram förslag till hur arbetsmiljön kan förbättras.  

1.3 Målförmulering  
Målet är att granskningen av ansvarsregler och fördelningen av ansvar ska ge 
en bild av hur den teoretiska ansvarsfördelningen fungerar i praktiken. Genom 
en teoretisk redogörelse för ansvarsrollerna och en intervjustudie med 
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motsvarande roller är förhoppningen att arbeta fram förslag på hur 
ansvarsfördelningen kan förbättras i praktiken. Med ett förslag till förbättring 
är det långsiktiga målet att förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser i två 
specifika avseenden- minska antalet olyckor och antalet arbetsmiljöbrott.   

1.4 Problemformulering 
Eftersom arbetet syftar till identifiera brister i ansvarsrollerna hos aktörer som 
är involverade i produktionsskedet är det relevant att redogöra för de 
teoretiska bestämmelserna kring arbetsmiljöansvar och hur de påverkar 
varandra. För att uppfylla studiens syfte omfattar studien följande fyra 
problemformuleringar:    
 

• Hur fördelas arbetsmiljöansvar under produktionen på de involverade 
aktörerna?  

 
• Vilka skyldigheter har de olika aktörerna i branschen?  

 
• Finns det gråzoner som försvårar ansvarsrollerna och gör arbetsmiljö 

inom byggbranschen till en fråga som är svårarbetad?  
 

• Hur kan man öka medvetenheten hos respektive aktör om det 
arbetsmiljöansvaret som åligger dem?  

1.5 Avgränsningar  
Arbetet avser att behandla endast de ansvarsregler som är aktuella i 
produktionen för de aktörer med arbetsmiljöansvar. Olycks- och brottstatistik 
har valts till att i detta arbete representera bristfälligt arbetsmiljöansvar och 
annan typ av arbetsskada orsakad av brister i arbetsmiljön har därför 
avgränsats. Med byggprojekt avses i detta arbetet entreprenader av typen total- 
eller utförandeentreprenad och inte konsumententreprenad där en privatperson 
är byggherre. Frågeställningarna för arbetet är övergripande för hela 
byggbranschen men fallstudien görs på Byggnads AB Tornstaden vilket 
innebär att den empiri grundar sig på detta företag och den slutsats som 
presenteras är inte nödvändigtvis sann för hela branschen.  
  



 
 
4 

2 Metodval 

Här presenteras de tre huvudsakliga metoder som utgör studien, 
tillvägagångssättet och hur metoderna tillämpats för att bidra till diskussion 
och slutsats.    

2.1 Genomförande  
Inledningsvis formulerades de problem som studien avser att behandla. 
Problemformuleringen kompletterades med syfte och mål för att ge 
frågeställningarna i problemformuleringen en tydlig riktning. För att 
ytterligare förtydliga studiens mål och syfte formulerades avgränsningar för att 
specificera vad som ingår och inte. Med ett klart mål för arbetet blev nästa 
steg att bestämma lämpliga metoder att använda för att framgångsrikt kunna 
genomföra studien. Studien består av tre metoder- en fallstudie en 
litteraturstudie och en dokumentstudie. Teorin bakom metodvalen presenteras 
senare i kapitelet.  
 
Litteraturstudien som del av studien genomfördes både innan och parallellt 
med fallstudien. Detta beror på att det krävdes en teoretisk bakgrund vid 
datainsamlingen vid fallstudien och för att formulera frågor till intervjuer som 
del av fallstudien. Fallstudien genomfördes på Byggnads AB Tornstadens 
projekt Volvo Bil i Torslanda och har bestått av sju intervjuer och ett 
arbetsplatsbesök. I dokumentstudien som genomfördes granskades domar och 
godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål och domar i mål om viten 
grundade på arbetsmiljölagen.  
 
Den avslutande delen av denna studien är en diskussion och en slutsats. 
Diskussionen jämför empiri från fallstudien med litteraturstudiens teori. 
Slutsatsen formulerar svar på de frågeställningar som ingick i 
problemformuleringen och sammanfattar vad som framkommit av studien.       
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2.2 Kvalitativ metod  
Syftet med studien och vilken typ av data som ska samlas in avgör val av 
metod (Bell, 2000). Sätt att samla in och behandla data på skiljer sig åt och det 
finns kvalitativa och kvantitativa metoder att göra detta på (Patel och 
Davidson, 2011). Den kvalitativa metoden sägs vara deskriptiv och beskriver 
ett visst fenomen och behandlar ett mindre men mer djupgående urval av 
frågeställningar (Merriam, 1994). Metoden karakteriseras av detaljrikedom 
och nyanseringar, som skall hjälpa forskaren att få en djup förståelse för 
problemställningen (Holme & Solvang, 1997). Resultatet som fås är vanligtvis 
en analys i form av en text där de intervjuer, observationer och tolkningar som 
har gjorts sammanställs och kompletteras med egna kommentarer (Patel och 
Davidson, 2011). 

 

INTERVJUER OCH 
ARBETSPLATSBESÖK  

FALLSTUDIE 

RESULTAT 

PROBLEMFORMULERING 

METODVAL 

LITTERATURSTUDIE TEORI TILL 
FALSTUDIE 

DISKUSSION  

SLUTSATS 

Figur 1 - Grafiskt schema över studiens genomförande  

DOKUMENTSTUDIE 
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Till denna studie har kvalitativa metoder använts och resultatet redovisas i 
textform. Enligt Bell (2000) klassas vanligtvis en fallstudie som en kvalitativ 
metod men en fallstudie kan också innehålla kvantitativa metoder. Denna 
studie innehåller kvalitativa metoder i form av intervjuer och ett 
arbetsplatsbesök. Kvalitativa metoder karakteriseras av en närhet till källan 
som data samlas ifrån (Holme och Solvang, 1997), vilket har varit fallet i 
denna studie. 

2.3 Litteraturstudie 
Litteratur används till att hitta teorier och modeller som kan förklara olika 
typer av fenomen (Patel och Davidson 2011). Med hjälp av teori kan begrepp 
hittas som är aktuella vid undersökning av ett specifikt problem (Patel och 
Davidson, 2011). 
 
Litteraturstudien inleddes med en genomgång av litteratur inom metodlära och 
av de lagar, regler och föreskrifter som styr arbetsmiljöarbetet i byggsektorn 
och reglerar arbetsmiljöansvaret. Metodlära studerades för att kunna välja 
lämpliga metoder för att upfylla studiens syfte, för att utforma intervjuer och 
arbetsplatsbesök som också ingår i arbetet.  I litteraturgenomgången 
behandlades även traditionella entreprenadformer, olika typer av 
arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen. Syftet med genomgången av 
regelverk, entreprenadformer och arbetsmiljöbrott var att identifiera de 
teoretiska aspekterna som reglerar arbetsmiljöansvaret på yrkesroller.  
 
Arbetsmiljön på en byggarbetsplats och ansvar för densamma styrs till stor del 
av ett regelverk som är mycket omfattande. Därför har det varit nödvändigt att 
ha god kunskap om detta och en noggrann genomgång gjorts av såväl lagar, 
regler och föreskrifter som beskrivningar och instruktioner för hur 
arbetsmiljöarbetet skall bedrivas på en byggarbetsplats. Omfattningen har 
gjort att litteraturen kompletterats efterhand som studien pågått.   
 
2.3.1 Statistikgranskning  
Som del av litteraturstudien har en granskning gjorts av officiell statistik för 
arbetsplatsolyckor, arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen enligt 
Arbetsmiljöverkets statistikenhet, Statistiska Centralbyrån och 
Brottsförebyggande rådet. Eftersom statistiska metoder som används i en 
undersökning måste vara uppgifter så att en annan oberoende person ska 
kunna göra om undersökningen (Dahmström, 2005) så finns rapporterna 
antingen bifogade som bilagor eller refererade till. Detta är också viktigt för 
att resultatet ska kunna värderas kvalitetsmässigt eftersom det är viktigt att 
kunna redogöra för om det är möjligt att fatta de avsedda besluten 
(Dahmström, 2005).  
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Innan en undersökning planeras bör man alltid utreda vad färdig statistik kan 
ge för svar på de aktuella frågeställningarna. Antingen kan man hitta svaren 
direkt eller så får man göra nya bearbetningar och tabellsammanställningar. 
Då använder vi oss av så kallat sekundärdata (Dahmström, 2005). I denna 
studie används sekundärdata till att undersöka förhållandet mellan anmälda 
arbetsmiljöbrott och lagförda brott. Data som är sparade i olika register kan 
komma till användning vid en ny statistisk undersökning (Dahmström, 2005).  
 
Syftet med ett statistikregister är aldrig att ta fram uppgifter för enskilda 
personer utan att studera sambanden mellan olika variabler för grupper av 
personer (Dahmström, 2005). Därför har namn och företagsnamn i denna 
studie ersatts med deras yrkes- eller ansvarsroll.  

2.4 Dokumentstudie  

I en dokumentstudie tar forskaren del av befintlig data som kan finnas i tryckt, 
muntlig eller bildform, det är väsentligt att väga in källkritik och sannolikhet i 
fakta som presenteras det är viktigt att beakta alla synvinklar av studerat 
material för att kunna bilda en objektiv uppfattning (Patel & Davidson 2003). 
Tillgång till publicerat material kan i vissa fall vara mycket stor och därför 
måste data väljas med omsorg. Vid dokumentstudier är det också lämpligt att 
börja med den senast publicerade litteraturen och gå vidare mot äldre. Det är 
också lämpligt att börja med den mest allmänna informationen för att bilda sig 
en grunduppfattning och sedan söka sig mot mer specialiserad litteratur 
(Andersen 1994). 

I den här studien har först de senaste samanställningarna av domar och 
godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål samt domar i mål om viten 
grundade på arbetsmiljölagen från Arbetsmiljöverket granskats,  det vill säga 
för 2014-2012. Efter en sammanställning av arbetsmiljömål som kan kopplas 
till bygg- och anläggningsbranschen valdes mål ut slumpmässigt men också 
med avsikten att sammantaget ha granska mål där samtliga ansvarsroller har 
lagförts. Dessa mål begärdes ut i fulltext av respektive Rätt för att kunna göra 
en noggrann granskning då Arbetsmiljöverkets sammanfattning presenterade 
enbart målen i kortfattade sammanställningar.  

2.5 Fallstudie 
Fallstudier används när ett problem eller en frågeställning ska studeras i sin 
naturliga miljö, studien gör det nämligen möjligt att undersöka flera olika 
infallsvinklar (Merriam, 1994). Vid en fallstudie studeras och undersöks ett 
specifikt fall. Undersökningen kan vara av enskilda människor, människor i 
grupp eller så studeras ett företag eller en viss typ av situation (Patel och 
Davidson, 2011). Här är det en situation i form av ett specifikt byggprojekt 
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som studeras och används för datainsamling. En presentation av projektet 
följer.  

Med en fallstudie kan studien fördjupas, och på så sätt ge en förståelse för 
olika problem som finns och faktorer som påverkar dem (Bell, 2000). 
Ytterligare en fördel med fallstudier är att de ger en bild av hur verkligheten 
ser ut. Att använda fallstudien som metod kan alltså leda till en djupare 
kunskap om ett problem (Wallén, 1996). Styrkan i att använda fallstudie som 
metod ligger i möjligheten att ta ställning till och sammanställa olika typer av 
empiriskt material och sätta det i ett sammanhang. Detta innebär att den 
erhållna kunskapen sedan utvecklas utifrån egna tolkningar, kunskap, och 
erfarenheter (Merriam, 1994). 

2.5.1 Tornstaden, projekt Volvo Bil  
På uppdrag av Volvo Personvagnar uppför Tornstaden en ny 
bilserviceanläggning i Torslanda om ca 19000 kvadratmeter för dotterbolaget 
Volvo Bil. Volvo Personvagnar har också tecknat kontrakt om att hyra 
fastigheten eftersom Tornstaden själva är beställare och byggherre vid 
projektet. Entreprenadformen vid projektet är totalentreprenad där Tornstaden 
är totalentreprenör.  

Byggnationen är påbörjad och när den är färdigställd kommer den att innehålla 
kontor, verkstad och bilförsäljning med en totalyta på cirka 10 500 
kvadratmeter. Volvo Bil hyr i dag en äldre byggnad för bilförsäljning och 
kontor på samma fastighet som den nya anläggningen kommer att uppföras 
som Tornstaden köpte sommaren 2016 fastigheten för att möjliggöra 
byggnationen av den nya anläggningen. Den nya anläggningen omfattar 
bilförsäljning, serviceanläggning, kontor och ett parkeringshus. Volvo Bil 
Torslanda flyttar in i den nya, toppmoderna anläggningen i två etapper. 
Kontor, verkstad och bilförsäljning beräknas vara inflyttningsklara i december 
2017, därefter rivs den gamla byggnaden för att ge plats åt ett nytt 
parkeringshus. Byggnationen i sin helhet är färdigställd sommaren 2018.  
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2.6 Intervjumetodik  
Som del av fallstudien genomfördes kvalitativa intervjuer. Vid denna 
intervjuform ska det inte finnas så mycket kontroll och styrning från den som 
intervjuar och därför används inte allmänna frågeformulär. Under en kvalitativ 
intervju är målet att den som intervjuas ska ha möjlighet dela med sig av 
personliga erfarenheter och uppfattningar. Däremot finns det en intention för 
vad intervjun avser att behandla (Holme och Solvang, 1997).  
 
I denna studie användes kvalitativa intervjuer som en metod för att samla in 
data hos fallföretaget. Inför samtliga intervjuer förbereddes frågor till 
intervjupersonerna. Inför uppbyggnaden av en intervju finns två viktiga 
parametrar- standardisering och strukturering. Med standardisering menas hur 
den som intervjuar har formulerat frågorna och i vilken ordning de ställs. Vid 
helt standardiserade intervjuer ställs likadana frågor i samma ordning vid varje 
intervjutillfälle (Patel och Davidson, 2011). Telefonintervjuer används vid 
enstaka tillfällen som datainsamlingsmetod  och metoden kan uppvisa 
varierande grad av strukturering, men är vanligen strukturerad (Trost, 2005).  
Telefonintervjuer används som kompliment till besöksintervjuerna eftersom 
det är en snabb metod att genomför intervjuer och liksom vid besöksintervjuer 
har intervjuaren möjlighet att medverka till att svaren blir av hög kvalité 
(Dahmström, 2005)  I denna studie varierade frågeunderlaget beroende på 
ansvarsroll och skyldigheter. De intervjuade personerna i denna studien gavs 

BESTÄLLARE  

TOTALENTREPRENAD  

ARBETSLEDARE ARBETSLEDARE 

UNDERENTREPRENÖR 
UTSÄTTNING OCH MÄTNING  

 UNDERENTREPRENÖR 
FASAD OCH MONTAGE 

UNDERENTREPRENÖR 
TAK OCH TAKLÄGGNING 

PLATSCHEF/BAS-U 

Figur 2 - Grafiskt schema över aktörer i projektet vid fallstudien  
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stor möjlighet att svara fritt, eftersom endast ställdes öppna frågor och 
intervjun var semistrukturerad.  
 
Vid intervjutillfällena har med den intervjuades tillstånd inspelningar gjorts 
för att lättare kunna bearbeta materialet i efterhand och på så sätt inte gå miste 
om information, vilket lätt sker när anteckningar ska ske parallellt med en 
intervju. Men vid telefonintervjuer har samtalen inte spelats in utan noga 
anteckningar har förts och svaren har behandlats omgående för att inte förlora 
viktig information.  
2.6.1 Val av intervjupersoner  
Till den kvalitativa intervjustudien hölls intervjuer med aktörer med 
arbetsmiljöansvar som ingår i det projekt som studerats i fallstudien. 
Intervjuerna genomfördes med följande personer i följande ordning:  
 
Byggherre:    12/04/16 
Platschef/BAS-U:   11/04/17 
Arbetsledare 1:    11/04/17 
Arbetsledare 2:    11/04/17  
Arbetsgivare 1(Mätteknik):   11/05/17  
Arbetsgivare 2(Fasad och montering):  13/05/17  
Arbetsgivare 3(Tak och takläggning):  19/05/17  
 

2.6.2 Arbetsplatsbesök  
I anslutning till ett intervjutillfälle med platschefen och arbetsledarna 
genomfördes också ett arbetsplatsbesök på projektet för fallstudien. Avsikten 
med arbetsplatsbesöket var att få en uppfattning av omfattningen av bristerna i 
arbetsmiljön och bilda en egen uppfattning. Eftersom brister i arbetsmiljön 
många gånger är ett känsligt ämne gjorde arbetsplatsbesöket det möjligt att 
registrera beteenden i stunden vilket är en bra teknik att använda sig av när 
deltagarna inte vill diskutera det område som är intressant för studien 
(Merriam, 1994).  
Arbetsplatsbesöket genomfördes den 11/04/17 

2.7 Reabilitet och validitet   
Intervjuer har gjorts med personer i olika ansvarsroller. Trots detta är svaren 
från intervjun tydligt samstämmiga. Att flera personer oberoende av varandra 
gett samma bedömning av arbetsmiljön, deras ansvar och andra faktorer som 
påverkar den gör att reliabiliteten stärks (Graziano & Raulin 1989).  
Respondenterna har vid intervjuerna fått ge sina egna svar på de frågor som 
behandlats och vid liknande studier hade resultatet med viss sannolikhet blivit 
likartat vilket också bidrar till att öka studiens reliabilitet (Merriam, 1994). 
Eftersom studien bygger på både en fallstudie, litteraturstudie och en 
dokumentstudie har det varit att kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta, jämföra 
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och tolka de olika metodernas resultat mot varandra. Det har varit möjligt att 
behandla observationer från arbetsplatsbesöken under intervjuerna vilket gjort 
att observationer från arbetsplatsbesöken kunnat kontrolleras med de 
intervjuades uppfattning om verkligheten för att undersöka om de 
överensstämmer, vilket ökar studiens validitet (Kvale, 1996).  
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3 Arbetsmiljö i byggbranschen  

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Det är en rättighet som gäller alla, oavsett 
om arbetsplatsen är stor eller liten och i alla typer av verksamhet. Hur en god 
arbetsmiljö ska uppnås är däremot inte lika självklart, inte heller vad som 
faktiskt är en god arbetsmiljö finns tydligt definierat, men hur en arbetsmiljö 
upplevs styrs av allt som kan tänkas påverkar arbetsplatsen. Förhållandena på 
en arbetsplats förändras ständigt och dessa förändringar har en direkt inverkan 
på arbetsmiljön. Att bygga upp en god arbetsmiljö och behålla den kräver att 
arbetsmiljöfrågorna ständigt är aktuella och ett kontinuerligt arbete (Prevent, 
2016).  
 
Arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process och tar flera aspekter av 
arbetsplatsen i hänsyn- fysiska, psykiska och sociala. En god arbetsmiljö 
möter inte bara lagens krav utan är också stimulerande, trivsam och ingen 
riskerar att bli sjuk eller skada sig. Det mest väsentliga med arbetsmiljöarbete 
är att skapa friska arbetsplatser där ingen kommer till skada (Prevent, 2016)  

3.1 Risker och brister  
Bygg- och anläggningsarbeten karaktäriseras av avgränsningar i tid och rum 
som präglar arbetsplatserna. Dessutom är organisationerna såväl som 
arbetsplatserna är tillfälliga vilket i kombination med den många riskfyllda 
och farliga arbetsmoment skapar en speciell problematik (Halldin och Levin, 
2016).  
 
3.1.1 Tillbud  
Ett tillbud är en oönskad händelse som med ett annat förlopp eller i annat fall 
hade kunnat leda till olycka eller olycksfall och är betydligt vanligare än rena 
olyckor (Prevent, 2016). 
 
Tillbud kan indikera vart det kan finnas risker i arbetsmiljön och det blir 
således viktigt för arbetsgivaren att uppmärksamma rutinerna kring 
tillbudsrapportering och regelbundet undersöka arbetsförhållandena. Det 
systematiskt arbetsmiljöarbete i en verksamhet och omfattande 
tillbudsrapportering kan på så sätt förebygga ohälsa och olycksfall 
(Arbetsmiljöverket, 2015b).  
 
Det är viktigt att arbetstagare vet till vem de ska rapportera tillbuden och att 
det finns ett samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna, något som 
underlättas av tydliga rutiner. Samarbete och rutiner gör att det blir lättare att 
vidta åtgärder  och på så sätt förebygga olyckor (Arbetsmiljöverket, 2015b).  
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3.1.2 Arbetsplatsolyckor  
Arbetsskador är ett samlingsbegrepp som delas in i olycksfall i arbetet, 
färdolycksfall, arbetssjukdommar och smitta där arbetsplatsolyckor är den 
vanligaste arbetsskadan (Prevent, 2016). 
 
Byggbranschen är hårt drabbad av arbetsplatsolyckor som leder till 
sjukfrånvaro och ligger långt över genomsnittet för andra branscher.  
År 2014 anmäldes drygt 11 stycken fall av arbetsplatsolyckor per 1 000 
sysselsatta inom byggbranschen, en nästan en femtioprocentig ökning jämfört 
med genomsnittet på 7 fall för samtliga branscher. Flest arbetsplatsolyckor 
med dödlig utgång är det också vanligast förekommande i  byggbranschen och 
under de senaste 5 åren 2015 har i snitt 9 personer omkommit i 
arbetsrelaterade olyckor inom branschen (Arbetsmiljöverket, 2015a).  
 
En stor del av de olyckor och skador som inträffar på byggarbetsplatser 
inträffar trots att riskerna är kända. En anledning till detta är människors 
förhållnigssätt där det finns en tro att olyckor enbart händer ett fåtal personer 
och framförallt inte oss själva. Den attityd som finns mot hjälpmedel i arbetet 
bidrar också till olyckor eftersom föreställningen är att hjälpmedel tar tid att 
hämta och tid att lära sig använda och används därför inte i den utsträckning 
som krävs för att undvika olyckor (Sundström, 2007).  
 
Regeringen annonserade nyligen en nollvision mot dödsolyckor på 
arbetsplatser. Förebyggande åtgärder, forskning och användning av ny 
kunskap har resulterat i att antalet arbetsrelaterade dödsolyckor minskat 
kraftigt de senaste 30 åren. I byggbranschen finner man den tydligast positiva 
utvecklingen och detta visar att systematiskt arbete mot dödsolyckor ger 
resultat (Regeringen, 2016). 

3.2 Förebyggande åtgärder  
Byggbranschen har gemensamt prioriterat ett fokus på ökad säkerhet under 
flera år. Gemensamma säkerhetsregler, attitydförändringar och säkrare 
arbetsmoment har spelat en viktig roll för att få ner antalet olyckor. Generellt 
sett beror olyckor i byggbranschen ofta på brister i förhållningssätt snarare än 
behov av ökade regler. Därför bedrivs ett intensivt arbete med just 
attitydförändringar och rutiner (Månsson, 2015). De speciella 
arbetsförhållandena gör också att speciella verktyg och åtgäder används för att 
förebygga olyckorna.  
 
3.2.1 Arbetsmiljöplan, AMP 
En arbetsmiljöplan utformas efter Arbetsmiljöverkets föreskriver och utgör en 
grund för hur arbetsmiljöarbetet på arbetsstället ska bedrivas (Hansson m.fl, 
2015).   
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Inför byggstart ska en arbetsmiljöplan tas fram som del av planeringsarbetet i 
ett byggprojekt. Arbetsmiljöplanen går ut på att identifiera och analysera de 
arbetsmoment som byggskedet kräver och hur dem ska utföras. Genom att gå 
igenom arbetsmomenten upptäcks ofta svårigheter och problem som kommer 
uppstå under projektets gång. Risker förenat med arbetsmomenten som kan 
orska tillbud eller olyckor kan då undanröjas. Arbetsmiljöplanen är också ett 
hjälpmedel för de entreprenörer som ska bedriva arbete på arbetsplasen, 
eftersom de ska förhålla sig till varandra när de ska planera sin del av 
verksamheten. Samtliga aktörer ska tillsammans med 
byggarbetsmiljösamordnaren uppdatera arbetsmiljöplanen med sin del av 
arbetet för att de ska kunna samverka med varandra. 
Byggarbetsmiljösamordnaren är sen den som under utförandet ansvarar för att 
arbetsmiljöplanen finns tillgänglig och uppdateras allt efter att arbetet 
fortskrider och nya risker blir aktuella och gamla blir irrelevanta (Hansson 
m.fl, 2015).   
 
3.2.2 Riskanalys 
En riskanalys omfattar risker ur kvalitets- miljö,- och arbetsmiljösynpunkt 
(Persson, 2012).  
 
Riskanalyser är ofta grunden till vad som utgör arbetsmiljöplanen och bör 
därför genomföras i ett tidigt skede av byggprocessen. Vid en riskanalys ska 
först och främst möjliga risker förenat med det aktuella arbetsmoment 
identifieras men sätt att åtgärda dem och direkta åtgärder vid händelse att en 
risk inträffar ingår också i en riskanalys (Persson, 2012). Grundtanken och 
målet med riskanalyser är att problem som inte får komma upp till ytan och 
ventileras får inte heller en chans att lösas i förväg (Persson, 2012).  
 
3.2.3 Arbetsberedning 
Arbetsberedning förbereder utförandet av ett specifikt arbetsmoment i detalj 
och god arbetsberedning har många fördelar. Kvalitets- och miljökrav kan 
bland annat säkras och den lämpligaste metoden för arbetet kan hittas. 
Samtliga aktiviteter på en byggarbetsplats gynnas av att ha en arbetsberedning 
men det finns särskilda arbetsmoment som bör ha en arbetsberedning, de 
moment som bör ha arbetsberedning presenteras nedan, (Persson, 2012).  
   

• Kritiska	arbetsmoment	
• Arbetsmoment	som	bör	kvalitetssäkras	
• Arbetsmoment	som	kan	ha	stor	inkörning	
• Moment	av	stor	volym	eller	som	tar	lång	tid	
• Arbetsmoment	som	använder	sig	av	nya	metoder	eller	material		
• Arbetsmoment	som	är	riskabla		
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Vid en arbetsberedning förbereder den grupp som ska utföra arbetet sig genom 
att gå igenom all fakta för arbetet- ritningar, beskrivningar, kvalitetsplan, 
arbetsmiljöplan och riskanalyser. Det viktigt att de som ska utföra eller 
medverka vid genomförandet, till exemple yrkesarbetare, arbetsledare och 
entprerenadingenjören, samlas för att förstå förutsättningarna för 
arbetsmomentet för att kunna samordna arbetet. De ska dessutom identifiera 
riskerna, förbereda genomförandet av arbetet genom att gå igenom 
delmoment, material och hjälpmedel och slutligen gå igenom kontrollpunkter 
för den färdiga produkten (Persson, 2012). 
 
3.2.4 Startmöte  
Möten mellan aktörer i projektet är ett verktyg som används för att sprida och 
dela information. Vid ett startmöte samlas de aktörer som ska medverka i 
produktionen före byggstart. Mötet behandlar bland annat 
produktionsmetoder, kritiska händelser, arbetsorganisationen och 
arbetsmiljön. Mötet resulterar i ett antal åtgärdspunkter och en handlingsplan 
som redogör för hur bygget ska drivas. Ett startmöte ska också hålas inför att 
nya entreprenörer ska påbörja sin del av arbetet för att ta del av information 
från det inledande mötet vilket gör att arbetet blir effektivt och arbetsplatsen 
trivsam (Persson, 2012).   
 
3.2.5 Skyddsrond  
Skyddsronder i byggbranschen genomförs som en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet eftersom det är viktigt att gå igenom den ständigt och 
snabbt förändrande, riskfyllda arbetsmiljön. När en byggarbetsplats är som 
mest aktiv kan det vara aktuellt att gå skyddsrond varje vecka för att 
uppmärksamma brister och risker, och i lugnare perioder behöver 
skyddsronder kanske inte genomföras med mer är två-tre veckors mellanrum. 
Skyddsronden som verkyg för en bättre arbetsmiljö får bäst effekt när 
checklister som anpassats efter arbetsplatses förutsättningar används. I 
protokollet är det lämpligt att både ta upp tidsbestämda, avhjälpande såväl 
som förebyggande åtgärder (Arbetsmiljöverket, 2015c).   
 
3.2.6 Arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan 
En arbetsplatsdispositionsplan visar utformningen av arbetsplatsen. Med hjälp 
av en välarbetad och genomtänkt APD-plan kan arbetsplatsens utformning 
planeras för att uppnå en tryggare arbetsmiljö (Persson, 2012). 
 
En arbetsplats definieras av arbetsområdet som anges i kontraktshandlingarna 
för entreprenaden och är det område som under entreprenadtiden står till 
entreprenadens disposition för entreprenadens utförande. Arbetsområden kan 
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med fördel planeras med hjälp av en APD-plan där till exempel placeringen av 
personallokaler, materialupplägg, förråd, leveranser och kranar kan ha en 
betydelse för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Med en bra APD-plan skapas en 
trivsam arbetsplats och arbetsplatsen kan etableras med hänsyn till exempelvis 
buller, avgaser, transportsträckor, möjligheten till snabb sjukvård och 
materialbehov. En APD-plan ska upprättas för varje byggarbetsplats och det är 
vanligt att den revideras under olika skeden av byggtiden (Persson, 2012).  
 
3.2.7 Arbetsmiljöinspektionen  
Arbetsmiljöinspektionen är en del av Arbetsmiljöverket vars främsta uppgift 
är att kontrollera och direkt övervaka efterlevnaden av arbetsmiljöregler ute på 
arbetsplatser. De är befogade att besöka arbetsplatser och kan utfärda 
föreläggande eller förbud gentemot arbetsgivare för att förmå dem att följa 
regler eller vidta åtgärder för att på så sätt undvika arbetsmiljörisker (Iseskog, 
2015). 
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4  Lagar och regler  

I bygg- och anläggningsbranschen är arbetsmiljön på många sätt unik och till 
en föjd av detta är arbetsmiljöarbetet och ansvaret för arbetsmiljön också det. 
Branschen omfattas av en egen föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 
1999:03 och den gäller alltid vid bygg- och anläggningsarbeten (Sveriges 
Byggindustrier, 2015).  
 
Organisationen som skapas för ett enskilt bygge är unik för det specifika 
byggprojektet och organisationen upphör när projektet är färdigt. Dessa 
branschspecifika förutsättningarna skapar tillfälliga arbetsplatser, involverar 
flera arbetsgivare och en arbetsmiljö som är i ständig förändring (Prevent). På 
grund av de förutsättningarna är arbetsmiljöarbetet och ansvarsroller såväl 
som förebyggande åtgärder viktiga att ta hänsyn till eftersom arbetet dessutom 
är förenat med många risker. När flera arbetsgivare driver verksamhet på en 
gemensam arbetsplats  måste de samarbeta för att arbetsförhållandena ska vara 
säkra (Prevent, u.å).    

4.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen är en paraplylag vars ändamål är att förebygga olycksfall 
och ohälsa i arbete samt att uppnå en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen, 1 kap 
1 §).  Dessa regler berstår av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna 
råd. De lagar, förordningar och föreskrifter som finns är tvingade regler som 
ska följas medan allmänna råd anger bara förslag på hur en tvingande regel 
skall uppfyllas (Sveriges Byggindustrier, 2016).  Lagstiftningen som reglerar 
arbetsmiljön riktar sig i huvudsak till arbetsgivaren, men det finns fler med 
arbetsmiljöansvar, inte allra minst i byggbranschen (Prevent, 2016). 
 

 

4.2 Arbetsmiljöförordningen  
Arbetsmiljöförordningen kopplas till arbetsmiljölagen och att det finns en 
särskild förordning för arbetsmiljö beror på att en särskild värkställighetslag 
kopplas till en större lagstiftning och är också en lag och måste följas. Den 
innehåller regler om Arbetsmiljöverkets befogenheter, den lokala 
skyddsverksamheten och regler som direkt berör arbetsgivaren. Dessutom 

Figur 3 – Lagar och regler i arbetsmiljön   
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innehåller den viktiga regler om skyddsombud och skyddskommitté (Iseskog, 
2015).  

4.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter  
Arbetsmiljöverket har med stöd av arbetsmiljölagen i uppgift att utfärda 
föreskrifter för arbetsmiljön som är detaljerade bestämelser som rör olika delar 
av arbetsmiljön. Föreskrifterna kan delas upp i fyra kategorier: direkt 
straffsanktionerade- , sanktionsbelagda- , bindande föreskrifter och 
rekomendationer. Direkt straffsanktionerade markerar att om en arbetsgivare 
bryter mot en direkt straffsanktionerad regel kan denne också straffas även om 
händelsen inte får olycka eller ohälsa som konsekvens (Iseskog, 2015).   
 
I Arbetsmiljöförordningen finns det angivet att Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
skall finnas tillgängliga på det arbetsstället där ett arbete som berörs i en 
föreskrift utförs. Såväl arbetsgivare som arbetstagare ska kunna få tillgång till 
de bestämmelser som finns för visst arbete eller arbetsmoment (Iseskog, 
2015). 
 
Nedanstående register presenterar Arbetsmiljöverkets föreskrifter som kan 
vara aktuella för bygg- och anläggningsarbete och anger också vilka som har 
en fastställd sanktionsavgift(Sveriges Byggindustrier, 2016).  
 
Organisation		 Föreskrift	 Fastställd	

sanktionsavgift	
Anpassning	rehabilitering	 1994:1	 	
Arbetsplatsens	utformning	 2009:2	 	
Ensamarbete	 1982:3	 	
Första	hjälpen	och	krisstöd	 1997:7	 	
Gravida	ammande	 2007:5	 X	
Jourtid,	övertid,	mertid	 1982:17	 	
Medicinska	kontroller		 2005:6	 X	
Systematiskt	miljöarbete		 2001:1	 	
Minderåriga		 2012:3	 	
Våld	och	Hot	 1993:2	 	
Organisatorisk	och	social	arbetsmiljö		 2015:4	 	
 
Maskiner-	redskap	 Föreskrift	 Fastställd	

sanktionsavgift	
Användning	av	arbetsutrustning	 2006:4	 	
Besiktning	av	lyftanordningar		 2003:6	 	
Bultpistoler	 1984:2	 X	
Lyftanordningar-lyftredskap		 2006:6	 	
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Maskiner	 2008:3	 X	
Motorkedjesågar	 2012:1	 X	
Personlyft	med	kran	eller	truck		 2005:6	 X	
Spikpistoler	 1984:3	 	
Stegar	och	arbetsbockar	 2004:3	 X	
Ställningar		 2013:4	 X	
Traktorer	 2004:6	 	
Truckar		 2006:5	 	
Tryckbärande	anordningar		 1994:4	 X	
Trycksatta	anordningar		 2002:1	 	
 
Farliga	ämnen	 Föreskrift	 Fastställd	

sanktionsavgift	
Asbest	 2006:1	 X	
Hygieniska	gränsvärden	 2015:7	 	
Kemiska	arbetsmiljörisker	 2014:43	 X	
Kvarts-	stendamm	i	arbetsmiljön	 2015:2	 X	
Syntetiska	oorganiska	fibrer	 2008:3	 X	
 
Övriga	risker,	skydd	 Föreskrift	 Fastställd	

sanktionsavgift		
Belastningsergonomi	 2012:2	 	
Buller	 2005:16	 	
Fall	 1981:14	 	
Personlig	skyddsutrustning	 2001:3	 	
Ras	 1981:15	 	
Skyltar	och	signaler	 2008:13	 	
Vibrationer	 2005:15	 	
 
Arbete		 Föreskrift	 Fastställd	

sanktionsavgift	
Arbete	vid	bildkärm	 1998:5	 	
Berg	och	gruvarbete	 2010:1	 X	
Byggnads-	och	anläggningsarbete	 1984:2	 X	
Dykeriarbete	 2010:16	 X	
Högtryckssprutning	 1994:54	 	
Mast	och	stolparbete	 2000:6	 	
Smältsvetsning	och	termisk	skärning	 1992:9	 	
Sprängarbete	 2007:1	 	
Tryckprovning,	över-	och	undertryck		 2006.8	 X	
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4.4 Aktörers ansvar 
Tydliga direktiv med lagar, förordningar och föreskrifter säkerhetsställer inte 
att arbetsmiljölagens ändamål att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet 
samt att uppnå en god arbetsmiljö uppnås. På en byggarbetsplats arbetar det 
nästan alltid flera olika företag sida vid sida och när flera olika verksamheter 
bedrivs på samma arbetsplats måste arbetet samordnas för att ingen ska utgöra 
en risk för någon annan. För att kunna samordna arbetet finns särskilda regler 
för byggarbetsplatser där fler än bara arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar 
(Arbetsmiljöverket, 2016a).  
 
4.4.1 Arbetsgivaren  
Utgångspunkten i lagstiftningen är att arbetsgivaren har skyldighet att upprätta 
en så säker arbetsmiljö som möjligt. Arbetsgivarens ansvar grundas i de 
skyldigheter arbetsgivaren har, skyldigheter som formuleras i 
Arbetsmiljölagen 3 kap. 2 §. Lagen uttrycker grundprincipen för 
arbetsgivarens skyldigheter:  
 
”Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa eller olycksfall” 
  
Utgångspunkten för arbetsgivarens arbete blir således att det som kan leda till 
ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas för att undanröja de förenade 
riskerna. En sammanfattning av Arbetsmiljölagens 3 kap. 2 § beskriver 
arbetsgivarens ansvar. 
 

• Beakta	den	särskilda	risk	för	ohälsa	och	olycksfall	som	kan	följa	av	att	
arbetstagaren	utför	arbete	ensam		

• Lokaler,	samt	maskiner,	redskap,	skyddsutrustning	och	andra	tekniska	
anordningar	underhålls	väl.		

• Systematiskt	planera,	leda	och	kontrollera	verksamheten	på	ett	sätt	som	leder	
till	att	arbetsmiljön	uppfyller	föreskrivna	krav	på	en	god	arbetsmiljö.		

• Utreda	arbetsskador,	fortlöpande	undersöka	riskerna	i	verksamheten	och	vidta	
de	åtgärder	som	föranleds	av	detta.	Åtgärder	som	inte	kan	vidtas	omedelbart	
ska	tidsplaneras.		

• I	den	utsträckning	verksamheten	kräver	dokumentera	arbetsmiljön	och	
arbetet	med	denna.	Handlingsplaner	ska	då	upprättas.		

 
Arbetsmiljölagen 3 kap. 3 § forsätter beskrivningen av arbetsgivarens 
uppgifter och ansvar.  
 

• Se	till	att	arbetstagaren	får	god	kännedom	om	de	förhållanden,	under	vilka	
arbetet	bedrivs,	och	att	arbetstagaren	upplyses	om	de	risker	som	kan	vara	
förbundna	med	arbetet.	
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• Förvissa	sig	om	att	arbetstagaren	har	den	utbildning	som	behövs	och	vet	vad	
han	har	att	iaktta	för	att	undgå	riskerna	i	arbetet.		

• Se	till	att	endast	arbetstagare	som	fått	tillräckliga	instruktioner	får	tillträde	till	
områden	där	det	finns	en	påtaglig	risk	för	ohälsa	eller	olycksfall.	

• Genom	att	anpassa	arbetsförhållandena	eller	vidta	annan	lämplig	åtgärd	ta	
hänsyn	till	arbetstagarens	särskilda	förutsättningar	för	arbetet.	Vid	arbetets	
planläggning	och	anordnande	skall	beaktas	att	människors	förutsättningar	att	
utföra	arbetsuppgifter	är	olika.			

• Utan	dröjsmål	underrätta	den	myndighet	som	regeringen	bestämmer	om	
dödsfall	eller	svårare	personskada	som	inträffat	i	samband	med	arbetets	
utförande.	

• Utan	dröjsmål	upprätta	samma	myndighet	om	skador	i	samband	med	arbetet	
som	drabbat	flera	arbetstagare	samtidigt	och	om	tillbud	som	inneburit	allvarlig	
fara	för	liv	och	hälsa.		

 
Arbetsgivaren kan både vara en fysisk person eller en juridisk person. Är 
arbetsgivaren en juridisk person är alla i verksamheten arbetstagare, inklusive 
personer i chefsposition så som verkställande direktör, produktionschef och 
arbetsledare. Som arbetsgivare finns även ett arbetsmiljöansvar över den 
personal som hyrs ut och arbetar hos annan arbetsgivare  
Arbetsgivaren är skyldig att ingripa om en arbetstagare inte följer de 
skyddsföreskrifter som finns eller om de inte använder föreskriven 
skyddsutrustning. Skulle en olycka inträffa kan arbetsgivaren i annat fall anses 
oaktsam i brottbalkens mening (Prevent, 2016). 
 
I Arbetsmiljöföreskrifterna för bygg- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) 
listas de skyldigheter den person som driver verksamhet på en byggarbetsplats 
har,(17-18 §). I praktiken är detta arbetsgivaren för samtliga entreprenörer. De 
ska först och främst förvisa sig om är att beställaren utsett en 
byggarbetsmiljösamordnare på arbetsplatsen. Därefter är de skyldiga att 
uppdatera denne om de risker som deras verksamhet kan utgöra för både egen 
eller annan person genom att lämna en riskanalys. Där framgår också att alla 
verksamma på byggarbetsplatsen ska följa byggarbetssamordnarens ordnings- 
och skyddsregler och delta i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete och medverka till 
att god ordning råder på arbetsplatsen.  
 
4.4.2 Byggherre  
Byggherren har ett utökat ansvar för arbetsmiljön som är unikt för just 
byggnads- och anläggningsarbeten. Det utökade ansvaret finns inte på 
motsvarande sätt för några andra beställare i andra branscher 
(Arbetsmiljöverket, 2016a).  

Vem som är byggherre eller vad definitionen av en byggherre är finns varken 
beskrivet av Arbetsmiljöverket eller i arbetsmiljölagen. I plan- och bygglagen 
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däremot definieras byggherren som den som ” för egen räkning utför eller 
låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings-, eller markarbeten.” 
Byggherren är alltså någon som får något gjort på sin bekostnad och blir 
således den som håller i de ekonomiska ramarna för projektet. Arbetsmiljön 
påverkas av alla de ekonomiska beslut som tas för såväl de som ska utföra 
arbetet och de som senare ska ta byggnaden eller anläggningen i bruk (Halldin 
och Levin, 2016). 

Byggherrens arbetsmiljöansvar beskrivs i Arbetsmiljölagen 3 kap 6 §.  
 
”Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje 
skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter 
beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet”  
 
Allt byggarbetsmiljöansvar utgår från arbetsmiljölagens 3 kap 6 § och 3 kap 
7c §. Enligt samma paragraf ur arbetsmiljölagen är det byggherren som utser 
lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Halldin och 
Levin, 2016).  
 
En byggherres första skyldighet är att ta ställning till om det behövs göras en 
förhandsanmälan av den kommande byggplatsen till Arbetsmiljöverket. Denna 
skyldighet regleras i 7 § AFS 1999:3. Byggherren ska lämna en 
förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan byggarbeten påbörjas. 
Förhandsanmälan gäller byggarbetsplatser där: 
 

• Arbetet	beräknas	pågå	under	längre	tid	än	30	arbetsdagar	och	mer	än	20	
personer	vid	något	tillfälle	sysselsätts	samtidigt,	eller	

• Där	det	totala	antalet	arbetade	mansdagar	beräknas	överstiga	500			
(Halldin	och	Levin,	2016)	
 

I AFS 1999:3 8 § ställs ännu en skyldighet på byggherren, nämligen att denne 
ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas innan arbeten med 
byggarbetsmiljöansvar startas. Byggherren ska enligt AFS 1999:3 9 § se till att 
dokumentation upprättas där objektets konstruktion och utforming beskrivs, 
samt de byggprodukter som använts i den omfattning som är av betydelse för 
hälsa och säkerhet vid arbete med drift, underhåll, repreation, ändring och 
rivning av objectet med mera, allt enligt AFS 1999:3 12b §. Byggherren ska 
också se till att dokumentationen förvaras så länge objektet består (Halldin och 
Levin, 2016). 
 
Till sin hjälp kan byggherren utse en BAS-P och en BAS-U för att samordna 
det gemensamma arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen 
(Arbetsmiljöverket, 2016a). I Arbetsmiljölagen 3 kap 6 § står det att det är 
byggherren som ansvarar för att utse lämplig BAS-P och BAS-U, byggherren 
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kan utse sig själv eller välja att utse någon annan. Byggherren kan tvingas 
argera om BAS-funktionen inte sköter sina uppgifter, byggherren har 
nämligen alltid ett så kallat ” back-up”-ansvar för att se till att alla utför sina 
arbetsmiljöuppgifter (Halldin och Levin, 2016).  
Vill inte byggherren ha kvar ansvaret finns det en möjlighet för dem att istället 
utse en uppdragstagare som då ersätter byggherren i denna roll 
(Arbetsmiljöverket 2016a).  

4.4.3 Uppdragstagare 
Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 6 § är det byggherren ensam som i 
utgångspunkten har allt byggarbetsmiljöansvar. Ansvaret kan överlåtas och 
den anlitade kallas i lagens mening då för uppdragstagare. Byggherren kan 
fritt välja uppdragstagare i sitt ställe och genom en skriftlig 
överlåtelseformulering överlåta ansvaret (Halldin och Levin, 2016).  
 
Uppdragstagaren blir en ersättare för den byggherre som inte vill ha kvar sitt 
ansvar utifrån arbetsmiljölagen. Uppdragstagaren utför enligt ett skriftligt 
avtal, hela eller delar av de arbetsmiljöuppgifter som från början åligger bygg-
herren. För att utse en uppdragstagare måste byggherren ge de förutsättningar 
som uppgiften kräver i form av självständighet, befogenheter och resurser. När 
en uppdragstagare övertar ansvaret avtalar också byggherre bort sina 
beslutsbefogenheter gällande arbetsmiljön och allt som gällde byggherren 
gäller istället uppdragstagaren (Arbetsmiljöverket, 2016a). 

Det är inte alltid som en uppdragstagare kan utses eftersom möjligheten för en 
eventuell uppdragstagare att arbeta självständigt beror på vilken 
entreprenadform som projektet är upphandlat på. Utifrån arbetsmiljölagen kan 
aldrig en uppdragstagare utses i en delad entreprenad eller i en entreprenad där 
uppdragstagaren inte får möjlighet att självständigt kunna påverka 
arbetsmiljöns förutsättningar. I de flesta total- och generalentreprenader kan 
en uppdragstagare utses (Arbetsmiljöverket, 2016a). 

Delad entreprenad kännetecknas av att flera entreprenörer har avtal med 
byggherren men inte gentemot varandra och genom direkta avtal med 
entreprenörerna har byggherren direkt inflytande.Varje entreprenör har alltså 
ett eget avtal med byggherren och svarar således bara för sin del av 
entreprenaden. Då tar byggherren på sig ett betydande ansvar för att samordna 
och leda verksamheten på byggarbetsplatsen (Liman, 2007).  
 
I en generalentreprenad har beställaren bara avtal med en entreprenör- 
generalentreprenören. Denna entreprenör handlar sedan upp de 
underentreprenörer som behövs. Generalentreprenaden är en 
upphandlingsform där byggherren befrias från vissa samordningsproblem och 
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splittringen i ansvar som ofta förekommer vid delad entreprenad (Liman, 
2007). I en generalentreprenad har dessutom generalentreprenören egen 
personal på plats och det finns därför ofta rutiner för samordning (Szekér, 
2013). 
 
I en totalentreprenad åtar sig entreprenören ansvar för både konstruktion och 
utförande. Byggherren kan då överlåta både 
byggarbetsmiljösamordningsansvaret både under projekteringsfasen, BAS-P, 
och utförandet, BAS-U till entreprenören i en totalentreprenad. Men 
byggherren kan också välja att behålla ansvaret själv. Oavsett är det viktigt att 
ett aktivt val tas och viktigt att poängtera att även om 
byggarbetsmiljösammordningsansvaret överlåtits så har byggherren ett 
kvarstående ansvar för kontroll och tillsyn eftersom han är ansvarig för att 
byggarbetsmiljösamordningen sköts på ett tillfredsställande sätt (Szekér, 
2013).  
4.4.4 Byggarbetsmiljösamordnare utförande- BAS-U 
Byggarbetsmiljösamordnaren under utförandet är den som samordnar de olika 
entreprenörernas arbeten så att de inte skapar eller utgör en risk för varandra 
(Arbetsmiljöverket, 2016a).  
 
Arbetsmiljöagen 3 kap 6 § slår fast att en byggarbetsmiljösamordnare oavsett 
om denna är en juridisk- eller fysisk person ska vara lämplig för sina 
uppgifter. Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha den utbildning, kompetens och 
erfarenhet som krävs samt goda kunskaper om arbetsmiljöregler och de 
föreskrifter som är viktiga och relevanta för projektet för att uppfylla 
arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (Halldin och Levin, 2016).  
 
I Arbetsmiljölagen, 3 kap 7b § står det att den byggarbetsmiljösamordnare 
som enligt 6 § första stycket 3 har utsetts för utförande av ett byggnads- eller 
anläggningsarbete, ska se till att samordna arbetet med att förebygga risker för 
ohälsa och olycksfall på arbetsstället och utföra de uppgifter som framgår av 
7e § 2-5, samt av nedanstående punkter.  

1. Samordna	tillämpningen	av	relevanta	arbetsmiljöregler	när	tekniska	eller	
organisatoriska	frågor	om	planeringen	av	arbetsmoment	som	ska	utföras	
samtidigt	eller	efter	varandra	avgörs	och	när	tidsåtgången	för	sådana	moment	
beräknas,	

2. Samordna	tillämpningen	av	relevanta	arbetsmiljöregler	för	att	säkerställa	att	
den	eller	de	som	bedriver	verksamhet	på	arbetsstället	tillämpar	dessa	regler	på	
ett	systematiskt	sätt	samt	följer	en	arbetsmiljöplan,	

3. Samordna	åtgärder	för	att	kontrollera	att	byggnads-	eller	anläggningsarbetet	
med	avseende	på	arbetsmiljön	utförs	på	ett	korrekt	sätt,	

4. Vidta	nödvändiga	åtgärder	för	att	säkerställa	att	endast	behöriga	personer	ges	
tillträde	till	arbetsstället,	och	
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5. Organisera	de	uppgifter	som	enligt	7	g	§	ankommer	på	dem	som	bedriver	
verksamhet	på	ett	gemensamt	arbetsställe.		

Arbetsmiljölagens 3 kap 7 e § 

1. Arbetet	med	att	förebygga	risker	för	ohälsa	och	olycksfall	samordnas	på	det	
gemensamma	arbetsstället,	

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

3. Allmänna	skyddsanordningar	inrättas	och	underhålls	och	allmänna	
skyddsregler	för	arbetsstället	utfärdas,	

4. Ansvaret	för	de	speciella	skyddsanordningar	som	kan	behövas	för	ett	visst	eller	
vissa	arbeten	klargörs,	och	

5. Personalutrymmen	och	sanitära	anordningar	inrättas	på	arbetsstället	i	
behövlig	omfattning.	(Paragrafen	ändrad	genom	2008:934)		

4.4.5 Arbetstagare 
Som anställd ska du känna till vilket ansvar arbetsledningen har, 
skyddsombudets roll och befogenheter och ditt ansvar som anställd 
(Sundström m.fl, 2007). En arbetstagares ansvar innefattar att medverka i 
arbetsmiljöarbetet och att delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma god arbetsmiljö (Sveriges Byggindustrier, 2016).  
 
För att förebygga ohälsa och olycka är varje arbetstagare skyldig att följa 
givna föreskrifter och använda skyddsanordningar samt att iaktta den 
försiktighet som krävs. Vid arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara 
skall arbetstagare underrätta arbetsgivare eller skyddsombud  
(Sveriges Byggindustrier, 2016). 
 
4.4.6 Skyddsombud  
Skyddsombud är fackliga förtroendemän vars uppgift är att företräda sig och 
sina kollegor i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Tillsammans med det aktuella 
företagets platschef eller arbetsledare ska skydsombudet planera 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen (Sundström m.fl, 2007). 
 
I ett skyddsombuds uppgifter ingår att bevaka skyddsanordningar, se till att 
skyddsutrustning fungerar och att brister och risker åtgärdas. Brister i 
arbetsmiljöförhållandena som skyddsombudet anser kräver åtgärder begär han 
eller hon en undersökning av arbetsgivaren. Syddsombudet ska medverka i 
utredningar om olyckor och andra arbetsskador och har befogenheten att 
stoppa ett arbete som denne anser vara fara för liv och hälsa (Sundström m.fl, 
2007).   
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4.4.7 Huvudentreprenörsansvar  
Idag har huvudentreprenören ett samordningsansvar för arbetsmiljön men 
inget huvudansvar, utan varje enskild entreprenör har arbetsmiljöansvar över 
sin del av entreprenaden. Vid införandet av huvudentreprenörsansvar skulle 
huvudentreprenören åta sig hela ansvaret att regler och avtal följs på ett bygge, 
även hos underentreprenörerna (Byggnads, u.å).  
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5 Ansvar vid brott mot arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöbrott  

Anställdas rätt till en god arbetsmiljö har aldrig mer aktuell än när 
arbetsmiljöansvar ska diskuteras. I enighet med arbetsmiljölagen är det 
arbetsgivaren som är ansvarig för att vidta de åtgärder som krävs för att 
förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö (Prevent, 2016). 
Brister arbetsgivaren i sina skylldigheter kan det bli aktuellt att utreda vem 
som är straffansvarig (Iseskog, 2015).  
 
Under perioden 2006-2010 ledde 124 av 6152 polisanmälningar, motsvarande 
två procent av alla arbetsmiljöbrott till fällande dom, andelen ökar till sex 
procent om samtliga lagföringar, bland annat de som dömts till företagsböter 
tas med (Arbetsmiljöverket, 2013). Bygg- och fastighetsförvaltningsbranschen 
är den bransch som står för flest polisanmälda respektive lagförda 
arbetsmiljöbrott de senaste åren. Hälften av alla brott mot arbetsmiljöbalken 
och en fjärdedel av brottsbalksbrotten kan hänföras till byggindustrin och 
fastighetsförvaltningen (Collin, 2014). De flesta ärenden leder aldrig till åtal 
och det svårt att få någon fälld i domstol. Anledningen är att ingen vill att 
någon ska komma till skada på sin arbetsplats och det finns därför sällan något 
uppsåt eller någon direkt handling bakom de brott som begås. För att få någon 
fälld måste åklagaren visa att det inträffade är till följd av att någon med 
arbetsmiljöansvar inte vidtagit de skyddsåtgärder som lagen kräver och ofta är 
det också svårt att få ihop orsakssambandet eller så har en person med 
skyddsansvar varit oaktsam men inte till den grad att oaktsamheten är straffbar 
(Prevent, 2016).  

Arbetsmiljöbrott finns i arbetsmiljölagen och i brottsbalken. Brott enligt 
arbetsmiljölagen är av typen ordningsbrott, vilket innebär att handlingar och 
underlåtenheter kan vara kriminella även om ingen dör, skadas eller sjuk. 
Brott mot brottsbalken däremot handlar främst om att en person dött, skadats 
eller blivit sjuk till följd av sitt arbete eller sina arbetsuppgifter (Iseskog, 
2015).  

5.1 Bristande arbetsmiljöansvar 
Grunden för arbetsgivaransvaret är arbetsgivarens skyldighet att ordna en så 
säker arbetsmiljö som möjligt. Brister arbetsgivaren i sina skylldigheter kan 
det bli tal om straffansvar (Iseskog, 2015). 
 
5.1.1 Straffrättsligt ansvar 
Ordet ansvar har i dagligt tal många olika betyderlser, men i rättsliga 
sammanhäng skiljs begreppet i två huvudsakliga ormråden, straffrättsligt 
ansvar och skadeståndsrättsligt ansvar (Iseskog, 2015). Straffrättsligt ansvar 
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är inte detsamma som arbetsmiljöansvar och de skiljer sig åt på viktiga 
punkter. Eftersom brottsutredningar i arbetsmiljömål kan vara komplicerade 
gäller det för åklagaren att bevisa att den eller de åtalade personerna varit 
försummande eller handlat med uppsåt och därmed också straffrättsligt 
ansvarig. Det är betydligt enklare att avgöra vem som har det förebyggande 
arbetsmiljöansvaret då det alltid ligger på en och samma fysiska eller juridiska 
person (Arbetsmiljöverket, 2016).   
  
Straffrättsligt ansvar innebär att regelbrott kan leda till ett straff, medans 
skadeståndsrättsligt ansvar innebär en ekonomisk påföljd, exempelvis en 
sanktionsavgift. Ett straff kan också vara av ekonomisk natur, exempelvis 
böter. Ansvarsformerna skiljer sig åt och den första skillnaden mellan 
formerna är dess funktion, det vill säga skälet till varför ansvar utkrävs och 
vad det ska åstadkomma. Skadeståndet är reparerande och straff styftar till att 
verka förebyggande och funktionen är att avskräcka.   
Ansvarsformen beror också på vem som drabbas. I första hand ska skadestånd 
utkrävas av den juridiska person som bedriver verksamheten, skadestånd 
drabbar alltså den juridiska person som är arbetsgivare. Straffansvar däremot 
kan enligt svensk rätt bara drabba fysiska personer. Vid arbetsmiljöbrott måste 
alltså den person som personifierar arbetsgivaren identifieras för att ett straff 
ska kunna utdelas (Iseskog, 2015).  
 
I straffrättsliga mål är en av parterna alltid Åklagarmyndigheten som 
representerar det svenska folket, dvs staten Sverige. En åklagare kan inför 
allmän domstol, genom att ansöka om stämning, yrka på straff inför domstol 
(Arbetsmiljöverket, 2016). 
 
Straffansvar blir bara aktuellt efter det att en olycka inträffat och handlingen 
varit oaktsam eller uppsåtlig. För straff krävs det alltid att någon handlat med 
uppsåt eller oaktsamt, en avgörande fråga är därför om den åtalade handlat 
med avsikt eller om den slarvat (Iseskog, 2015).  
 
5.1.2 Förvaltningsrättsligt ansvar  
Med förvaltingsrättsligt ansvar menas att annan myndighet än åklagaren, till 
exempel Arbetsmiljöverket, riktar krav mot någon med skyddsansvar. Kraven 
ställs i förbud eller föreläggande och kan avse följade situationer: 
 

• Föreläggande	som	syftar	på	att	något	skall	utföras	eller	åstadkommas	
och	kan	kopplas	till	ett	vitesbelopp	

• Förbud	som	syftar	mot	att	något	skall	upphöra	och	kan	också	kopplas	
till	vitesbelopp.		

• Sanktionsavgiftsföreläggande	som	syftar	att	sanktionera	förseelser	som	
redan	har	hänt.		
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5.2 Brott mot arbetsmiljölagen  
Brott mot arbetsmiljölagen är handlingar eller försummelser som är kriminella 
även om ingen har kommit till skada. Vite och sanktionsavgifter båda alla 
exempel på Arbetsmiljöverkets åtgärder för brott mot arbetsmiljölagen och 
påföljderna har gemensamt att det inte krävs att någon varit oaktsam eller att 
någon kommit till skada vid brottet (Iseskog, 2016). 
 
Arbetsmiljöverket har med stöd av arbetsmiljölagen i uppgift att utfärda 
föreskrifter för arbetsmiljön. Föreskrifterna kan delas upp i fyra kategorier: 
direkt straffsanktionerade- , sanktionsbelagda- , bindande föreskrifter och 
rekomendationer. Direkt straffsanktionerade markerar att om en arbetsgivare 
bryter mot en direkt straffsanktionerad regel kan denne också straffas även om 
händelsen inte får olycka eller ohälsa som konsekvens.  Från och med den 1 
juli 2014 finns det endast en direkt straffsanktionerad föreskrift och det är 
minderårigas arbetsmiljö. Föreskrifter som tidigare varit direkt 
straffsanktionerade än numera till stor del istället sanktionsbelagda (Iseskog, 
2015).    
 
Nu är drygt ett tjugotal föreskrifter från Arbetsmiljöverket försedda med 
saktionsavgifter. Sanktionsavgifter ska kunna utkrävas om en arbetsgivare inte 
följer det saktionsbelagda kravet. Om arbetsgivaren bryter mot en 
sanktionsbelagd föreskrift kan sanktionsavgiften påföras arbetsgivaren. Bryter 
arbetsgivaren mot en sanktionsbelagd föreskrift och någon dessutom till 
exempel kommer till skada kan det innebära att arbetsgivaren gjort sig skyldig 
till ett arbetsmiljöbrott (Iseskog, 2015).  
 
Majoriteten av Arbetsmiljöverkets föreskrfter är varken direkt 
straffsanktionerade eller sanktionsbelagda, utan de är bindande. Bindande 
föreskrifter utfärdas av Arbetsmiljöverket och dessa ska sedan följas upp av 
Arbetsmiljöinspektionen. Att dessa föreskrifter inte är direkt 
straffsanktionerade eller sanktionsbelagda innebär inte att föreskriften kan 
nonchaleras eftersom en arbetsgivare ändå måste fullfölja sitt 
arbetsgivaransvar. Fullföljer inte arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 
arbetsmiljölagen kan det leda till straffansvar om en olycka eller ohälsa är till 
följd av att arbetsgivaren inte levt upp till det arbetsmiljöansvar som krävts 
och bindande föreskrifter kan således ses som indirekt straffsanktionerade 
(Iseskog, 2015).  
 
Den fjärde typen av föreskrifter från Arbetsmiljöverket är av karaktären råd 
eller rekomendationer och de är inte juridisk bindande. De kopplas vanligen 
till bindande eller direkt straffsanktionerade/sanktionsbelagda föreskrifter och 
ger allmänna råd om hur de ska uppnås. Det kan ske om arbetsgivaren bryter 
mot någon av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är förenad med en 
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sanktionsavgift. Vare sig det är fråga om vite, sanktionsavgifter, företagsbot 
eller skadestånd är det arbetsgivaren i egenskap av juridisk eller fysisk person 
som blir skyldig att betala det aktuella beloppet (Iseskog, 2015). 
 
5.2.1 Sanktionsavgift 
Sanktionsavgifter är ett sätt att minska överträdelser mot Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och fungerar som ett kompliment till arbetsmiljölagen. (Svergies 
Byggindusterier, 2016).  
 
Inspektörer från Arbetsmiljöverket kontrollerar att arbetsmiljölagen och dess  
föreskrifter följs. Vid inspektioner av arbetsplatser bedöms hurvida det finns 
risker och brister i arbetsmiljön och hur arbetsgivaren jobbar med 
arbetsmiljöfrågor. Upptäcks brister som innebär att bestämmelser förlagda 
med en sanktionsavgift inte följts så rapporteras detta vidare till 
Arbetsmiljöverket och ärendet utreds internt. Vid beslut om att utfärda en  
sanktionsavgift ska även ett avgiftsföreläggande utfärdas som skall godkännas 
av arbetsgivaren. Ärendet skickas sedan av Arbetsmiljöverket vidare till 
länstyrelsen dit inbetalningen av sanktionsavgiften ska gå (Sveriges 
Byggindusterier, 2016).  
 
Arbetsmiljöverket riktar krav mot de arbetsgivare som inte följer deras 
föreskrifter och bestämelser i form av sanktionsavgifter. Arbetsmiljölagen 
säger att arbetsgivaren är ansvarig för att alla på arbetsplatsen följer 
föreskrifterna.  Bestämmelser i ett stort antal av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter är sanktionsbelagda. Avgiften påförs den juridiska personen som 
driver verksamheten och i dessa fall ersätter sanktionsavgiften straffansvaret 
för brott mot direkt straffsanktionerade föreskrifter (Iseskog, 2015). Om en 
sanktionsavgiftsbelagd föreskrifts bryts och någon hamnar i fara, omkommer, 
skadas eller drabbas av sjukdom kan dock straffansvar för arbetsmiljöbrott 
utkrävas (Sveriges Byggindustrier, 2016).     
 
Storleken av sanktionsavgiften varierar och de flesta är defferentierade vilket 
innebär att stora företag för högre avgifter än små företag eftersom 
sanktionsavgifternas storlek beror och beräknas på antalet sysselsatta 
(Sveriges Byggindustrier, 2016).  
 
5.2.2 Vite 
Vite är ett hot om en ekonomisk sanktion. Detta ingripande görs av 
Arbetsmiljöverket när en arbetsgivare inte fullföljer sina skylldigheter och 
ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Arbetsgivaren riskerar då att drabbas av 
föreläggande eller förbud som är förenat med ett vite.  I praktiken innebär ett 
vitesföreläggande eller ett vitesförbud att Arbetsmiljöverket förelägger 
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arbetsgivaren att vid vite om ett specificerat belopp vidta en viss åtgärd. Följer 
inte arbetsgivaren det uppställda myndighetskravet kan vite utdömmas av 
förvaltningsrätten i domstol (Iseskog, 2015).  
 
Till skillnad mot sanktionsavgiften är vite alltså riktad mot en arbetsgivare i en 
specifik fråga eller beträffande ett visst krav. Restriktioner i arbetsmiljölagen 
gör att sanktionsavgifter inte ska kunnas ta ut för samma agerade från 
arbetsgivaren som omfattas av ett föreläggande eller förbud som är förenat 
med vite (Iseskog, 2015). Vite kan utdömas om arbetsgivaren bryter mot 
förbud eller föreläggande som är vitesbelagt och vitet drabbar då den juridiska 
personen. Bryter däremot en arbetsgivare mot ett förbud eller föreläggande 
utan vite är handlingen eller underlåtenheten direkt straffbar. Detta bestraffas 
då på samma sätt som när arbetsgivaren bryter mot direkt straffsanktionerade 
föreskrifter och straff måste utkrävas av en fysisk person (Iseskog, 2015).   

5.3 Arbetsmiljöbrott- Brott enligt brottsbalken  
Brottsrubriceringen arbetsmiljöbrott infrödes 1991 i brottsbalken men  
lagändringen innebar ingen förändring i sak, utan den pedagogiska 
lagändringen infördes för att markera ett visst ansvarsområde. 
Arbetsmiljöbrott är i praktiken desamma som vållande till annans död, 
vållande till kroppsskada/sjukdom eller framkallande av fara för annan när 
effekten fås genom att arbetsgivaren inte följt arbetsmiljölagen (Iseskog, 
2016)  
 
Brottsrubriceringen är således en gemensam brottsrubricering för när någon 
dör, skadas, blir sjuk eller utsätts för fara i sitt arbete till följd av att 
arbetsgivaren inte följt arbetsmiljölagen (Iseskog, 2016). Arbetsmiljöbrott är 
sällan brottsliga handlingar utan snarare försummelser eftersom lagstiftningen 
ställer som krav att arbetsgivaren ska vara aktiv i att vidta alla åtgärder som 
behövs (Sveriges Byggindustrier, 2016).    
 
Om en person till följd av sitt arbete skadas eller omkommer kan det bero på 
att någon inte uppfyllt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen, och i sådant 
fall kan personen straffas enligt Brottsbalken (SFS 1962:700 kap 3, 7-10 §). 
För arbetsmiljöbrott är straffet böter eller fängelse. För att ansvar ska kunna 
utkrävas enligt Brottsbalken måste en olycka eller ett allvarligt tillbud ha 
inträffat. För att ett straffrättsligt ansvar ska kunna utkrävas måste dessutom 
sambandet mellan orsak och verkan kunna fastställas med absolut säkerhet 
(Prevent, 2016).  
 
5.3.1 Företagsbot  
Företagsböter är en sanktion som kan utdömas vid sidan av det straff  som 
utdöms för enskilda arbetsgivarföreträdare. Företagsböter riktas mot den 
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juridiska person som är arbetsgivare och hos vilket brottet har begåtts och 
förrinigar inte en fysisk person från straffansvar (Iseskog, 2015).  
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6 Rättsfall om byggarbetsmiljö  

Här presenteras praktikfall från domstolarna som handlar om det straffrättsliga 
ansvaret eftersom det som är avgörande för ansvarsfrågan hur domstolarna 
analyserar och dömer rättsfrågor om arbetsmiljöansvar. Domarna har begärts 
ut i sin helhet från respektive instans och därefter sammanfattats. 

6.1 Förvaltningsrättsliga mål  
Arbetsmiljöverket kan förbjuda en arbetsgivare att exempelvis använda en 
farliga arbetsmetoder eller redskap och börjar gälla från ett visst datum. Ett 
förbud kan också vara omedelbart vid allvarliga händelser, till exempel arbete 
på hög höjd utan fallskydd. Arbetsmiljöverket kan också förelägga en 
arbetsgivare att senast ett visst datum genomföra arbetsmiljöförbättringar. 
Som påtryckningsmedel förenas förbud och förelägganden med ett vite. Bryter 
en arbetsgivare mot mot ett förbud eller föreläggande ansöker 
Arbetsmiljöverket om att få vitet utdömt hos Förvaltningsrätten.  
 
6.1.1 Fallskydd: Byggherrens eller totalentreprenörens ansvar?  
Förvaltningsrätten i Stockholm, Mål 25013-11. Förbud förenat med vite om 
500 000 kronor, ogillas.  
 
Händelseförlopp: Byggherren överlåter byggarbetsmiljöansvaret i ett 
skriftligt avtal till totalentreprenören. Entreprenaden avser ombyggnationen av 
ett kyrktak. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion uppdagas att totalentreprenören 
utfört arbetet på taket utan fullgott fast fallskydd, något Arbetsmiljöverket 
håller byggherren ansvarig för. Arbetsmiljöverket förbjöd vid vite av 500 000 
kronor att arbete utfördes om inte fallskydd inrättades. Byggherren motsatte 
sig detta och hänvisade till att kravet var ställd på fel part eftersom de överlåtit 
hela byggarbetsmiljöansvaret till totalentreprenören. Förvaltningsrätten avslog 
också därför yrkandet.  
Sammanställning: Eftersom Arbetsmiljöinspektionen ställd kravet på fel part 
ogillas åtalet och ingen behöver betala vitesavgiften- trotts att arbete utförts 
utan fullgott fallskydd.  
 
6.1.2 Fallskydd: Vad är fullgott fallskydd?  
Förvaltningsrätten i Stockholm, 25015-11. Ogillande om yrkande om 
vitesförbudsutdömmande om 50 000  kronor.  
 
Händelseförlopp: Parallellt med ovanstående vitesföbud riktade 
arbetsmiljöverket ett förbud vid vite av 50 000 kronor mot totalentreprenören 
att låta sina anställda arbeta på taket utan fullgott fallskydd. Även 
totalentreprenören motsatte sig vitesförbudet och hänvisade till den personliga 
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fallskyddsutrustningen som användes. Förvalningsrätten avslog även detta 
yrkandet.  
Sammanställning: Arbetsmiljöinspektionen har missat att ta hänsyn till att 
arbetarna använt personligt fallskydd och att fullgott fallskydd därför inte varit 
nödvändigt, och totalentreprenören behöver inte betala vitet.  
 
6.1.3 Fallskydd: Arbetsgivarens ansvar  
Förvaltningsrätten i Stockholm Mål 22529-13. Utdömande av vite om 30 000. 
 
Händelseförlopp: Den 2 augusti 2013 beslutar Arbetsmiljöverket vid vite av 
totalt 30 000 kronor omedelbart förbjuda ett bolag vid ett arbetsställe att 
bedriva arbete där det förekommer risk för fall till lägre nivå där skillnaden är 
två meter eller mer om bolaget inte upfyller de villkor som angivits i förbudet. 
Vid ett uppföljningsbesök den 22 augusti 2013 konstaterade Arbetsmiljöverket 
att vilkoren inte var uppfyllda eftersom en arbetstagare från bolaget befann sig 
på taket utan fallskydd och är det huvudsakliga skälet till att ansökan anförs.  
Bolaget bestrider yrkandet om vite och anför att de stoppade bygget omgående 
för att få arbetstagarna att se allvaret och när de återupptog bygget en vecka 
senare hade de också en ordentlig säkerhetsgenomgång. Att samma sak skulle 
inträffa igen ifrågasätts därför av bolaget.  
Förvaltningsrätten däremot finner ingen anledning att ifrågasätta 
Arbetsmiljöverket och genom utredning av målet finner förvaltningsrätten att 
bolaget brutit mot förbudet och att vitet på 30 000 kronor kan utdömas.  
Sammanställning: Eftersom det står klart att bolaget brutit mot det 
omedelbara vitesförbudet om 30 000 kronor döms de till att betala avgiften.  
 
6.1.4 Fallskydd: Arbetsgivarens eller huvudentreprenörens ansvar?  
Förvaltningsrätten i Stockholm Mål 14064-14. Utdömande av Vite 
om 100 000 kronor.  
 
Händelseförlopp: Arbetsmiljöverket beslutar efter ett arbetsplatsbesök den 10 
mars 2014 att vid vite om 100 000 kronor omedelbart förbjuda ett byggbolag 
att utföra arbete där fallhöjden är två meter eller mer där fallskydd saknas. 
Arbetsmiljöverket ansöker hos förvaltningsrätten att få vitet utdömt eftersom 
de kunde konstatera att arbete utfördes mot de uppställda vilkoren i förbudet 
när de gör ett återbesök på arbetsplatsen den 31 mars samma år. Byggbolaget 
motsätter sig utdömmandet av vite eftersom de är underentreprenörer som inte 
delegerats något ansvarsområde och ett annat bolag som är huvudentreprenör 
är därmed ansvarig. Eftersom bolagets företrädare inte gjorde några 
invändningar då han delgavs förbudet, att det inte finns stöd för bolagets 
invändningar om huvudentreprenörsansvaret och att förvaltningsrätten finner 
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att byggbolaget brutit mot förbudet så finns det grund för utdömmande av vite. 
Byggbolaget döms därför till vite om 100 000 kronor.  
Sammanställning: Eftersom bolaget brutit mot vitesförbudet och 
arbetsgivaren har ansvar även om det finns en huvudentreprenör med 
samordningsansvar så döms bolaget till att betala vitet.  
 
6.1.5 Asbest: Arbetsgivarens ansvar   
Förvaltningsrätten i Göteborg Mål 8800-15 Ansökan om påförande av 
sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).  
 
Händelseförlopp: Ett bolag som i februari 2015 rev taket på en fastighet 
ansöks av Arbetsmiljöverket betala en sanktionsavgift om 42 100 kronor. 
Detta eftersom takmaterialet som revs ut hade en högre asbesthalt än vad som 
är tillåtet utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. För att hantera material med en 
asbesthalt på mer än en viktprocent krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, ett 
tillstånd som bolaget inte kunde uppvisa vid tillfället. Bolaget har brutit mot 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest och ska betala en 
sanktionsavgift om 42 100 kronor till staten som baseras på antalet anställda i 
bolaget.   
Sammanställning: Sanktionsavgiften ska betalas eftersom arbetsgivaren är 
ansvarig för att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  
 
6.1.6 Ställningar: Arbetsgivarens ansvar   
Förvaltningsrätten i Göteborg mål 10698-15 Påförande av sanktionsavgift 
enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).  
 
Händelseförlopp: Vid en inspektion den 17 augusti 2015 konstaterar 
Arbetsmiljöverket att två arbetstagare hos ett byggbolag höll på att uppföra en 
ställning som de saknade utbildning för. Förvaltningsrättens bedömning är att 
det framgår av Arbetsmiljöverkets ansökan att två av bolagets arbetstagare 
arbetat med en ställning utan att ha erfoderlig utbildning. Det har därmed skett 
en överträdelse av arbetsmiljöföreskrifterna, AFS 2013:4 och det finns grund 
att påföra bolaget en sakntionsavgift. Ansökan bifalls och bolaget åläggs att 
betala staten en sanktionsavgift om 20 000 kronor.   
Sammanställning: Sanktionsavgiften ska betalas eftersom arbetsgivaren är 
ansvarig för att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  
 

6.2 Straffrättsliga mål, avgjorda i domstol eller 
Åklagarmyndigheten REMA:  
Brott mot arbetsmiljölagen innefattar brott mot själva lagen (AML), 
arbetsmiljöflrordningen (AMF) och arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). 
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Arbetsmiljöbrott är när någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åtsidosätter vad 
som enligt arbetsmiljölagen åligger honom till förebyggandet av ohälsa eller 
olycksfall i arbetsmiljön och omfattar vållande till annans död, vållande till 
kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan.  
  
6.2.1 Vållande till annans död: Ingen ansvarig  
Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål B 1626-12. 
 
Händelseförlopp: I mars 2010 fick en snickare ett väggelement över sig som 
dödade honom omedelbart. Väggelementet saknade helt förankring i golv, 
väggar och tak och vilade på ett antal stöttor. Två arbetsledare beordrade var 
för sig att avlägsna stöden utan att säkerställa att väggen varit förankrad. Det 
var när snickaren avlägsnade stöden som väggen föll över honom.  
Organisation: Beställaren anlitade en totalentreprenör som i sin tur anlitat 
den underentreprenör där den drabbade snickaren arbetat som ansvarig för 
projekteringen och många utförandearbeten. En kontrollant anlitades som 
konsult av underentreprenören för att kvalitetsgranska projekteringen och 
planeringen.  
Rättsliga följder: Åtalades gjordes de två arbetsledarna som var anställda hos 
underentpreprenören och konsulten som anlitats av underentreprenören. Det 
ansågs att konsluten borde upptäckt att det aktuella väggelementet saknade 
dubbar eller infästningar men han invände och påpekade att konsultavtalet 
endast omfattade stickprov av ritningarna och att oaktsamheten på sin höjd 
därför bara kan anses vara ringa. Dessutom invändes att projekteringsansvaret 
också åvilade underentprenören och inte enbart konsultföretaget. 
Arbetsledarna invände att de inte varit medvetna om att väggen saknade 
förankring och att de inte heller bör sig varit medvetna om detta eftersom alla 
väggar hittills varit förankrade. Utförandet hade följt projekteringen och de fel 
som uppstått i projekteringen anser arbetsledarna inte ska lasta dem. 
Tingsrätten ogillar åtalet och alla tre frias och yrkandet om företagsbot ogillas 
eftersom deras oaktsamhet som föranlett händelsen varit ringa, och ringa 
oaktsamhet är inte straffbart. 
Sammanställning: Tre personer åtalades för att ha orsakat snickarens död 
men ingen dömdes.  
 
6.2.2 Framkallande av fara för annan: Två åtalade, ingen dömd  
Hovrätten för Övre Norrland Mål B291-13. 
 
Händelseförlopp: I januari 2011 monterade flera arbetstagare ett 
ytterväggsblock på tredje våningen vid byggandet av ett flervåningshus när ett 
skyddsräcke släppte från sitt fäste, betong och en expanderbult föll till marken. 
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Bara tillfälligheter gjorde att den snickare som lutade sig mot räcket inte föll 
och ådrog sig allvarliga skador.  
Organisation: Beställaren har i det aktuella fallet valt ansvarsformen 
generalentreprenad. Generalentreprenören anlitade till sin hjälp två 
underentreprenörer, varav till den enes uppgift hörde att montera 
skyddsräcken. Personalen som monterade väggelementet var anställda hos den 
andra underentreprenören.  
Rättsliga följder: I tingsrätten hölls underentreprenören som ansvarade för 
monteringen av skyddsräckena ansvarig för att skyddräcket varit 
feldimensionerat och otillräckligt fastsatt. Åklagaren yrkade på att 
expanderbultar använts i stid mot de angivningar som getts om att använda 
betongskruv och att bulten som använts dessutom varit för kort för att kunna 
fästa räcket ordentligt i bjälklaget. Arbetstagaren hos generalentreprenören 
som utsedd byggarbetsmiljösamordnare anses också brustit i sitt ansvar enligt 
åklagaren eftersom skyddsräcket inte kontrollerats tillräckligt noggrant.  
I hovrätten blev bedömningen att ingen anställd hos den åtalade 
underentreprenören kan anses på ett straffrättsligt sätt ha framkallat den 
livsfara eller fara för svår kroppsskada som uppkommit vid den aktuella 
incidenten och därmed föll också talan om företagsbot.   
Sammanställning: Både arbetsgivaren vid den underentreprenör som 
monterat räcket och byggarbetsmiljösamordnaren på arbetsplatsen åttalades 
för att ha brutit i sitt ansvar, men i hovrätten friades båda parter. 
 
6.2.3 Vållande till annans kroppsskada: Arbetsgivarens ansvar   
REMA Mål AM-19277-10. 
 
Händelseförlopp: En ensam entreprenör utför under maj 2009 ett 
ombyggnadsarbete av en skola. Den 13 maj arbetar personal från 
entreprenören på taket med upptagande av hål för ljuslantiner när en av dem 
faller genom ett av hålen. Fallet på 4,5 meter orsakade arbetstagaren en 
ryggfraktur och ett krossat hälben. Hålet saknade både skyddsräcke och 
skyddsteckning och inför arbetsmomentet på taket fanns ingen riskbedömning 
eller arbetsberedning.  
Organisation: Entreprenören är i egenskap av arbetsgivare åt sin personal 
ansvarig för att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.  
Rättsliga följder: Det är av oaktsamhet som företrädare för bolaget eller 
annan som satts i dess ställe har brustit i att planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att olyckan hade kunnat förebyggas. De skador den anställde 
ådrog sig vid fallet har således orsakas av bolagets åtsidosättande av 
arbetsmiljölagens krav och företaget döms att betala företagsbot med 300 000 
kronor. 
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Sammanställning: Den ensamma arbetsgivaren som utföre arbetet åtalades 
och dömdes för vållande till annans kroppsskada.   
 
6.2.4 Vållande till annans kroppsskada: Bristande arbetsgivar- och 
samordningsansvar   
Umeå Tingsrätt Mål B 1415-11 
 
Händelseförlopp: Den 25 januari 2011 föll en VVS-montör 3 meter ner från 
andra våningen i samband med att han drog värme och avlopp i bjälklaget. 
Arbetet utfördes i en nybyggnation av en villa och VVS-montören föll genom 
hålet för trappan/stegen som leder ner till undervåningen som vid tillfället 
delvis var täckt med papp. Skadorna som fallet orsakade föranledde 30 dagars 
sjukskrivning.  
Organisation: Ansvarig personal vid den byggentreprenad som ansvarade för 
byggarbetsmiljösamordningen har bustit i sitt åtagande. Dessutom har 
företaget där VVS-montören är anställd av oaktsamhet åsidosatt vad som 
ålegat dem i förebyggandet av olycksfall enligt arbetsmiljölagen.  
Rättsliga följder: Byggentreprenören döms till företagsböter om 50 000 
kronor eftersom ansvarig personal inte samordnat arbetet att förebygga risker 
för olycksfall på arbetsplatsen. Åtgärder i form av skyddsanordning vid hålet, 
exempelvis ett räcke runt eller en bärande täckning av hålet samt kontroll att 
arbetet med avseende på arbetsmiljön utförs på ett korrekt sätt hade kunnat 
förebygga olyckan. VVS-företaget döms också till företagsböter för att inte ha 
gjort vad som krävts av dem för att förebygga brottsligheten.  
Sammanställning: Både den arbetsgivare där den drabbade arbetade och 
projektets byggarbetsmiljösamordnare dömd för att ha brustit i sina 
ansvarsroller.  
 
6.2.5 Vållande till annans kroppsskada  
REMA Göteborg, Mål AM-70771-11. 
 
Händelseförlopp: Ett företag bedriver anläggningsverksamhet vid ett 
vägarbete sedan våren 2010. Den 16 mars 2011 inträffar en arbetsplatsolycka 
vid rörläggning på arbetsplatsen. En arbetare befinner sig i ett schakt på 2,8 
meters djup för att lägga rör när stenmjöl rasar över honom och täcker honom 
upp till bröstet. Till följ av olyckan erhåller den drabbade arbetstagaren 
frakturer på revben, ländkota, bäckenbenent, blygdbenet och ena handleden.   
Organisation: Den drabbade dumperföraren som var i det djupa schaktet vad 
inhyrd till företaget från ett annat bolag för att arbeta som dumperförare men 
arbetade istället med rörläggningen som gjordes i en vägbank av stenmjöl.  
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Rättsliga följder: Ansvarig personal i bolaget dit den drabbade arbetstagaren 
varit uthyrd har av oaktsamhet åsidosatt det som enligt arbetsmiljölagen 
åligger hen i förebyggandet av olycksfall. Denna oaktsamhet är vad som 
orsakat målsägandes skador och pågrund av att angivet brott begicks i 
utövningen av näringsverksamhet åläggs företaget en företagsbot med 300 000 
kronor.  
Sammanställning: Arbetsgivaren vid de företag som hyrt arbetskraft i form 
av den drabbade arbetstagaren är ansvariga för olyckan och döms också för 
brottet.  
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7 Reslutat 

I detta kapitel återges den empiri som samlats in vid fallstudien och resultaten 
från statistikgranskningen av arbetsmiljöbrott redovisas.  

7.1 Statistikgranskning av arbetsmiljöbrott  
Här används sekundärdata för att granska omfattningen av arbetsmiljöbrott. 
Statistikgransknignen avser hela landet och behandlar främst byggbranschen 
men också samtliga branscher och verksamheter under en treårsperiod, 2012-
2014.  
 
Granskningen baseras på de domar och strafförelägganden som 
Arbetsmiljöverket sammanställt (Arbetsmiljöverket, 2015d) under åren 2012-
2014 och statistik som hämtats från Brottsförebygganderådet (Bilaga 6). 
Arbetsmiljöverket (2015d) garanterar inte att sammanställningarna för att 
varje år är fullständigt och samma händelse kan finnas med i 
sammanställningarna flera gånger om domen överklagats och målet tagit upp i 
högre instans. Domarna publiceras inte i fulltext utan finns enbart i kortfattade 
sammanställningar vilket gör det svårt att i vissa fall förstå organisationen vid 
arbetsplatsen och på så sätt avgöra vilken ansvarsroll den åtalade har. Det blir 
därför svårt att granska domarna och föra exakt statistik över hur domarna 
fördelas på de olika ansvarsrollerna. Men med ett överskådande perspektiv 
dras slutsatsen att överlägset flest åtal och fällande domar behandlar 
arbetsgivaren, därefter byggarbetsmiljösamordnaren och slutligen i sällsynta 
fall beställaren. Påföljden för samtliga brott och för samtliga åtalade är i regel 
företagsböter av varierande storlek. Brottsförebygganderådet redovisar inte 
hur fördelningen av anmälda arbetsmiljöbrott ser ut mellan olika branscher 
och verksamheter.  
 
Tabell 1: Anmälda och lagförda arbetsmiljöbrott, samtliga branscher- 
hela landet.  
År	 Anmälda	

brott	
Lagförda	brott	 Andel		lagförda	

brott	
2014	 2217	 126	 5,6%	
2013	 2171	 131	 6,0%	
2012	 2336	 152	 6,5%	
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Diagram 1: Anmälda och lagförda arbetsmiljöbrott, samtliga branscher- 
hela landet.  
 
 

 
 
Tabell 1 redovisar antalet anmälda brott enligt Brottsförebygganderådet, 
antalet lagförda brott (Arbetsmiljöverket, 2015d) och andelen lagförda brott i 
hela landet för samtliga branscher i hela landet. Diagram 1 förtydligar tabell 1. 

Tabell 2a och  redogör för det totala antalet amnmäla arbetsmiljöbrott fördelat 
på de  4 olika brotttyp mellan 2010 till 2016.   
 
Tabell 2b visat lagföringsbeslut där personer dömts, juridiska personer 
omfattas inte av statistiken vilket är anledningen till de att det är 
förhållandevis få lagföringsbeslut till antalet lagförda brott. Men det är sällsynt 
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Lagförda	brott		 

				5,6%																		6,0%																6,5%	 

 
Tabell 2a: Anmälda och lagförda arbetsmiljöbrott, samtliga branscher- 
hela landet, fördelat på brottstyp  
 

 
Tabell 2b: Lagföringsbeslut för fysiska personer  
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att fysiska personer lagförs och granskningen av Arbetsmiljöverkets statistik 
för 2012-2014 visar att ingen fysisk person lagförts vid fällande dom.  
 
Tabell 3: Anmälda arbetsmiljöbrott i hela landet  
Brottskod	 Brott	 2014	 2013	 2012	
0391	 Vållande	till	annans	död	i	

samband	med	arbetsolycka		 42	 31	 33	

0393	 Vållande	till	kroppsskada	i	
samband	med	arbetsolycka		 1811	 1614	 1388	

0395	 Framkallande	av	fara	för	
annan,	fara	som	framkallats	för	
arbetstagare		
	

73	 79	 60	

4016	 Arbetsmiljölagen,	
åsidosättande	av	föreläggande	
eller	förbud		

274	 324	 304	

Totalt	 2217 
	

2171	 2336	
	
	
I	tabell	3	redovisas	statistik	över	fördelningen	av	samtliga	anmälda	
arbetsmiljöbrott	för	respektive	år	i	samtliga	branscher	och	verksamheter	i	
Sverige	enligt	Brottsförebygganderådet.		
 
Tabell 4: Andel lagförda arbetsmiljöbrott i byggbranschen  
År	 Totalt	 Byggbranschen	 Andel	i	byggbranschen	
2014	 126	 45	 35,7	%	
2013	 131	 57	 43,5%	
2012	 152	 64	 42,1	%	
 
 
Diagram 2: Andel lagförda arbetsmiljöbrott i byggbranschen 
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Tabell 4 behandlar andelen lagförda arbetsmiljöbrott inom bygg- och 
anläggningsbranschen. Totalen motsvarar alla lagförda arbetsmiljöbrott och 
”byggbranschen” hur många som kan kopplas till bygg- och anläggning. 
Diagram 2 avser att förtydliga tabell 4.  
 
 
Tabell 5: Fördelning av lagförda arbetsmiljöbrott inom byggbranschen  
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Diagram 3: Fördelning av lagförda arbetsmiljöbrott i byggbranschen   
 

 
 
Tabell 5 och Diagram 3 redovisar fördelningen mellan de lagförda 
arbetsmiljöbrotten i byggbranschen.  
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7.2 Fallstudie- intervjuer och arbetsplatsbesök  
Alla som intervjuats som del av fallstudien är överens om att arbetsmiljön ute 
på byggarbetsplatser är bristfällig, att problematiken är omfattande och att 
toleransen mot situationen stor. De som arbetar i byggbranschen saknar rutiner 
för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbristerna och det verkar som att riskerna 
och bristerna blivit en del av vardagen.  
 
7.2.1 Arbetsplatsbesök på Tornstadens projekt Volvo Bil  
Arbetsplatsbesöket pågick i ungefär en 45 minuter och bestod av en teoretisk 
genomgång av arbetsplatsens arbetsmiljöplan, APD-plan och gamla 
skyddsrondsprotokoll innan en runda utan på arbetsplatsen. Under 
arbetsplatsbesöket upptäcktes brister i arbetsmiljön, främst i form av 
arbetstagare från underentreprenörer som inte använde sig av föreskriven 
skyddsutrustning. 
 
7.2.2 Intervju med byggherren 
Intervjun utgick från frågor baserade på byggherrens ansvar enligt 
arbetsmiljölagen som finns beskrivna i kapitel 4.4.2 och finns återgivna i 
Bilaga 2. En byggherre har intervjuats.   
 
Byggherren ska se till att planeing och projektering tar hänsyn till 
arbetsmiljöaspekterna, något som kräver noggranna förberedelser så att 
arbetsmiljön hela tiden finns med i tanken. Ska ansvaret tas hela vägen ska 
också en noggrann planering för BAS-U och BAS-P och en riskanalys av de 
olika stadierna:, förprojektering, produktion och förvaltningsskedet göras.  
Som byggherre ska dessa asperkter vara helt färdigställda för att sedan 
överlämnas över till BAS-U vid produktionen. 
 
En lämplig BAS-U utses genom att föra en dialog med ställa krav på 
byggentreprenören, då ställs krav på exempelvis erfarenhet, kunskapsnivå och 
utbildning. I det här projektet känner alla varandra väl och på så sätt vet också 
beställaren vem som är lämplig. Dialogen förs främst med avdeningschefen 
som har platschefer under sig med olika kunskapsnivå och därmed är olika 
lämpade för olika uppgifter. Byggarbetsmiljösamordningsansvart överlåts 
skriftligen i upphandlingen så att byggherren får det som efterfrågas och BAS-
U vet då också vilka krav som ställs. Den mest naturliga kontrollen och 
uppföljning på att kraven på BAS-U efterlevs och att rollen fungerar är på 
byggmöten, där finns en stående punkt om arbetsmiljö och mötena hålls 
varannan till var tredje vecka.  
 
Byggherren personligen ansvarar för att både skicka in förhandsanmälan och 
upprättandet av en arbetsmiljöplan eftersom det är viktigt att de är korrekt 
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ifyllda och uppdaterade. För att kunna fullfölja ansvaret görs arbetmiljöplanen 
som överlämnas vid produktionen utifrån hur der ser ut vid startskedet och så 
långt som byggherren känner till av produktionen och förvaltningsskedet. 
Arbetsmiljöplanen som byggherren upprättar är en grund som produktionen 
bearbetar och bygger vidare på eftersom arbetsmiljöplanen är ett levande 
dokument som ska fortlöpa under hela projektet och kompletteras med 
uppgifter allt eftersom projektet förändras.  
 
Vid upphandling ställs krav på vilken dokumentation byggherren vill ha på 
projektet. Där ställs krav på hur dokumentationen ska se ut, vara uppdelad och 
vilken omfattning den ska ha. Med hjälp av kontrollansvarig vid slutbesiktning 
specificeras önskemål och krav på  den dokumentation som entreprenören ska 
överlämna i samband med besiktning. Byggherren får hjälp att samla in 
dokumentation av besiktningsmännen men det är platschefen på projektet som 
ansvarar för att samla in den dokumentationen som byggherren ställt krav på i 
upphandlingen.  
 

”I den bästa av världar är det såhär det ska gå till, sen är det ofta som det 
brister i första skedetet, man tror oftast att det räcker att skriva över ansvaret 
på entrpenören, men då har man missat det förarbetet som man måste själv 

säkerställa att man lämnat över. Vi har det yttersta ansvaret och vi kan aldrig 
egentligen skriva över ett ansvar, utan vi kan skriva över ansvaret i form av en 

arbetsuppgift, att dom gör dom här delarna och det åligger såklart dem att 
leva upp till det här ansvaret. Men det yttersta ansvaret kommer vi fortfarande 

ha kvar som byggherre.”(Byggherre) 
 
 
7.2.3 BAS-U/Platschef  
Intervjun utgår från frågor baserade på BAS-Us ansvar enligt arbetsmiljölagen 
som beskrivs i kapitel 4.4.4. Frågeställningarna finns återgivna i Bilaga 1. En 
BAS-U/Platschef har intervjuats.  
 
Byggarbetsmiljösamordningsansvaret tilldelas genom en skritflig överlåtelse 
till en lämplig BAS-U. För att vara lämpad till ansvarsrollen krävs numera en 
BAS-U utbildning, tidigare var det inte så men nu krävs en utbildning i 
byggarbetsmiljösamordning och diverse, relevanta skyddsutbildningar av 
högre nivå för att vara både behörig och lämplig att ta över 
byggarbetsmiljösamordningsansvart.  
 
I det aktuella projektet för fallstudien upphandlas många tjänster från 
underentreprenörer och det går att påpeka brister i arbetsmiljön för dem men 
om de tillämpar reglerna och arbetar systematiskt med arbetsmiljön eller inte 
är något de själva måste ansvara för. BAS-U anser att det inte borde finnas 
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något samordningsansvar med underentreprenörer utan det borde vara deras 
ansvar att förhålla sig till sitt arbete eftersom underentreprenörerna är experter 
på sina områden och bättre lämpade till att sköta sitt arbete. Det är också 
underentprerenörernas arbetsgivares ansvar att se till att de själva följer 
arbetsplatsens regler och att personalen har rätt kompetens, även om vissa 
utbildningar och kompetenser också kontrolleras av BAS-U. Följs inte 
reglerna eller skyddsföreskrifterna på arbetsplatsen har platschefen och BAS-
U rollen rätt att delge en tillsägelse men också be någon att lämna 
arbetsplatsen om säkerhetsföreskrifter eller ordningsregler inte följs. 
Befogenheten att skicka hem någon är BAS-U/platschefen i detta projektet 
ensam om och att skicka hem någon är väldigt sällsynt och hittils har det inte 
inträffat för detta projektet.    
 
Vissa arbetsmiljöregler så som fallskydd och rätt utrustning för att utföra ett 
arbete bör aldrig tummas på. Att hålla tidsplanen är viktig för samordningen 
eftersom då slipper yrkesgrupper dela utrymme och jobba på samma ställe. 
Arbetsstället för projektet i fallstudien är stort och alla kan arbeta överallt 
samtidigt. På så sätt är det svårt upprätthålla rutiner för städning och ju 
stökigare det är desto större är också risken för att olyckor kan inträffa. Den 
stora arbetsplatsen gör det också svårt att få alla underentreprenörer att ta 
avsvar.  
 
Olyckor är svåra att förebygga och orskas oftast pågrund av en individ som 
gjort någonting, exempelvis tagit bort ett skyddsräcke och det är svårt att se 
till att anvisningar och regler efterlevs ute på arbetsplatsen. Det kan inte 
förebyggas med regler eller systematiskt arbetsmiljöarbete utan händer ändå, 
den mänskliga faktorn spelar in och risken finns alltid att någon halkar eller 
snubblar och kommer till skada. Vid händelsen av en olycka ska 
räddningstjänst larmas och vid allvarliga arbetsplatsolyckor tillkallas också 
polis. Med rätt maskiner och utrustning kan olyckor förebyggas men även här 
gäller det att ha i åtanke att skydd kan skruvas bort till exempel och även om 
skyddsåtgärder. Vissa maskiner och en del utrustning behöver inte 
kontrolleras alls och större maskiner, exempelvis grävmaskiner och liknande 
kontrolleras av statens provningsanstalt. Informeras BAS-U/platschefen om att 
utrustning är trasig så kontrolleras den, men aldrig innan och det finns inga 
rutiner för kontroll av utrustning på arbetsplatsen.   
 
De skyddsregler som finns på arbetsplatsen beror på riskerna som finns på 
arbetsplatsen men det finns vissa minimum krav, exempelvis krav på skor med 
spiktrampskydd och stålhätta, hjälm och varselklädsel. BAS-U ansvarar för att 
reglerna följs på arbetsplatsen och med hjälp av arbetsmiljöplanen som 
uppdateras med risker för varje underentreprenörs arbete så bestäms vilka 
skyddsåtgärder som ska vidtas. BAS-U uppdaterar inte nödvändigtvis 
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arbetsmiljöplanen själv utan tar hjälp av arbetsledarna men ansvaret för att den 
uppdateras åligger fortfarande BAS-U.  
 
När det gäller tillträde till arbetsplatsen som är inhängnad och har en 
personentré med ID06-snurra samt grindar som låses varje kväll. Men trotts att 
det finns staket som omringar arbetsstället är det svårt att hindra kreativa 
utomstående individer från att ta sig in om de verkligen vill. 
 
7.2.4 Arbetsledare  
Intervjun utgår från frågor som ska identidiera arbetsledarens ansvarsroll och 
är en blandning av arbetsgivaransvaret och byggarbetsmiljösamordnarens 
arbetsuppgifter (Bilaga 4). Två arbetsgivare har intervjuats; Arbetsgivare 1 
och Arbetsgivare 2.  
 
Ingen utav arbetsledarna har delegerats något skriftligt arbetsmiljöansvar men 
som del av platsledningen hjälper de BAS-U med de arbetsuppgifter som är 
förenade med byggarbetsmiljösamordningsansvaret, till exempel inskrivning 
av nya underentreprenörer och uppdatering av arbetsmiljöplanen.  Vid 
inskrivning får nya arbetstagare en introduktion till arbetsplatsen, som bland 
annat innehåller arbetsmiljöregler och skyddsföreskrifter som ska följas. Båda 
arbetsledarna anger att nya underentreprenörer skriver under en kvittens på att 
de tagit del av och förstått infomationen och reglerna som gäller för 
arbetsplatsen. Arbetsledare 1 tilägger att informationen finns på både engelska 
och svenska och att skyldigheten att faktiskt läsa informationen ligger på 
individen och kontrolleras inte utöver kvittensen alla måste skriva under. Att 
det är arbetsledarnas uppgift att sköta inskrivningen är självklart för båda 
arbetsledarna. Vid inskrivningen ges också behörighet att utföra vissa 
arbetsuppgifter och arbetsmoment, heta arbeten, ställningsbyggande, tillåtelse 
att köra truck och lift och tunga lyft som alla är exempel på arbetsuppgifter 
som kräver utbildning och behörighet och därför behöver ges tillstånd för att 
de ska få utföra dessa moment. Arbetsledare 1 anger också att det är svårt att 
sen ute på arbetsplatsen kontrollera och säkerställa att det bara är personer 
med rätt behörighet som utför de moment som kräver tillstånd och tillägger att 
det är yrkesarbetarnas ansvar att inte göra saker som de inte har tillåtelse att 
göra.  
 
Arbetsmiljöplanen uppdateras med risker som varje underentreprenör leverar 
in för sina arbeten och desa implementeras i den befintliga arbetsmiljöplanen. 
Arbetsledarna anger att de förlitar sig på att varje arbetsgivare förmedlar de 
speciella riskerna förenade med arbetet vidare till sina anställda och att de är 
medvetna om aktuella risker och också tar sitt arbetsmiljöansvar.  Arbetsledare 
1 tillägger att när underentreprenörerna är på arbetsplatsen ligger ändå ett 
ansvaret på platsledningen.  
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Ingen utav de två arbetsledarna känner till några rutiner för tillbud och olyckor 
utöver att en rapport ska skrivas. Arbetsgivare 2 förtydligar också att 
efterspelet av ett tillbud innebär att de brister som orsakat tillbudet åtgärdas 
och att det snarare är det berörda företaget och BAS-U som ska agera vid 
tillbud och olyckor. Arbetsgivare 1 berättar om ett tillbud de haft på 
arbetsplatsen när en yrkesarbetare från en underentreprenör var nära att trilla 
ner från 6-8m vid monteringen av ett trapphus mellan våning 3 och 4. 
Arbetsledare 1 skrev en rapport som skickades till KMA på Tornstaden och 
arbetsgivaren där den berörda yrkestagaren var anställd.   
 
”Det märks att byggbranschen är dåliga på detta, eftersom det inte har skett 

någon återkoppling på tillbudet, varken från vår KMA eller från 
arbetsgivaren” (Arbetsgivare 1) 

 
De båda arbetsledarna säger att skyddsronden används som metod för att 
undanröja brister i arbetsmiljön. Arbetsgivare 2 påpekar också att alla vet om 
att man är sitt eget skyddsombud och ska ha ögon och öron öppna för risker 
och brister som kan orska olyckor,något som borde primeras mer än vad det 
gör. Genom att uppmuntra detta beteende tror han att ansvarstagandet kan bli 
större hos alla. Vanligtvis finns också ett skyddsombud bland arbetstagarna 
som går med på skyddsronder men generellt sett är det dåligt med det och inte 
heller på detta projekt finns det något skyddsombud berättar de två 
arbetsledarna.  
 
Att säkerställa att föreskrifter och skyddsregler följs är mer platschefen 
uppgift än deras berättar arbetsledarna, på andra arbetsplatser Arbetsledare 2 
har jobbat så har platschefen avvisat arbetstagare om reglerna inte följdes. Det 
är platschefen/BAS-U som har befogenheten att skicka hem någon, något som 
blir naturligt eftersom han är den högsta chefen på arbetsplatsen och hur han 
vill säkerställa att reglerna följs blir ju upp till honom säger Arbetsgivare 2. 
Arbetsledare 1 är medveten om att de som missköter sig kan avvisas eftersom 
de skrivit under på inskrivningsblanketten. Sen tillägger han att det kanske 
inte hade hjälpt och att risken finns att få en ersättare som är ännu sämre på 
sitt jobb. Arbetsledare 1 tillägger att många underentreprenörer är stolta över 
det arbetsmiljöansvar de faktiskt tar men tycker ändå att det slarvas med både 
personlig skyddsutrustning som fallskydd. Ofta är arbetsgivarna dåliga på att 
följa skyddsföreskrifterna och då är också arbetstagarna det.  
 
 
”Här händer ingenting upplever jag, Jag vet inte om jag ska driva den frågan 
vidare heller för jag har funderat på det men jag pallar inte det just nu bara, 

hinner inte” (Arbetsgivare 1) 
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7.2.5 Arbetsgivare:  
Intervjun utgår från frågor baserade på arbetsgivaransvaret reglerat av 
arbetsmiljölagen som finns beskrivet i kapitel 4.4.1. Frågeställningarna finns 
återgivna i Bilaga 3. Tre arbetsgivare har intrevjuats.  
 
Arbetsgivare 1: Utsättning och mätning 
Arbetsgivare 2:Tak och takläggning 
Arbetsgivare 3: Väggar och montering  
 
Arbetsledare 1 samordnar sitt arbete med övriga på arbetsplatsen genom att ha 
en rak dialog med platschefen och en tydlig beställning på vad som förväntas 
av honom som underentreprenör, men anser att det yttersta ansvaret för 
samordning är platschefens. Som takmontörer behöver arbetet sällan 
samordnas med någon annan underentreprenör berättar Arbetsledare 2 och 
som underentreprenör överlåts samordningsansvaret till huvudentreprenören.  
Sättet att samordna arbetet med andra varierar enligt Arbetsgivare 3 som säger 
att i vissa projekt finns samordningsmöten men i det aktuella projektet har 
inga möten för samordningen hållits.   
 
Som arbetesgivare utförs inga kontroller av arbetsmiljön utan istället 
diskuteras arbetsmiljön med arbetstagarna och på så sätt uppdagas det om 
arbetsmiljön på något sätt är otillräcklig berättar Arbetssledare 1. På så sätt 
hoppas Arbetsgivare 1 också att arbetstagarna ska våga ställa krav på 
arbetsmiljön som de jobbar i. Arbetsledare 2 förespråkar också en dialog med 
sina anställda för att de ska trivas. Att se till att byggarbetsmiljösamordnarens  
skyddsreglerföljs är för Arbetsgivare 3 inga bekymmer eftersom företagets 
egna skyddsregler räcker för att leva upp till de bestämmelserna.  
 
Ingen av arbetsgivarna har rutiner för underhåll av maskiner eller 
skyddsutrustning. Arbetsgivare 1 menar på att  rutiner för att folk slutar tänka 
själva och att rutiner inte hjälper om det saknas medvetenhet.  Arbetsgivare 3 
hyr mycket av sin utrustning, och maskiner och förlitar sig på att 
uthyrningsföretagen har rutiner för att gå igenom utrustningen. Företaget 
växer och allt som ska göras hinns inte med och reslutatet blir att säkerhet 
prioritera minst, vilket är den generella jargongen.  
 
Inte heller för att upptäcka brister och risker har Arbetsgivare 1 rutiner utan 
han förlitas sig på att arbetstagarna upplyser honom om arbetsmiljön är 
bristfällig. Medan Arbetsgivare 2 anser att deras del av arbetet kan stoppas om 
det krävs och riskerna i arbetsmiljön tas upp med platsledningen innan de 
fortsätter jobba. Risker kan tas upp vid startmöten enligt Arbetsgivare 3 men 
vid dessa kan det lika gärna vara en av dennes arbetsledare som närvarar. 
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Arbetsgivare 3 påpekar också att risker och brister ofta leder till långsammare 
arbete och att av den anledningen finns det anledning att stoppa arbetet om 
brister i arbetsmiljön upptäcks. För att åtgärda risker hålls möten med 
platsledningen, men oftast så räcker det med ett mail uppger Arbetsgivare 1. 
Arbetsmiljön är ofta riskfylld för att arbetssmomentet inte tas i beaktning i 
tidsplanen och de kan förväntas jobba under farliga former med riskfyllda 
moment pågåendes runt omkring. Arbetsgivare 2 och 3 är överens om att vissa 
risker kräver att arbetet stoppas för att åtgärdas.  
 
Ingen av arbetsgivarna dokumenterar arbetsmiljöarbetet men är måna om att 
deras anställda är rätt utbildade och behörighet att utföra sitt arbete. 
Arbetsgivare 2 och 3 utbildar till exempel samtliga anställda i säkra lyft. 
Arbetsgivare 1 beskriver också att arbetstagarna har rätten att ställa krav på sin 
arbetsmiljö och vill skapa ett förtroende och höjer taket för vad som är okej att 
ta upp.   
 

”Som Arbetsgivare vet man att man har ansvar för killarna, känner dom sig 
trygga känner jag mig tryggare” (Arbetsgivare 1) 

 
De tre arbetsgivarna informerar sällan sina arbetstagare om förhållandet på 
arbetsplatsen där de ska arbeta utan förlitar sig på att detta görs vid 
inskrivningen på arbetsplatsen. Arbetsgivare 3 berättar att vid sällsynta fall 
hålls uppstartsmöten för honom tillsammans med platsledningen. Vid 
särskilda arbetsföhållanden har Arbetsgivare 1 planeringsmöten med sina 
anställda för att informera dem om risker på arbetsplatsen.  
 
Ingen av arbetsgivarna känner till vilka rutiner som gäller för olyckor och 
tillbud. Arbetsgivare 1 har en krishanteringsplan att ta fram vid händelse av 
allvarliga olyckor och kontaktuppgifter till alla anställdas anhöriga.   
 
Inte heller någon av arbetsgivarna har konsekvenser för arbetstagare som inte 
följer skyddsföreskrifter. Arbetsgivare 1 anser att det skulle vara konstigt att 
säga till någon eftersom i de flesta fall handlar det om okunskap. Arbetsgivare 
1 berättar också att kulturen spelar in när det gäller attityden mot regler och 
skyddsutrustning men att alla måste anpassa sig till reglerna- ett krävande 
arbete. Arbetsgivare 2 upplever att platsledningen tar på sig att påtala när 
regler och skyddsföreskrifter inte följs. Arbetsgivare 3 berättar att jargongen är  
anledning att det finns några konsekvenser.  
 

”Jag påminner dem bara, det är den jargången vi har, ibland påminner de 
mig också. Vi tar hand om varandra och påminner varandra om vad som 

gäller, det är inga konstigheter ” (Arbetsgivare 3).  
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8 Diskussion  

Fallstudiens resultat visar inte på någon brist på medvetenhet eller kunskap om 
det ansvar och de skyldigheter som åligger respektive ansvarsroll, däremot 
framgår det att arbetsmiljöansvaet av olika anledningar förringas.  

8.1 Beteende- och attitydföränding i organisationen  
Attityden mot arbetsmiljön i branschen talar sitt tydliga språk när det framgår 
tydlig att medvetenheten om lagar och regler, skyldigheter och ansvar finns 
hos aktörerna i branschen och arbetsmiljön till trotts nonchaleras. Beteende- 
och attitydförändring bör därför vara en av de hårdast drivna, mest intensiva 
åtgärder som görs gällande säkerhetsarbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska 
samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler och säkerställa att den 
eller de som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler på ett 
systematiskt sätt samt följer en arbetsmiljöplan och blir därmed den som sätter 
upp riktlinjer för vilket beteende och attityd som godtas på arbetsplatsen.  

Platsledningen blir därför också ytterst ansvariga för att reglera och minska de 
beteenden och attityder på arbetsplatsen som inte är i riktlinje med 
arbetsmiljöreglerna på arbetsplatsen. Fokus på attitydförändringar är 
nödvändigt och väldigt viktigt för att alla aktörer ska ta sitt arbetsmiljöansvar 
och för att arbetsmiljöverkets lagar, förordningar och föreskrifter ska följas. 
Resultatet av intervjustudien visar att beteende och attityd gentemot 
arbetsmiljön och säkerhet är något som smittar av sig och färgar samtliga 
aktörer verksamma på byggarbetsplatsen. Hur arbetsmiljöarbetet sköts av 
plastledningen och arbetsgivarna och vilka krav dem ställer på de verksamma 
underentreprenörerna ger direkt effekt på dem och kommer tillslut reflekteras 
på yrkesarbetarna. 

8.2 Lagar och regler är inte avgörande  
Att de lagar, förordningar och föreskrifter som finns inte räcker för att uppnå 
den önskade kvalitén på arbetsmiljön i byggbranschen är tydligt eftersom 
branschen toppar statistiken för arbetsmiljöbrott trotts att branschen är en av 
de hårdast reglerade branscherna i arbetsmiljölagen. Tydliga direktiv med 
lagar, förordningar och föreskrifter för alla involverade aktörer i byggprojekt 
säkerhetsställer inte att arbetsmiljölagens ändamål, som är att förebygga 
olycksfall och ohälsa i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö uppnås. 
Samtliga aktörer är mer eller mindre medvetna om vad arbetsmiljölagen och 
de skyldigheter som åligger deras ansvarsroll men detta innebär inte att de 
handlar därefter.  
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De allra flesta är till stor del medvetna om de skyldigheter och det ansvar som 
åligger deras yrkesroll, men i lika stor utsträckning prioriteras det bort eller 
struntas i. Flera av de intervjuade berättar också att det är svårt att bedriva ett 
bra arbetsmiljöarbete på en byggarbetsplats eftersom arbetsplatsen ständigt 
förändras, personalomsättningen är stor och många av dem är bara på bygget 
under en kort tid.   
 
8.2.1 Huvudentreprenörsansvar  
Med många ansvariga aktörer förringar många aktörer sitt egna ansvar. Ett sätt 
att få bukt med detta problemet är genom att använda sig av 
huvudentreprenörsansvaret. Det innebär att huvudentpreprenören för ett bygge 
är ansvarig för att se till att alla, även underentreprenörer följer de regler och 
avtal som finns för arbetsplatsen. Med ett huvudentreprenörsansvar kan alltid 
huvudentprerepnören ställas till svars. Men utan en attitydföränding så 
kvarstår problematiken med en arbetsmiljö som inte tas på allvar och 
prioriteras bort så fort tid och pengar blir ett problem.  

8.3 Ekonomisk styrning  
Byggbransch är väldigt styrd av tid och pengar och arbetsmiljö  kan vara både 
en tidskrävande och kostsam post. Till följd av detta prioriteras arbetsmiljön 
inte i den utsträckning som den borde. Fler besök från 
Arbetsmiljöinspektionen skulle leda till fler vites förbud och förlägganden och 
sanktionsavgifter. Kostnader som byggföretagen är måna om att undvika.  
 
Med ett ökat antal kontroller når man ut till dem som inte följer lagar och 
regler och förebygger olyckor till följd av brister i arbetsmiljöansvar hos 
ansvarsrollerna. Fler myndighetskontroller kan öka arbetsmiljöansvaret hos 
samtliga aktörer eftersom bristande säkerhet då inte blir en konkurrensfördel. 

8.4 Arbetsmiljöansvar som yrkesroll  
Tidsbrist är en vanlig anledning till att arbetsmiljön prioriteras bort. Vanligtvis 
åligger BAS-U rollen platschefen men kanske är ansvarsrollen tillräckligt 
omfattande för att egentligen utgöra sin egen yrkesroll. Underentreprenörernas 
arbetsgivare är sällan på plats och med en BAS-U roll som sköts ordentligt 
kan underentreprenörer och arbesgivare bli medvetna om brister i deras arbete. 
Detta går i linje med den attityd- och beteendeförändring som måste ske. 
Genom en attitydförändring högt upp i organisationen återspeglas 
förhoppningsvis attityden gentemot arbetsmiljön i yrkesarbetare.  
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8.5 Olycka eller brott? 
Ur intevjustudien framgår att få känner till att olyckor och tillbud ska anmälas 
till försäkringskassan vilket leder till att slutsatsen dras att statistken är 
missvisande. Dessutom är det svårt att skilja på en olycka och på ett brott. 
Detta kan vara en anledning till att det råder delade meningar om att 
arbetsplatsolyckorna minskar medans andra hävar motsatsen.  
8.5.1 De lagförda brotten ökar  
Resultatet från granskningen av statistik över lagförda gentemot anmälda 
arbetsmiljöbrott visar en ökning av andelen lagförda brott.  
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9 Slutsats  

Att påstå att det straffrättsliga arbetsmiljöansvar på något sätt fördelas på 
involverade aktörer i byggproduktionen vore efter denna studie felaktigt. Av 
arbetsmiljölagen framgår aktörers ansvar tydligt och arbetsmiljöansvar är 
snarare parallellt mellan aktörerna än fördellat över dem.  Däremot fördelar 
aktörer med juridiskt ansvar arbetsuppgifter kopplade till det ansvar som 
åligger dem.  
 
Det är arbetsgivaransvaret som är viktigast eftersom det är många verksamma 
arbetsgivare på plats. Det är inte lämpligt att använda termen fördela eftersom 
arbetsgivaransvaret hela tiden är densamma även när flera arbetsgivare är 
verksamma och paralella ansvarsroller förringar inte någon annans ansvar. Det 
sker ingen fördelning utav arbetsmiljöansvar däremot framgår av fallstudien 
att när flera aktörer har ett ansvar så tas inget ansvar utan ansvaret för 
arbetsmiljön, att regler och för att skyddsföreskrifter efterlevs lägger både 
arbetsgivare och BAS-U på varandra.   
 
Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:3 redogör klart och tydligt både för 
det ansvar och vilka skyldigheter som åligger byggherren, BAS-U rollen, 
arbetsgivare och arbetstagare. Byggherren har ett utökat ansvar för 
arbetsmiljön som är unikt för just byggnads- och anläggningsarbeten och 
måste vid varje skede av planeringen och projekteringen se till att 
arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det 
framtida brukandet. BAS-U ansvarar för att samordna alla aktörer på 
arbetsplatsen så att de inte utgör risk för varandra men det förringar som sagt 
inte arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten för 
arbetsgivarens arbete blir således att undanröja risker som kan leda till ohälsa 
eller olycksfall. Dessutom så måste alla på arbetsplatsen medverka i 
arbetsmiljöarbetet och att delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma god arbetsmiljö.  

I ansvarsreglerna finns det egentligen inga gråzoner utan arbetsmiljöansvaret 
och skyldigheterna som åligger varje aktör är tydliga och lämnar inget åt 
slumpen. Däremot överlappar arbetsgivaransvaret och ansvaret som åligger 
byggarbetsmiljösamordnaren varandra samtidigt som arbetstagaren också har 
tydliga ansvarsregler att följa. Till följd av detta åtar sig inte alla det ansvar 
som åligger dem utan förlitar sig på att andra ska leva upp till sitt ansvar. 
Arbetet med arbetsmiljön i byggbranschen blir svår eftersom när alla ska ta 
ansvar så gör ingen det.  
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Studien har visat att brist på kännedom om de skyldigheter och det 
arbetsmiljöansvar som åligger varje aktör inte är anledningen till att 
arbetsmiljöansvar förringas. Därför behöver egentligen inte medvetenheten 
öka. Däremot behöver arbetsmiljöarbetet få mer utrymme på byggarbetsplatser 
och attityden gentemot nonchalerat ansvar tas på större allvar. Konsekvenerna 
är dessutom sällsynta, både på arbetsplatserna och vid arbetsmiljöbrott. 
Slutsatsen blir därför att istället för att öka medvetenheten är det viljan att 
arbeta med arbetsmiljö och konsekvenserna när ansvarsroller brister det som 
behöver öka.  

9.1 Rekommendationer och fortsatta studier  
För att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljöansvar på byggarbetsplatser 
och minska både olyckor och brott ges följande rekommendationer:  
 

• Öka	Arbetsmiljöinspektionens	verksamhet	och	genomför	fler	kontroller	på	
byggarbetsplatserna.		

• En	attityd-	och	beteendeförändring	gentemot	arbetsmiljö	högt	upp	i	
organisationerna.		

• Ge	tid	åt	arbetsmiljö	och	säkerhet	genom	att	låta	BAS-U	vara	en	egen	yrkesroll	
på	plats.	

 
Att studera huvudentreprenörsansvarets inverkan på arbetsmiljö skulle kunna 
vara en intressant studie eftersom det råder delade meningar om hur denna 
ansvarsfördelning skulle påverka arbetsmiljön på byggarbetsplatser.   
 
Det skulle också vara intressant att undersöka hur olyckor och arbetsmiljöbrott 
kategoriseras och vad som orsakar den stora skillnaden på anmälda respektive 
lagförda arbetsmiljöbrott.  
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11 Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor, Byggherre  
 

• Hur ser du till att varje skede av planeringen och projekteringen se till 
att beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet?  
nogranna Arbetsmiljösynpunkter  
 

• Hur utses lämpliga BAS-U? 
 

• Hur går överlåtelsen till?  
 

• Hur följs BAS-Us arbete upp? 
 

• Kunna styrka kvalifikationerna för BAS-U? 
 

• Vem/när gör förhandsanmälan? 
 

• Hur ser arbetet med arbetsmiljöplanen ut?  
 

• Hur ser följningen av ”back-upansvaret” ut? 
 

• Hur upprättas den dokumentation som krävs?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor, BAS-U  
 

• Kvalifikationerna för att vara BAS-U ska kunna styrkas, hur går den 
processen till?  

 
• Hur går det till när man samordnar tillämpningen av relevanta 

arbetsmiljöregler?  
 

• Hur ser du som BAS-U till att reglerna tillämpas på ett systematiskt sätt 
och att de följs?  

 
• Hur säkerställer ni att endast behöriga personer får tillträde till 

arbetsplatsen?  
 

• Hur arbetar ni med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall?  
 

• Hur säkerställer du att dina anvisningar efterföljs?  
 

• Hur ser du till att entreprenörer samråder och tillsammans arbetar för en 
säker arbetsmiljö?  

 
• Hur tidsplanernas ett arbete för att förebygga risker och olyckor när 

flera olika verksamheter pågår på arbetsstället?  
 

• Hur bedrivs arbetet med arbetsmiljöplanen? Vem är det som gör det, 
när?  

 
• Hur kontrolleras teknisk utrustning, ställningar, maskiner etc. att de är 

besiktigade och betryggande säkerhet?  
 

• Vem kontrollerar att personal har tillräcklig kompetens och erforderliga 
tillstånd för att utföra riskfyllda moment?  

 
• BAS-U ska ju samordna åtgärder för att kontrollera arbetet; Hur och när 

kontrolleras att åtgärderna för att kontrollera arbetet utförs på korrekt 
sätt med avseende på arbetsmiljön?  
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Bilaga 3: Intervjufrågor, Arbetsgivare  
 

• När ni kommer in i ett byggprojekt hur samordnar ni ert arbete med de 
andra på arbetsplatsen?  

 
• Hur säkerställs att arbetstagarna på plats följer 

byggarbetsmiljösamordnarens skyddsregler och deltar i 
arbetsmiljöarbetet? 

 
• Hur underhålls maskiner, redskap, skyddsutrustning som din personal 

använder i sitt arbete?  När, hur ofta?  
 

• Har du som arbetsgivare rutiner för att upptäcka risker i dina 
arbetstagares arbetsmiljö?  

 
• Hur/När åtgärdas de risker som upptäcks? 

 
• Dokumenteras arbetsmiljöarbetet på något sätt? 

 
• Hur kontrolleras arbetstagarens utbildning och kompetens?  

 
• Hur ser du till att arbetstagarna får kännedom om de förhållanden under 

vilket arbetet bedrivs? 
 

• När och hur upplyses arbetstagaren om de risker som kan vara 
förbundna med arbetet?  

 
• Om en arbetstagare skulle komma till skada, vad finns det då för 

rutiner?  
 

• Hur hanterar du att arbetstagarna inte följer de skyddsföreskrifter som 
finns eller inte använder föreskriven skyddsutrustning? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor, Arbetsledare  
 

• Har du delegerats något arbetsmiljöansvar? 
 

• Hur tas nya underentreprenörer emot till arbetsplatsen? 
 

• Hur undersöks arbetstagares kompetens/utbildning/behörighet? 
 

• Vad finns det för rutiner för att identifiera, åtgärda och undanröja brister 
i arbetsmiljön? 
 

• Vad finns det för rutiner vid olyckor och tillbud? 
 

• Vad görs för att säkerhetsställa att regler och skyddsföreskrifter 
efterlevs på arbetsplatsen?  

 
	


