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Abstract

Arbetsmiljöutreding av fallskydd på byggarbetsplatser

Health and safety investigation of fall protection at
construction sites

Ambjörn Gille

Fall accidents are a big problem in the construction industry today and stand for
approximately 23% of all accidents. Skanska is a construction company that has a
vision to
achieve zero accidents. Eliminating fall accidents is one step on the way towards their
vision. The state of Skanskas fall safety has been analyzed in this thesis to show which
improvements are possible in fall safety.
A literature study has been performed in which Arbetsmiljöverkets (The Swedish
work environment authority’s) laws and rules, together with Skanskas own rules have
been studied. The conclusion of the literature study is that Skanskas own rules would
be sufficient to meet the goal. If those rules were followed then all the law
requirements would be fulfilled with good margin, and good fall safety would be
achieved.
Construction site visits have been made, participation to safety rounds undertaken,
and safety round protocols collected in order to analyze the state of Skanskas sites
when it comes to fall safety. The results showed that Skanskas construction sites
keep a very high standard when it comes to fall safety, but there are improvements
that could be made regarding the general order on the sites, and also by properly
marking the covering of holes.
Interviews with site managers, production leaders, safety representatives, Skanskas
construction workers, subcontractor supervisors, a health and safety engineer and a
health and safety manager from Skanska England were undertaken in order to get an
idea about what flaws might exist today within fall safety, and what can be done to
improve the fall safety.
The results from these interviews showed that improvements on how people use
personal fall safety equipment must be done, and that the major cause that so many
fall accidents occur is a lack in safety behavior by the construction workers. Increased
safety awareness and changes in personal behavior are required to reach the vision of
zero workplace accidents.
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SAMMANFATTNING 

Fallolyckor är ett stort problem i byggindustrin och motsvarar ca 23% 

av alla olyckor. En av Skanskas fem nollvisioner är noll 

arbetsplatsolyckor och att eliminera fallolyckor är ett steg på vägen dit. 

Genom det här examensarbetet har läget på Skanska idag analyserats 

för att se vilka förbättringsmöjligheter som är möjliga inom fallsäkerhet. 

En litteraturstudie har gjorts där arbetsmiljöverkets lagar och regler 

samt Skanskas egna regler studerats. Slutsatsen av litteraturstudien är 

att det inte finns några fel eller brister på Skanskas egna regler och om 

de följs så uppfylls alla lagkrav med god marginal och bra säkerhet kan 

därmed uppnås. 

Som en del av arbetet har arbetsplatsbesök och medverkan på 

skyddsronder utförts. Skyddsrondsprotokoll har även samlats in för att 

analysera dagsläget på Skanskas arbetsplatser när det gäller 

fallsäkerhet. Resultatet visar att Skanskas arbetsplatser håller väldigt 

hög standard när det kommer till fallsäkerhet men att 

förbättringsmöjligheter finns inom områdena allmän ordning och 

märkning av håltäckningar. 

Intervjuer med produktionschefer, produktionsledare, skyddsombud, 

Skanskas egna yrkesarbetare, underentreprenörs arbetsledare och en 

arbetsmiljöingenjör samt en arbetsmiljöchef från Skanska England har 

gjorts för att få en uppfattning om vad det finns för brister inom 

fallsäkerheten och vad som kan göras för att förbättra den. Resultaten 

från dessa intervjuer tyder på att förbättringar inom användning av 

personlig fallskyddsutrustning måste göras och att den främsta orsaken 

till att det sker så mycket fallolyckor är bristande säkerhetsbeteende hos 

de som arbetar på byggarbetsplatserna. En ökad medvetenhet kring 

säkerhet och förändringar i personliga beteenden måste till för att nå 

visionen om noll arbetsplatsolyckor.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

En av de vanligaste allvarliga arbetsplatsolyckorna i byggindustrin är 

fallolyckor. Det är även är en av de vanligare dödsorsakerna på 

byggarbetsplatser. Under år 2011 var det 207 olyckor med fall från 

samma nivå, snubbling, som anmäldes i den privata byggindustrin 

vilket motsvarar 11% av alla olyckor. Det var även 228 olyckor med fall 

från höjd, vilket motsvarar 12% av alla olyckor och orsakade ett av de 

sju dödsfallen 2011 i den privata byggindustrin, Samuelsson (2011). 

Därför är det av ytterst vikt för aktörerna inom sektorn, inte minst de 

stora entreprenörerna, att fortsätta med förbättringsåtgärder. 

Skanska är ett av världens största byggföretag med ca 56 000 anställda, 

2012, varav ca 11 000 i Sverige. Utöver de egna anställda är det många 

fler personer som vistas på Skanskas arbetsplatser varje dag runt om i 

världen. Skanska har ett stort ansvar över säkerheten hos dessa 

personer och är även bland de ledande inom säkerhet. En av Skanskas 

fem nollvisioner är noll arbetsplatsolyckor. Skanska jobbar hårt för det 

och har kommit en lång bit på vägen men strävar alltid efter att bli 

bättre, Skanska (2013). Fallolyckorna på Skanska ligger något lägre än 

medel för den privata byggindustrin och fall från samma nivå utgör ca 

8% av alla olyckor och fall från höjd ca 6%, Holmkvist (2013).  

Det här arbetet ska hjälpa Skanska mot deras vision om noll 

arbetsplatsolyckor genom att utreda vilka förbättringar som är möjliga 

med Skanskas fallskyddsarbete. Detta ska åstadkommas genom att först 

analysera hur läget ser ut idag på Skanska och sedan föreslå 

förbättringsåtgärder för de områden som har brister.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera hur Skanskas egna regler, 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningarna efterlevs på Skanskas 

arbetsplatser. Arbetet syftar även till att försöka hitta lösningar till 

eventuella brister i hur reglerna förmedlas och efterlevs samt att 
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undersöka tänkbara förbättringsförslag av de nuvarande reglerna ifall 

behov av detta skulle visa sig föreligga. 

 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att komma fram till och föreslå 

förbättringar i användningen av fallskydd. Några delmål är även att 

föreslå hur man kan på ett bättre sätt förmedla de redan idag gällande 

reglerna från både arbetsmiljö lagen, arbetsmiljöförordningarna och 

Skanskas egna regler samt att föreslå förbättringar av Skanskas egna 

regler. Detta ska leda till att Skanska kommer ett steg närmare sitt mål 

om noll arbetsplatsolyckor genom att göra byggarbetsplatserna säkrare. 

 

1.4 Frågeställning 

Frågeställningarna som styrt arbetet är:  

Vad säger lagen om hur fallskydd ska användas?  

Vad säger Skanskas regler och riktlinjer om hur fallskydd ska 

användas?  

Hur används fallskydd idag på Skanskas byggarbetsplatser? 

Hur kan fallsäkerheten förbättras? 

 

1.5 Avgränsning 

Eftersom Skanska är ett så stort företag och tiden är begränsad så har en 

avgränsning gjorts. 

 Undersökningen utfördes främst i Uppsala åt Skanska Sverige 

region hus norr distrikt Uppsala. 
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2. METOD 
Examensarbetet innehåller en litteraturstudie, deltagande vid 

skyddsronder på arbetsplats, arbetsplatsbesök med intervjuer, samt 

intervjuer med en av Skanskas arbetsmiljöingenjörer och med en 

representant från Skanska England.  

 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes för att kunna förklara vad arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöföreskrifterna, Skanskas regler och 

riktlinjer säger om användningen av fallskydd. Den gav även en 

teoretisk bakgrund som hjälpte till att utforma intervjuerna samt en 

grund att fortsätta arbetet ifrån. 

 

2.2 Skyddsronder och arbetsplatsbesök 

Skyddsronder deltogs på, arbetsplatsbesök genomfördes och 

skyddsrondsprotokoll samlades in med syftet att undersöka om det 

fanns några speciella problem med fallskydd, och i så fall vad dessa 

problem var. Detta gjordes även för att få en bättre inblick i om det 

finns brist i fallskyddsanvändningen idag på Skanskas arbetsplatser. 

En felkälla med denna metod är att bristerna i fallsäkerheten som man 

ser på skyddsronderna, i protokollen och på arbetsplatsbesöken är 

väldigt bundna till den aktuella fasen i produktionen som 

byggprojektet befinner sig i. Detta gör att det ibland kan vara svårt att 

göra generaliseringar över allmänna problem för hela 

byggproduktionen när felen kan vara fasbundna.  

 

2.3 Intervjuer 

Arbetsplatsintervjuerna och besöken utfördes för att se hur man arbetar 

med fallskydd på Skanska idag, hur Skanskas riktlinjer används och 

förmedlas samt för att hitta förbättringsåtgärder som kan göra 

arbetsplatserna säkrare. Syftet med intervjun av arbetsmiljöingenjören 

på regionen var att få en inblick i hur Skanska arbetar med 
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arbetsmiljöfrågor, hur de förmedlar informationen till arbetsplatserna 

och vilka förbättringar som skulle kunna vara möjliga där.  

Syftet med intervjun av en representant från Skanska England var att ta 

del av Skanskas stora erfarenheter runt om i världen och se om sättet de 

arbetar på i England skulle kunna användas för att förbättra hur vi idag 

arbetar i Sverige, och på så sätt göra arbetsplatserna säkrare. 

Som intervjumetod valdes semistrukturerade kvalitativa intervjuer, 

vilket är en intervjuform där den intervjuade har mer frihet att svara på 

sitt sätt och där det ställs många följdfrågor. Arbetets breda natur 

gjorde det lämpligare med denna typ av intervjumetod, än om man 

skulle ha använt sig av en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden 

uppmuntrar den intervjuade att tala mer fritt vilket ger en bättre känsla 

av vad som är viktigt för personen man intervjuar, Trost (1997). Det 

ledde även till att aspekter man inte tidigare tänkt på togs upp och 

mycket bra information tillhandahölls.  

Intervjuerna inleddes med information om mig, examensarbetet och 

själva intervjun. Där togs bland annat syftet med arbetet och intervjun 

upp, upplägget på intervjun samt att de intervjuade inte behövde vara 

rädda att bli utpekade i rapporten då resultaten från intervjuerna skulle 

sammanfattas. Intervjuerna spelades in, efter tillåtelse av de 

intervjuade, sedan sammanställdes intervjuerna med skrift genom att 

lyssna igenom inspelningarna och föra anteckningar. 

Arbetsmiljöingenjören på regionen och representanten från Skanska 

England tillfrågades om de kunde vara offentliga för att användas som 

muntliga källor och referenser i större delar av arbetet vilket de 

accepterade. 
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3. LITTERATURSTUDIE 

3.1 Fallskydd 

3.1.1 Fall 

För att redogöra vad som räknas som fallskydd måste man först studera 

på vad ett fall är. Till det här arbetet används paragraf ett ur AFS 

1981:14 – Skydd mot skada genom fall som definition på vad ett fall är. 

Paragrafen säger ”Med fall avses i dessa föreskrifter att någon faller omkull, 

halkar, snavar, trampar snett, trampar genom något underlag eller liknande 

eller fall till lägre nivå.” Det som ofta orsakar de svåraste olyckorna är fall 

till lägre nivå och det är även till denna typ av fall det finns flest 

fallskydd och mest fokus läggs ute på arbetsplatserna. 

 

3.1.2 Allmänna fallskydd 

Allmänna fallskydd ska, enligt arbetsmiljölagen 2 kap 7 §, användas i 

första hand och de allmänna fallskydden är skydd som skyddar alla 

personer. Allmänna, eller generella, fallskydd förhindrar att fall kan 

ske. De kan skydda för både fall till lägre nivå och fall på samma nivå. 

Nedan redovisas några exempel på olika allmänna fallskydd för att 

lättare kunna visualisera och förstå vad som menas senare i rapporten. 

Skyddsräcken används oftast för att förhindra fall ifrån kanter vid tak, 

öppningar, hål etc. De kan vara utformade på olika sätt, till exempel 

kan de bestå av stolpar med plankor emellan sig 3 leder eller med 

nättäckning, se Figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Skyddsräcken 
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Skyddstäckning används över hål och öppningar i golvytan för att 

förhindra fall eller snubbling beroende på hålet eller öppningens 

karaktär. I Figur 3.2.1 kan man se otäckta hål vilket medför snubbel- 

och fallrisk medan i Figur 3.2.2 ser man ett hål med skyddstäckning där 

snubbelrisken är eliminerad. 

 

Figur 3.2.1 Otäckta hål 

 

Figur 3.2.2 Hål med skyddstäckning 
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Kabelupphängning är en annan åtgärd man kan vidta för att minska 

snubbelrisken. I Figur 3.3.1 ser man hur kablarna ligger på golvet och 

det är lätt att snubbla på dem om man inte är aktsam. I Figur 3.3.2 är de 

upphängda vilket medför att snubbelrisken är eliminerad. 

 

Figur 3.3.1 Oupphängda kablar 

 

Figur 3.3.2 Upphängda kablar 
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Ramper kan ha olika storlekar och vara av olika material men syftet är 

att minska snubbelrisken vid kanter och underlätta transporter. I Figur 

3.4.1 ser man en mindre kant vilken försvårar transporter och utgör en 

snubbelrisk medan man i Figur 3.4.2 har monterat en ramp för att 

motverka snubbelrisken och underlätta transporten. 

 

Figur 3.4.1 Kant i transportled 

 

Figur 3.4.2 Ramp 
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Städning är en åtgärd som förtydligas med hjälp av Figur 3.5.1 som 

visar hur det kan se ut på en byggarbetsplats när det inte städas 

ordentlig vilket medför ökad snubbelrisk. I Figur 3.5.2 ser man hur en 

städad arbetsplats med rena passager ser ut där snubbelrisken är 

minimerad. 

 

Figur 3.6.1 Allmän oreda 

 

Figur 3.6.2 Städad transportled 
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3.1.3 Kollektiva fallskydd 

Det finns även kollektiva fallskydd som börjar verka efter att fallet har 

skett generellt, dessa har i uppdrag att förhindra skada då en olycka har 

inträffat. Ett exempel är om skyddsräcken inte kan monteras så 

monteras ett skyddsnät under området där fall kan ske. Skyddsnätet 

förhindrar inte att någon ramlar ner men det fångar upp de som 

eventuellt ramlar. Kollektiva skydd betjänar alla personer på 

arbetsplatsen men är inte att föredra, då de inte förhindrar att fall sker. 

 

3.1.4 Personlig fallskyddsutrustning 

En annan typ av fallskydd är personlig fallskyddsutrustning. Som 

namnet säger så skyddar denna typ av fallskydd endast personen som 

använder utrustningen. De kan fungera både genom att förhindra att 

fall kan ske och att fånga upp personen vid ett fall så att skada undviks. 

Ett exempel är sele och lina som används speciellt vid takarbeten då 

andra skyddsåtgärder inte är möjliga eller undertiden de monteras. 

Skyddet består av en sele som bärs av personen som arbetar och en lina 

som går från selen till en fästpunkt vilket antingen förhindrar att fall 

kan ske eller fångar upp personen om ett fall skulle ske. 

 

3.1.5 Fallskydd på hjälpmedel 

Den sista typen av fallskydd är fallskydd som är integrerade med 

redskap och hjälpmedel. När redskapet eller hjälpmedlet används så 

utsätts man för fallrisk men får dessutom skydd för fall av själva 

redskapet eller hjälpmedlet, oftast med hjälp av räcken. För vissa av 

dessa hjälpmedel ska även personlig fallskyddsutrustning användas 

trots att det finns räcken. Nedan visas två exempel på hjälpmedel med 

fallskydd. 

Saxliften är inget fallskydd i sig men i Figur 3.7 kan man se räckena som 

ska skydda mot fall när man använder den. 
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Figur 3.7 Saxlift 

Rullställningar användas ofta invändigt för att nå upp till området man 

ska arbeta på och är försedda med skyddsräcken för att förhindra fall, 

se Figur 3.8. 

 

Figur 3.8 Rullställning 
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3.1.6 Avspärrning 

Ett annat sätt att uppnå skydd mot fall är att använda avspärrningar för 

att förhindra personer från att gå till områden där det finns fallrisk. 

Detta ska endast användas vid kortvarig tillfällig fallrisk i ett område 

eller för att förhindra att någon beträder område med fallrisk 

undertiden ett allmänt fallskydd monteras. 

 

3.2 Lagar, förordningar och föreskrifter 

3.2.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen är antagen av riksdagen och tar hänsyn till flera olika 

arbetsmiljöaspekter och ger en helhetssyn på arbetsmiljön. Lagens syfte 

och målsättning är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

främja att en god arbetsmiljö i övriga avseenden utvecklas. Den 

beskriver även hur olika parter i arbetslivet ska samverka för att gynna 

arbetsmiljön. 

Lagen innehåller vissa paragrafer speciellt avsedda för bygg- och 

anläggningsverksamhet. I 3 kap 7 § står det till exempel att de som 

planerar och projekterar ett bygg- eller anläggningsarbete ska ta hänsyn 

till arbetsmiljösynpunkter, inom ramen för sina uppdrag, både för 

byggskedet samt i bruksskedet. 

Arbetsmiljölagen är en ramlag och detta innebär att lagarna är väldigt 

generella och säger nästan inget om precisa regler som ska följas. Den 

fokuserar istället på vilket ansvar olika aktörer har och olika krav som 

ställs på de olika aktörerna i arbetslivet.  

 

3.2.2 Arbetsmiljöförordningen 

Arbetsmiljöförordningen är utfärdad av regeringen och kompletterar 

arbetsmiljölagen. Förordningen innehåller bestämmelser om 

skyldigheten att rapportera arbetsplatsskador och tillbud, skyldigheten 

att ha kvar vissa dokument och bestämmelser om skyddskommittéer 

och skyddsombud. Arbetsmiljöförordningen bemyndigar även 

arbetsmiljöverket att ta fram och ge ut föreskrifter. 
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3.2.3 Arbetsmiljöföreskrifter 

De olika arbetsmiljöföreskrifterna ges ut av arbetsmiljöverket. 

Föreskrifterna ges ut för olika områden och innehåller precisa regler 

och bestämmelser. Exempel på några områden som det finns 

föreskrifter för är arbetsplatsens utformning, ställningar, kemiska 

arbetsmiljörisker, sprängarbeten mm.  

Idag finns det ca 180 olika arbetsmiljöföreskrifter som är gjorda mellan 

1980 och 2012 och flera görs kontinuerligt. Däribland finns de fyra som 

behandlas nedan vilka tar upp fallskydd på olika sätt. Föreskrifterna 

döps till AFS, vilket står för Arbetsmiljöverkets författningssamling, 

och numreras efter den ordning de beslutats av arbetsmiljöverket. 

 

3.2.4 AFS 1981:14 – Skydd mot skada genom fall 

Paragraf 1 definierar vad som avses med fall i de övriga paragraferna, 

vilket är när någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar 

genom något underlag eller liknande eller fall till lägre nivå. 

Enligt 2 § ska allt arbete bedrivas, ordnas och planeras så att fallolyckor 

förebyggs. I planeringsskedet är det viktigt att informera och instruera 

hur fall ska undvikas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Det bör 

även ingå planering av överseende av skyddsanordningarna, speciellt 

på en byggarbetsplats, då det kan ske slitage och nya förhållanden kan 

ha ändrat fall situationen. 

3§ säger att underlag som ska beträdas ska ha tillräcklig ytsträvhet, vara 

fritt från olika ojämnheter och hinder som kan orsaka fallrisk och 

underlaget ska ha en tillförlitlig bärighet. Detta för att minimera 

halkrisken, snubbelrisken och risken för fall då underlaget brister. Ifall 

underlaget inte skulle uppfylla dessa egenskaper måste speciella 

skyddsåtgärder användas. Exempel på sådana kan vara att hänga upp 

kablar som ligger som hinder på marken, att använda ramper där 

ojämnheter ej går att avlägsna och där bärigheten lokalt är bristfällig 

kan man använda sig av anordningar som fördelar ut lasten på en 

större yta. Vid situationer där underlaget är lutande ska man vidta 

särskilda åtgärder vilka t.ex. kan vara skyddsräcke, ställning, säkerhets 

sele och lina mm. 
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I 4 § står det att på arbetsplatsen och på transportvägar inom 

arbetsplatsen ska det finnas tillräckligt med utrymme för att transport 

och arbete ska ske utan fallrisk. Det står även att transportvägar och 

arbetsplatser ska hållas fria från material, skräp och dylikt för att 

minimera snubbelrisken. Tillfredsställande belysning ska även finnas 

av samma anledning. 

Enligt 5 § ska trappor, ramper, ställningar, plattformer och liknande 

anordningar vara gjorda så att fallrisk motverkas. Detta kan göras med 

hjälp av t.ex. skyddsräcken, halkskydd och ledstänger. 

6 § säger att om det finns hål, öppningar, genomtrampningsrisk eller 

större nivåskillnad så ska de förses med skyddsanordningar för att 

motverka fallrisken. Dessa skyddsanordningar kan bestå av 

skyddsräcken, täckning och avspärrning. Ifall ingen lämplig 

skyddsanordning kan användas ska andra skyddsåtgärder brukas. Ett 

exempel på en sådan skyddsåtgärd kan vara vakthållning. 

I 7 § står det att fallskydd ska vara utformade så de klarar den 

belastning de kan tänkas bli utsatta för. Det står även att 

skyddsanordningarna ska underhållas och kontrolleras så deras 

skyddande verkan och bärighet inte har förstörts eller blivit bristfällig 

på grund av slitage från t.ex. väderlek, kemikalier och mekanisk 

åverkan. 

Enligt 8 § ska skyddstäckning för öppningar och hål vara fastsatta så att 

de inte kan tas bort oavsiktligt. Skyddstäckningen kan vara fastsatt med 

till exempel spik eller bult. Skyddstäckningen ska även vara tydligt 

märkt så att man vet att det är ett fallskydd och märkningen ska vara 

varaktig. 

10 § säger att ifall särskild risk för fall förekommer så ska arbetet 

antingen förändras så att denna risk försvinner eller så ska arbetet 

avbrytas. Ifall det finns ett särskilt område som är utsatt för den 

särskilda risken ska detta även spärras av. Ifall något arbete ändå måste 

utföras inom det utsatta området ska man vidta särskilda 

skyddsåtgärder. Särskild risk kan skapas av bland annat vind, snö och 

regn som alla kan medföra ökade fall- och halkrisker i vissa situationer. 
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11 § tar upp att extra försiktighet och nödvändiga skyddsåtgärder ska 

vidtas vid arbete och förflyttning på underlag som rör på sig eller som 

skulle kunna komma i rörelse. Exempel på underlag som kan komma i 

rörelse är fordon, arbetsbock, stege och mobil ställning. Skyddsåtgärder 

som kan behöva göras är till exempel säkring mot rullning, blockering 

av underlaget och säkring av stege. 

Enligt 12 § ska sele och lina, skyddsnät eller liknande fallskydd 

användas då tillräckligt skydd mot nedstörtning inte lämpligen går att 

anordna. 

13 § handlar om rutiner kring borttagande av skyddsanordningar. 

Paragrafen säger att ifall en skyddsanordning tillfälligt måste tas bort så 

får detta endast ske efter att platsledningen godkänt det. Särskilda 

försiktighetsåtgärder måste dock vidtas och skyddsanordningen ska 

sättas tillbaka så fort som möjligt. Ifall man tillfälligt ska lämna området 

där skyddsanordningen tagits bort så måste ytterligare 

försiktighetsåtgärder användas för att försäkra sig om att ingen risk för 

olycka finns. Ifall skyddsanordningen inte kan återställas efteråt så ska 

platsledningen omgående meddelas och ytterligare skyddsåtgärder 

vidtas. Ansvaret att återställa skyddsanordningen faller alltid på den 

som har avlägsnat skyddet. 

 

3.2.5 AFS 1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete 

Enligt 10 § så har även de som planerar och projekterar byggnationen, 

inom ramen för deras uppdrag, ett arbetsmiljöansvar. Där de ska göra 

riskbedömningar för valda metoder och material samt visa på sådana 

lösningar som behövs för att säkerheten ska bli godtagbar i byggskedet 

57 § säger att risk för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Detta med 

hjälp av, beroende av situationen, skyddsräcken, ställningar, 

arbetsplattformer eller arbetskorgar. Skyddsräcken har minimikrav på 

överledare, mellanledare och fotlist, eller likvärdigt skydd, samt att 

vara tillräckligt höga och vara tillräckligt hållfasta. Normalt är att 

skyddsräckena är en meter höga men det viktiga är att de uppfyller sin 

skyddsfunktion så de kan ibland behöva vara ännu högre för att göra 

det. Ifall risk finns för föremål att ramla ner genom skyddsräckena och 
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orsaka skada så ska skyddsräckena vara helt inklädda. En sådan 

inklädnad kan bestå av nät eller inbrädning. Skyddsräcken och andra 

skyddsåtgärder för fall till lägre nivå bör monteras så att de kan 

användas under hela byggskedet, eller så länge risk för fall 

förekommer, med betryggande säkerhet. 

I 58 § står det att om arbetets art gör det omöjligt att använda 

skyddsåtgärderna beskrivna i 57 § för att säkerställa fall till lägre nivå 

så ska personlig skyddsutrustning användas. Ifall andra arbetstagare 

som inte ska utföra arbetet kan beträda området med risken för fall till 

lägre nivå så ska detta område spärras av och utmärkas. Vid behov ska 

även tillträdesled till riskområdet anordnas.  

Enligt 59 § ska risk för nedstörtning och nedtrampning, från till 

exempel öppningar och hål i bjälklag, tak eller likande, förebyggas med 

hjälp av täckning eller skyddsräcken. Dessa öppningar ska omgående 

förses med skyddsåtgärder då många dödsfall och andra skador skett 

från denna typ av fall. Skyddsåtgärderna ska vara utformade så de ej 

oavsiktligt kan rubbas och vara tydligt märkta eller utfärdade på ett sätt 

som gör det tydligt vad de är avsedda för. 

60 § säger att underlag som ska beträdas ska ha tillräcklig bärighet och 

ytsträvhet för att förhindra genomtrampning och fall. Golvet ska ej 

heller ha hål, farliga upphöjningar eller lutning. Ifall underlaget inte 

uppfyller detta ska området avspärras och utmärkas. Om ett underlag 

som inte uppfyller kraven ändå måste beträdas ska särskilda 

skyddsåtgärder vidtas för att möjliggöra ett säkert arbete. I första hand 

ska en sådan arbetsmetod väljas så att man undviker att beträda 

underlaget men om detta ej är möjligt får man använda hjälpmedel som 

till exempel landgångar eller arbetsplattformer för att få tillräckligt 

skydd mot fall. 

Paragraf 87-89 handlar om takarbete och säger att fallrisken vid 

takarbete särskilt ska beaktas. Risken för fall, halkning, 

genomtrampning och snubbling är ofta större då underlaget är lutande 

och inte gjort för att beträdas. Konsekvenserna av fall på och från tak är 

också ofta allvarliga. Extra hänsyn ska även tas till väderlek och 

klimatfaktorer som kan påverka fallriskerna kraftigt. Det står även att 

man i första hand ska använda sig av skyddsräcken eller likvärdigt 
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fallskydd vid takarbeten. Om detta inte är möjligt får personlig 

fallskyddsutrustning användas. Det finns dock ett undantag för den 

regeln och det är att ifall takarbetet är väldigt tillfälligt, som till exempel 

vid byte av enstaka tegelpannor eller snöröjning. Vid dessa typer av 

arbeten räcker det med personlig fallskyddsutrustning som ska fästas 

på lämpligt ställe, om ett lämpligt ställe att fästa i saknas så ska en 

särskild person, genom avhåll, hålla fast linan under arbetet. 

Paragraf 93-100 handlar alla om skyddsnät och säger att skyddsnätet 

ska vara tillverkat och utfört så att det med god säkerhet kan fånga 

personer, så det inte skadar personen som fångas upp och så att 

fångförmågan är fullgod under hela brukstiden som nätet är avsett för. 

Instruktioner på svenska ska medfölja nätet, dessa ska vara skriftliga 

och innehålla monteringsanvisningar, förvaringsanvisningar, kontroll-

/inspektionsanvisningar, vårdanvisningar samt information av vad 

som kan inverka skadligt på nätet. Monteringen av nätet ska ske med 

överseende av en kompetent person.  Den högsta fallhöjden, innan man 

fångas upp av nätet, ska vara det lägsta av antingen 6 meter eller den 

maximala fallhöjden som är föreskriven av nättillverkarna. Så liten 

fallhöjd som möjligt ska dock eftersträvas. Det ska även finnas en 

tillräcklig fri höjd under nätet så att deformationen som skapas när 

nätet fångar upp en person inte tillåter personen att slå i något 

underliggande. Efter varje gång någon person eller föremål fallit på 

nätet ska en kompetent person granska nätet så att dess skyddsfunktion 

fortfarande är tillfredsställande. Föreskrivna kontroller på nätet ska 

göras av en kompetent person och ifall sådan kontroll ej utförts så får ej 

skyddsnätet brukas. Vid temperaturer under -10oC ska special 

skyddsnät användas som är gjort för detta förhållande. 

 

3.2.6 AFS 2001:3 – Användning av personlig 

skyddsutrustning 

5 § säger att man endast i andra hand ska använda sig av 

individinriktade skyddsåtgärder och att man ska prioritera 

gemensamma skyddsåtgärder.  

När det inte är möjligt att undvika eller begränsa risken tillräckligt 

mycket med de gemensamma skyddsåtgärderna då ska personlig 
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skyddsutrustning användas. Innan man väljer att använda den 

personliga skyddsutrustningen ska dock riskerna vid arbetet analyseras 

och bedömas för att kunna hitta vilka egenskaper som krävs av den 

personliga skyddsutrustningen så att man väljer rätt utrustning. 

Eventuella nya risker som tillkommer på grund av den personliga 

skyddsutrustningen ska även tas hänsyn till. Bedömningen som görs 

ska även revideras ifall det sker någon förändring i förutsättningarna 

som skulle kunna påverka bedömningen. 

Enligt 10 § så ska arbetsgivaren informera arbetstagaren om vad den 

aktuella personliga skyddsutrustningen ska skydda mot innan den 

börjar användas. Arbetsgivaren ansvarar även, vid behov, för att 

instruktioner och övningar görs så att arbetstagaren får kunskapen som 

behövs för att kunna använda den personliga utrustningen på rätt sätt 

så att det önskade skyddet uppnås. Arbetsgivaren ansvarar även för att 

relevant information för varje aktuell personlig skyddsutrustning ska 

finnas till hands inom företaget eller verksamheten. Det är viktigt att 

arbetsgivaren försäkrar sig om att arbetstagaren har förstått 

informationen och instruktionerna rätt. Det kan vara fördelaktigt att ha 

med sig inköpare, leverantörer och lagerhållare vid 

användningsinformationen, i vissa fall kan det även vara relevant att ta 

in specialister för att ge arbetstagaren de bästa möjliga 

förutsättningarna att använda skyddsutrustningen på rätt sätt. 

Information om att skyddseffekten hos den personliga 

skyddsutrusningen kan avta med tiden och slitage av olika typer är 

även viktigt att ge så att arbetstagaren kan vara uppmärksam på ifall 

risk för skyddseffektminskning kan ha förekommit. 

11 § säger att vid bruk av den personliga skyddsutrustningen så ska 

arbetstagaren följa instruktionerna som givits. 

I 12 § står det att arbetsgivaren ansvarar för att bibehålla den personliga 

utrustningens skyddseffekt och hygieniska standard genom underhåll, 

kontroll, reparation och förvaring. Personlig skyddsutrustning som 

skadats eller vars skyddseffekt antas vara otillräcklig får ej brukas. 
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3.2.7 AFS 2009:2 – Arbetsplatsens utformning 

Enligt 67 § ska det finnas ändamålsenliga fallskydd vid lastöppningar i 

väggar. I öppningen bör skyddsanordningen bestå av grind eller bom 

som ska vara minst 1.1 meter hög och öppningsbar del bör bestå av 

skjutdörr eller inåtgående dörr. Trappor, balkonger, avsatser, 

förbindelsebryggor, plattformar och liknande ska ha fallskydd vilket 

normalt utförs med skyddsräcken. Ledstänger ska även normalt finnas 

på trappor och räckets höjd bör vara minst 0.9 meter. Där öppningen är 

mot en nivåskillnad på över 0.5 meter bör räcket vara minst 1.0 meter 

och ifall fallhöjden är över 3 meter bör räcket vara minst 1.1 meter. Ifall 

det förekommer öppningar i golv ska det finnas antingen 

skyddsräcken, skyddstäckning, lucka eller likvärdig skyddsanordning. 

Ifall delar av tak har låg bärighet ska dessa normalt ha skyddsräcken 

runt sig. Exempel på sådan del kan vara glasytor eller plastytor. 

69 § går in på hur skyddsräcken ska vara utformade. Skyddsräcken ska 

tillverkas så att de förhindrar fall över, genom och under räcket. Detta 

görs normalt med en fotlist i underkant som ska vara minst 0.1 meter 

hög och två leder, en i överkant och en på mitten av räcket. Räcken kan 

även vara till exempel nättäckta och uppfyller då även dessa krav. 

Skyddsräckena ska helst vara fasta men ifall de inte är det så ska de lätt 

kunna sättas tillbaka i skyddsläge och sättas fast ordentligt ifall de tas 

bort tillfälligt.  Skyddsräcket ska klara den belastning det kan antas 

utsättas för och bör vara minst 1.1 meter höga. 

 

3.3 Skanskas säkerhetsregler och 

säkerhetsdokumentationer 

3.3.1 Skanska Sveriges allmänna ordnings- och skyddsregler 

Syftet med Skanska Sveriges allmänna ordnings- och skyddsregler är 

att främja säkerhet, hälsa och miljö samt att uppfylla de krav som ställs 

av arbetsmiljöverket. Reglerna gäller för alla som uppehåller sig på 

Skanskas arbetsplatser men är inte till för att ersätta lagar och 

föreskrifter utan för att komplettera dem.  

De olika arbetsplatserna använder sig av dessa regler som grund och 

sedan görs även specifika regler för de olika arbetsplatserna. 
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De allmänna ordnings- och skyddsreglerna är indelade i olika avsnitt 

vilka sedan består av olika regler relaterade till det avsnittet. Nedan 

förklaras de relevanta reglerna för fallskydd kapitelvis. 

I Risker i arbetet står det att olycksfall ska förebyggas genom att 

kontinuerligt göra riskbedömningar på arbetsplatsen. Alla som arbetar 

på arbetsplatsen ska känna till de risker som finns med deras arbete 

samt vilka säkerhetsåtgärder som ska användas. Skanskas 

produktionsledning ska få information om risker och åtgärder för dessa 

från underentreprenörerna innan arbete påbörjas och de ansvarar även 

för att arbetsberedningar utförs och att relevanta personer får chansen 

att vara med under arbetsberedningarna samt att säkertsåtgärderna blir 

implementerade innan arbetsmomentet startar. Ifall någon person 

upptäcker en omedelbar och allvarlig fara med sitt arbete så ska arbetet 

omgående avbrytas, sen ska det säkerställas att ingen annan kan 

komma i risk för faran och efter det ska Skanskas produktionsledning 

samt skyddsombud meddelas om faran. 

I säkert beteende står det att ifall någon person upptäcker säkerhetsbrister 

eller riskfyllt beteende ska de ingripa och vid behov ska även 

skyddsombud och Skanskas produktionsledning informeras. 

Information och kompetens tar upp att alla som är verksamma på 

arbetsplatsen ska ha tagit del av Skanska Sveriges ordnings- och 

skyddsregler, de arbetsplatsspecifika reglerna, risker och åtgärder från 

riskinventeringar och arbetsberedningar samt återsamlings och 

utrymningsrutiner. 

I arbetsplatsens utformning står det att alla ska städa efter sig 

kontinuerligt. Att speciellt passager, men även övriga arbetsplatsen, ska 

vara fri från material som kan utgöra hinder och snubbelrisk. För att 

undvika halkrisk ska vägar på och runt arbetsplatsen snöskottas och 

sandas vid behov. Det står även att alla som vistas på arbetsplatsen ska 

vara särskilt uppmärksamma mot avspärrningar och varningsskyltar 

då områden med speciella risker kan stängas av och då måste detta 

respekteras. 

Kapitlet personlig skyddsutrustning tar upp att skyddshjälm, 

skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsskor samt varselkläder är 
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obligatoriska på alla bygg- och anläggningsarbetsplatser. All övrig 

personlig skyddsutrustning får endast användas som en sista utväg ifall 

det inte finns något annat alternativ att förebygga risken på. 

Användningen ska då ge en tillförlitlig säkerhet mot olycka.  

Det är arbetsgivare som har ansvaret för att arbetaren har rätt 

kompetens för att använda den personliga skyddsutrustningen och att 

det är rätt typ av personlig skyddsutrusning som används. Kapitlet tar 

även upp att användaren ansvarar för att den personliga 

skyddsutrustningen förvaras och underhålls på rätt sätt så att 

skyddseffekten och den hygieniska standarden bibehålls.  

I skyddsanordningar står det att tillfälliga skyddsanordningar alltid 

måste sättas upp då det finns risk för skada. Skyddsanordningen får 

sedan endast tas bort med godkännande från Skanskas 

produktionsledning efter att en riskbedömning eller arbetsberedning 

utförts. Den som då tar bort skyddsanordningen har även ansvar över 

att återställa anordningen. Det står även att alla hål i golv ska täckas, 

täckningen ska fastsättas ordentligt och markeras tydligt. Täckningen 

måste kunna bära tänkbara belastningar och får ej avlägsnas utan 

Skanskas produktionslednings tillstånd.  

Kapitlet fallskydd tar upp att vid risk av fall ska risken alltid förebyggas 

och riskbedömning ska alltid göras av Skanskas produktionsledning 

samt berörda personer. De olika fallskyddstyperna prioriteras så att i 

första hand ska tekniska skyddslösningar används som till exempel 

skyddsräcken och skyddstäckning, i andra hand ska kollektiva skydd 

som skyddsnät användas och som sista utväg får personlig 

skyddsutrustning användas. Kapitlet tar även upp att alla arbeten med 

fallskyddsutrustning måste göras med minst två personer och en 

räddningsplan måste finnas innan arbetet startar. När olika typer av 

mobila arbetsplattformar används så måste även personlig 

skyddsutrusning användas, alla i plattformen ska vara förankrade i en 

säker punkt. Skanskas produktionsledning måste även godkänna all 

användning av stegar som endast får användas undantagsvis. 

I disciplinära åtgärder står det vilka åtgärder som ska vidtas vid brott 

mot dessa regler. Konsekvenserna kan bli varning, avvisning eller vite. 
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3.3.2 Skanskas introduktionsfilm med avseende på fallskydd 

Alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser har sett en 

introduktionsfilm vid inskrivningen. Denna film är en sammanfattning 

av Skanska Sveriges ordnings- och skyddsregler där alla de ingående 

kapitlen tas upp.  

Filmen går dock inte in på varje punkt i de olika kapitlen men lyser upp 

det allra viktigaste och kompletterar ordnings- och skyddsreglerna bra 

genom att ha filmklipp som förtydligar och visualiserar de viktigaste 

reglerna som gäller. Filmen tar bland annat upp, snubbelrisken som 

skapas av material och skräp samt hur detta ska hanteras, vem som 

ansvarar för den personliga skyddsutrusningen samt för 

kompetensutbildning vid användning av den, rutiner kring arbeten 

med fallskydd, regler för användning av stegar och regler och rutiner 

för skyddsanordningar.  

 

3.3.3 Skanskas interna säkerhetsdokumentation 

På Skanskas interna databas finns det dokumentation som noggrant går 

igenom olika delar av säkerheten och arbetsmiljön. De förtydligar vad 

som gäller på Skanska och ger genomgående beskrivningar på hur man 

ska nå upp till kraven, ofta med flera olika alternativa tillvägagångssätt. 

De innehåller även förtydligande bilder och tips samt hänvisningar ifall 

man vill fördjupa sig ytterligare inom det aktuella området.  Nedan 

sammanfattas några av dessa dokumentationer som är relaterade till 

fallskydd. 

 

3.3.4 Skyddstäckning av hål och öppningar 

Skyddstäckning av hål och öppningar är en dokumentation som 

instruerar hur skyddstäckning av hål och öppningar ska utföras inom 

Skanska Sverige AB. Den säger att skyddstäckningen ska skydda både 

mot fall och fallande föremål samt att riskbedömning alltid ska ske där 

man tar hänsyn till hålet eller öppningens storlek, fallhöjden och 

verksamheten i närheten. Produktionsledningen har ansvaret för 

håltäckningen och väljer vem som ska utföra arbetet och 
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produktionsledningen måste alltid godkänna borttagning av 

skyddstäckning.  

Enligt dokumentationen finns det tre viktiga aspekter som ska beaktas i 

utformningen av skyddstäckningen och de är, bärighet, förankring och 

märkning. Bärigheten ska vara så stor att den klarar all verksamhet som 

bedrivs eller som kommer att bedrivas på arbetsplatsen. Ifall det skulle 

hända att bärigheten är för låg för ett visst tillfälligt arbete så ska 

täckningen då skyddas genom fysisk avspärrning.  

Förankring ska alltid vara tillräcklig för att skyddstäckningen inte ska 

kunna tas bort oavsiktligt, den kan göras med till exempel spikning, 

bultning och klamring i underlaget. 

En annan sak som dokumentationen tar upp är säkerheten vid montage 

av skyddstäckning. Där står det att området runt hålet eller öppningen 

ska spärras av, med hjälp av grindar runt öppningen, under 

monteringen av skyddstäckningen för att förebygga risken för fall. Vid 

händelse att öppningen är så stor att en person kan ramla ner i den så 

står det att en beredning ska göras före påbörjat arbete som tar upp hur 

fallskydd ska användas under monteringen för att säkerheten ska vara 

tillräcklig. Vid dessa fall ska avspärrningen även kompletteras med 

skyltar där kravet på fallskyddsutrustning finns med.  

 

3.3.5 Personlig fallskyddsutrustning 

Dokumentationen tar upp hur arbete med personlig 

fallskyddsutrustning ska gå till och säger att den gäller för både egna 

medarbetare och även underentreprenörer. Den säger att arbete med 

personlig fallskyddsutrustning aldrig får vara ett ensamarbete. Att alla 

som använder personlig fallskyddsutrustning ska ha tillräcklig 

kompetens, vara utbildade i hur utrustningen ska användas, hur den 

ska testas och hur den ska underhållas. Skanska har en egen intern 

utbildning för detta. Det finns även regler för vilken typ av utrustning 

som är tillåten på Skanskas arbetsplatser. Stödbälte och sittsele är 

förbjudna och fallskyddssele och fallskyddsväst får användas. 

Dokumentationen går även igenom hur skötseln ska ske då det inte går 

att lita på skyddsförmågan hos den personliga skyddsutrustningen om 
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den inte sköts om på rätt sätt. Den säger bland annat att årlig kontroll 

ska göras av kompetent person, att okulär granskning ska göras varje 

gång innan man brukar utrustningen och att defekt utrustning ska 

kasseras omedelbart. Det finns även en bilaga med i dokumentationen 

där kontrollrutiner före användning och skötselregler finns med. 

Det står även att all användning av personlig fallskyddsutrustning först 

måste godkännas av Skanskas produktionsledning genom 

godkännande av arbetsberedning. Innan användning måste det 

kontrolleras att utrustningen har genomgått sin årliga kontroll. Både 

arbetsgivaren och arbetstagaren har skyldigheter i samband med 

användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsgivaren 

tillhandahåller själva utrustningen och information om dess 

användning och vad den ska skydda mot och arbetstagaren är skyldig 

att följa instruktionerna som arbetsgivaren givit. 

 

3.3.6 Utformning av fallskyddssystem 

Dokumentationen går igenom säkerhetsrutinerna för utformning av 

fallskyddssystem på Skanskas arbetsplatser. Inledningsvis står det att 

andra fallskyddslösningar ska användas i första hand och personlig 

fallskyddsutrustning endast ska användas när det ej är möjligt med 

andra lösningar. 

Det står att all användning av fallskyddssystem och personlig 

fallskyddsutrustning kräver en planering som sammanfattas i en 

arbetsberedning. Planeringen ska minst innehålla: val av rätt personlig 

fallskyddsutrustning i förhållande till förutsättningarna, val av var och 

hur förankring ska ske, säkerställning av att personalen har rätt 

kompetens för att använda utrustningen, hur räddning ska ske vid 

händelse av fall, var avspärrning ska ske så att obehöriga ej kan beträda 

området. 

Dokumentationen tar upp hur avspärrning ska gå till, vilket är med 

hård avspärrning minst två meter från riskområdet och med skyltning 

om att fallskyddsutrustning ska användas på andra sidan 

avspärrningen. Den tar upp att ett fallskyddssystem består av helsele, 

kopplingslina med falldämpare och förankringspunkt. Att 
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förankringspunkten ska klara en statisk belastning på minst 10kN i 3 

minuter och att den ska vara placerad så högt som möjligt för att 

förhindra möjligheten att slå i underliggande konstruktioner vid fall. 

Dokumentationen tar även upp att fallskyddssystem kan göras på två 

olika sätt. Det ena sättet fångar dig när du faller och förhindrar skada 

på det sättet och det andra systemet, som kallas för begränsningssystem 

eller positioneringssystem, går ut på att fall inte ska kunna inträffa 

genom att linan hindrar användaren från att nå område där fall kan ske. 

Det står även att planering i tidigt skede är viktigt speciellt vid 

stommontage då det kan finnas behov att gjuta in förankringspunkter.  

 

3.3.7 Generell plan för räddning efter fall med 

fallskyddsutrustning  

Dokumentationen går igenom hur rutiner kring plan för räddning efter 

fall med fallskyddsutrustning ska gå till. Den fungerar som ett underlag 

för planen och går igenom bland annat planering och räddningsrutiner. 

Kravet om räddningsplan gäller alla på arbetsplatsen som använder sig 

av personlig fallskyddsutrustning.  Det står även att alla som använder 

personlig fallskyddsutrustning måste veta hur man räddar en person 

som fallit och hänger i utrustningen samt att det är bra att öva räddning 

kontinuerligt. 

I planeringsdelen tas bland annat upp att räddningsplanen alltid ska 

vara gjord innan påbörjat arbete och att målet är att personen ska kunna 

räddas inom 10 minuter efter fallet skett och att räddningsutrustningen 

alltid ska finnas lättillgänglig där arbetet utförs. 

I räddningsrutinsdelen finns det rekommendationer och förslag på hur 

räddning kan ske i olika situationer. Den tar även hänsyn till om den 

nödställde är vid medvetande eller inte och går igenom första hjälpen 

åtgärder.  

3.3.8 Stegar och bockar 

Dokumentationen är ett förtydligande av kraven på stegar och bockar 

från ordnings- och skyddsreglerna. Den delar upp stegar och bockar i 

olika kategorier, som består av: Bra arbetsmiljöval, utfasning och 
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förbud, det finns även med kriterier för de olika kategorierna, se Figur 

3.9. Vid arbetsmoment där stegar och bockar ska användas ska man 

alltid välja bra arbetsmiljöval produkter i första hand. Riskbedömning 

ska göras och åtgärder för eventuella risker ska upprättas. 

Dokumentationen tar även upp kontrollrutiner för stegar och bockar 

vilka bland annat består av kontroll av arbetstagaren innan användning 

och regelbundna kontroller av produktionsledningen.  

Ett stegtillstånd krävs i de fall där det ej går att använda bra 

arbetsmiljöval produkter och om man måste använda sig av en produkt 

som ger utökad risk eller om omgivningen medför förhöjd risk. 

Arbetsberedning och stegtillstånd måste då göras och arbetet får endast 

påbörjas då båda två är godkända av produktionsledningen. 

 

Figur 3.9 Stegar och bockar 
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4. RESULTAT 

4.1 Litteraturstudieresultat 

Efter att ha läst både arbetsmiljöverkets lagar och regler och Skanskas 

egna regler, kan det konstateras att Skanskas egna regler representerar, 

och är utformade efter, lagarna och reglerna från arbetsmiljöverket. Det 

finns ofta en tydlig koppling och även snarlika formuleringar mellan de 

två, vilket kan förklaras genom att Skanskas arbetsmiljösupport tar 

fram dokumentationerna med lagarna och reglerna som bakgrund.  

Även om det står i Skanskas regler att de är till för att komplettera 

lagkraven så täcker de in dem så pass bra att det borde gå att endast 

följa Skanskas egna regler för att uppnå lagkraven. Att Skanska valt att 

skriva så är troligtvis för att nya lagar kan komma med högre krav än 

Skanskas regler, och vid ett sådant fall så skulle inte Skanska regler 

räcka till förens de blivit uppdaterade.  

Några skillnader mellan Skanskas- och arbetsmiljöverkets regler är att 

reglerna från arbetsmiljöverket presenteras mer neutralt och utan att 

lägga mer vikt på någon regel över en annan. Skanska väljer däremot 

att tydliggöra det som Skanska anser vara mest betydande för 

säkerheten, för att försäkra sig om att det som är viktigast aldrig glöms 

bort eller missas. Vissa av arbetsmiljöverkets regler återkommer dock i 

snarlika formuleringar i flera olika föreskrifter. Detta skulle kunna ses 

som ett tecken på att de faktiskt tycker att dessa regler är extra viktiga. 

Även om Skanskas regler är baserade på arbetsmiljöverkets regler så 

har Skanska på flera olika punkter valt att utöka kraven på säkerheten. 

Detta är något som visar att Skanska verkligen prioriterar säkerheten på 

sina arbetsplatser och inte bara försöker leva upp till lagkraven.  

 

4.2 Resultat av skyddsronder och arbetsplatsbesök 

Efter att ha besökt ett flertal av Skanskas byggarbetsplatser i distrikt 

Uppsala samt efter att ha medverkad vid skyddsronder och läst 

skyddsrondsprotokoll så går det att konstatera att fallskydden på 

Skanskas arbetsplatser ser överlag väldigt bra ut. 
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På samtliga arbetsplatser har det funnits ordentliga allmänna fallskydd, 

som skyddsräcken, där det funnits behov för detta. Räckena har alltid 

varit i gott skick förutom vid enstaka tillfällen på enstaka mindre 

sektioner. De har funnits vid såväl små nivåskillnader som stora och 

trappräcken har också varit på plats. 

Vad gäller ramper så har det sett väldigt bra ut även där. Ramper finns 

på både mindre hinder i transportlederna och till högre nivåskillnader. 

Här har det funnits någon enstaka miss men generellt har det inte varit 

några problem. 

När det kommer till allmän ordning så har det förekommit blandade 

resultat, då det på vissa ställen varit bra allmän ordning medan det 

varit sämre ordning på andra, se Figur 3.6.1. På alla 

skyddsrondsprotokoll har det funnits med som en punkt och vid alla 

arbetsplatsbesök har det åtminstone funnits lokala delar med brister i 

den allmänna ordningen. På de flesta ställena på arbetsplatserna ser det 

dock städat ut och allt är i sin ordning. Men det har alltid funnits vissa 

ytor där det varit oordning. Även fast de olika byggarbetsplatserna har 

varit i väldigt olika stadier så har det ändå alltid funnits med och det 

bidrar till en högre snubbelrisk. 

När det kommer till håltäckning så har så gott som alla hål varit täckta, 

med undantag av några enstaka små hål på en arbetsplats som missats. 

Täckningarna är ordentligt gjorda så att de kan bära tänkbara laster och 

är ordentligt fästa. Men problemet, som funnits på samtliga 

arbetsplatser, är att märkningen av håltäckningen som föreskrivs i både 

arbetsmiljöföreskrifter och i Skanskas egna regler ofta har saknats, se 

Figur 3.2.2. 

 

4.3 Intervjuresultat 

Nedan presenteras intervjuresultaten som visar hur respektive roll 

uppfattar de olika ämnena som behandlas.   
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4.3.1 Produktionschefer 

Produktionscheferna tycker att det fungerar bra med fallsäkerheten på 

deras byggarbetsplatser. Fallskydd används vid såväl små som stora 

fallrisker och man är speciellt noggrann vid stommontage där det ofta 

är extra svårt med säkerheten. Ibland så missas någon enstaka 

håltäckning och det finns förbättringar med personlig 

fallskyddsutrustning som skulle kunna göras, men generellt brukar det 

mesta fungera bra. 

Det finns dock vissa problem med bristande säkerhetsattityd och 

riskbenägenhet hos enstaka yrkesarbetare tycker produktionscheferna. 

Men beteendet och riskmedvetenheten ökar ständigt och de sköter sig 

bättre och bättre. Underentreprenörerna brukar ligga lite efter Skanskas 

egna yrkesarbetare i denna förbättring men de blir bättre även de.  

Anledningen till att så många fallolyckor sker tror de främst beror på 

den mänskliga faktorn. Det finns bra rutiner och resurser för 

fallsäkerheten men det som brister är att yrkesarbetarna ibland inte 

tänker till ordentligt och fattar dåliga beslut som att ta bort skydd, gå 

under avspärrningar eller frångå arbetsberedningen. Att sådana beslut 

tas tror de ofta beror på stress och det viktiga är att arbeta med 

människor och beteendet för att de ska fatta rätt beslut. En annan orsak 

de tror är avgörande är att det ibland är lokal oreda ute på 

arbetsplatserna vilket utgör en snubbelrisk som kan orsaka fallolyckor.  

Produktionscheferna berättar att informationen kring fallskyddsregler 

kommer först från arbetsmiljösupporten till produktionsledningen 

genom dokumentation på Skanskas interna databas och genom att 

regionskyddsombuden kommer ut till arbetsplatserna och informerar. I 

detta steg tycker produktionscheferna att det finns vissa brister då det 

finns väldigt mycket information på den interna databasen, vilket kan 

vara svårt att hitta. Ibland är informationen även bristfällig då den mest 

innehåller regler när även exempel på lösningar önskas. De tycker att 

det är bra när regionskyddsombudet kommer ut till 

byggarbetsplatserna och önskar att detta skulle ske oftare, speciellt då 

nya regler tillkommit. På arbetsplatsen uppger produktionschefen att 

yrkesarbetarna får information genom inskrivningen, där de får se en 

säkerhetsfilm som tar upp de viktigaste reglerna kring fallsäkerhet, 
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genom arbetsberedningar, skyddsronder och internmöten där 

säkerheten diskuteras. Det är dock svårare med underentreprenörerna 

och underentreprenörernas underentreprenörer då möten hålls med 

deras arbetsledare och ledande montörer, men då det är svårt att 

säkerställa att informationen kommer ut ordentligt till deras 

yrkesarbetare. 

De berättar att rutinerna för kontroll av fallskydden sker genom delvis 

skyddsronder och skyddsombud som kontrollerar både själva 

utrustningen men även hur den används, samt genom daglig kontroll 

av alla på arbetsplatsen. Då byggarbetsplatsen ständigt förändras är det 

viktigt att alla är på sin vakt och informerar och åtgärdar brister som 

upptäcks. 

Produktionscheferna berättar att de inte alltid använder sig av Skanskas 

interna dokumentationer om fallskydd då de har bra koll på vad som 

gäller. Det är främst dokument för till exempel möten och 

riskbedömningar som tas från Skanskas interna databas, men de tror att 

produktionsledarna använder sig mycket av dokumentationerna när de 

gör arbetsberedningar.  

Produktionscheferna berättar att de gör listor över vilka 

arbetsberedningar som ska göras och sedan upprättas dessa 

arbetsberedningar av produktionsledarna tillsammans med de som ska 

utföra arbetet. Vid vissa arbetsberedningar på speciellt svåra eller extra 

riskfyllda moment så är även lagbas, skyddsombud eller 

produktionschefen ibland med vid beredningen. Alla som ska utföra 

arbetet får sedan en genomgång av arbetsberedningen men detta kan 

ibland av misstag förbigås då en ny yrkesarbetare hoppar in mitt i ett 

arbetsmoment. Underentreprenörerna gör ofta inte så många 

arbetsberedningar och produktionsledningen måste ligga på 

underentreprenörerna för att de ska göra arbetsberedningarna och 

skicka in dem, säger produktionscheferna. Enligt produktionscheferna 

har underentreprenörerna alldeles för dåliga rutiner kring 

arbetsberedningar och då får produktionsledningen gå in och stötta 

dem extra med mallar och hjälp så att det blir bra. Men det finns inte 

alltid tid till detta och då blir det lätt brister hos de som ska utföra 

arbetet vilket kan leda till förhöjda olycksrisker. Arbetsberedningarna 
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beskriver de olika momenten i arbetet och tar upp alla tänkbara risker 

som kan uppstå och sedan utformas lösningar för att förebygga och 

minimera riskerna.  

Produktionscheferna berättar att de säkerställer att personlig 

fallskyddsutrustning används på rätt sätt genom att kräva utbildning 

hos de som ska använda den. Det har funnits brister med det tidigare 

men nu är alla Skanskas egna yrkesarbetare som använder personlig 

fallskyddsutrustning utbildade. Det finns dock fortfarande stora brister 

i kontrollen av att underentreprenörerna har den kompetens som 

behövs för att kunna använda den personliga fallskyddsutrustningen 

på rätt sätt, även om utbildning ibland erbjuds. Kontrollen av själva 

utrustningen utförs genom besiktningar av Skanska maskin och daglig 

kontroll av de som använder den. 

Rutinerna och kunskapen i hur man agerar om någon faller och blir 

hängande i selen vid användning av personlig fallskyddsutrustning är 

bristfällig. Ofta finns det mest generella räddningsplaner och det tas 

inte alltid upp i arbetsberedningarna hur man ska agera vid en sådan 

situation. Det finns en speciell räddningsutbildning men det är inte 

många som har gått den och det är inte alltid så att rätt 

räddningsutrustning finns på plats.  

Produktionscheferna tycker att projektörernas ansvar att förebygga 

risker sköts mycket dåligt. De har inte rätt kunskaper eller rutiner för 

att de ska bli bra och det är ytterst sällan några lösningar till 

säkerhetsfrågorna kommer från projektörerna. Produktionscheferna 

tror att det kommer att ta flera år innan det blir några bättringar på den 

här fronten och det enda scenariot när det fungerar över huvudtaget är 

när BAS-U, produktionschefen, får vara delaktig i projekteringen och 

kan prioritera dessa frågor. 

Produktionscheferna tycker att man ska jobba mer med beteendet hos 

yrkesarbetarna för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatserna, så 

att de själva värnar om sin egen säkerhet och fattar rätt beslut. De skulle 

även vilja få tydligare information och lösningar från 

arbetsmiljösupporten. 
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4.3.2 Produktionsledare 

Produktionsledarna tycker att det fungerar bra med fallsäkerheten på 

deras arbetsplatser men säger att det mesta ändå kan förbättras. De 

fasta fallskydden är riktigt bra och det görs ordentliga 

arbetsberedningar, men det som brister är hur vissa på arbetsplatsen 

sköter sig när det kommer till säkerhet. Produktionsledarna känner att 

de konstant behöver påminna yrkesarbetarna ute på byggarbetsplatsen 

om säkerheten för att de inte ska börja ta genvägar där säkerheten inte 

prioriteras. De säger att man oftast inte märker det bristande 

säkerhetsbeteendet på de uppenbarligen farliga arbetena, för då är 

yrkesarbetarna medvetna om riskerna, men när det kommer till 

återkommande jobb med mindre uppenbara faror så beaktas inte 

säkerheten till samma nivå. 

Det produktionsledarna tror är de främsta orsakerna till att det sker så 

mycket fallolyckor är brist på allmän ordning då material, kablar och 

skräp ligger utspridda, vilket utgör en snubbelrisk. ”Ska-bara-arbeten” 

utgör likaså en risk då säkerheten inte beaktas för att det är ett kort 

tillfälligt arbete som ofta inte är arbetsberett. Även när det finns en falsk 

trygghet, då man inte upplever någon riktig fara så har man inte 

samma säkerhetstänk och säkerhetsbeteende. Ungefär samma sak sker 

vid väldigt långvariga arbeten med stor upprepningsfrekvens då det 

blir lätt att sluta tänka sig för. 

Informationen om fallskyddsreglerna kommer ut till yrkesarbetarna 

främst via introduktionsfilmen och arbetsberedningar. Under interna 

informationsmöten är även säkerheten en stående punkt, berättar 

produktionsledarna. 

Fallskydden kontrolleras genom skyddsronderna, samt daglig kontroll 

av de på byggarbetsplatsen. Fallskydd som är hyrda av Skanska 

Maskin kontrolleras och besiktas av dem med jämna mellanrum. Man 

har även riktade skyddsronder, vilket produktionsledarna tycker är 

riktigt bra, då specifika teman beaktas och det förekommer även att 

man ”byter” skyddsrond med andra byggarbetsplatser för att andra 

ofta upptäcker brister i säkerheten som man själv inte upptäckt. På 

skyddsronderna använder man sig även av underentreprenörsrotation, 

så att det emellanåt är olika personer som följer med. 
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Ingen av produktionsledarna använder sig särskilt mycket av Skanskas 

interna dokumentationer om fallskydd då de redan har en god 

uppfattning om vad som gäller. När de känner sig osäkra så använder 

de sig av Skanskas interna databas för att få informationen de behöver, 

men de tycker att det ofta är svårt att hitta på databasen. 

Produktionsledarna berättar att de tar fram arbetsberedningar 

tillsammans med de som ska utföra arbetet, och ibland är även lagbas 

och skyddsombud delaktiga. På arbetsberedningen inventeras riskerna, 

däribland fallriskerna, och sedan beskrivs det hur man ska förebygga 

dem. När arbetsberedningen är klar går alla som ska utföra arbetet 

igenom den. Produktionsledarna tycker att det är svårt att få 

underentreprenörerna att göra arbetsberedningar ordentligt och 

behöver ofta påminna dem för att det ska beredas överhuvudtaget. När 

underentreprenörerna väl utför arbetsberedningarna så tar de inte alltid 

det seriöst vilken resulterar i att de blir bristfälliga.  

När det kommer till kontrollen av att den personliga 

fallskyddsutrustningen används på rätt sätt så finns det brister berättar 

produktionsledarna. De berättar även att det är svårt att hålla uppsikt 

över om de som utför arbetet har någon utbildning eller inte. Många av 

Skanskas egna yrkesarbetare saknar utbildning, det har dock börjat bli 

bättre med det på senare tid, men det förekommer fortfarande egna 

yrkesarbetare som utför arbeten med personlig fallskyddsutrustning 

som saknar utbildning. Underentreprenörerna saknar nästan alltid 

utbildning och rätt kunskap för att använda den personliga 

fallskyddsutrustningen, och eftersom det är deras arbetsgivares ansvar 

att stå för den så förlitar produktionsledarna sig ofta på att 

arbetsgivaren skött sin uppgift även om det nästan aldrig är fallet. 

Eftersom att så många saknar utbildning i användningen av personlig 

fallskyddsutrustning så tycker produktionsledarna att det är otroligt 

viktigt att minimera användningen av den och istället fokusera på att 

använda allmänna fallskydd. Produktionsledarna tycker att 

utbildningskontrollen borde vara mycket bättre och att frågan borde 

lyftas vid både startmöte och vid inskrivning. 

Rutinerna och kunskapen kring hur man ska agera om någon faller och 

blir hängande i selen är även väldigt bristfälliga säger 
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produktionsledarna. Det finns oftast ingen räddningsplan, och de som 

utför arbetena har ofta bristfälliga kunskaper i hur man ska agera i en 

sådan situation.  

Produktionsledarna tycker att projektörerna sköter sitt ansvar att 

förebygga risker mycket dåligt. Det märks inte att de beaktat 

säkerheten alls ute på byggarbetsplatserna och därför måste allt lösas 

på plats. De tycker att projektörerna borde ta mycket mer hänsyn till 

säkerheten och jobba med att få dit permanenta skyddslösningar för att 

minska behovet av personlig fallskyddsutrustning.  

För att få bättre fallsäkerhet på byggprojekten tycker 

produktionsledarna att man ska jobba med att få bort användningen av 

personlig fallskyddsutrustning. Detta genom att planera i god tid så att 

allämna fallskydd kan användas istället. De tycker även att det skulle 

vara bra ifall regionskyddsombudet besökte byggarbetsplatserna mer 

frekvent för att hjälpa till att stötta säkerhetsverksamheten. 

 

4.3.3 Skyddsombud 

Skyddsombuden tycker att fallsäkerheten på deras byggarbetsplatser 

fungerar bra och att problemen som uppstår oftast beror på 

yrkesarbetarna. De menar att många yrkesarbetare, båda egna och 

underentreprenörer, fuskar med säkerheten och tar genvägar där 

säkerheten sätts i andra hand mot tidsåtgången. Så de tror att 

säkerhetsbeteendet är det största problemet. 

De främsta orsakerna till att fallolyckor sker tror skyddsombuden beror 

på att yrkesarbetarna tar genvägar, är stressade och även har fel 

mentalitet. Skyddsombudet tror att problemet som orsakar dessa saker 

är att man kan tjäna pengar genom att spara tid när man jobbar med 

ackord, prestationsbaserad lön, och därför fuskas det med säkerheten. 

Information om fallsäkerhet förmedlas genom 

”informationskampanjer” om hur man ska arbeta på ett säkert sätt samt 

genom utbildningar och introduktionsfilmen. Underentreprenörerna 

får även se introduktionsfilmen, men det är ofta dålig kontroll över att 

de har utbildningen och kompetensen som krävs för arbetena de utför.  
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Kontroll av fallskydden sker genom skyddsronder, besiktningar och 

kontroller av Skanska Maskin samt daglig kontroll av alla på 

arbetsplatsen, speciellt då av skyddsombuden själva, där brister 

åtgärdas eller meddelas ifall det upptäcks några. 

Skyddsombuden berättar att de medverkar vid arbetsberedningar ifall 

det är något komplicerat moment eller om produktionsledarna vill ha 

extra stöd. De tog även upp vikten med att skriva vilka som är 

ansvariga för fallskyddslösningarna som det bestäms om på 

arbetsberedningarna.  

När personlig fallskyddsutrustning används så säkerställs det att den 

används på rätt sätt genom att användarna är utbildade. Det kan dock 

vara svårt att kontrollera om underentreprenörerna har rätt utbildning, 

därför är det viktigt att ha extra uppsyn över dem.  

Rutinerna för hur man ska agera om någon faller och blir hängande i 

selen vid användning av personlig fallskyddsutrustning, får 

yrkesarbetarna genom arbetsberedningen. Det måste alltid göras 

arbetsberedning för den typen av arbeten så att alla ska vara medvetna 

om hur man ska agera. Det finns även speciell räddningsutrustning och 

utbildade personer i räddning. 

Skyddsombuden tycker inte att projektörerna sköter sitt ansvar att 

förebygga risker. Detta då de inte alls beaktar säkerheten och inte 

lägger sig i hur huset ska byggas. 

Det skyddsombuden vill se för att få bättre fallsäkerhet på 

byggarbetsplatserna är att projektörerna tar ett större ansvar och ser till 

att bra infästningspunkter, för till exempel räcke och personlig 

fallskyddsutrustning, redan finns med på ritningarna. Det viktigaste 

tror de dock är att jobba med beteendet hos yrkesarbetarna. Eftersom 

att byggarbetsplatsen ständigt förändras så är det viktigt att vara 

medveten om att man jobbar i en farlig miljö och att ständigt vara 

uppmärksam på omgivningen så att faror upptäcks. De tycker att 

reglerna som finns är tillräckligt bra, men att det är yrkesarbetarnas 

säkerhetsbeteende som brister. 
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4.3.4 Skanskas egna yrkesarbetare 

De egna yrkesarbetarna tycker att det fungerar ganska bra på deras 

arbetsplatser med fallsäkerheten. Yrkesarbetarna fuskar ibland med 

säkerheten och de tror att detta är på grund av att ackordet skapar en 

situation där pengarna ibland ställs mot säkerheten, och många väljer 

då pengarna. När det är mycket tidspress så fuskas det ännu mer med 

säkerheten berättar de egna yrkesarbetarna. 

Att folk tar genvägar och att det ofta är stor tidspress inom 

byggbranschen tror de egna yrkesarbetarna är de största orsakerna till 

att det sker så mycket fallolyckor. 

De egna yrkesarbetarna berättar att de får information om 

fallskyddsregler genom introduktionsfilmen, utbildningar samt 

arbetsberedningar. De har även fått ta del av Skanskas interna 

dokumentationer om fallskydd under arbetsberedningar. 

De egna yrkesarbetarna förklarar att de vanligen får vara med och göra 

arbetsberedningar vilket de tycker är bra. De tycker att informationen i 

arbetsberedningarna är väldigt bra och alla eventuella risker 

identifieras och lösningar för hur de ska förebyggas utformas. 

De berättar att de fått arbeta länge med personlig fallskyddsutrustning 

utan att vara utbildade i det. De tog då mycket risker för att de inte var 

medvetna om hur utrustningen fungerade ordentligt, men nu när de 

har fått utbildning i användningen av den personliga 

fallskyddsutrustningen så känner de sig mycket säkrare och har en bra 

uppfattning över hur det fungerar. En av de egna yrkesarbetarna hade 

även upptäckt att han arbetat i en obesiktigad sele. 

De tycker att det finns stora brister i rutinerna och kunskaperna kring 

hur man ska agera då någon faller och blir hängande i selen. De hade 

inte fått någon genomgång av räddningsplanen under 

arbetsberedningen och tvivlar på att det ens finns en räddningsplan. I 

utbildningen de genomfört fick de inte lära sig om räddning så de tror 

inte att någon av de egna yrkesarbetarna som arbetar med personlig 

fallskyddsutrustning vet hur räddningen ska gå till. 

Det de egna yrkesarbetarna tyckte var viktigast för att få bättre säkerhet 

på Skanskas byggprojekt är att jobba med beteendet hos 
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yrkesarbetarna, så de tänker på och är medvetna om riskerna som finns 

och att sätta tid för säkerhetsarbetena så det inte påverkar ackorden. De 

vill även att de som gör anbuden ser till att man räknar med tillräckliga 

resurser för säkerheten, och till sist tycker de att det är mycket viktigt 

med kontinuerlig information om säkerhet. 

 

4.3.5 Underentreprenörs arbetsledare 

Underentreprenörsarbetsledarna tycker att det fungerar skapligt med 

fallsäkerheten på deras arbetsplatser men att vissa yrkesarbetare inte 

sköter sig som de ska. Skydden finns på plats, alla allvarliga risker är 

minimerade, reglerna finns och har förmedlats men efterlevs inte alltid 

fullt ut. Även om majoriteten av de på byggarbetsplatsen sköter sig 

mycket bra så finns det fortfarande vissa som tar onödiga risker och 

bryter mot reglerna. 

De tror att det finns många olika faktorer till att det sker så många 

fallolyckor. Bristfällig planering gör det svårt att utföra arbetet säkert, 

speciellt då arbetsberedning missats eller blir ofullständig på grund av 

stress. Dålig planering gör också att det står stora mängder material 

inne i byggnationen som inte behöver finnas där, vilket bidrar till sämre 

ordning.  De tror även att attityden hos yrkesarbetarna utgör en ökad 

risk då de inte alltid tänker sig för, särskilt vid repetitiva arbetsmoment. 

Tidspressen och den ekonomiska pressen som yrkesarbetarna känner 

tror underentreprenörsarbetsledarna även påverkar hur många 

fallolyckor som sker. 

Informationen om fallskyddsreglerna får de genom Skanskas 

introduktionsfilm och reglerna finns även tillgängliga för alla på 

arbetsplatsen. De tycker att det är viktigt med kontinuerlig information, 

vilket Skanska har varit duktiga med och har även egna 

informationsmöten med sina yrkesarbetare där de tar upp säkerheten. 

Arbetsledarna från underentreprenörerna berättar även att Skanska 

ställer krav på dem att göra arbetsberedningar vilket de då gör 

tillsammans med de som ska utföra arbetet.  

När det är komplicerade arbetsmoment eller arbeten som påverkar 

andra yrkesgrupper tar de med personal från Skanska när de gör 
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arbetsberedningen, och ibland tar de även med arbetsledare för andra 

underentreprenörer. På arbetsberedningarna går de igenom vilka risker 

det finns med arbetet och hur dessa ska förebyggas. 

Det finns stora problem med användningen av personlig 

fallskyddsutrustning hos underentreprenörerna då de saknar 

utbildning och har i bästa fall fått kortare instruktioner av sin 

projektledare om hur utrustningen ska användas. 

Underentreprenörsarbetsledarna försöker ha uppsikt på sina 

yrkesarbetare så att de använder utrustningen korrekt, men tycker att 

det är svårt då de själva inte har någon utbildning i hur utrustningen 

faktiskt ska användas. De berättar även att kontrollen av sina egna 

underentreprenörer är ännu sämre och de tvivlar på att någon av dem 

har utbildning i användningen av personlig fallskyddsutrustning. 

Underentreprenörsarbetsledarna berättar även att några rutiner eller 

kunskaper för hur räddning ska gå till ifall någon faller och blir 

hängande i selen saknas. De har inte gjort några räddningsplaner och 

går inte igenom vad som ska göras i händelse av fall under 

arbetsberedningarna. Ifall räddningsutrustning finns på plats så vet de 

inte hur den ska användas och saknar räddningsutbildning. 

När det kommer till projektörernas ansvar att förebygga risker så tycker 

underentreprenörsarbetsledarna att det sköts mycket dåligt. Ofta 

projekteras det så att det mer eller mindre blir omöjligt att utföra 

arbetet på ett säkert sätt, speciellt då det är svårt att komma åt vissa 

utrymmen med de tillåtna hjälpmedlen. Det verkar inte finnas något 

säkerhetstänk eller några säkerhetsrutiner hos projektörerna tycker de. 

Underentreprenörsarbetsledarna tror att fallsäkerheten skulle bli bättre 

med ökad planering, då det händer att vissa arbeten görs i fel ordning 

så att det första arbetet gör det väldigt svårt för de efterföljande 

arbetena att utföras på ett säkert sätt. De tror även att fler 

arbetsberedningar och större kontroll av arbetsberedningarna skulle 

öka fallsäkerheten. Detta då de inte alltid är säkra på att lösningarna de 

själva kommit på är de bästa, och de skulle vilja ha feedback från 

Skanskas personal på deras lösningsförslag. 
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4.3.6 Leif Holmkvist, Arbetsmiljöingenjör på region 

Leif Holmkvist arbetar som arbetsmiljöingenjör på region Hus 

Stockholm Kommersiellt och har en ganska unik roll. De flesta 

arbetsmiljöingenjörerna arbetar på arbetsmiljösupporten med att ta 

fram dokumentationer till interndatabasen, utbildningar och statistik 

hantering mm. Leif som tidigare arbetade på arbetsmiljösupporten fick 

sedan möjligheten att arbeta direkt ute i en region. Han arbetar nu med 

support till byggarbetsplatserna i regionen. Han åker kontinuerligt ut 

till byggarbetsplatserna och stödjer produktionsledningens 

säkerhetsarbete. 

Han tycker att fallsäkerheten generellt är bra på Skanska men anser att 

det finns mycket arbete kvar att göra på den fronten. Han berättar att 

Skanska ständigt utvecklas och blir bättre men det stora problemet som 

han ser idag, inom fallsäkerheten, är att personer ibland saknar 

utbildning i användning av personlig fallskyddsutrustning. 

Enligt Holmkvist har Skanska färre fallolyckor än vad branschens 

medel ligger på. När det väl sker olyckor så tror han att det ofta beror 

på ”ska-bara-arbeten”, då personer vet om reglerna men bryter mot 

dem ändå för att det ska gå fortare. 

Han berättar att så länge man följer Skanskas dokumentation på deras 

interna databas så klarar man lagkraven, men det finns brister då 

produktionsledningen inte alltid är medvetna om vad som gäller enligt 

Skanskas interna dokumentationer. Tanken är att informationen som 

finns där ska komma ut till yrkesarbetarna via arbetsberedningarna och 

ifall det är något särskilt moment kan produktionsledningen till 

exempel ta hjälp av företag som Combisafe, som tillverkar 

fallsäkerhetsprodukter, för att instruera om hur man använder deras 

produkter på rätt sätt så att maximalt skydd fås ut. 

Skanska är väldigt duktiga på att arbetsbereda alla uppenbart farliga 

arbeten, men ibland så blir arbetsberedningarna inte tillräckligt 

utförliga eller så kan de missas vid akutarbeten enligt Holmkvist. Till 

exempel kan det ibland stå att personlig fallskyddsutrustning ska 

användas och inget mer vilket inte är tillräckligt. 
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Man säkerställer att personlig fallskyddsutrustning används på rätt sätt 

genom arbetsberedning och utbildning av de som ska utföra arbetet. 

Förut så var det sämre med utbildade personer och många som 

använde personlig fallskyddsutrustning saknade utbildning. Men nu 

har det blivit mycket bättre hos de egna yrkesarbetarna där Holmkvist 

tror att flertalet av de som använder sig av personlig 

fallskyddsutrustning är utbildade i dagens läge. Sämre är det dock med 

underentreprenörerna där rutinerna för utbildningskontroll är 

bristfälliga. Holmkvist tycker att man ska ställa högre krav på 

underentreprenörerna och ta upp utbildningsfrågan vid ett tidigt skede 

så de har chansen att skaffa kompetensen som behövs, helst redan vid 

upphandlingen och följa upp vid startmötet. 

Ett annat stort problem vid användningen av personlig 

fallskyddsutrustning är att det är väldigt få personer som är utbildade i 

räddning och att man inte har planerat för räddning om någon ramlar 

ner och blir hängande i fallskyddsselen. Han berättar att det oftast är 

något bättre under stommontaget då kran finns på plats och man kan 

använda krankorg för räddningsarbeten. Men under senare skeden av 

byggproduktionen finns det sämre möjligheter för räddning då kran 

saknas och då man inte kan komma åt att rädda nerifrån med saxlift 

eller liknande. Holmkvist tycker att man måste bli bättre på den här 

punkten och se till att det alltid finns personer på arbetsplatsen med 

utbildning i räddning och att rätt utrustning alltid ska finnas på plats 

för att möjliggöra räddningen. 

Projektörernas ansvar att förebygga risker tycker Holmkvist kan bli 

mycket bättre och han skulle vilja se stora förbättringar på den fronten. 

Han tror att några av anledningarna till att det missas i projekteringen 

är att det har varit få domar mot personer som missar den här biten fast 

det är ett lagkrav och att det gör det svårt för entreprenören att ställa 

krav på byggherren och projektörerna.  

Det Holmkvist anser vara bland det viktigaste för att förbättra 

fallsäkerheten på Skanskas byggarbetsplatser är att fortsätta med 

utbildningarna i personlig fallskyddsutrustning men även se till att fler 

personer blir utbildade i räddning. Det ska även ställas samma krav på 

underentreprenörerna. Men ännu viktigare tycker han att det är att 
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projektera och planera ordentligt före så att man helst slipper helt, eller 

i alla fall minimerar, användningen av personlig fallskyddsutrustning 

överhuvudtaget. Att behöva använda personlig fallskyddsutrustning 

måste ses som en sista utväg när det inte går med allmänna fallskydd, 

eller kollektiva fallskydd, som skyddsräcken, ställningar eller andra 

lösningar. När den ändå måste användas så borde tanken redan funnits 

med från projekteringen så att infästningspunkter för utrustningen 

finns med på ritningarna vilket gör att arbetet med den personliga 

fallskyddsutrustningen kan göras på ett bra och säkert sätt. 

 

4.3.7 Darran Sly, Arbetsmiljöchef NKS - Skanska UK 

Darran Sly arbetar normalt som arbetsmiljöchef i England för Skanska 

men sedan 2010 har han arbetat på NKS, Nya Karolinska Sjukhuset, för 

att överföra det engelska säkerhetstänket till projektet och integrera det 

med det svenska. Han har den högsta möjliga utbildningen inom 

arbetsmiljö i England och har gått alla kurser och utbildningar inom 

området som finns på Skanska England. Hans främsta arbetsuppgift på 

NKS är att planera och styra säkerhetsarbetet där han, med hjälp av ett 

lag av arbetsmiljöingenjörer, går igenom och planerar framtida arbeten, 

både för Skanskas egna yrkesarbetare och underentreprenörer, för att 

komma på lösningar som möjliggör ett säkert arbete. Under intervjun 

låg fokusen på skillnaderna mellan svenskt och engelskt säkerhetstänk 

och vad Skanska Sverige kan göra för att bli bättre. 

Säkerhetsstandarden ligger generellt på en högre nivå i England än i 

Sverige vilket framförallt märks av på produktionsledningen, som i 

Sverige inte har lika höga kunskaper eller lika bra rutiner som i 

England enligt Sly. Han tror att detta delvis beror på att även om 

lagarna i länderna ser lika ut angående det här ämnet, då de båda 

härstammar från EU direktiv, så följer de engelska myndigheterna upp 

lagarna mycket bättre. Ifall det sker en olycka är de engelska 

myndigheterna alltid på plats och utreder, vilket de svenska 

myndigheterna är sämre på. I England blir även enskilda personer 

åtalade för arbetsmiljöbrott vilket så gott som aldrig sker i Sverige då 

det oftast blir åtal mot arbetsgivaren. Detta har gjort att 

produktionsledningarna på de Engelska arbetsplatserna har blivit 
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mycket hårdare och avvisar personer från arbetsplatsen i situationer 

där de i Sverige endast hade fått en varning berättar Sly.  

Introduktionen på arbetsplatsen ser även annorlunda ut i England. 

Precis som i Sverige får de se en introduktionsfilm där Skanskas regler 

sammanfattas, men i England får de även ett test efteråt så att 

produktionsledningen kan säkerställa sig om att de lyssnat ordentligt 

och faktiskt förstått reglerna. Ifall de missar något på testet så får de en 

extra genomgång av produktionsledningen på reglerna de inte förstod, 

så att de verkligen förstår vad som gäller innan de får gå ut på 

byggarbetsplatsen. Extra höga krav ställs på underentreprenörernas 

arbetsledare och ledande montörer som får genomgå en speciell 

säkerhetsorientering där Skanskas informerar om sina krav på 

underentreprenörernas säkerhetsarbete. 

Skanska Englands produktionsledning har högre utbildning inom 

säkerhet berättar Sly. De måste genomgå en fem dagars säkerhetskurs 

innan de får börja arbeta på byggarbetsplatserna och de får även 

vidareutbildningar i hur man ska utföra olika typer av arbeten på ett 

säkert sätt. Mycket av träningen och utbildningarna som finns 

tillgänglig i England finns inte här i Sverige. Produktionsledningen 

jobbar även med att övervaka arbetena ute på arbetsplatsen till större 

utsträckning för att säkerställa sig om att de egna yrkesarbetarna och 

underentreprenörerna följer det som bestämts på arbetsberedningarna. 

Sly berättar även om speciella ”skyddsronder” som utförs utöver de 

vanliga skyddsronderna i England där de har ett speciellt tema varje 

gång. Det går till så att arbetsledare och ledandemontörer från både 

Skanska och underentreprenörerna får en genomgång av det aktuella 

temat och vad reglerna och kraven säger. Sedan får arbetsledarna och 

ledandemontörerna varsin checklista för att gå ut och kontrollera temat 

på deras del av byggarbetsplatsen. Det här tycker Sly är väldigt bra för 

att det engagerar personer i säkerhetsarbetet, vilket leder till att 

säkerheten beaktas i större utsträckning. 

I England så jobbar de även mycket hårdare med att förebygga 

användningen av personlig fallskyddsutrustning. Detta tycker Sly att 

man slarvar mycket med i Sverige och fastän det finns både lagkrav och 

krav från Skanskas egna regler på att personlig fallskyddsutrustning 
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endast får användas som en sista utväg, så används det ändå ofta fast 

bättre alternativ är möjliga. 

En organisatorisk skillnad är att i England så är det vanligt att projekt 

har en egen arbetsmiljöchef, och om det är mindre projekt så delar de 

en arbetsmiljöchef med ett fåtal andra projekt. I Sverige får istället 

produktionscheferna och KMA-ansvariga ta en större roll i att 

organisera säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna. 

En annan skillnad, som Sly ser som en av de största bristerna i Skanska 

Sveriges säkerhetstänk, är att man inte tar lika stort ansvar för 

underentreprenörerna i Sverige som man gör i England. Han tror att 

detta beror mycket på att den Svenska lagen sätter mer fokus på 

arbetsgivaren som ansvarig, medan den Engelska lagen sätter ansvaret i 

högre grad på produktionsledningen. Han berättar att Skanska England 

är ansvarig och har både en moralisk- och rättslig skyldighet att ta hand 

om sina underentreprenörer, medan Skanska Sverige mestadels ser 

efter sina egna yrkesarbetare. Där Skanska Sverige endast rapporterar 

statistik för sin egen personal så rapporterar Skanska England statistik 

även för underentreprenörerna på sina arbetsplatser som om det var 

deras egna arbetare. 

Rutinerna kring arbetsberedningar skiljer sig även mellan Sverige och 

England. I England måste underentreprenörerna göra riskbedömningar 

och arbetsberedningar redan innan de får gå ut på byggarbetsplatsen 

för att säkerställa att de beaktat alla möjliga risker och förberett för hur 

de ska förebygga dem. De måste även få dessa dokumentationer 

godkända av produktionsledningen innan de får börja arbeta. När 

underentreprenörerna har mycket omfattande arbeten så börjar 

arbetsberednings- och riskbedömningsarbetet ofta flera månader innan 

de ska börja arbeta på byggarbetsplatsen för att de ska kunna 

förebereda sig ordentligt. Vid händelse att underentreprenören inte 

skulle ha tillräckligt bra säkerhetsrutiner så hjälper Skanska England 

dem att hitta lösningar och lär dem att göra ordentliga 

riskbedömningar och arbetsberedningar. I England är det dock ovanligt 

att Skanska behöver hjälpa sina underentreprenörer med detta längre, 

då de har jobbat med Skanska under en lång tid och lärt sig hur man 

ska göra berättar Sly. 
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När det kommer till användningen av personlig fallskyddsutrustning 

så är Skanska England mycket bättre än Skanska Sverige enligt Sly. 

Först och främst så förebyggs användning av personlig 

fallskyddsutrustning oftare i England och när den väl används är 

rutinerna mycket hårdare. I England får endast de som är utbildade 

inom personlig fallsäkerhetsutrustning använda den, och då endast 

efter en godkänd arbetsberedning som tar upp vilken typ av utrustning 

som ska användas, vart den ska fästas och som har med en 

räddningsplan som ska ha övats på i förhand.  

Problemet med att projektörerna inte lever upp till sitt ansvar att 

förebygga risker finns även i England. De är något bättre på det i 

England men de har fortfarande stora problem med det, då 

projektörerna inte tar ansvaret seriöst och begär extra betalt för 

säkerhetsarbetet som det är lagkrav på att de ska utföra berättar Sly. 

Det Sly tycker att Skanska Sverige borde göra för att förbättra sin 

säkerhetssituation är att jobba mer med utbildningar och 

säkerhetsbeteende, genom att utbilda personer i hur man gör istället för 

att endast berätta vilka regler som gäller. Skanska Sverige behöver lära 

ut hur man arbetar säkert och hur man ska lösa säkerhetsproblem 

samtidigt som man ger personer på arbetsplatsen mer ansvar och 

kunskap så att de verkligen ser efter sin egen säkerhet och fattar rätt 

beslut. 

Sly tycker även att Skanska Sveriges sätt att introducera nya saker på är 

något som behöver förbättras. När det införs en ny regel, eller en ny 

metod i England så åker arbetsmiljöcheferna ut på ”turné” till alla 

byggarbetsplatserna för att utbilda personer i hur de ska gå tillväga för 

att lösa eventuella svårigheter med de nya reglerna på ett bra sätt. 

Därför tycker Sly att man ska införa flera regionala 

arbetsmiljöingenjörer i Sverige så att kontakten mellan Skanska 

Sveriges arbetsmiljösupport och byggarbetsplatserna blir bättre och 

informationen kan förmedlas snabbt och effektivt. 
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5. ANALYS AV RESULTATEN 
Resultaten av examensarbetet är av stor relevans för hela Skanska 

Sverige även då undersökningarna har varit begränsade till Uppsala. 

Detta då Leif Holmkvist, som arbetar inom en av stockholmsregionerna 

och som har kontinuerlig kontakt med Skanskas centrala 

arbetsmiljösupport, berättade att fallskyddsproblemen som identifierats 

i den här undersökningen även förekommer inom de övriga delarna av 

Skanska Sverige. Den avvikelse som kan tänkas är att fler 

fallskyddsbrister skulle kunna finnas inom vissa lokala delar av 

Skanska Sverige men att problemen som upptäckts här är allmänna för 

hela Skanska Sverige. 

 

5.1 Analys av litteraturstudieresultaten 

Resultaten visar att Skanskas egna regler är fullt tillräckliga för att 

arbetas efter. De omfattar, och överstiger ibland, lagkraven och reglerna 

från arbetsmiljöverket, vilket gör att säkerheten blir bättre om man 

lyckas leva upp till Skanskas egna regler, istället för att endast följa 

lagkraven. 

Om alla byggarbetsplatser, inklusive alla på arbetsplatserna, lever upp 

till Skanskas egna regler skulle det knappt finnas några problem med 

fallolyckor. Därför kan man konstatera att problemet med fallolyckor 

inte ligger i Skanskas egna regler, utan finns någon annanstans, då 

reglerna inte når ut hela vägen och inte efterlevs som de ska.  

 

5.2 Analys av resultaten från skyddsronderna och 

arbetsplatsbesöken 

Resultaten visar att det överlag ser bra ut på Skanskas arbetsplatser och 

att alla allvarligare risker är fullständigt förebyggda. Problem som finns 

kvar är brister i den allmänna ordningen och bristfällig märkning av 

håltäckning. 

Eftersom att hälften av alla fallolyckor i den svenska privata 

byggindustrin sker på samma nivå, så är bristerna i den allmänna 

ordningen ändå ett allvarligt problem som måste åtgärdas. De största 
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delarna av arbetsplatserna ser väldigt bra ut och det upplevs inte vara 

något större problem på Skanskas arbetsplatser med den allmänna 

ordningen, men det krävs ändå ett fortsatt arbete för att minimera 

problemet ytterligare. 

Märkningen av håltäckningen verkar inte orsaka lika många olyckor 

som bristerna i den allmänna ordningen, men det är fortfarande ett 

krav från både arbetsmiljöverket och Skanska själva, därför behöver en 

förbättring ske. Min personliga erfarenhet under examensarbetet har 

varit att de flesta är omedvetna om kravet på märkning och det har inte 

funnits några anmärkningar på det vid skyddsronderna. Så det 

viktigaste bör vara att sprida informationen om vad reglerna säger, så 

att de i produktionsledningen och de ute på byggarbetsplatserna blir 

medvetna om vad som gäller och kan göra något åt det. 

 

5.3 Analys av intervjuresultaten 

5.3.1 Fallsäkerheten på Skanska idag 

Idag kan man, genom intervjuresultaten konstatera att fallsäkerheten 

på Skanska fungerar bra. Många olika roller på byggarbetsplatserna har 

intervjuats från flera olika byggarbetsplatser, och deras svar är väldigt 

liknande på den här punkten. Speciellt bra verkar det vara med de 

allmänna fallskydden som alltid tycks finnas på plats. Enligt alla som 

intervjuats verkar det stora problemet vara de yrkesarbetare som bryter 

mot reglerna och tar genvägar där säkerheten frångås. 

 

5.3.2 Orsakerna till fallolyckor 

Orsakerna till att fallolyckor sker verkar mest bero på att personer på 

byggarbetsplatserna frångår reglerna som gäller. De ekonomiska 

faktorerna, att yrkesarbetarna tjänar mer pengar om det går fortare, 

stressfaktorerna i byggbranschen samt en bristande säkerhetsmentalitet 

hos vissa leder till att arbetare tar onödiga genvägar där säkerheten inte 

prioriteras. ”Ska-bara-arbeten” är något som de flesta intervjuade tog 

upp, då säkerheten frångås för att yrkesarbetarna bara ska utföra något 

snabbt arbetsmoment. Många av de intervjuade säger också att det 
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blivit bättre på den här fronten, men intervjuresultaten visar att fortsatt 

arbete med att ändra säkerhetsbeteendet hos de som arbetar på 

byggarbetsplatserna är vitalt för att minimera antalet olyckor som sker. 

Den andra stora anledningen till att så många olyckor sker, som togs 

upp under intervjuerna, var brister i den allmänna ordningen. Detta är 

något som även upptäckts på arbetsplatsbesöken och under 

skyddsronderna, så det är uppenbarligen ett problem som måste jobbas 

vidare med. En av de besökta arbetsplatserna hade speciella städronder 

för att försöka avhjälpa det här problemet men det verkade inte räcka 

fullt ut. 

 

5.3.3 Information om fallskyddsregler 

Det var en tydlig önskan från de intervjuade i produktionsledningen att 

få en bättre länk mellan arbetsmiljösupporten och byggarbetsplatserna. 

Detta helst genom fler besök från arbetsmiljöingenjörer och fler 

arbetsmiljöingenjörer som arbetade mot byggarbetsplatserna. 

Dokumentationerna från arbetsmiljösupporten kan ofta vara svåra att 

hitta och när nya regler och dokumentationer tillkommer skulle det 

vara bättre om en arbetsmiljöspecialist redogjorde för innebörden än 

om den nya informationen endast läggs upp på den interna databasen. 

Informationen kommer sedan ut till de på arbetsplatsen genom 

Skanskas introduktionsfilm och via arbetsberedningar. Flera personer i 

produktionsledningen utryckte en viss oro över att informationen inte 

förmedlas ordentligt till underentreprenörerna och 

underentreprenörernas underentreprenörer, då de själva inte håller i 

deras arbetsberedningar.  

En önskan från de egna yrkesarbetarna och vissa underentreprenörer är 

att få kontinuerlig säkerhetsinformation under byggtiden. Detta känns 

som något väldigt viktigt då det ofta är säkerhetsbeteende som brister 

när det kommer till fallsäkerheten. Om Skanska fokuserade ännu mer 

på att ha kontinuerliga säkerhetsgenomgångar så skulle de på 

byggarbetsplatserna oftare ha säkerheten i åtanke. 
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5.3.4 Fallsäkerhet i arbetsberedningar 

Fallsäkerheten verkar behandlas på ett bra sätt i arbetsberedningarna 

och Skanska upplevs som väldigt duktiga på att utföra 

arbetsberedningar. Problemet inom det här området verkar vara 

underentreprenörerna som ofta slarvar med att göra arbetsberedningar 

och som inte gör dem lika utförligt när de väl gör dem.  

De intervjuade i Skanskas produktionsledning berättade att de tycker 

att det är svårt att få underentreprenörerna att göra arbetsberedningar 

och att de måste påminna dem vid upprepade tillfällen för att 

beredningarna ska utföras. Det här verkar vara något som de måste 

fortsätta att jobba ännu mer med då det är en viktig punkt i 

säkerhetsarbetet. 

 

5.3.5 Användningen av personlig fallskyddsutrustning 

Resultaten av de intervjuade tyder på att det blivit stora förbättringar 

vid användningen av personlig fallskyddsutrustning på sista tiden, 

men att det fortfarande är en lång väg kvar tills det är bra. 

Det första problemet verkar vara att personlig fallskyddsutrustning 

används i för stor utsträckning, då det skulle kunna gå att använda sig 

av mer permanenta och allmänna lösningar. Detta är emot Skanskas 

egna regler och arbetsmiljöverkets regler så en förbättring behöver ske. 

Bättre planering och en mindre tolerans för denna typ av lösningar är 

ett måste för att fallsäkerheten ska förbättras. 

Det andra stora problemet är utbildningen hos de som använder sig av 

personlig fallskyddsutrustning. Det verkar som att de flesta av de egna 

yrkesarbetarna är utbildade i användningen nu men så gott som alla 

underentreprenörer saknar den. Skanska måste ställa högre krav på 

sina underentreprenörer och tydliggöra att detta inte accepteras, och att 

det är emot reglerna att använda sig av personlig fallskyddsutrustning 

utan att ha utbildningen och kompetensen som krävs. 
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5.3.6 Räddningsrutiner vid användning av personlig 

fallskyddsutrustning 

Intervjuresultaten visar på att det finns stora brister med 

räddningsrutinerna ifall någon skulle falla och bli hängande i selen vid 

användning av personlig fallskyddsutrustning. Problemen inom det här 

området börjar med att ordentliga räddningsplaner inte upprättas 

under arbetsberedningarna, vilket Skanskas regler kräver. Ifall det 

diskuterades ordentligt på arbetsberedningarna skulle de andra 

problemen som finns upptäckas. De andra problemen är att ytterst få 

personer är utbildade i räddning och att rätt räddningsutrustning 

ibland inte finns på plats. 

Problemen kring räddningsrutinerna vid användning av personlig 

fallskyddsutrustning upplever många av de intervjuade som väldigt 

allvarliga. Det behövs en stor insats på den här fronten för att Skanskas 

arbetsplatser ska klara av att leva upp till Skanskas egna regler. 

 

5.3.7 Projektörernas ansvar 

Intervjuresultatet visade att projektörerna inte alls sköter sitt ansvar att 

förebygga risker.  Alla de intervjuade var mycket missnöjda med hur 

det fungerar idag. Problemet är hur förbättringen ska ske.  

Som Leif Holmkvist berättade så är det väldigt svårt för entreprenören 

att påverka byggherren och projektörerna så att de beaktar säkerheten 

ordentligt. Så en lösning till det här problemet blir svårare att utforma 

än på de andra punkterna. Ett tänkbart sätt är att försöka prioritera 

frågan vid egen regi projekt då Skanska har mer att säga till om under 

projekteringsstadiet. Detta skulle förhoppningsvis göra projektörerna 

mer medvetna om ansvaret de faktiskt har, men det känns inte som att 

den här lösningen räcker. 

 

5.3.8 Skanska England 

Mycket inspiration för vidare säkerhetsarbete kan hämtas från intervjun 

med Darran Sly från Skanska England. Många av problemen som finns 

idag, och som tidigare har beskrivits i den här rapporten, skulle kanske 
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kunna lösas om Skanska Sverige arbetade mer som de gör i England 

med vissa säkerhetfrågor. 

Att ta mer ansvar för underentreprenörerna men att även ställa högre 

krav på dem skulle vara en bra början för att höja säkerhetsnivån hos 

dem. Detta genom utökade krav på att göra arbetsberedningar samt 

ökade krav på innehållet i arbetsberedningarna. Men även genom att 

integrera underentreprenörernas ledande montörer och arbetsledare i 

byggarbetsplatsens säkerhetsorganisation, som de gör i England. I 

England verkar det som om de involverar fler personer generellt i 

säkerhetsarbetet, vilket även skulle kunna göras här till en större 

utsträckning. 

Att kräva att Skanskas regler följs när det gäller personlig 

fallskyddsutrustning och att faktiskt kontrollera det, känns som en 

självklarhet. Att kräva att en arbetsberedning ska vara utförd innan 

arbetet får påbörjas, som tar upp vilken utrustning som ska användas, 

vilken utbildning de som ska utföra arbetet har, var de ska fästa sig och 

vad deras räddningsplan är i händelse av fall borde krävas på alla 

Skanskas arbetsplatser. 

Metoden att arbetsmiljöcheferna turnerar runt till alla byggarbetsplatser 

när nya regler och bestämmelser införs känns även som något som 

skulle bli väldigt uppskattat här. Då för att gå igenom reglerna och även 

komma med förslag till lösningar och metoder. Det skulle göra att alla i 

produktionsledningen blir helt medvetna om vad som gäller och får de 

bästa möjliga förutsättningarna att implementera de nya reglerna på 

sina byggarbetsplatser. 
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6. SLUTSATSER 

6.1 Slutsatser 

Skanskas egna regler och riktlinjer lever upp till dagens regler från 

arbetsmiljöverket. Ifall Skanskas egna regler och riktlinjer följs så 

uppfylls inte bara alla lagkrav utan god fallsäkerhet uppnås även på 

byggarbetsplatserna. 

Idag ser det generellt väldigt bra ut på Skanskas byggarbetsplatser men 

det finns fortfarande förbättringar att göra. Det som ser speciellt bra ut 

är de allmänna fallskydden. De brister som upptäckts är märkningen av 

håltäckningar, den allmänna ordningen samt hur personlig 

fallskyddsutrustning används. 

För att förbättra fallsäkerheten behöver Skanska se till att leva upp till 

alla sina egna regler och riktlinjer. Detta genom att informera de på 

Skanskas byggarbetsplatser om vad som faktiskt gäller angående 

märkning av håltäckning så att reglerna börjar följas och så att 

problemet tas upp på skyddsronderna. För att uppnå en bättre allmän 

ordning behöver produktionsledningen ta ett större ansvar och vikten 

av att hålla en god ordning bör informeras om till en större 

utsträckning. När det kommer till personlig fallskyddsutrustning så 

måste det krävas utbildning på alla som använder den, och endast 

tillåta arbeten med personlig fallskyddsutrustning då en 

arbetsberedning blivit godkänd av Skanskas produktionsledning.  

Fast Skanska gjort stora framsteg inom fallsäkerheten med sina egna 

arbeten och sina egna yrkesarbetare så ligger underentreprenörerna på 

Skanskas byggarbetsplatser efter i utvecklingen. Skanska måste lägga 

mer fokus på att få med underentreprenörerna i sitt säkerhetsarbete. 

Detta måste göras med tydligare krav under upphandlingen samt mer 

styrning och kontroll under produktionen. 

Projektörerna sköter sitt ansvar att förebygga risker väldigt bristfälligt. 

Detta gör det svårare för Skanska att uppnå en så god fallsäkerhet som 

möjligt. Därför måste Skanska ställa högre krav på projektörerna att 

leva upp till det ansvar de faktiskt har. 
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Det finns problem med hur information förmedlas från 

arbetsmiljösupporten till produktionsledningarna på Skanskas 

arbetsplatser. Det behövs därför en förbättring som skulle kunna göras 

med hjälp av flera regionala arbetsmiljöingenjörer som skulle agera som 

en länk mellan arbetsmiljösupporten och byggarbetsplatserna. Det finns 

även brister i de interna dokumentationerna kring fallskydd vilka 

skulle behöva förbättras av arbetsmiljösupporten. Önskan från personer 

i produktionsledningen är dokumentationer som inte bara tar upp vilka 

regler som gäller utan även mer konkreta lösningar som går att arbeta 

efter. 

Det som oftast brister på byggarbetsplatserna är beteendet kring 

säkerheten och inte reglerna. Därför måste Skanska fortsätta sitt arbete 

med att påverka beteendet hos de som jobbar på Skanskas 

arbetsplatser, så att de får ett bättre säkerhetstänk. Att ha kontinuerlig 

säkerhetsinformation under hela byggtiden skulle även hjälpa till att 

hålla säkerhetsmedvetenheten uppe. 
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6.2 Rekommendationer 

Nedan kommer rekommendationer till Skanska på åtgärder och 

fortsatta arbeten för att förbättra fallsäkerheten. 

 Se till att märkning av håltäckningar utförs och att alla på 

arbetsplatserna är medvetna om att det alltid ska finnas. 

 Arbeta mer med att förebygga användning av personlig 

fallskyddsutrustning. 

 Kräv utbildning hos de som använder personlig 

fallskyddsutrustning. 

 Låt endast arbete med personlig fallskyddsutrustning ske efter 

att en arbetsberedning som redovisar vilken utrustning som ska 

användas, vilka fästpunkter som ska användas och som har en 

tillräcklig bra räddningsplan har blivit godkänd av Skanskas 

produktionsledning. 

 Se till att det finns personer på byggarbetsplatsen som gått 

fördjupningskursen i räddning för personlig 

fallskyddsutrustning och att rätt räddningsutrustning finns på 

plats. 

 Förbättra informationsledet mellan arbetsmiljösupporten och 

byggarbetsplatserna, förslagsvis med fler arbetsmiljöingenjörer i 

regionerna eller distrikts arbetsmiljöingenjörer. 

 Lägg upp en plan för kontinuerlig information om säkerhet 

under hela byggproduktionen. 

 Kräv fler och bättre arbetsberedningar av underentreprenörerna. 

 Fortsätt arbeta med säkerhetsbeteendet hos de på 

byggarbetsplatserna. 

 Kräv att projektörerna ska sköta sitt ansvar att förebygga risker.  
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6.3 Förslag till fortsatta studier 

Det skulle behövas ett arbete som undersöker hur säkerhetsrutinerna 

vid projektering ser ut idag och hur projektörerna skulle kunna beakta 

säkerheten bättre. Undersökningen bör utreda vilka inom 

projekteringen som har ansvar för vad, och hur själva säkerhetsarbetet 

bör gå till för att nå det bästa möjliga resultatet. 

Det alla de intervjuade såg som ett stort problem idag är 

säkerhetsbeteendet hos de som jobbar ute på byggarbetsplatserna. Så en 

undersökning om hur man skulle kunna påverka deras beteende så att 

de blir mer säkerhetsinriktade skulle kunna vara till stor hjälp för hela 

byggbranschen. 
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BILAGOR 

BILAGA 1: INTERVJUUNDERLAG 
 

Intervju intro 

 Info om mig 

- Pluggar till högskoleingenjör i byggteknik 

- Skanska P3 

 Info om ex-jobbet 

- Arbetsmiljöutredning av fallskydd 

- Intervjustudie 

 Info om intervjun 

- Tid (ca 30-45min) 

- Anonymitet i offentliga rapporten 

- Upplägget (frågorna är bara riktlinjer) 

- Inspelning eller Anteckningar av stödord 

 

  



B1.2 
 

Intervjuunderlag för Produktionschef om fallskydd 

 Allmänt 

- Hur tycker du att det fungerar här med fallsäkerheten på 

byggarbetsplatsen? Hur tycker du att de på 

byggarbetsplatsen sköter sig angående fallskydd? 

- Vad tror du är de främsta orsakerna till att fallolyckor sker? 

- Hur går det till och hur fungerar informationen om 

fallskyddsregler? Info från vem till vem? 

- Vad tycker du att man ska göra för att få bättre fallsäkerhet 

på byggarbetsplatsen? 

- Hur ser rutinerna ut för kontroll av fallskydd? Vad 

kontrolleras, utrustning och/eller användningen av den? 

- Hur mycket använder du/ni Skanskas interna 

dokumentation om fallskydd? 

 

 Riskbedömning/arbetsberedning 

- Vilka tar del av/upprättar riskbedömning och 

arbetsberedning? Hur fungerar rutinerna kring 

arbetsberedningar av/med UE? 

- Hur tar riskbedömningar/arbetsberedningar upp 

fallsäkerhet? 

- Hur är du som produktionschef delaktig i framtagningen av 

riskbedömningar och arbetsberedningar? 

 

 Personlig fallskyddsutrustning 

- Hur säkerställs att sele-lina används på rätt sätt? 

- Vad har ni för utbildning och kompetens hos de som 

använder sele-lina? (Skanskas egna yrkesarbetare och UE) 

- Vad finns det för rutiner och kunskap om hur man agerar om 

någon faller och blir hängande i selen? 

- Hur underhålls och hur sköts kontrollen av personlig 

fallskyddsutrustning? (Så att skyddseffekten bibehålls) 

 

 

 



B1.3 
 

 Projektörernas ansvar 

- Hur tycker du att projektörerna har skött sitt ansvar att 

förebygga risker?  

 



B1.4 
 

Intervjuunderlag för Produktionsledare om 

fallskydd 

 Allmänt 

- Hur tycker du att det fungerar här på byggarbetsplatsen med 

fallsäkerhet? Hur tycker du att de på byggarbetsplatsen 

sköter sig angående fallskydd? 

- Vad tror du är de främsta orsakerna till att fallolyckor sker? 

- Hur går det till och hur fungerar informationen om 

fallskyddsregler? Info från vem till vem? 

- Vad tycker du att man ska göra för att få bättre fallsäkerhet 

på byggarbetsplatsen? 

- Hur ser rutinerna ut för kontroll av fallskydd? Vad 

kontrolleras, utrustning och/eller användningen av den? 

- Hur mycket använder du Skanskas interna dokumentation 

om fallskydd? 

 

 Riskbedömning/arbetsberedning 

- Vilka tar del av/upprättar riskbedömning och 

arbetsberedning? Hur fungerar rutinerna kring 

arbetsberedningar av/med UE? 

- Hur tar riskbedömningar/arbetsberedningar upp 

fallsäkerhet? 

- Hur är du som produktionsledare delaktig i framtagningen 

av riskbedömningar och arbetsberedningar? 

 

 Personlig fallskyddsutrustning 

- Hur säkerställs att sele-lina används på rätt sätt? 

- Vad har ni för utbildning och kompetens hos de som 

använder sele-lina? (Skanskas egna yrkesarbetare och UE) 

- Vad finns det för rutiner och kunskap om hur man agerar om 

någon faller och blir hängande i selen? 

- Hur underhålls och hur sköts kontrollen av personlig 

fallskyddsutrustning? (Så att skyddseffekten bibehålls) 

 

 

 



B1.5 
 

 Projektörernas ansvar 

- Hur tycker du att projektörerna har skött sitt ansvar att 

förebygga risker?  

  



B1.6 
 

Intervjuunderlag för skyddsombud om fallskydd 

 Allmänt 

- Hur tycker du att det fungerar här på byggarbetsplatsen med 

fallsäkerhet? Hur tycker du att de på byggarbetsplatsen 

sköter sig angående fallskydd? 

- Vad tror du är de främsta orsakerna till att fallolyckor sker? 

- Hur går det till och hur fungerar informationen om 

fallskyddsregler? Info från vem till vem? 

- Vad tycker du att man ska göra för att få bättre fallsäkerhet 

på byggarbetsplatsen? 

- Hur ser rutinerna ut för kontroll av fallskydd? Vad 

kontrolleras, utrustning och/eller användningen av den? 

 

 Riskbedömning/arbetsberedning 

- Vilka tar del av/upprättar riskbedömning och 

arbetsberedning? Hur fungerar rutinerna kring 

arbetsberedningar av/med UE? 

- Hur tar riskbedömningar/arbetsberedningar upp 

fallsäkerhet? 

- Hur är du som skyddsombud delaktig i framtagningen av 

riskbedömningar och arbetsberedningar? 

 

 Personlig fallskyddsutrustning 

- Hur säkerställs att sele-lina används på rätt sätt? 

- Vad har ni för utbildning och kompetens hos de som 

använder sele-lina? (Skanskas egna yrkesarbetare och UE) 

- Vad finns det för rutiner och kunskap om hur man agerar om 

någon faller och blir hängande i selen? 

- Hur underhålls och hur sköts kontrollen av personlig 

fallskyddsutrustning? (Så att skyddseffekten bibehålls) 

 

 Projektörernas ansvar 

- Hur tycker du att projektörerna har skött sitt ansvar att 

förebygga risker?  



B1.7 
 

Intervjuunderlag för egen yrkesarbetare om 

fallskydd 

 Allmänt 

- Hur tycker du att det fungerar här på byggarbetsplatsen med 

fallsäkerhet? Hur tycker du att de på byggarbetsplatsen 

sköter sig angående fallskydd? 

- Vad tror du är de främsta orsakerna till att fallolyckor sker? 

- Hur får du informationen om fallskyddsregler och ifrån vem 

får du det? 

- Vad tycker du att man ska göra för att få bättre fallsäkerhet 

på byggarbetsplatsen? 

- Skanska har intern dokumentation om fallskydd, till vilken 

utsträckning har du fått tagit del av den? 

 

 Riskbedömning/arbetsberedning 

- Hur får du ta del av riskbedömningar och arbetsberedningar?  

- Hur tar riskbedömningar och arbetsberedningar upp 

fallsäkerhet? 

 

 Personlig skyddsutrustning 

- Hur säkerställs att sele-lina används på rätt sätt? 

- Vad har du för utbildning/kompetens för att använder sele-

lina? 

- Hur underhålls och hur sköts kontrollen av personlig 

fallskyddsutrustning? (Så att skyddseffekten bibehålls) 

- Vad finns det för rutiner och kunskap om hur man agerar om 

någon faller och blir hängande i selen? 

 

 Projektörernas ansvar 

- Hur tycker du att projektörerna har skött sitt ansvar att 

förebygga risker?  

 

  



B1.8 
 

Intervjuunderlag för underentreprenör om 

fallskydd 

 Allmänt 

- Hur tycker du att det fungerar här på byggarbetsplatsen med 

fallsäkerhet? Hur tycker du att de på byggarbetsplatsen 

sköter sig angående fallskydd? 

- Vad tror du är de främsta orsakerna till att fallolyckor sker? 

- Hur får du informationen om fallskyddsregler och ifrån vem 

får du det? 

- Vad tycker du att man ska göra för att få bättre fallsäkerhet 

på byggarbetsplatsen? 

 

 Riskbedömning/arbetsberedning 

- Hur får du ta del av riskbedömningar och arbetsberedningar, 

vilka upprättar dessa riskbedömningar och 

arbetsberedningar?  

- Hur tar riskbedömningar/arbetsberedningar upp 

fallsäkerhet? 

 

 Personlig skyddsutrustning 

- Hur säkerställs att sele-lina används på rätt sätt? 

- Vad har du för utbildning/kompetens för att använder sele-

lina? 

- Hur underhålls och hur sköts kontrollen av personlig 

fallskyddsutrustning? (Så att skyddseffekten bibehålls) 

- Vad finns det för rutiner och kunskap om hur man agerar om 

någon faller och blir hängande i selen? 

 

 Projektörernas ansvar 

- Hur tycker du att projektörerna har skött sitt ansvar att 

förebygga risker?  

  



B1.9 
 

Intervjuunderlag för Leif Holmkvist om fallskydd 

 Allmänt 

- Vad är din roll inom säkerhetsarbetet på Skanska? Vad har 

du för utbildning/ar inom arbetsmiljö och säkerhet? 

- Hur tycker du att det fungerar med fallsäkerheten på 

Skanska? 

- Vad tror du är de främsta orsakerna till att fallolyckor sker? 

- Hur går det till och hur fungerar informationen om 

fallskyddsregler? 

- Vad tycker du att man ska göra för att få bättre fallsäkerhet 

på Skanskas byggarbetsplatser? 

 

 Riskbedömning/arbetsberedning 

- Vad ska arbetsberedas? Vilka ska upprätta 

arbetsberedningarna? Hur ska säkerheten tas upp i 

arbetsberedningarna? 

 

 Personlig skyddsutrustning 

- Hur säkerställs att sele-lina används på rätt sätt? 

- Vad har ni för utbildning/kompetens för/hos de som 

använder sele-lina? (Skanskas egna yrkesarbetare och UE) 

- Vad finns det för rutiner och kunskap om hur man agerar om 

någon faller och blir hängande i selen? 

 

 Projektörernas ansvar 

- Hur tycker du att projektörerna har skött sitt ansvar att 

förebygga risker?  

  



B1.10 
 

Intervjuunderlag för Darran Sly om fallskydd 
 General  

- What is your role in the safety work at NKS? What do you do 

on a day to day basis? What education do you have in safety 

work? 

- What differences in the safety work have you noticed 

between how Skanska Sweden works compared to Skanska 

England? 

- What do you think the main reasons that so many fall 

accidents occur are? 

- Have you noticed any major flaws in Skanska Swedens safety 

work? 

- Do you have any tips for Skanska Sweden on how they could 

improve their safety work? 

- Are there any differences in the routines considering fall 

safety in Sweden and England? 

 

 Risk assessment/work preparation set 

- Have you noticed any differences in the work with risk 

assessments and work preparation sets between Sweden and 

England? 

 

 Personal fall safety equipment 

- Have you noticed any differences in the use of personal fall 

safety equipment in Sweden compared to how it is in 

England? 

 

 The planners responsibilities 

- What responsibilities do the planners have for the safety of 

the workers in England? Are they living up to those 

responsibilities? 


