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Abstract 

Purpose: The construction industry is the industry with the largest amount of accidents 
each year. The industry accounts for 20-40 percent of all fatal work accidents. There 
are several reasons why a lot of accidents occur in the industry but most of the accidents 
is due to unsafe acts. The aim of the study is to investigate how the situation appears 
today and to present a suggestion to reduce the amount of accident for carpenters in the 
production. This has been done by answering the following questions: 

 Why does accidents happen to carpenters in the production? 
 In which operation, in the production, does most of the accidents occur? 
 What can be given as a proposal to reduce the number of accidents for carpenters 

in the production stage? 

Method: Collection of data is mainly relied on interviews of carpenters, supervisors 
and site managers. The method that is used is semi-structured interviews, document 
analysis and literature study. The interviews have been done with employees from three 
different companies.  

Findings: The study has concluded that most accidents happens on heights and that 
they mostly happens of unsafe acts and that risk perception is not enough.  

By involving carpenters in the planning state can risks be detected and handled in an 
early state. An improved communication between carpenters and the management 
result in discussion about risks and safety improves. The results of this is a safer 
environment and a decrease in work accidents. 

Implications: Work accidents can decrease through planning where carpenters are 
included in an early state. There should also be an open communication between the 
carpenters and the management where safety will be discussed.  

Limitations: This study is limited to carpenters in the production because a study that 
examines all disciplines are too extensive for 15 HP. The interviews are limited to five 
carpenters, one foreman and two site managers. Because of this the study can´t be 
qualified to be generalizable though the study is considered transmittable to most of the 
construction companies. 

Keywords: Accidents and injuries in the construction, communication and risk 
perception, construction health, planning, work environment. 
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Sammanfattning 

Syfte: Byggbranschen är den bransch med flest antal anmälda yrkesolyckor per år. 
Branschen står för 20–40 procent av alla dödliga arbetsolyckor. Det finns flera orsaker 
till varför det sker så mycket olyckor i branschen men majoriteten beror på osäkra 
handlingar. Syftet och målet med studien är att undersöka hur situationen ser ut idag 
samt lämna ett förslag på hur man kan minska antalet olyckor för snickare i 
produktionen. Detta har gjorts genom att besvara följande frågeställning:  

 Varför uppstår det olyckor för snickare i produktionsstadiet? 
 I vilket moment, i produktionen, uppstår det flest olyckor? 
 Vad kan ges som förslag för att minska antalet olyckor för snickare i 

produktionsstadiet? 

Metod: Insamling av data är främst förlitat sig på intervjuer av snickare, arbetsledare 
och platschefer. De metoder som har använts i undersökningen är semistrukturerade 
intervjuer, dokumentanalyser och litteraturstudier. Intervjuerna är genomförda med 
personer från tre olika företag. 

Resultat: Genom studien har det framkommit att flest olyckor sker vid arbete på hög 
höjd och att olyckor beror mestadels av osäkra handlingar där riskhanteringen fallerar.  

Genom att involvera snickare i planeringen av arbetet kan riskmoment upptäckas och 
hanteras i ett tidigt stadie. En förbättrad kommunikation mellan snickare och ledningen 
resulterar i att diskussioner om risker och säkerhet förbättras. Resultatet av detta är en 
säkrare arbetsmiljö samt en minskning av arbetsolyckor. 

Konsekvenser: Arbetet är att arbetsolyckor kan minskas genom planering där snickare 
involveras samt en öppen kommunikation mellan snickare och ledningen där säkerhet 
kan diskuteras.  

Begränsningar: Arbetet är begränsat till endast snickare i produktionen då ett arbete 
som undersöker alla yrkesgrupper inom byggbranschen blir för omfattande för 15 HP. 
Då intervjuerna är begränsade till fem snickare, en arbetsledare och två platschefer kan 
arbetet inte kvalificeras som generaliserbart dock anses arbetet vara överföringsbart på 
de flesta företag inom branschen.  

Nyckelord: Arbetsmiljö, bygghälsa, kommunikation och riskuppfattning, planering, 
skador och olyckor inom byggbranschen. 
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1  Inledning 
Rapporten syftar till att undersöka olyckor för snickare i produktionsstadiet och därefter 
ta fram ett förslag på hur företag kan minska antalet olyckor för snickare. 
Examensarbetet omfattar hela kursen Examensarbete 15HP på Jönköping University 
och genomfördes i samarbete med Vestia Construction Group AB samt två företag till 
som önskat vara anonyma.  

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn är en väletablerad bransch som sysselsätter många människor. Den 
utvecklas konstant och förändras i takt med nya arbetsanpassningar och föränderlig 
arbetsmiljö. Branschen är högt placerad i skadestatistiken jämförelsevis med andra 
industriverksamheter. Arbetsmiljöverkets (2017) rapport visade på att de allra flesta 
olyckorna inom byggbranschen sker inom produktionen och drabbar främst snickare. 

Fall från höjd, belastningsskador och olyckor som sker vid användning av olika 
maskiner är enbart tre exempel på olyckor som kan tänkas uppstå på en byggarbetsplats. 
Således ställs krav på en väl genomförd planering av samtliga inblandade i processens 
gång. Det i sin tur ska kunna generera en bättre arbetsmiljö och en lägre olycksstatistik. 
(Arbetsmiljöverket, 2019) 

Ett framgångsrikt arbete med arbetsmiljö och hälsa är därmed en viktig aspekt för alla 
inom byggbranschen och är därför högaktuellt att arbeta med eftersom olycksstatistiken 
fortfarande är hög.  

Att minska antalet olyckor är väsentligt för alla involverade parter. Branschen, 
företagen och samhället i stort gynnas i ett långsiktigt perspektiv om bristerna inom 
byggbranschen minimeras (Haupt & Pillay, 2016).   

Forskningen inom branschen är riklig (Shin et al., 2014) och trots alla bestämmelser 
och arbetsföreskrifter som existerar så sker det fortfarande ett stort antal olyckor för 
snickare inom produktionen. Därmed är det av intresse att undersöka varför, var och 
hur olyckorna sker samt vilka förbättringsområden som finns.  

1.2 Problembeskrivning 
Cirka 10 % av världens befolkning arbetar inom byggbranschen och branschen i sig 
står för 20–40% av alla dödliga yrkesolyckor (Raheem & Hinze 2014). I Sverige sker 
cirka 20 % av alla dödsolyckor i byggbranschen (Arbetsmiljöverket 2019). 

 Det finns olika orsaker till att situationen ser ut som den gör, men enligt Wang et al. 
(2016) så beror 88 % av olyckorna på osäkra utföranden, 10 % på osäkra förhållanden 
och 2 % av tillfälligheter. Osäkra utföranden definieras som de arbetsmoment som 
snickarna själva utför på ett osäkert sätt. Osäkra förhållanden syftar på arbetsplatsen 
och miljöfaktorer.  

Trots en omfattande forskningsinsats kring osäkra förhållanden ses byggsektorn 
fortfarande vara en av de farligaste arbetsplatserna i världen (Shin et al., 2014). 
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I genomförd studie av Wang et al. (2016) påverkas byggarbetares risktolerans av olika 
faktorer som tillhör olika områden. Tolerans definieras i studien som en tillåten 
avvikelse från säkerhetshanteringen. Studien har identifierat 27 påverkande faktorer där 
14 av dessa anses vara kritiska. Nio av faktorerna relateras till yttre miljöer medan fem 
faktorer beror på arbetarnas interna egenskaper. Genom att dela upp interna och externa 
faktorer blir det lättare att urskilja vart de största bristerna i processen sker. Av dessa 
14 kritiska faktorer är det fyra faktorer som står för majoriteten av olyckorna i 
byggbranschen: (1) säkerhetshanteringen inom arbetsledningen, (2) arbetsegenskaper, 
(3) kunskap och erfarenhet samt (4) personlighetsperspektiv.  

Enligt Wang et al. (2016) sker cirka 60 000 dödsolyckor inom byggsektorn varje år, 
vilket kan jämföras med att det sker en dödlig olycka var nionde minut. Shin et al. 
(2015) menar på att osäkra utföranden är svårare för företag och forskningen att 
identifiera jämförelsevis med osäkra förhållanden. Därför behöver 
säkerhetshanteringen inom byggsektorn skifta sitt fokus från osäkra förhållanden till att 
arbeta bort osäkra utföranden för att förhindra olyckor. Vidare lyfter forskarna även 
fram fem olika områden som företag bör arbeta med för att minska antalet olyckor: (1) 
organisatoriskt åtagande, (2) stressrespons, (3) säkerhetsmotivation, (4) 
säkerhetskunskap och (5) säkerhetsklimat. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med rapporten var att analysera deltagande företag och lämna ett förslag till att 
minska olyckor för snickare. Det som krävs för att uppnå målet är att svara på följande 
frågeställningar: 

 Varför uppstår det olyckor för snickare i produktionsstadiet?  
 I vilket moment, i produktionen, uppstår det flest olyckor för snickare? 
 Vad kan ges som förslag för att minska antalet olyckor för snickare i 

produktionsstadiet? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetsmiljö inkluderar flertalet olika aspekter och därför avgränsades detta arbetet till 
enbart snickare i produktionsstadiet. Avgränsningen gällande yrkeskategorin snickare 
framkom genom att gruppen träyrkesarbetare hade flest rapporterade anmälningar om 
olycksfall hos Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2017). Det framkom även efter 
diskussion mellan författarna att en undersökning på alla yrkesgruppen inom 
byggbranschen skulle göra undersökningen för omfattande för 15 HP. Arbetet har även 
valt att avgränsats från snickare som arbetat på ackord. Då snickare som arbetar på 
ackord får betalt för prestation och inte per timme upplevs miljön stressig och svår att 
analysera då snickaren oftast vill bli klar så snabbt som möjligt.  

Intervjuer genomfördes med personal på Vestia Construction Group AB samt två 
företag till, som önskar att vara anonyma i rapporten. Personalen besatt olika 
anställningsformer, t.ex. snickare, arbetsledare och platschef.  

1.5 Disposition 
I kapitlet om metod och genomförande beskrivs vilka metoder som används samt hur 
genomförandet av rapporten har gått till. I kapitlet kopplas frågeställning och metod av 
datainsamling samman för att illustrera sambandet mellan de båda punkterna. Vidare 
diskuteras även trovärdigheten och hur den stärks i arbetet. I det tredje kapitlet, 
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teoretiskt ramverk, presenteras de vetenskapliga artiklarna och litteratur som kan 
kopplas till frågeställningen. Kapitel fyra beskriver den empiriska datainsamlingen, där 
intervjuer och dokumentanalysen redovisas. Kapitel fem visar på analys och resultat, 
där analyseras resultat med hjälp av insamlad empiri och teoretiska ramverket. I kapitel 
sex presenteras en diskussion av resultat och metod. Därutöver diskuteras begräsningar, 
rekommendationer samt förslag på vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 
I det här kapitlet presenteras de metoder som har använts för att samla in betydelsefull 
data samt beskrivning av genomförandet i studien. Avslutningsvis redovisas studiens 
validitet och reliabilitet.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Metoden som har applicerats i den här rapporten är kvalitativ. Forskningsmetodens 
målsättning är att förstå situationer och personer i deras sociala verklighet och naturliga 
omgivning (Bryman, 2018).  

Litteraturstudie, intervjuer och dokumentanalys är de metoder och 
undersökningsstrategier som har tillämpats i syfte att besvara rapportens 
frågeställningar. Litteraturstudien användes för att belysa vad som existerar i befintlig 
forskning, vilket presenteras vidare i det teoretiska ramverket. Datainsamling har främst 
skett i form av semistrukturerade intervjuer med yrkesarbetare, arbetsledare och 
platschefer. Tillämpningen av ovan nämnda intervju-form användes för att få 
information om hur respondenterna upplever situationen i dagsläget. Intervjuerna 
genererade utrymme för följdfrågor och mer djupgående svar (Patel & Davidsson, 
2011), vilket krävs för att uppfylla rapportens syfte. Dokumentanalys användes för att 
se hur statistiken är kopplad till arbetsplatsolyckor genom olika rapporter från 
arbetsmiljöverket som presenteras under empirin. 

För att rapporten ska anses trovärdig och resultera i hög validitet är det väsentligt att 
utföra en triangulering. Triangulering innebär att olika datainsamlingsmetoder används, 
exempelvis litteraturstudie, intervjuer och dokumentanalys (Patel & Davidsson, 2011). 
Utförligare definition av begreppet triangulering finns i 2.6 Trovärdighet.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta kapitel presenteras hur metoderna appliceras på frågeställningarna. I figur 2.1 
visas vilken metod som används för att svara på respektive frågeställning.  

 
Figur 2.1: Koppling mellan metoder och frågeställning 
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2.2.1 Varför uppstår det olyckor för snickare i produktionsstadiet?  
Frågan har besvarats med hjälp av intervjuer och litteraturstudie. Frågan har använts 
som en huvudpunkt i intervjuerna, vilket skapade en större förståelse för varför, enligt 
snickare, arbetsledare och platschefer, det uppstår olyckor inom byggbranschen. 
Respondenternas svar jämförs sedan med utvald litteratur för att se om det fanns några 
likheter. Genom att arbeta fram ett svar på denna frågeställning kopplades den sedan 
till den tredje frågeställningen och används som utgångspunkt och grund för ett svar på 
den tredje frågan.  

2.2.2 I vilket moment, i produktionen, uppstår det flest olyckor för 
snickare? 
Den här frågan har besvarats genom dokumentanalys, litteraturstudie och intervjuer. 
Genom att jämföra litteraturstudien med respondenternas svar ser författarna om 
olyckor sker i samma moment internationellt som inom undersökta företag. Det 
jämfördes sedan med insamlad olycksstatistik från Arbetsmiljöverket för att se om det 
är ett omfattande problem inom hela branschen eller internt inom företaget. Vilket i sin 
tur gör det enklare att urskilja vilka säkerhetsrisker som leder till olyckor.  

2.2.3 Vad kan tas fram som förslag för att minska antalet olyckor för 
snickare i produktionsstadiet? 
Den här frågan har besvarats genom intervjuer och litteraturstudie. Om det ställs rätt 
frågor i intervjun genereras en hög validitet på de svar som fås från personer med 
praktisk erfarenhet (Bryman, 2018). Genom att jämföra insamlad data med tidigare 
undersökningar kan ett förslag tas fram för att minska antalet olyckor för snickare i 
produktionen inom byggbranschen.  

2.3 Litteraturstudie 
För att hitta vetenskapliga artiklar och studera tidigare genomförd forskning användes 
metoden litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar som kan kopplas till undersökningen 
har samlats in via högskolans biblioteks sökverktyg, PRIMO.  

PRIMO är ett sökverktyg som söker igenom flera olika databaser samtidigt för att sedan 
visa alla matchningar från olika databaser. Sökorden som använts är Construction 
safety, Construction occupation accidents och Construction workers safety. Endast 
vetenskapliga artiklar mellan år 2014–2019 användes i genomförd litteraturstudie. 
Vidare avgränsning som genomfördes var att enbart vetenskapliga artiklar på svenska 
eller engelska valdes att läsas. Utifrån dessa sökord och avgränsningar så hittades de 
olika vetenskapliga artiklarna på ScienceDirect och Taylor & Francis databas.  

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer har tillämpats i denna rapport, vilket innebär att ett antal 
frågor och specifika teman som ska beröras har förberetts. En låg grad av strukturering 
har använts, de vill säga att frågorna som ställs vid intervjun ger utrymme för 
respondenten att svara utifrån sin egen synvinkel. Vid genomförandet av intervjuerna 
ställdes inte frågorna i någon specifik ordning utan personen som var ansvarig för 
intervjuns genomförande ställde frågor som föll sig naturligt, det vill säga låg grad av 
standardisering (Patel & Davidsson, 2011). Genom användning av intervjuer kan det 
upptäckas och identifieras hur de olika intervjupersonerna uppfattar samma fenomen 
men utifrån olika perspektiv.  
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För att besvara frågeställningar om faktiska förhållanden och skeenden så användes 
metoden dokumentanalys. Analysen har utgått från rapportens frågeställningar och 
därefter studerat relevant dokumentation. Dokumentanalys har använts för att besvara 
frågeställningarna kring individers upplevelser, presenterad fakta måste vara så nära 
som möjligt individens faktiska upplevelse (Patel & Davidsson, 2011).  

2.5 Arbetsgång 
Genom att börja med att granska rapporter från Arbetsmiljöverket med utgångspunkt i 
frågeställningen framkom det att snickarna är mest utsatta i byggbranschen. Där 
bestämdes det att arbetet skulle inrikta sig på snickare i produktionen. Därefter gjordes 
dokumentanalysen, se kapitel 4.2. 

Vidare studerades vetenskapliga artiklar för att undersöka tidigare forskning inom 
området. När relevanta artiklar var insamlade gjordes en litteraturstudie där olika teorier 
lyftes fram, se kapitel 3.  

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär som beskrivs i kapitel 2.4 Valda 
metoder för datainsamling. Vid intervju-tillfällena användes två telefoner för att spela 
in intervjun, som en säkerhetsåtgärd om tekniken fallerar. Efter intervjuerna 
transkriberades samtalen och ljudfilen raderades. För att intervjupersonerna ska känna 
sig trygga och för att öka validiteten så har transkriberingen skickats tillbaka till 
respondenterna för godkännande innan de användes i rapporten. En analys av 
intervjuerna gjordes sedan där relevanta teman valdes ut, se kapitel 4.1.  

Därefter gjordes en trianguleringsanalys där de vetenskapliga artiklarna, dokumenten 
och intervjuerna jämfördes. Detta genomfördes för att se om de punkter som togs upp 
under intervjuerna skiljer sig eller ej, jämfört med vad som sägs i tidigare studier och 
undersökningar. Genom denna triangulering så har en god trovärdighet uppnåtts för att 
se vilka problem som finns i branschen och inte bara i de utvalda företagen.  

2.6 Trovärdighet 
En god validitet och reliabilitet krävs för att rapportens helhet ska anses trovärdig. 
Begreppet validitet innebär, ur ett kvalitativt perspektiv, att förstå och korrekt tolka 
innebörden av den sociala verkligheten. Med andra ord innebär validitet i vilken 
utsträckning rapporten studerar rätt saker. Reliabiliteten får inte lika stort utrymme i 
kvalitativ forskning som i kvantitativ forskning men det handlar om att studiens 
genomförande ska vara tillförlitligt utfört. (Patel & Davidsson, 2011) 

Studien har stärkt validiteten genom att intervjua lämpliga personer och att relevanta 
ämnen har tagits upp under intervjuerna. Validiteten har också stärkts genom att 
använda vetenskapliga artiklar som tar upp de ämnen som avses undersökas i 
litteraturstudien. 

Reliabiliteten stärks genom att rätt frågor ställdes under intervjuerna där frågorna var 
relevanta till studiens syfte.  

Rapporten säkerställer även en god validitet och reliabilitet genom tillämpning av 
triangulering. Triangulering kan definieras på olika sätt men i den här rapportens syfte 
innebär det att flera datainsamlingsmetoder har applicerats. Triangulering i detta fall 
har skett genom intervjuer, litteraturstudie och dokumentanalys. Kombinationen av 
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dessa tre datainsamlingsmetoder kan sammanfalla eller peka åt olika håll men oavsett 
utfall är perspektiven intressanta för rapportens analys. 

En ökad validitet har också uppfyllts genom att majoriteten av respondenterna har läst 
igenom transkriberingen från intervjun och godkänt innehållet innan de använts i 
rapporten. Detta medför trygghet för respondenterna då de kan stå för sina svar samt att 
det inte uppstod missförstånd under intervjun.  

Patel och Davidsson (2011) menar på att hög reliabilitet inte garanterar hög validitet. 
Detta visar att det krävs en noggrannhet kring arbetet med reliabiliteten för att säkra 
validiteten. Ett kritiskt förhållningssätt och en opartiskhet är därmed en viktig aspekt 
att ha med sig genomgående under rapportens genomförande (Bryman, 2018).  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras den vetenskaplig grund och förklarningsansats som krävs för 
att besvara frågeställningen.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier 
I detta avsnitt kommer frågeställningen kopplas samman med teorier, som presenteras 
i figur 3.1. Under varje teori kopplas vetenskapliga artiklar. 

 
Figur 3.1: Koppling mellan frågeställning och teorier. 

3.2 Externa faktorer 
Enligt Chen och Jin (2014) har omfattande användning av flera underleverantörer eller 
underentreprenader av mindre företag tidigare haft många negativa hälso- och 
säkerhetseffekter på byggarbetsplatserna. Mindre företag har oftast mindre kunskap om 
säkerhetsarbete och rutiner. Det skiljer mycket mellan den ansvariga entreprenaden och 
deras underentreprenörer i avseende av kapital, tid och resurser, vilket leder till olika 
prioriteringar. Mindre företag har en tendens att prioritera bort säkerheten, jämfört med 
större företag. Konsekvensen som medföljer är att underentreprenören har svårt att 
implementera de säkerhetsrutiner som den ansvariga entreprenaden har.  

Den ovannämnda studien undersöktes genom ett frågeformulär med 28 punkter. 350 
personer deltog varav 31% av deltagarna var från generalentreprenören och 69% var 
från underentreprenörer som var anlitade av generalentreprenören. Resultatet visade att 
12% av generalentreprenörens anställda arbetar med hög risk, jämfört med 53% av 
underentreprenörernas anställda. Detta motsvarar att 90% av alla de anställda som 
arbetade med en hög risk till olyckor och skador är anställda av underentreprenörer. 
Därutöver frågades även deltagarna om de visste om generalentreprenörens 
säkerhetsprogram och rutiner. Det visade sig här att generalentreprenörens anställda 
hade en bättre kännedom om vad företaget ansåg vara ett riskabelt beteende och 
uppfattning, än de anställda från underentreprenörerna (Chen & Jin, 2014). 

Vidare visade studien även på att större företag har bättre och bredare 
säkerhetsutbildningar och rutiner jämfört med mindre företag. Genom utbildningar i 
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form av visualisering och träning, som har genomförts på de större företagen, så har 
deras anställda en bättre säkerhetshantering och uppfattning jämfört med deras 
underentreprenörer. Detta bevisade att mindre företag inte har samma prioritering eller 
kapital för att kunna utbilda sina egna anställda. Studien visade också att äldre anställda 
hade bättre riskuppfattning än unga personerna, oavsett storlek på företaget (Chen & 
Jin, 2014). 

Khosravi et al. (2015) undersökte de empiriska faktorerna bakom osäkra utföranden 
och olyckor på byggarbetsplatserna. Deras mål var att identifiera de mest effektiva 
implementeringarna för att minska skador och olyckor på byggarbetsplatsen genom att 
analysera tidigare forskning. 

Studien kom fram till att osäkra utföranden och olyckor uppstår på grund av fler 
anledningar där alla var relaterade till (1) samhället, (2) organisationen, (3) 
projektledningen, (4) tillsynen, (5) entreprenad, (6) byggarbetsplatsen, (7) 
arbetsgruppen och (8) individuella egenskaper. Resultatet visade vikten av de externa 
faktorerna som samhället, organisationen och projektledningen kan bidra till när det 
gäller minskningar av osäkra utföranden och olyckor. De sammanfattar studien genom 
att beskriva att det behövs mer forskning inom området för att identifiera exakt vilka 
faktorer som konstant bestämmer när det utförs osäkra handlingar (Khosravi et al., 
2015). 

I studien av Vasconceleos och Junior (2015) kom de fram till att olyckor sker av ett 
flertal orsaker. Den största orsaken till att olyckor uppstod var brist i säkerhetstänk från 
ledningen, produktionsmässiga tillvägagångssätt och val av konstruktion. Förslaget för 
att minska olyckorna var att förbättra planeringen av arbetet med hänsyn till säkerhet 
samt att konstruktören arbetar in säkerhet i sina projekt vid val av konstruktion.  

3.3 Personlig inverkan  
Det finns flera olika anledningar till varför olyckor uppstår. Fang et al. (2015) har skrivit 
i sin artikel att utmattning är en stor orsak till varför olyckor inträffar. De har undersökt 
hur mycket säkerhetsfel arbetarna gör när de är utmattade. Utmattningen mättes i en 
skala från 10–40 där efter utmattningsnivå 20 fanns det en linjär koppling till 
säkerhetsfel.  

Som presenteras i kap 3.2 skriver Wang et al. (2016) att olyckor sker p.g.a. osäkra 
utföranden eller osäkra miljöer.  

I studien av Shin et al. (2014) undersöks hur personers attityd mot säkerhet leder till 
säkert uppförande. De undersökte personers olika uppfattningar och hur de hanterar 
risker. Hur individer hanterar detta kan bero på tidigare erfarenheter, kulturella och 
sociala skillnader.  

Enligt Arbetsmiljöverket (2017) är de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor inom 
byggbranschen: 

 25 % - Fall 
 18 % - Förlorad kontroll av handverktyg, redskap 
 16 % - Kroppsrörelse med fysisk belastning 16 % 
 9 % - Ras, fall, bristning av material 
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Fall är uppdelat på fall av person från höjd (13 %) och fall av person på samma nivå 
(12 %). Fall av person menas att en person har ramlat. Förlorad kontroll av handverktyg 
och redskap sker frekvent då knivar används som ett allroundverktyg och skärsår 
uppstår (Arbetsmiljöverket 2017).  

3.4 Ledningens roll 
Wang et al. (2016) föreslår att ge företaget mer ansvar genom att införa strängare regler 
för specifika arbetsmomenten samt ge ut rätt säkerhetsutrustning.  

Det är mer och mer unga personer som arbetar inom byggsektorn och på grund av deras 
avsaknad av erfarenhet eller bevittnande av olyckor, finns det en större risk att de råkar 
ut för olyckor (Shin et al., 2014). Detta stärks av Arbetsmiljöverket (2017) som skriver 
att unga har ungefär 50 % högre olycksfrekvens än det genomsnittliga för övriga åldrar. 
Detta stämmer även överens med Chen och Jin (2014) som nämnde att äldre arbetare 
har bättre riskuppfattning jämfört med yngre arbetare. 

I studien från Shin et al. (2014) har de studerat vad som kan göras för att 
ändra arbetarnas attityd och riskuppfattning. Slutsatsen är tre olika förslag som kan leda 
till en säkrare arbetsmiljö.  

Det första är att tidigt implementera en uppmuntring hos snickarna att arbeta säkert 
innan dåliga säkerhetsvanor har fastnat hos snickarna. Det andra är att dela med sig om 
information gällande olyckor. Detta för att snickarna ofta överskattar sin förmåga att 
hantera risker. Genom att direkt eller indirekt bli utsatt för olyckor ändras deras attityd 
mot säkerhet. Den sista studien föreslår är att arbetarna blir fördjupade i processen att 
dela med sig av olyckor. Genom att höra om olyckor i detalj är chanserna större att 
arbetarna kan relatera. Arbetarna bedömer hur stor sannolikheten är de själva kan bli 
utsatta för liknande olyckor.  

Genom dessa tre förslag ökas kommunikationen mellan ledningen och snickarna om 
vad, hur och varför olyckor sker. Kontentan blir att snickarna får en ökad 
riskuppfattning och på så sätt minskar olyckorna.  

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
De artiklarna som presenteras har olika teorier om varför olyckor uppstår för snickare i 
produktionen. Det finns forskare som skriver att det beror på handhavande fel eller att 
snickarna struntar i riskerna medvetet (Khosravi et al., 2015; Shin et al., 2014; Wang et 
al., 2016). Andra forskare skriver att det beror på utmattning av olika slag (Fang et al., 
2015). Det finns även studier som visar på kunskapsbrist gällande säkerhet hos mindre 
företag (Chen & Jin, 2014).  

Det som är gemensamt för artiklarna är att olycksstatistiken i byggbranschen är hög och 
att det finns flera förbättringar som kan göras. Det skiljer mellan teorierna om vilket 
område som har störst behov av förbättring. Två artiklar menar på att företagsledningen 
har flest punkter att förbättra (Shin et al., 2014; Vasconcelos & Junior, 2015) medan 
andra säger att det är personliga egenskaper (Wang et al., 2016) som behöver arbetas 
mer med.  

Företagsledningen ska arbeta mer med kommunikation och informationsåterföring 
samt öka säkerhetstänket. De enskilda arbetarna ska arbeta mer med riskuppfattningen 
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för att inse riskerna med arbetsuppgiften (Shin et al, 2014; Vasconcelos & Junior, 
2015). Vidare presenterades även att rätt val av konstruktion kan minska antalet olyckor 
då det blir säkrare vid monteringsstadiet (Vasconcelos & Junior).  

Olyckor som uppstår på grund av de interna faktorerna som förklaras ovan av Shin et 
al. (2014) kan kopplas samman med Fang et al. (2015) som beskriver att utmattning är 
det underliggande problemet till att olyckor sker. 
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs vilken data som samlats in och använts under arbetet. 
Undersökningen har samlat information genom intervjuer från tre olika företag samt 
dokumentanalys av rapporter från Arbetsmiljöverket. Företagen är Vestia Construction 
Group AB samt två företag som valt att vara anonyma.  

Vestia Construction Group AB räknas som ett medelstort med ca 65 antal anställda. 
Företag 1 är ett mindre företag med ca 19 antal anställda och företag 2 är ännu mindre 
med ca 7 anställda. (Allabolag, u å). 

4.1 Intervjuer 
Intervjuerna har omfattat två platschefer (PC), en arbetsledare (AL) samt fem snickare 
(S1-5), se tabell 4.1.1. Transkriberingarna finns i bilaga 2–9. Intervjufrågorna finns i 
bilaga 1. 

Tabell 4.1.1: Översiktlig tabell för respondenterna med företag och erfarenhet inom 
byggsektorn. 

Personer Företag Erfarenhet 

PC 1 Vestia Construction AB 9 år 

PC 2 Företag 1 12 år 

AL Vestia Construction AB 6 år 

Snickare 1 (S1) Vestia Construction AB 8 år 

Snickare 2 (S2) Vestia Construction AB 4 år 

Snickare 3 (S3) Vestia Construction AB 3 år 

Snickare 4 (S4) Företag 2 8 år 

Snickare 5 (S5) Företag 2 6 år 

4.1.1 Stress 
Under flertalet intervjuer berördes temat stress vilket presenteras under detta kapitel.  

När frågor om varför PC1 tror att olyckor sker uttryckte han: ”Jag tror ju att olyckor 
sker på grund av det kan vara tidspress och stress”.  

När frågor till PC2 om bakomliggande orsaker till stress och slarv påstod han att det 
kan vara privata skäl. Det vill säga att det har hänt något tragiskt och snickaren går och 
tänker på det i stället för att fokusera på arbetsuppgiften och vara uppmärksam på 
riskmomenten. Vilket korrelerar med intervjun med S5. 
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S5 berättade att personer är ouppmärksamma och klantiga kommer från att snickarna 
är trötta eller stressade. Dock är de inte stress från chefer utan från deras privatliv: ”… 
sköter inte sömnen, mycket att göra hemma”. ”… jag vet ju själv när man har sovit 
dåligt och då är man ju trött på jobbet och tänker inte lika mycket”. S5 berättade även 
att klantiga olyckor sker när man ska snabba sig. 

När frågan om varför det sker så mycket olyckor för snickare berättade S2 att: ”… man 
skyndar på, det går ju fortare oftast att strunta i vissa säkerhetsåtgärder”. Han upplevde 
inte heller att stressen kommer från ledningen, utan att snickarna själva vill göra ett bra 
jobb men ändå bli klara. Snickarna känner inte av stressen från ledningen utan den är 
självförvållad. 

S4 tror att olyckor beror på stress och pressade priser. Under intervjun förklarade han 
att vid högkonjunkturer går kvalitén ner på grund av en större konkurrens mellan 
företagen samt att priserna pressas. Detta ansåg S4 ledde till att stressen ökar och 
outbildade personer arbetar, vilket i sin tur leder till olyckor.  

Han förklarade vidare att ”det ger ringar på vattnet…” och ”… för låga priser och för 
oseriösa avtal gör att folk får sätta hälsan till”. En annan konsekvens är att pressade 
priser inte ger utrymme för exempel dammfällor och skadar hälsan på det viset, enligt 
S4.  

4.1.2 Riskhantering 
Under intervjun med PC1 lades stor vikt i arbetet med skyddsronder, arbetsberedning 
och en specifik händelse där en snickare ramlade ner från en hög höjd. Skyddsronder 
genomfördes varannan vecka på PC1:s bygge, där arbetsplatsen kontrollerades för 
säkerhetsrisker. Arbetsberedningen användes som ett dokument där tid för 
arbetsmoment och vilka resurser som behövs för att utföra momentet på ett säkert sätt. 
Detta dokument skrivs av PC och AL som sedan snickarna får med sig ut på 
arbetsplatsen. 

Olyckan som PC1 berättade om under intervjun handlade om en UE som ramlade ner 
får en hög höjd där påföljden blev kritisk för snickaren. I det här fallet var det inte 
arbetsplatsens säkerhet som fallerade utan olyckan skedde på grund av den mänskliga 
faktorn. Snickaren valde att inte använda fallsele den dagen. Orsaken varför snickaren 
inte använde sele är okänd för PC1. 

Vidare berättade PC1 att momentet med störst risk för olyckor är att man tar 
byggmomenten för lätt. Snickarna är inte noggranna i säkringen av utfackningsväggar 
eller prefabricerat material.  

S2 ansåg att hantering av tunga element, som ska lyftas på plats, är det moment som är 
mest riskfyllt. Det som leder till de större olyckorna i detta moment är fallrisken av de 
tunga elementen. 

Vid intervjun med PC2 berättade han att det är arbeten på höga höjder eller vid 
transporter när tungt material ska lastas av på våningar högt upp som är mest riskfyllda. 

Enligt ALs erfarenhet sker olyckor genom att snickarna inte ser riskerna. De arbetar på 
rutin och ser inte riskerna i arbetet. Vidare berättade AL att unga snickare har ett annat 
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tänk gällande säkerhet och är mer varsamma om byggnaden medan äldre är dumdristiga 
och medvetet tar risker.  

När frågor gällande vilket moment som har störst olycksrisk berättade AL att det är fall 
från höjd eller arbeten med tunga element som kan falla på snickarna.  

Både S1 och S3 upplevde att långsiktiga skador som byggdamm är de mest 
förkommande olyckorna.  

Vidare förklarade S1 att de flesta olyckor beror på slarv och att snickare bortser 
användandet av säkerhetsutrustning. S1 förklarade att fallolyckor sker på grund av 
dåliga stegar eller fall från ”bockar” och att snickare tar onödiga risker när de står högt 
upp. Därefter berättade S1 att han själv vart med om några olyckor, som att skjutit sig 
själv i fingret med spikpistol och satt vinkelslipen i handen.  

När S1 fick frågan om varför det slarvas med säkerhetsutrustningen förklara han: 

Det är omständligt oftast; “Ah men jag måste gå ner och hämta sele det 
orkar jag inte”. Sen blir det bättre ju äldre man blir, ju mer erfaren man 
blir “äh fan de är inte värt risken”.  

S2 berättade att han har själv varit med om olyckor och den allvarligaste skedde när en 
plasthylsa från spikpistolen åkte upp i ögat. Vid frågor varför respondenten inte 
använde rätt skyddsutrustning förklarade han: ”Det är väl för att jag är van att det aldrig 
brukat vara något problem…”  

Vid ämnet om huruvida man ska minska olyckorna för snickare ansåg S2 att 
arbetsledningen ska vara väldigt hårda angående att arbeten ska utföras på det säkraste 
sättet. 

Vid intervjun av S3 berättade han att han själv varit med om en skärsårsolycka som 
behövdes sy men utöver det tycker han inte att det har varit så mycket olyckor. Dock 
förklarade S3 att skärsår är svårt att arbeta bort. Vidare berättade S3 när informationen 
om en allvarlig skada på ett annat Vestia bygge inträffade reagerade han starkt. ”… man 
får ju en obehagskänsla, just att det är så lätt hänt. Man ska bara göra en grej”. Vidare 
förklarade han: ”… det som är den stora risken här att man kanske har tänket att man 
bara ska göra något snabbt. Istället för att lägga 10 minuter på att ta på sig allting man 
behöver för att göra ett jobb.” 

Uttrycket ”jag ska bara” var något som S3 nämnde och att det var en stor orsak till att 
det slarvas med skyddsutrustning: ”Man ska bara sätta en skruv”.  

S4 berättade under intervjun att han varit med om mindre olyckor som sågningar i 
fingrar och fått sy i benet. S4 berättade: ”… jag stod och slipa med diamantklinga så 
gick ner för en stege, en meter stege, och utan att tänka mig för satte jag den på låret”.  

För att förhindra olyckan anser S4 att han skulle använt en stadig plattform istället för 
en stege. Enligt S4 är slarv en av de största anledningarna till att olyckor sker på 
arbetsplatserna. S4 lyfte även fram uttrycket ”jag ska bara”; ”Man ska bara sätta en 
skruv långt bort när man står uppe på en stege…”.  
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S4 reflekterade över vad ”jag ska bara” beror på och förklarade att det är mycket 
individuella fel och att ”äh, jag ska bara hinna färdigt innan jag tar rast” är vanligt hos 
snickare och det är vid dessa tillfällen olyckor inträffar. 

S5 berättade under intervjun att han inte har varit med om några stora olyckor under sin 
tid i branschen men hört talas om olyckor. Vidare berättade S5 att han tror olyckor 
uppstår på grund av att personer är klantiga och ouppmärksamma. 

De moment som är mest riskfyllt enligt S5 är arbeten på tak och ställningar samt att det 
är blött och halt. S5 lyfte även fram att det är viktigt för snickarna att tänka sig för: ”… 
man får ju tänka lite själv som sagt man ska inte stå på en stege och sträcka sig liksom 
tre meter bort för att sätta en skruv eller spik…”. 

4.1.3 Planering 
PC1 berättade att en anledning till att olyckor sker i produktionen kan vara att arbetarna 
inte har rätt förutsättningar. Med förutsättningar syftar PC1 på avsaknad av rätt 
säkerhetsutrustning.  

Fortsättningsvis förklarade PC1 att bakomliggande orsaker till olyckor är tidspress men 
även om det är stökigt på arbetsplatsen. Enligt hans erfarenhet har rena och städade 
arbetsplatser ett gott arbetsmiljötänk. 

Enligt PC2 kan man minska antalet olyckor genom att tänka efter en extra gång innan 
arbetsuppgifterna. PC2 berättade: ”… stress för mig är okunskap, för att en erfaren 
människa eller en oklok människa skulle jag kalla det, han utsätter sig inte för de farorna 
för han vet vad han ska göra”. 

Det finns alltid förbättringsområden enligt AL och hon berättade att hon tycker 
arbetsmiljö ska arbetas in i ett tidigt stadie där vikten ska ligga i att projektören ska 
tänka på hur snickarna ska utföra arbeten på ett säkert sätt. Genom att till exempel 
konstruktören väljer lösningar redan i projektering som kan monteras på ett säkert sätt 
av snickarna. anser AL att olyckor kan minskas.  

Något som S1 ansåg är viktigt är planeringen av arbetet där man ser till att ta med sig 
rätt säkerhetsutrustning och använder den. Men även planeringen om det sker en olycka 
är viktig, vad som händer sen:  

 Redan i planeringsstadiet; nu ska vi arbeta på höga höjder, man behöver 
 en sele kanske? Och att man har en plan om man trillar, hur får man upp 
 den här personen?  

S1 fortsatte sedan och berättade att det är bra att använda sele men saknas det en plan 
hur personen ska räddas får personen skada för livet. ”Jag tror, efter sju minuter tror jag 
benen är förlorade för då stryps blodet”. Fortsättningsvis berättade S1:  

Där skulle jag gärna vilja sitta med lite mera också i det arbetet. Med att 
planera inför jobbet, ”här kan det vara stora risker”. Och att också sitta 
med som skyddsombud, man har lite kunskap både från verkliga och 
snickarlivet och som skyddsombud. 
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Vid frågor avseende vad S3 tycker kan förbättras gällande olyckor förklarade han: ”Det 
är väl nya rutiner. Ska det göras så ska det bara vara så! Det ska bäras skyddsglasögon 
och allt annat.” 

När frågor om vilket moment som är mest riskfullt berättade S4: ”Jag tror ju att det är 
när man jobbar på höjd”. Han menade på att det finns risk att saker faller från ställningar 
eller att personer ramlar från stegar/ställningar/tak. ”… jag tror att de flesta olyckorna 
sker på 50 centimeter eller uppåt oavsett det är 17 meter eller 50 centimeter”. S4 
förklarade sedan att åtgärda detta problem handlar om rätt planering. Där jobbet kan 
utföras på ett så säkert sätt som möjligt med utrymme för ställningar, utrustning och rätt 
personal. Här lyfte S4 fram vikten i att de som ska utföra arbetet får sitta ner och se 
över planen för kommande jobb och ge sin syn och kommentarer. 

S4 berättade att han började arbeta på en stor firma och nu arbetar på en mindre firma 
där skillnaden är stor gällande säkerhet och han tror en stor orsak av det är pengar. ”… 
resurser finns nog mer där hos de stora företagen”. 

Genom att förebygga stressen på företaget får S5 sitta med när chefen planerar arbeten 
och säga hur lång tid olika moment tar. Genom att chefen kommunicerar med S5 skapas 
inte en tajt tidsplan och på så sätt minskas stressen.  

Något som S5 tror är viktigt för att minska olyckorna är praktisk erfarenhet samt en 
städad arbetsplats. ”då händer det ju mycket mer om det ligger spik och brädor hej vilt 
och liksom verktyg ligger här och där och typ sånt så det är viktigt tycker jag”. 

4.1.4 Kommunikation 
PC2 berättade att det inte förekommit några stora olyckor, varken egna olyckor eller 
hos kollegor. Dock enligt honom tror han att orsaken till olyckor beror på brist i 
kommunikation eller stress. 

Under intervjun med S3 framkom det att företaget delar med sig av information när 
olyckor uppstår. Genom den kommunikationen tänker S3 efter mer, vid egna 
arbetsuppgifter, då det skapar ett obehag när en kollega skadar sig allvarligt.  

En punkt som lyftes under intervjun med S1 är kommunikation, där han tyckte det 
fungerar bra gällande kommunikation av säkerhet på företaget. S1 anser även att som 
skyddsombud lyssnar kollegor när han säger till om säkerhetsutrustning eller moment 
där olyckor kan uppstå.  

4.2 Dokumentanalys 
Dokumenten som använts i denna analys består av Arbetsmiljöverkets rapporter:  

 Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen 2017. (Kunskapssammanställning 
2017:5). 

 Arbetsskador 2017. (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:1).  
 Sammanställning Arbetsolyckor med dödlig utgång 2018. (2019) 

Enligt tabell 4.2.1 som är framtagen ur Arbetsmiljöverkets rapport (2017) står bygg- 
och anläggning totalt för 59 % av alla anmälda skador i byggbranschen. 52 % av dessa 
skador har lett till frånvaro på grund av skada. Byggbranschen står för cirka 10 % av 
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alla olyckor i Sverige som orsakat frånvaro 2015 (Arbetsmiljöverket, 2018). Tabell 
4.2.2 visar hur många sysselsatta arbetare det fanns år 2015 i varje disciplin.  

Tabell 4.2.1: Totalt antal anmälda arbetsskador i byggverksamhet 2015 
(Arbetsmiljöverket, 2017) 

 

Tabell 4.2.2: Antal sysselsatta personer i varje disciplin (Arbetsmiljöverket, 2017)  

 
Enligt figur 4.2.3 står förlorad kontroll över handverktyg och redskap högst procentuellt 
sett för olyckor inom byggbranschen. Kroppsrörelse med fysisk överbelastning 
kommer på andra plats och fall av person från höjd kommer därefter.  
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Figur 4.2.3: Orsaker till arbetsolyckor med frånvaro 2015 (Arbetsmiljöverket, 2017) 

Enligt figur 4.2.4 har dödsantalet i byggbranschen minskat sedan 2006 men antalet 
dödsfall ligger fortfarande högt jämfört med andra branscher. Enligt en ny 
sammanställning från Arbetsmiljöverket för 2018 så har antalet dödsfall ökat från 34 
stycken under 2015, till 50 stycken under 2018. Byggbranschen stod för 13 stycken 
dödsfall under 2018, vilket är en ökning med 8 stycken dödsfall från 2017. Detta 
motsvarar att ungefär var fjärde dödsolycka sker inom byggbranschen 
(Arbetsmiljöverket, 2019). 

 

Figur 4.2.4: Dödsfall av arbetsolyckor 2006 – 2015 (Arbetsmiljöverket, 2017) 
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Enligt Arbetsmiljöverket (2019) visar statistik att byggverksamheten i Sverige har 
högst antal dödsolyckor under perioden 2009–2018 med totalt 89 dödsfall. Det är 20 % 
av alla arbetsdödsfall.  

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Anledningen till att olyckor och skador uppstår som nämns av respondenterna är flera 
där ibland stress, bristande riskhantering, tidspress, planering och kommunikation.  
Majoriteten av respondenterna ansåg att riskhanteringen är den vanligaste anledningen 
till olyckor. De menade att säkerheten inte tas på allvar och att det slarvas med 
utförandet och utrustningen som ska användas till de olika momenten.  

En anledning som togs upp av de flesta respondenter är stress. Stress gör att risker 
bortses och ignoreras. De nämnde samtidigt att stressen uppstår oftast från de själva och 
inte av ledningen eller tidsschemat. Det uppstår mestadels för att den enskilda 
personens vill hinna färdigt med arbetsmomentet. De gick också in på andra 
anledningar varför stress kan uppstå, till exempel privata problem hemma eller dålig 
sömn. 

Ytterligare orsaker till olyckor som nämndes under intervjuerna var stökiga 
arbetsplatser. PC1 beskrev att en städad arbetsplats ofta tyder på ett bra arbetsmiljötänk. 
S5 poängterade även detta och förklarade att en stökig arbetsplats ökar risken för 
olyckor då skaderisken är högre när det ligger material utspritt på golvet. 

Enligt respondenterna så ansåg majoriteten att arbete på höjd medför störst risk för att 
olyckor ska uppstå. De berättade även om att de anser att arbeta med tunga element 
också medför stora risker. Detta kan kopplas till förlorad kontroll av redskap och 
maskiner som Arbetsmiljöverket (2017) tog upp i deras rapport. Det kan samtidigt 
kopplas till bristningar och ras av material.  

Förslag för att minska på olyckorna för snickare i produktionen har också varit flera. 
Respondenterna har lagt mycket vikt i olika sätt att förbättra planeringen av projekt eller 
enskilda arbetsmoment. Ett par respondenter har som förslag att engagera snickare som 
ska utföra arbetet redan i projekteringen eller planeringen för att kunna framföra sina 
synpunkter och risker.  

En annan punkt som kan förbättras är kommunikationen mellan alla nivåer i hierarkin 
i företagen. En respondent la stor vikt i kommunikationen då han anser att trygghet och 
minskning av stress kan förbättras avsevärt av god kommunikation. På så sätt menade 
han att det inte uppstår missuppfattningar och att alla har god kunskap om hur 
arbetsmomentet ska utföras för att inga olyckor eller skador ska uppstå. 
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5 Analys och resultat 
I det här kapitlet analyseras den insamlade empirin i relation till det teoretiska 
ramverket för att kunna besvara rapportens frågeställning. Under varje frågeställning 
presenteras analys och resultat separat. 

5.1 Varför uppstår det olyckor för snickare i 
produktionsstadiet? 

Här presenteras analys och resultat gällande första frågeställningen.  

Analys 
Under intervjuerna framkom flertalet olika anledningar till varför det uppstår olyckor 
för snickare i produktionen. De främsta orsakerna som uttrycktes av respondenterna 
var; stress, riskhantering, tidspress, dålig planering av arbete, kommunikation samt 
stökiga arbetsplatser. Tabell 5.1.1 visar en överskådlig bild av vilka ämnen som 
berördes under vilka intervjuer.   

Tabell 5.1.1: Överskådlig bild över intervjuerna och vilka ämnen som berördes. 

Åtta av nio respondenter beskrev att bristen gällande riskhantering var en stor anledning 
till varför olyckor uppstår. Definitionen av begreppet skiljde sig åt men det kunde 
exempelvis inkluderade att snickare inte använder rätt skyddsutrustning, slarv, 
utmattning, bristande förutsättningar samt uttrycket ”jag ska bara”. Olyckor kan ske på 
grund av att snickarna inte planerar arbetsmomentet korrekt enligt PC2 och dessa brister 
i planeringsstadiet har även uppmärksammats i tidigare forskning (Fang et al., 2015; 
Wang et al., 2016).  

Respondenterna beskrev vidare att osäkra utföranden är något som det slarvas mycket 
med i det dagliga arbetet. Ett exempel som belystes var slarv av säkerhetsutrustning. 
Ett skäl till slarvet var att snickare, i vissa fall, tycker att det går snabbare att genomföra 
arbetet utan säkerhetsutrustning. Ett annat skäl var att de inte orkar gå och hämta rätt 
säkerhetsutrustning. Om de ska göra ett moment som endast tar några minuter åsidosätts 
ofta säkerheten då de tar längre tid att ta fram rätt säkerhetsutrustning än att genomföra 
arbetet.  

Frågeställning 1 PC1 PC2 AL S1 S2 S3 S4 S5 

Stress x x  x x x x x 

Riskhantering x  x x x x x x 

Tidspress x     x x  

Planering x x  x   x x 

Kommunikation  x  x  x   

Stökig arbetsplats x    x   x 
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Detta resulterar många gånger i att olyckor sker och enligt tidigare forskning, Wang et 
al. (2016); Khosravi et al. (2015) är specifikt osäkra utföranden den största orsaken till 
varför olyckor sker, även om orsaken till varför osäkra utföranden sker skiljer sig 
mellan artiklarna. Den höga statistiken från Arbetsmiljöverket (2018) korrelerar med 
respondenternas beskrivningar gällande ageranden kopplat till osäkra utföranden.  

Respondent S2 berättade att han struntade i rätt säkerhetsutrustning för ”… jag är van 
vid att det aldrig brukar vara något problem”. Detta beteende kopplas med att det byggs 
upp en risktolerans hos snickarna (Wang et al., 2016), vilket beskrivs i kapitel 1.2.  

Rapporten från Arbetsmiljöverket (2018) beskriver att de flesta olyckorna är fall från 
höjd samt förlorad kontroll av verktyg, det vill säga osäkra utföranden, vilket stärker 
validiteten i intervjuerna då S3 berättade om när han skar sig med sin kniv. Det vill säga 
att det som berättades under intervjuerna stämmer överens med statistiken från 
arbetsmiljöverket. En annan orsak att fall från höjd är en av de främsta orsakerna till 
olyckor är för att underentreprenörer, eller mindre företag, som arbetar på höga höjder 
inte har samma säkerhetstänk (Chen & Jin, 2014).  

Resultat 
Enligt respondenterna framkommer det brister i både riskhanteringen och 
stresshanteringen. Varför det sker olyckor beror på många olika faktorer som stress, 
tidspress, slarv, utmattning, dålig planering, brist i kommunikationen osv. Det är inte 
endast en orsak till att olyckor uppstår men man kan samla ihop majoriteten under att 
det är handhavarens fel. Det vill säga att många gånger är det snickarens eget fel.  

5.2 I vilket moment, i produktionen, uppstår det flest olyckor 
för snickare? 

Här presenteras analys och resultat gällande den andra frågeställningen. 

Analys 
Statistik från Arbetsmiljöverket (2017) visade på att ett av de vanligaste momenten där 
olyckor sker är fall från höjd. Sju av åtta respondenter var eniga om att det sker flest 
olyckor av den anledningen samt att risken är som allra störst vid arbeten på höjd, se 
tabell 5.2.1. 

Tabell 5.2.1: Överskådlig bild över intervjuerna och vilka ämnen berördes. 

S4 uttryckte att olyckor oftast sker när snickarna tar onödiga risker, exempelvis när de 
står på en stege och sträcker sig för att sätta en skruv, istället för att placera om stegen 
och utföra arbetet säkert. AL berättade vidare att riskerna som finns vid arbete på höjd 
inte alltid tas på allvar, exempelvis kan snickare åsidosätta att hämta korrekt utrustning 
för ett visst jobb på grund av lathet. S1 instämmer i ovan nämnde resonemang och 

Frågeställning 2 PC1 PC2 AL S1 S2 S3 S4 S5 

Fallolyckor/arbete 
på hög höjd 

x x x x  x x x 

Tunga element x  x  x    
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poängterade att slarv med riskhanteringen generar i att onödigt farliga risker tas 
emellanåt.  

Vid intervjuernas genomförande berättade respondenterna att arbete med tunga 
byggdelar är ett riskfyllt moment där allvarliga skador kan uppstå. Vid arbete med tunga 
element så finns en risk av ras och fall. Tre respondenter beskrev att de upplevt olyckor 
på företaget som berodde på bristning eller ras av material. Risken för ras hade i detta 
specifika fall inte tagits på allvar då snickarna inte säkrade upp tillräckligt. Enligt 
Arbetsmiljöverket (2017) så hamnade denna orsak på femte plats bland vanligaste 
olyckorna som orsakar frånvaro från arbetet.  

De tre respondenterna påpekade vidare att arbetet med tunga element resulterar även i 
risker gällande bristande material samt förlorad kontroll över maskiner, verktyg, 
redskap eller hanterat föremål. Denna risk är enligt Arbetsmiljöverket (2017) den 
vanligaste orsaken till olyckor. Tidigare forskning, Fang et al. (2015) menar på att 
förlorad kontroll över handverktyg eller redskap orsakas av utmattning men enligt S2, 
som varit med om en sådan olycka, berodde olyckan på att han bortsedde från riskerna 
och därför åsidosatte att bära korrekt säkerhetsskydd. Han beskriver vidare att de 
berodde på hans inarbetade rutiner och att det var ett vanligt redskap som han vanligtvis 
behärskade. Detta motsäger i detta sammanhang vad som framkommit inom tidigare 
forskning.  

Resultat 
Det sker olyckor i många olika moment. De allvarligaste olyckorna sker genom fall från 
höjd och arbete med tunga element, enligt både respondenterna och rapporter från 
Arbetsmiljöverket. Något som respondenterna förklarade var att olyckor på höjd skedde 
på grund av slarv med säkerhetsutrustningen. Enligt Arbetsmiljöverket sker många 
olyckor på grund av förlorad kontroll av handverktyg, något som framkom i 
intervjuerna. Här kan olyckorna bero på stress, utmattning, slarv eller att snickare 
struntar i säkerhetsutrustningen.  

5.3 Vad kan ges som förslag för att minska antalet olyckor för 
snickare i produktionsstadiet? 

Här presenteras analys och resultat gällande den tredje frågeställningen som även är 
målet med rapporten.  

Analys 
Under intervjuerna framkom det att sju av åtta respondenter anser att en förbättrad 
planering bidrar till att minska antalet olyckor. En förbättrad kommunikation är även 
en viktig punkt anser tre av åtta respondenter, se tabell 5.3.1. Vilket stärks av studien 
skriven av Vasconcelos och Junior (2015).  

Om generalentreprenören skapar en tydlig kommunikation och en bra planering till 
underentreprenörer stärks säkerheten och risker belyses. Då underentreprenörer, enligt 
Chen och Jin (2014), inte har samma säkerhetstänk och säkerhetsutbildning ökas då 
säkerheten på bygget och olyckor minskas.  

Utifrån intervjuerna ansåg respondenterna att utbildning och erfarenhet genererar i att 
snickare blir mer uppmärksamma på risker och därmed undviker onödiga olyckor samt 
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skador. Eftertänksamheten och användandet av rätt säkerhetsutrustning leder till att 
olyckor undviks. I tabell 5.3.1 presenteras de ämnen som berördes under intervjuerna. 

Tabell 5.3.1: Överskådlig bild över intervjuerna och vilka ämnen berördes. 

Stress är ett ämne som många av respondenterna ansåg ligger till grund för olyckor. Om 
en god planering av arbetsmoment utförs behöver snickarna inte stressa eller känna 
tidspress. Det krävs en bättre planering av arbetsmomenten gällande risker och säkerhet 
för att minska antalet olyckor. Om en korrekt planering genomförs kan osäkra 
utföranden arbetas bort, då rätt förutsättningar finns. Genom att involvera snickare och 
bjuda in skyddsombud i planeringen av arbetet, vilket S1 önskade, kan riskmoment 
upptäckas och hanteras i ett tidigare stadie. Om snickare som ska utföra arbetet får 
berätta hur de ser på risker kan man öka säkerheten. Vilket i sin tur resulterar i en 
säkrare arbetsmiljö samt en minskning av arbetsolyckor.  

För att minska antalet olyckor krävs en god planering samt en välfungerande 
kommunikation mellan snickare och ledningen, vilket även Shin et al. (2014) anser vara 
det mest effektiva förslaget. Diskussioner kring vad, hur och varför en olycka har 
inträffat leder till att snickarna själva bedömer sannolikheten att samma olycka drabbar 
dem. Detta togs upp med S3 där han berättade att man tänker efter en extra gång när 
man hör att en kollega har råkat ut för en olycka.  

Genom regelbundna möten där säkerhet och planering av arbeten diskuteras resulterar 
i att kommunikationen förbättras samt riskuppfattningen. Ett ytterligare exempel på 
åtgärder som kan genomföras är att arbeta in nya rutiner där snickare tänker efter en 
gång extra vilka risker som finns och vilken skyddsutrustning som behövs vid 
arbetsmomentet. Även att ge ledningen ett större ansvar genom att införa strängare 
regler kring specifika arbetsmoment och förse arbetarna med rätt säkerhetsutrustning 
minskar olyckorna, Wang et al., (2016) 

Resultat 
Resultatet på frågeställning tre är att genom en förbättrad planering och god 
kommunikation leder till en minskning av olyckor.  

Genom att planera arbetsmomenten med säkerhet i fokus där snickarna är involverade 
ger det en uppmärksamhet av risker och en förståelse för vikten av säkerhetsutrustning. 
Genom att ledningen kommunicerar detta till snickarna och snickarna är öppna med 
vad för utrustning de behöver kan slarv av säkerhetsutrustning undvikas. Genom att 
snickarna själva bestämmer vad för utrustning som ska användas ökas sannolikheten att 
det används. När resurser läggs på planering av arbetsmoment med säkerhet i fokus kan 
även ledningen vara hårdare med att säkerhetsutrustningen ska användas, vilket 
respondent S2, Vasconselos & Junior (2015) samt Wang et al., (2016) anser minska 
olyckorna. 

Frågeställning 3 PC1 PC2 AL S1 S2 S3 S4 S5 

Planering x x x x x  x x 

Kommunikation  x  x  x   
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När snickarna får vara med och planera arbetsmoment kan försummelse av 
säkerhetsutrustningen, som S1 nämnde, undvikas. Samt om planeringen är genomförd 
korrekt kan osäkra handlingar undvikas då snickarna har med sig rätt 
säkerhetsutrustning. Då undviker man att snickarna struntar i utrustningen, som S1 
berättade. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att framställa ett förslag för att minska antalet olyckor för snickare 
i produktionen. Genom studien har det kommit fram att flest olyckor sker vid arbete på 
hög höjd och att olyckor beror mestadels av osäkra utföranden där riskhanteringen 
fallerar. De arbetsmoment där olyckor sker varierar mellan olika byggen men fall från 
höjd, förlorad kontroll samt arbete med tunga element är de moment som har störst risk 
och där flest olyckor sker (Arbetsmiljöverket, 2017). Genom att svara på frågeställning 
tre uppfylls målet med studien. Studien har kommit fram till att en förbättrad planering 
och god kommunikation bidrar till en minskning av olyckor för snickare i produktionen. 
Planeringen kan förbättras genom att redan i projekteringen välja konstruktioner som 
kan genomföras säkert av snickarna, som nämndes i intervjun med AL och av 
Vasconceleos och Junior (2015). Men främst att involvera snickare i planering av 
arbetsmomenten. 

I planeringsfasen av arbetsmomenten behövs det arbetas in hur momenten ska 
genomföras på ett säkert sätt, som AL och S1 tar upp i sina intervjuer.  

Genom att involvera snickarna i planeringen av arbetsmoment, där ledningen i företaget 
vanligen bestämmer, får de input hur snickarna anser att de ska genomföras på ett säkert 
sätt. När snickarna själva får tänka till innan arbetsmomenten ökar medvetenheten om 
riskerna och på så sätt kan även slarv med skyddsutrustning arbetas bort. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel kommer en diskussion att genomföras av studiens resultat, metoder 
och begränsningar. Konkreta slutsatser och rekommendationer kommer att redovisas 
baserat på resultatet. Det kommer även framföras förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Rapporten inleddes med följande frågeställningar:  

 Varför uppstår det olyckor för snickare i produktionsstadiet?  
 I vilket moment, i produktionen, uppstår det flest olyckor för snickare? 
 Vad kan ges som förslag för att minska antalet olyckor för snickare i 

produktionsstadiet? 

Studiens frågeställningar syftade till att ge en fördjupad förklaring till varför olyckor 
för snickare uppstår i produktionsstadiet samt vad som kan göras för att minska antalet 
olyckor för snickare i produktionen. 

Rapporten avsåg att undersöka yrkesarbetare med efter dokumentanalysen begränsades 
detta till snickare för att arbetet inte skulle bli för omfattande.  

Analysresultatet anses vara tillförlitligt då triangulering av data är genomförd. 
Resultatet har gett en insyn i om olyckor kan tänkas bero på de enskilda personer, 
bristande planering eller om problemet möjligtvis är förankrat högre upp i ledningen. 
Vidare visar det även på i vilka arbetsmoment som olyckor främst uppstår i samt vilka 
möjliga åtgärder som går att vidta. Genom att lokalisera de riskfyllda momenten kan 
medvetandet om problemet medföra ett större säkerhetstänk. 

Rapporten kan tänkas vara användbar för företag som har snickare inom produktionen 
då första frågan fokuserade på varför det sker olyckor på en byggarbetsplats. Snickare 
som är verksamma inom produktion idag kan även dra fördel av att läsa genomförd 
rapport och således bli mer medveten om vart det flesta riskerna på deras arbetsplats 
finns.   

Förbättringssätt för studien, som i efterhand reflekterats över, är att intervjufrågorna 
kunde tagits fram med hjälp av handledaren. På så vis kunde formuleringar förbättrats 
och validiteten samt reliabiliteten ökats.  

6.2 Metoddiskussion 
I det här avsnittet diskuteras val av metoder samt reflektioner över eget arbete. 

6.2.1 Litteraturstudie 
Metoden litteraturstudie har genomförts genom hela arbetet. Denna metod har varit 
viktig för att kunna få en bredd på arbetet med en vetenskaplig grund inom ämnet.  I 
och med att litteraturstudien påbörjades i början av arbetet så har de givit en mer 
övergripande inblick i vad som kan förväntas genom arbetet. Artiklarna har också legat 
som grund till uppbyggnaden av intervjufrågorna och frågeställningarna. Detta ledde 
till att arbetet har blivit trovärdigt och användbart. 

Genom att använda en mer omfattande litteraturstudie skulle rapporten få en ännu större 
tyngd i det vetenskapliga synsättet. Genom att använda fler artiklar finns en möjlighet 



Diskussion och slutsatser 

26 

 

att fler vinklar hittats och sedan kopplats ihop med den insamlade datan. Dock anser 
författarna att de vetenskapliga artiklarna som lyfts fram är tillräckliga för att få ett 
tillförlitligt resultat med en vetenskaplig grund.  

6.2.2 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen har bestått av arbetsmiljöverkets olika rapporter. Där har statistik 
för alla vanligaste olycksorsaker tagits fram och hur vanliga dem är. De har också tagit 
fram en totalstatistik på vilket yrke i Sverige som har flest olyckor och skador. Det har 
legat som grund till att arbetet fokuserade på snickare i produktionen just för att det är 
ett av de yrkena med flest antal skador i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2018). 
Dokumenten har gett ett bra underlag för att jämföra de vetenskapliga studierna med 
hur det ser ut i Sverige samt att jämföra resultatet från intervjuerna.  

6.2.3 Intervjuer 
Datainsamlingen har främst bestått av intervjuer där informationen som tillhandahållits 
har kunnat användas till alla frågeställningar. De personer som blivit intervjuade har 
varit från tre olika företag med olika storlekar.   

Från intervjuerna har flera förslag framtagits för att minska olyckor och olika 
anledningar som kan leda till olyckor och skador. De har sedan kopplats med 
dokumenten och de vetenskapliga artiklarna. Personerna som intervjuats har varit i 
olika åldrar med olika erfarenheter vilket har gett olika nyanser och vinklar på samma 
problem. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad metod med ett 
ostrukturerat förhållningssätt. Det menas att intervjufrågorna inte har följt en viss 
ordning under intervjuerna. Intervjuerna kunde gjorts mer strukturerat där frågorna följt 
samma ordning för alla intervjuerna men författarna anser att samma resultat skulle 
uppnåtts då alla bestämda teman berördes.  

I efterhand så kunde intervjuerna ha gjorts, i vissa fall, på mer erfarna personer i 
branschen då till exempel två snickare bara har tre respektive fyra års erfarenhet. De 
kunde också ha gjorts fler intervjuer i de olika instanserna och fler med samma 
yrkesfattning i samma företag. Detta hade utökat trovärdigheten av arbetet ännu mer. 

6.3 Begränsningar 
Arbetet är endast begränsat till snickare i produktionen då rapporten skulle bli för 
omfattande om yrkesarbetare studerats. Valet av snickare uppkom genom att 
dokumentanalysen gav författarna information om att snickarna är mest utsatta för 
olyckor. En del statistik i rapporten omfattar hela byggbranschen och det skulle därför 
vara intressant att undersöka alla yrkesbefattningar inom byggsektorn. Eftersom studien 
är begränsad till 15 HP kunde inte det genomföras. Rapporten har även inriktat sig på 
medelstora och mindre företag då dessa var intresserade av ett samarbete.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med arbetet var att undersöka olyckor för snickare i produktionen och målet var 
därefter ta fram ett förslag på hur företag kan minska antalet olyckor för snickare. 
Frågeställningen som har använts i undersökningen är: 

 Varför uppstår det olyckor för snickare i produktionsstadiet? 
 I vilket moment, i produktionen, uppstår det flest olyckor för snickare? 
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 Vad kan ges som förslag för att minska antalet olyckor för snickare i 
produktionsstadiet? 

Genom vår studie har vi kommit fram till att flest olyckor sker vid arbete på hög höjd 
och att olyckor beror mestadels av osäkra utföranden där riskhanteringen fallerar. Att 
olyckor beror mestadels på osäkra utföranden visar också Wang et al. (2016) studie där 
de anser att 88 % av olyckorna uppstår på grund av osäkra utföranden. Osäkra 
utföranden kopplas sedan vidare till ett antal olika punkter där det kan bero på till 
exempel okunskap eller bristande riskuppfattning. 

Detta kan förebyggas genom: 

 God kommunikation mellan snickare och arbetsledningen 
 Bra planering av projekt och arbetsmoment 

Rekommendationen för att uppnå dessa punkter är att arbetsledningen skall arbeta mer 
med att skapa en trygghet mellan ledningen och snickarna. Detta bör göras genom att 
utöka arbetsledningens utbildning i form av ledarskapsutbildningar samt öka 
förståelsen av grundläggande kommunikation.  

Ur ett långsiktigt perspektiv kan företagen tjäna på att genomföra ovannämnda 
rekommendationer även om det kan resultera i ekonomiska konsekvenser och ta tid att 
genomföra.  

Genom att involvera snickarna i planeringen av projekt och arbetsmoment kan de belysa 
vilka säkerhetsrisker de ser och tillsammans med ledningen ta fram åtgärder. När 
snickarna själva får bestämma vilken säkerhetsutrustning som ska användas resulterar 
det i att utrustningen används.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning inom området kan vara skillnader mellan män och kvinnor. 
Då Arbetsmiljöverket har statistik för de båda könen så skulle en noggrannare utredning 
kunna genomföras för att se eventuella skillnader mellan män och kvinnor i branschen.  

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka de kulturella skillnaderna 
mellan utländska och svenska arbetare och företag i branschen. Då olyckor sker främst 
från osäkra utföranden kan det vara intressant att undersöka hur kulturella skillnader 
påverkar dessa osäkra utföranden. Sverige är i framkant när det gället att motarbeta 
olyckor och skador och därför bör en utredning göras om vilka skillnader det finns 
mellan nationella och internationella företag.  

Ett undersökningsförslag för vidare forskning är också att undersöka skillnader mellan 
arbetare som jobbar på ackord och timlön. I och med att de som arbetar på ackord får 
betalt för utfört arbete så bör de finnas mer stress och tidspress än de som får samma 
summa oavsett hur mycket de arbetar. Detta kan medföra fler olyckor och slarv på 
grund av stress.
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

 

Inledning: 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för arbetsroll/yrkesbefattning? 

Hur länge har du jobbat inom byggsektorn? 

 

Frågor kring frågeställningar: 

 Varför uppstår det olyckor för snickare i produktionsstadiet? 

Frågor: 

1. Har du själv varit med om en olycka på arbetet som inträffat dig själv eller andra? Hur 
följde ledningen upp efteråt till din kännedom? 

2. Hur tycker du att företaget tar ansvar och arbetar med en olycka som inträffat? 
3. Hur arbetar ni när ett olycksfall inträffar, även efteråt? 

 

 I vilket moment, i produktionen, uppstår det flest olyckor för snickare? 

Frågor: 

1. Vilket moment upplever du, är det störst risk att det uppstår olyckor? 
2. Varför tror du det uppstår olyckor i det momentet? 

 

 Vad kan ges som förslag för att minska antalet olyckor för snickare i 
produktionsstadiet? 

Frågor: 

1. Känner du själv att det finns något område som ska arbetas mer med för att undvika 
olyckor? 
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Bilaga 2 

Intervju med Platschef på Vestia (PC1) 

Vad har du för utbildning? 

Jag har en målarutbildning, snickarutbildning sen har jag gått bas-u och bas-p utbildningarna 
men jag har ingen byggingenjörsutbildning bakom mig.  

Okej, bas-u och bas-p utbildningar, vad innebär det? 

Det innebär att man har ju ett miljösamordningsansvar på byggarbetsplats och har att vara 
platschef måste man ha gått bas-u. Bas p är ju om man är inom projekteringen då, projektledare 
eller dylikt så brukar man ha bas-p då. Projektledare då, de är diffarna. Men jag har ju båda 
dom då.  

Hur långa är utbildningarna ungefär? 

De är lite olika de kan ju va flera dagar, den jag gick var en arbetsdag, som man gick, sen 
redovisning och prov för o visa att man har förstått vad det handlar om. Sen ah, de är ju det 
grundläggande då. Sen lär man ju sig att jobba med arbetsmiljö efter hand.  

Sen, då är du platschef idag?  

Ja.  

Hur länge har du jobbat inom byggsektorn? 

Jag har jobbat inom byggsektorn som ca 5 år som tjänsteman. Å som snickare i ca 4 år.  

Ok, yes. Sen är det ju så att det händer mycket olyckor inom byggbranschen enligt 
statistik och allt sånt. Är de nånting du känner av eller nånting du funderat över? 

De e, vi jobbar ju regelbundet med de här med arbetsmiljö. Vi går våra skyddsronder för att 
identifiera risker. Det finns ju kvalitetssäkringar att, asså vi håller en hög nivå är också en del i 
de här arbetet och att alla får rätt förutsättningar.  

Vad tittat ni på när ni går skyddsrond? 

Ofta har vi med ett skyddsombud och då går man och tittar på de här liksom hur ställningar är 
så allt är grön markerat, gropar, hinder, fallrisker, så att de är säkrat ordentligt. Det går man 
regelbundet så att ingen har förändrats på vägen.  

Grön markerat är bara ett annat ord så att de ser okej ut då? 

Ja grön markerat kan ju va att en ställning ska ha en speciell bärighet, de beror på vad man ska 
göra för arbete ut på den här. En målarställning är ju anpassad för måleri. Är de murare som 
ska mura en fasad, ja, då måste de ju va en helt annan bärighetsberäkning på vad som får lastas 
på den här ställningen. Och då får man ju ta fram den beräkningen då av en konstruktör.  

Tittar du på nånting om hur snickare jobbar, om de jobbar liksom på ett säkert sätt o 
sånt när du går skyddsronder också då? 



Bilagor 

33 

 

De gör vi ju men vi har ju varje morgon, vi har ju morgonmöten varje morgon där vi går igenom 
vad våra snickare ska göra. Och där går vi ju igenom sen har vi morgonmöte för all personal, 
ledande montörer och dylikt. Det är ju för att vi hela tiden ska hålla alla uppdaterade på vad 
som äger rum på arbetsplatsen. Det kanske är någonting som ska rivas eller någonting som ska 
lyftas ner som är tungt som vi verkligen säkrar upp. Sen har vi ju arbetsberedningar. För att 
kontrollera så att våra egna personal har rätt förutsättningar, säkerhet o dylikt.  

Om du förklarade vad en arbetsberedning är?  

En arbetsberedning är ju, liksom de är en, ett dokument där vi går igenom hur lång tid saken 
ska ta, de e ju inte för o pusha någon utan asså de e för o identifiera ungefär. Sen går vi igenom 
vad det är för utrustning vi ska ha med och vad det är för hjälpmedel vi behöver ha, vad det är 
för säkerhetsanordningar som behöver ha för att de ska gå rätt till och vilka arbetsmetoder vi 
ska ta detta i då. Så att de blir rätt. Både för att kvalitetssäkra så att väggen ska bli precis så som 
vi hade tänkt att den skulle bli och sen att personalen som utför arbetet då gör de på ett korrekt 
sätt. Så att de är säkra då.  

Hur använder ni de här dokumentet, senare efter arbetsberedningen är färdig? 

Denna arbetsberedningen den görs ihop med arbetstagarna och den skrivs på ihop med platschef 
och arbetsledare. Sen kopieras den här så arbetstagaren har med sig den här ut på arbetsplatsen. 
Arbetsledare är oftast också med ut då för att verkligen säkerhetsställa så det är rätt vägg.  

Men tänkte då, ni sparar den sen? 

Den sparas och den läggs sen in digitalt in i projektet då som man har. Så ligger alla 
arbetsberedningar då på de olika...  

Använder ni samma arbetsberedning igen eller såhär om ni vet att ni gjort en 
arbetsberedning på en viss sak, använder ni det i ett senare skede eller projekt också då.  

Nej asså vi använder... 

...hur ser informationsöverföringen ut där? 

Ja, mallen använder vi, i alla lägen sen är alla arbetsberedningen unika utifrån de förutsättningar 
som finns. Man kan liksom aldrig ha en och leva på ett annat projekt och ta de men däremot 
kan man ta lärdom av varandra om man gjorde en bra arbetsberedning där så kan man ju utnyttja 
de till nästa men de skrivs alltid en ny för varje.  

Sen gick vi in lite på de hur ni jobbar med arbetsmiljö och sånt där. Men om vi tittar mer 
på vad har ni för utbildningar och sånt inom företaget, både för et som tjänstemän och 
för era snickare?  

Vi har ju HLR utbildningar för att lära oss om hjärtstopp och detta. Så att vi kan agera snabbt 
och även vid skärskador, hela den här skyddsutrustningen och sen även hjärtstartningen så man 
lär sig den hur den fungerar. De e ju väldigt viktigt att kunna. Sen har vi andra utbildningar som 
vi har liftutbildning, heta arbeten, vi håller i en ställningsutbildning och dylikt så att alla är 
uppdaterade då.  

 Och dom uppdateras kontinuerligt också utbildningarna eller hur länge sträcker dom 
sig? 
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Vissa sträcker ju sig, heta arbeten sträcker sig i 5 år. Ställning o dylikt, där går man en gång sen 
tar man ju bra tilläggs, kompletteringsutbildningar. Men jag tror de är var 3e/var 5e år eller 
någonting sånt.  

Har du själv eller någon på din arbetsplats varit med om någon olycka, om du tittar på 
hela din karriär? 

Ja, vi råkade ut för en arbetsplatsolycka på min arbetsplats där jag sitter idag. Och de va ju en 
rivare som föll ner.  

Hur följde ni upp den olyckan? 

De blir ju en står apparat när en sån här, när de är en allvarlig arbetsplatsolycka som detta var 
så om en person skadar sig allvarlige. De e ju ambulanstransport bort från arbetsplats, man får 
säkra upp arbetsplatsen så att inte fler råkar illa ut. Man får ju göra de här momenten som blir. 
Vi har ju ett system, dokument som vi följer på Vestia. Där vi ringer kontaktar personer i olika 
delar. Så först så pratar jag med våran VD och den så följer de en turordning där efter. Sen tar 
man kontakt med arbetsmiljöverket och gör en anmälan om en allvarlig arbetsplatsolycka ihop 
med det företaget, gjorde vi och sen kom ju polis. Och så har vi lite polisutredningar där inne, 
lite förhör och dylikt och vittnen och sen hoppas man ju hela tiden då att de ska gå så bra som 
möjligt för den här killen, eller tjej. Och de har det ju gjort. Hen har ju verkligen utvecklats från 
hur de va från början och de är ju jättepositivt. Sen efterföljande på de då gör man ju 
förbättringsåtgärder, man... Jag är ju väldigt noggrann på min arbetsplats och de va jag även 
här. De här va ju den mänskliga faktorn. Att man väljer att inte följa den arbetsberedningen som 
vi hade skrivit. Utan man väljer att annat val där fallsele i det här fallet inte användes då. Och 
det är ju oftast där som är boven.  

Men då så efteråt på uppföljningen så dokumenterade ni allting. Har ni någon 
informationsöverföring så de sprids till övriga av Vestias projekt?  

Det ägde ju rum på fredag i oktober. Och på måndag hade vi säkerhetsstopp på hela Vestias 
arbetsplatser. Där vi stoppade allt arbete och förklarade vad som hade hänt så att alla blir 
införstådda med detta allvaret i och hur noggrant det är med arbetsmiljö. Så de gjorde vi, tog 
en timma. Jag hade rent naturligt, jag hade inte behövt ett säkerhetstopp. Jag hade det ändå på 
måndagen.  

Du sa där att de va den mänskliga faktorn som gjorde det, att olyckan skedde, varför 
tror …. 

Vi vet ju att vi har gjort en arbetsberedning, arbetstagarna bar sele dagen innan men väljer att 
inte använda det på olycksdagen. Då väljer man ju att riskera sig själv.  

Varför tror du att man tar den risken? 

Vi ha inte riktigt fått svar på de om utrustningen fanns på plats. Eller om att dom bara tänkte att 
de är ju så säkert ändå. De e jättesvårt. Jag har fortfarande inte varit i kontakt med personen 
som ramlade ner.  

Varför tror du olyckor uppstår från första början? 

Jag tror ju att en olycka uppstår på grund av att 1, de kan va tidspress. 2, man har inte rätt 
förutsättningar. 3, stress.  
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Med förutsättningar, vad tänker du på där? 

De kan ju vara att man inte har rätt säkerhetsutrustning. De kan va att markplanen du arbetar på 
den är liksom ojämn och hålig. Man kör med en lift som t.ex. på denna ytan de kan bli katapulter 
att man flyger ur, man har ingen sele i. de kan ju va att man inte liksom. Man kanske borde 
stoppat och tänkt om lite så man har rätt förutsättningar innan man kör igång.  

Om du tittar själv på ett byggprojekt, vart tror du att den största risken är för att en 
olycka ska inträffa? 

Den största risken, det är ju just att man, man tar de så lätt på saker o ting. “det händer alla 
andra men de händer inte mig”. “jag ska ju bara göra detta lilla projektet, varför ska jag då ha 
på mig all denna utrustningen? De tar ju bara 5 sekunder” där tror jag är en stor risk till att 
olyckor sker på arbetsplatser.  

Ser du något speciellt moment i en byggprocess som är lite mer riskabelt än något 
annat? 

Det e ju när man håller på med utfackningsväggarna, prefab materialen så som är tunga. Man 
stämpar upp de här och strävar upp. Just att man, noggrannheten där att man säkrar upp de här 
på att bra sätt så att de inte välter. Jobbar med plattformar där man då på höga höjder, att man 
har hjälmar och att man har fallselar. De är ju där som det är riskabelt.  

Känner du själv att de finns något område idag där man behöver arbeta mer för att få 
en säkrare arbetsmiljö.  

Egentligen alla arbetsplatser borde ju se över sin egen säkerhet och att man e framförallt på 
platskontoren att man är hårdare på dom som är ute på arbetsplatserna. Belyser de här med 
skyddsutrustning, varselkläder, hjälmar, att man har rätt säkerhet. Att man är hårdare. Man ska 
inte vara rädd för att avvisa någon från arbetsplatsen om man har misskött sig.  

Vi har ju läst lite vetenskapliga studier inom detta området. Och i till exempel Japan så 
har som ju så att den som är ansvarig på byggarbetsplatsen, han kan ju få väldigt hårda 
straff om det sker en olycka. Tror du att säkerheten i Sverige skulle bli bättre om man 
hade samma hårdhet från kommun eller dylikt? 

 Asså är man bas-u i Sverige har man ett jättestort ansvar och att man blir ansvarig personligen 
ihop med företaget beroende på vad det är som äger rum. Så vi är inte egentligen så långt ifrån 
Japan i den frågan. För man blir ju som bas-u så kan man stänga ett band på Volvo. Så stor 
makt har man ju. Man är ju samordnare för hela arbetsmiljön inom de här specifika området. 
Så det är ett jätteansvar att vara bas-u. Det är inte bara ett par bokstäver.  

Tror du att, finns de någon förbättring såhär genom kommunikation, har man ju hört. 
Vi hade en intervju i morse där han la väldigt mycket vikt i kommunikation. Finns de 
några problem där emellan mellan er som är ledning då och snickarna, åt båda håll? 

Jag tror att. Man tänker i militären så har man ju ett ord som man använder rätt mycket: repetera. 
De e någonting som vi på plastledningen borde ta in lite mer. Att få den som man pratar med 
att verkligen förstå, att man får ett samförstånd. För där tror jag att motpartnern tar emot 
informationen, men vet jag då som säger detta att vi verkligen förstår varandra till 100 %. så de 
tror jag kommunikationsmässigt. Repetition, repetera, vad e de du ska göra 
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Sen tittar vi på hur anledningar till att olyckor kan uppstå och allting sånt. Tror du det 
ligger någon bakomliggande orsak, tidspress, stress, slarv då, varför det uppstår? 

Det kan nog ligga mycket i att tidsplanen är för tight i vissa projekt. Man trycker på UE att bli 
färdiga i tid. Det tror jag kan vara en bidragande orsak, för dom är i ett sånt läge att dom inte 
kan förhandla bättre än de förutsättningar dom har. Då blir det att när platskontoret säger att vi 
ska göra det så jobbar vi sent på kvällarna och kanske har ont om personal, så det är mycket 
som händer. Sen tror jag även att byggtiden borde vara en stor faktor till att olyckor kan ske.  

Du ser inte mer såhär privata skäl till varför det uppstår slarv med säkerheten? 

Det kan ju vara, det är svårt att säga om det är privata skäl.  

Om du tittar mer på individuell snickare t.ex. varför missköter han säkerheten? Varför 
kan han bortse från vissa saker med vilje? 

Det är ju som att ta genvägen, du blir färdig snabbare och det är nog det som det handlar om. 
Bli snabbare färdig, då kan ju kvalitetsförsämringen bli försämrad också, att man bygger och 
det blir dåligt utfört arbete. Det gick fort och det blev slarvigt, det är ju så många faktorer som 
spelar in och det ena ger det andra. Jag ser att, kommer du ut på en arbetsplats och det är en ren 
arbetsplats så har du ofta ett väldigt bra arbetsmiljötänk på den arbetsplatsen. Kommer du ut till 
en arbetsplats som är skräpig överallt, då är det hela vägen. Det är en röd tråd genom hela det 
bygget kan man säga. Det strävar ju vi efter, att hålla de rent och snyggt. För det är ju roligt, 
alla trivs och trivsel är en väldigt stor faktor till att jobbet blir färdigt i tid även i tighta 
förhållanden då.  

Om en snickare utför ett arbete med tidspress, beror det på att ni i ledningen då har gett 
dom att ni måste bli färdiga eller kan det finnas andra orsaker till varför dom känner 
tidspress? Förutom byggtiden då att det ska bli färdigt.  

Alla har vi ju, jag har ju själv varit snickare, alla har vi ju olika förutsättningar och alla kan vi 
ju arbetet, arbetsmomenten olika bra. Vi sitter ju med enhetstider och går igenom och sen har 
vi en öppen dialog med våra yrkesarbetare där vi diskuterar öppet hur lång tid dom känner att 
dom skulle behöva ha för detta arbetet. Och så hittar vi en bra balans där emellan. Så våra 
snickare tror jag inte upplever det, den stressen men sen får ju inte arbetet ta för lång tid heller 
för då blir det ju en beställare som blir helt galen. Så de är en svår bit det här, med vad saker 
och ting får ta i tid. Någonting som är på hög höjd eller som är riskabelt får ju egentligen aldrig 
ha en tidsplan eller tidspress i min värld. Det ska rivas säkert så att alla kommer hem, det är 
min målsättning.  

Hur ser ni på det här förebyggande, gå skyddsrond och lite sånt, finns det andra 
förebyggande moment eller arbetskraft ni lägger för att säkerhetens ska följas? 

Ja, vi har skyddsronder varann tisdag brukar vi ha på min arbetsplats. Men vi har ju 
skyddsronder varje dag på så sätt att vi är ju alltid ute på arbetsplatserna och tittar till. Det är ju 
också en viktig bit att platskontoret är ute på arbetsplatsen för att se så vi har hjälmarna på plats 
och vi har den säkerhetsutrustningen man har. Det är ju det här för att förebygga saker och ting.  

Tror du att det är viktigt att ni från ledningen kommer ut och föregår med ett gott 
exempel? Att ni har på er stålhetta, varsel och hjälm för att visa det för snickarna?  
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Jag anser att det är det absolut viktigaste av allting. Om vi har beordrat att andra ska ha det så 
ska vi ha det, hakrem och hjälm och så. Så det tycker jag absolut.  

Såg att ni hade blivit ISO-certifierade på 2 stycken, kommer ni jobba för att få ännu fler 
certifieringar?  

Ja, vi ska ju sätta igång nu för arbetsmiljö då. Så det är ju den vi certifierar när vi jobbar nu då. 
45001. Så det satsar vi på, då lyfter man ju arbetsmiljön ytterligare en nivå.  

Vad är det ni ska förbättra idag då för att få den här certifieringen? Har du koll på de? 

Vi har ju ett ledningssystem på Vestia som vi jobbar efter, det är ju våran ryggrad. Den kan vi 
ju alltid förbättra så den blir ännu mer stabil och då kommer ju dom här certifieringarna in då. 
Får man in 45001 så får man ju med in, man får en processägare som äger hela den här 
arbetsmiljöfrågan. Vi jobbar ju även frekvent med förbättringsåtgärder och det finns ju alltid 
nya andra ögon som ser, man kan ju alltid förbättra någonting så det är ju det vi jobbar för 
liksom. Vi siktar inte bara för att hoppa 1.80 utan shit vi vill ju hoppa 1.85 och 1.90 och tillslut 
blir vi ju hur grymma som helst på det. Det är ju lite det att man har den triggern att man vill 
framåt då och bli ännu bättre. För att skydda våra medarbetare då och för att ha ett bra bygge 
för det har jag ju känt, vi har haft lite enkäter som vi har skickat ut men inte bara till beställaren 
utan till alla våra på arbetsplatsen. Det är väldigt rolig läsning, vi fick tillbaks inte bara i 
sifferform utan även i textform då och det var jättekul läsning faktiskt just det här när man får 
upp att det finns en platsledning som är trevlig och visar sig ute, rent och snyggt, bästa bygge. 
Det är ju skitroligt och jag tror på det att man ska försöka skapa, inte bara teamet med Vestia 
utan man skapar teamet med hela bygget liksom så man kan få den bredden där.  

Ni jobbar redan mot 45001 certifieringen, på vilket sätt gör ni det? 

Vi har ju en struktur som vi jobbar med idag men vi har inte gjort certifieringen och vi har inte 
gjort den än så vi är ju inte där men vi har som sagt en struktur idag som vi får jobba med och 
tillslut kommer den falla in i 45001.  

Tror du detta kommer påverka snickarnas jobb i produktionen, att dom får mer 
information kring säkerhet och så där så det inte bara är ledningen som är med på 
certifieringen? 

Vi har ju även ett socialt nätverk som heter “Workplace”. Där sprider ju vi all information till 
alla våra medarbetare så det inte blir så att bara vi tjänstemännen får reda på allt först. Allting 
läggs ju ut positiva saker och tråkiga saker läggs ut så att alla är delaktiga. Det är ju ett forum 
som är väldigt bra för att sprida det här vidare. Sen har vi ju våra skyddsombud, det är en 
jätteviktig position att vara skyddsombud på en arbetsplats och att jobba med säkerhetsfrågor 
och arbetsmiljö.  

Som jag råkade ut för också när någon står på en ställning utan sele 6m upp i luften, just att 
man vågar ta den, att man inte bara blir arg och säger till utan att man verkligen tar och skriver 
i ett dokument och avhyser den här personen. Dem var ju två, så dom fick lämna arbetsplatsen. 
Just att man vågar ha lite kurage där och jag tror, inom arbetsmiljö att alla platschefer bör jobba 
på ungefär samma sätt så det inte blir att bara för att han är hos mig så är han elaka farbrorn 
liksom. Så det blir mycket roligare att jobba på det andra ställena, det är viktigt att hitta en jämn 
nivå. Att man är schyst men man kan ändå vara ganska konstruktiv då. Våga säga ifrån när det 
är fel.  
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Bilaga 3 

Intervju med platschef på Företag 1 (PC2) 

Vad har du för arbetsroll? 

Jag är Platschef på ett medelstort byggföretag sen två år tillbaka och tidigare varit arbetsledare 
i fem år och totalt jobbat tolv år i byggbranschen som snickare, hussnickare.  

Och utbildning har du? 

Bräcke bygg, tre års gymnasieutbildning, ex antal kurser efter de men inga studier direkt, det är 
erfarenheter. 

Har du varit med om några arbetsolyckor under din karriär? 

Svar: nej, tack och lov, jag har klarat mig och även mina kollegor som jag har vart, nej inga 
olyckor alls. 

Det är ju väldigt mycket olyckor inom byggbranschen, varför tror du att det uppstår 
olyckor framförallt för snickare? 

Kommunikation kan vara en brist, stress skulle jag säga är nummer två, och uttrycket ”jag ska 
bara” och det kan betyda till exempel att du har gjort 90 procent och så har du de sista tio 
procenten, upp för en bock, upp för en stege, det kan vara fredag klocka tre, det kan vara om 
man ska sticka iväg tidigare men du ska ändå hinna få gjort dina åtta timmar på sju timmar och 
då är det stressen igen. Jag skulle nog säga att stressen för då hänger inte riktigt hjärnan med, 
man underskattar eller förminskar det där sista och det kan vara ja, jag skulle säga det är nog 
stressen faktiskt, den hänger nog med hela vägen, stress, stress, stress, faktiskt. För det är ingen 
som vill skada sig och alla är försiktiga nästan för försiktiga idag, det är väldigt lugnt idag skulle 
jag säga, förutom när det blir stress. 

Vilket moment upplever du, är det störst risk att det uppstår olyckor? 

Jag försöker få en bild framför mig. Jag tänker mig när det är till exempel transporter i det här 
fallet på det här bygget där vi jobbar på sju våningar, sex, nio, tolv, femton meter upp med 
transport och tak jobb men det är, det är svårt att svara på faktiskt vad som är när och var en 
olycka sker utan att jag, eftersom jag själv inte upplevt det och jag har inte sett det själv och då 
är det även svårt att dra en liksom parallell hur och när en händelse kan ske och var. Jag vet 
faktiskt inte vad jag ska svara på det om jag ska vara helt ärlig och uppriktig.  

Hur arbetar ni inom företaget med arbetsmiljö? 

Vi till exempel innan vi ska utföra ett arbete, det här är dagligen, så går jag igenom hur vi ska 
göra de och när vi ska göra de och självklart så är jag med när vi gör det, när jag upplever det 
som att det är farliga situationer, det kan vara i trånga utrymmen, det kan vara när vi ska växla 
av en bärande vägg, vi ska vara vid höjder, vi är på ställning eller på tak och som vi pratade om 
innan här att all jobbar på olika sätt, svensk arbetskraft är ute efter arbetskraft där vissa 
överdriver säkerheten, hur man nu kan göra de, även vissa underskattar säkerheten genom att 
”jag ska bara” eller ”det här går fort” eller ja, men mitt ansvar och mitt sätt att se på det är att 
påverka hur vi gör det och när vi gör det för säkerhetens skull.  
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Jag kom på de där, att har ni skyddsronder eller någonting sådant här?  

Ja, självklart, självklart. 

Vad tittar du på då ungefär? 

Då tittar jag på till exempel framförallt att vi har rätt personskydd på oss, det kan vara till att 
börja med då, stålhätta, knäskydd, handskar, hörselkåpor, varselhjälm och väst använder vi inte 
här men att man använder rätt skydd för rätt utförande av arbeten. Det andra är självklart 
ställning så det finns sparkskydd, fallskydd, vindskydd, är det över nio meter så är det självklart 
sele som gäller oavsett när du ska jobba över/under eller framför ställning spärrar av vägar som 
här, här är det precis en trottoar på utsidan så har vi en stor transport så spärrar jag av så att 
anhöriga eller obehöriga kan bli skadade när dem går med telefon eller med barnvagnar eller 
bilar. Jag ser till så att det finns rätt förutsättningar så att killarna har rätt verktyg till rätt 
arbetsutförande, det kan vara dammfälla till exempel så att den suger upp allt damm och rätt 
dammsugare kontinuerligt byter filter, ljusslingor så att dem har ljus. Sen så har jag skyddsrond 
som jag gör varje vecka med papper och penna eller varje dag innan vi gör jobbet då eller att 
jag ser till så att ingenting kan ske. 

När det väl inträffar en olycka, hur arbetar ni inom företaget då? 

Först och främst så får man ju ringa ambulans om det är så allvarligt så har vi då självklart en 
anhöriglista där alla som är här på arbetet skriver på en anhörig, sambo, fru, mamma, pappa, 
syskon, granne allt det där, det är det jag kan göra. Ringa ambulans och SOS, och kontakta 
anhöriga, som platschef kan jag inte göra så mycket mer, det är så vi gör i alla fall, det är så jag 
gör. 

Efter en olycka har inträffat, hur följer ni upp de inom företaget? 

Nu har ju inte vi varit med om en olycka men om vi tänker att vi har det då är det ju självklart 
att sätta sig ner och undra varför det hände, hur det hände och vad man kan göra för att det inte 
ska hända igen. Åter igen har inte vi varit med om en olycka som tur är så jag kan inte sätta 
finger på exakt. Jag hade personligen tänkt varför hände detta och vad kan jag göra för att det 
aldrig ska hända igen, det är det enda jag kan göra.  

Om du själv skulle ge ett förslag för att minska antalet olyckor i produktionen, vad skulle 
det vara? 

Tänk till innan, ha en bild på vad ska du göra och hur kan du göra detta på ett smidigt sätt utan 
att du eller någon annan tar skada vid det. Om jag skulle vara lite sarkastisk så skulle jag tycka 
at olyckor, om man ska ta bort dem här, nu menar jag olyckor som är slarv, det är och stress för 
mig okunskap, för en erfaren människa eller en klok människa skulle jag kalla det, han utsätter 
sig inte för de farorna för att han vet vad han ska göra. Nu säger jag inte att de som utförs för 
olyckor är korkade men jag kan tycka att du tagit ett fel beslut, om det är ett slarvigt, sen om du 
får något på dig av någon annans slarv det är ju inte ditt fel men en olycka liksom de, om jag 
får en bild framför mig den sker ju oftast av en anledning och det är ju vad jag kan tycka det är 
slarv. När en olycka kommer så känner jag att då, då är det någonting som inte, då har inte han 
eller hon kommunicerat med den personen eller tittat upp eller tittat bak eller har du haft på dig 
skyddet där eller har du tänkt till liksom, jag tror att det är slarv bakom det hela om du själv har 
påverkat det. Det är ungefär som att gå över övergångsstället med en telefon i örat och inte titta 
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om en bil kommer, samtidigt som den bilen som kör också tittar ner i sätet liksom, vems fel var 
det från början, så tänker jag i alla fall. 

Jag tänkte bara det att vi gick igenom lite de om stress och slarv kunde bero på okunskap 
och sånt där, men jag tänker har du tänkt om det finns något bakomliggande, alltså att 
problem bakom vad som orsakar den här stressen och slarvet förutom okunskap tänkte 
mer om det fanns något bakomliggande? 

När du säger sådär så tänker jag det kan vara privat, om individen har problem att den inte har 
fokus till exempel det kan vara att du har det jobbigt hemma, den ena har en skilsmässa att tänka 
på och den andra har en morfar som ligger på dödsbädden att du går och tänker på annat när du 
gör någonting som är riskfullt, som platschef så är jag extremt tuff mot mina kollegor att det är 
fokus, engagemang, vad gör jag, hur går jag, hur tänker jag, just för din egna skull och för 
bygget skull och för att allting ska klaffa, slarv för mig kan ju vara att du är ofokuserad du har 
gjort det här tusen gånger förut tänker man jag kan det här och så samtidigt går du och tänker 
på något helt annat. Du kanske är hungrig, du kanske bråkar med din sambo igår kväll, du 
kanske har en dotter hemma som har problem men det kan vara privata skäl som belastar arbetet 
och där tycker jag också att det är viktigt med kommunikation, att man säger det till mig när 
jag ber dig att göra det här jobbet att ”jag klarar inte det just nu för jag mår inte bra kan jag få 
göra någon annat?” då har du påverkat eller förhindrat någonting som kan eventuellt bli en 
olycka på bästa sätt, då är du inte lämpad idag för alla har vi en dålig dag, alla har vi en dålig 
vecka, alla har vi en dålig period, alla har vi en dålig svacka och jag är ingen människokännare 
men jag är en respektfull människa och lyssnar så hade, det här kan vara en grej, att man bär på 
personliga problem, vi har det på bygget idag, tre killar som mår väldigt dåligt av privata skäl 
och då ser jag till att inte överbelasta dem eller utsätta dem för riskfyllda arbetsutförande som 
gör att dem eller vi kan skada sig utan då får han göra någonting annat tills han säger eller jag 
märker at han mår bättre. Så at det blir rätt man på rätt plats för det blir individuellt. 

Upplever du att den kommunikationen kommer naturligt eller får man dra ur de ur 
snickarna? 

Dom som jag jobbar med känner jag nu eftersom jag har vart på företaget nu i snart 10 år och 
jag är en ganska öppen människa så som tur är har jag byggt upp det förtroendet från mina 
kollegor att dem kan säga det jag precis sa att ”idag mår inte jag bra eller att du ska veta att 
hemma så är det så och så eller i helgen hände detta så nu går jag runt och tänker på det”, 
antingen så tar jag en kvart med dem och pratar av mig för jag själv är sån, jag tycker det är 
skönt att prata av mig, då tycker jag att jag har tagit bort ett par kilo i ryggsäcken och för vissa 
så funkar inte det utan dem kanske får gå hemma ett tag eller att dem behöver älta i det själva 
eller att dem inte ens vill ta de med mig, men sån tur är så funkar det här faktiskt, dem pratar 
med mig och ber mig om andra arbetsuppgifter och självklart så får dem de. 

Härligt, har du något mer att tillägga?  bara nåt, jaa men ja tänkte bara de att tycker du 
det kan uppstå någon tävling mellan snickarna eller liknande? 

Aldrig, nej, nej, det skulle jag säga aldrig. Det är klart en fredag eller så här då, jag är en sån 
som ger en ris och rosor lika mycket, gör du någonting jäkligt bra då säger jag det, hur mycket 
som helst. Gör du någonting dåligt så säger jag det inte hur mycket som helst men det här får 
du göra om eller här gjorde du fel och så fort det är återgäldat så är det bra och på en fredag till 
exempel då kan vi, då kan jag ge mina killar något som vi kallar beting eller morot att ”gör vi 
klart detta till klockan två så kan ni åka sen, och det är klart då blir killarna trissade och då blir 
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det dansbandsmusik men då, då blir det inte så mycket uppbyggnad utan då kan det vara städa 
till exempel eller etablera eller förbereda inför nästa veckas arbete och det är klart då kan det 
vara någon slags tävling fast det är liksom aldrig på en riskfylld nivå utan det är liksom ett 
avslut på veckan och dra ihop säcken. När jag själv gick skyddsombudskursen, det första han 
introducerade i den kursen var ”jag ska bara” och då menade han att som jag sa i början här att 
när man eller jaa, det kan vara det sista som olyckan sker, det fanns till och med statistik på 
mellan 9 och 11 på tisdagar så sker det flest olyckor på bygget och det har jag sagt till mina 
killar. Så jag kan säga så här att på detta bygget så är det mellan nio och elva på tisdagar så är 
det ganska lugnt. Men som jag sa också att för mig så handlar det om sunt förnuft också och 
stress är bara för mig en osäkerhet, du ska inte behöva stressa om du vet vad du gör och är 
fokuserad och inte har några problem, tror jag och att man själv inte har det så tror jag att då 
ska de inte vara några konstigheter.  

Sen kom jag på en annan grej också, har ni någon slags säkerhetsutbildning eller något 
för nya snickare och sånt, för dem som är ganska nya i branschen? Eller hur arbetar ni 
med det? 

Vi har ju anställt nytt folk så klart de senaste åren och det första vi ger dem är en ställningskurs 
och heta arbeten och faktiskt en truckutbildning har dem fått. Sen med respekt för våra verktyg 
som kostar väldigt mycket pengar så är det en genomgång hur de fungerar, utan det är maskinen 
som ska jobba och inte du och för att spara på din kropp och maskinerna. Jag kan inte säga sunt 
förnuft till en människa som aldrig hållit i en vinkelslip förut, samtidigt som jag kanske inte, 
han eller hon får liksom bara med och bearbeta hur det fungerar för alla får lära sig, alla måste 
få komma in i sin egen taktik om hur man ska utföra sitt arbete med en viss maskin. Därav 
erfarenheten, tiden har sin gång, jag tror inte riktigt man kan säga så att man får ge, man får 
försiktigt med tiden lära ut ”pö on pö” med dem. Sen är ju alla olika, vissa lär sig ju direkt och 
är liksom ämnade för det här och vissa tar tid längre tid. Jag var en sådan som tog väldigt lång 
tid, jag har inte skadat mig men jag har gjort mycket, mycket, mycket, mycket fel för att bli det 
jag är idag det är därför kan jag bli väldigt imponerad av dem som är nyanställda för att dem 
flesta, jag skulle säga jaa dem flesta är väldigt snabbtänkta och duktiga och, jaa nej jag har inte 
haft några olyckor så jag känner att jag är nöjd där. 

Det du sa lite snabbt innan intervjun här att det du sa om hörlurar 

Jaa, det är det värsta jag vet. 

Jaa, men just att ny teknik som kommer och trådlösa hörlurar och man får plats under 
hörselkåporna, tror du att det kommer ske fler olyckor på grund utav det eller är det mer 
på individnivå att dem inte är uppmärksamma? 

Jag tror att det på stora byggen så får du inte ens ha musik och dem har ju tagit de steget att ta 
bort det helt för att dem tänker att det är en risk och jag tror och tycker likadant, det finns ju 
idag hörselkåpor men medhör där en röst kan styra av musiken men även individen som bär 
dem kanske också har en dålig hörsel så då hörs de ju inte ändå liksom och då, jaa jag skulle 
nog, jag tror att det är den största risken jag skulle kunna ha på det här bygget i alla fall med 
dem här hörlurarna och hörselkåporna eller med medhörning, jag gillar inte det, hellre tycker 
jag, ställ dit en byggradio så att alla  får dela på musiken istället, så får man väl köra på vem 
som får bestämma musiken per dag, har man sju man och en gubbe om dan får bestämma 
musiken för alla lyssnar på olika såklart. 
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Det är en intressant punkt är det. 

Jag märker på dem som kommer hit som praktikanter och ny skolade lärlingar att det är hörs, 
eller vad heter det, öronproppar eller hörlurar och jag har faktiskt sagt det att det får ni inte ha 
här, och då pekar dem på dem som har jobbat här lite längre med hörselkåpor med radio i och 
den medhörning, med dem har dem köpt själva faktiskt dem kostar tre fyra tusen och det finns 
ingen arbetsgivare som betalar dem pengarna för ett par hörselkåpor. Nu kan inte jag säga så 
mycket. 
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Bilaga 4 

Intervju med arbetsledare på Vestia (AL) 

Vad har du för utbildning? 

Jag är utbildad byggingenjör med inriktning på byggprocessen projektledning. Har bakgrund 
gått Skanska gymnasiet så jag har varit ute på praktik genom gymnasiet där också. Det var så 
jag stötte på mina kollegor här. 

Hur länge har du varit med i byggbranschen? 

Ja, det är väl sen egentligen från 2010 sen jag började gymnasiet så har jag varit i kontakt med 
det, sen har jag ju jobbat rent yrkesmässigt med det i ett och ett halvt, två år.  

Och du är arbetsledare här då på det här projektet. 

Ja exakt. 

Det är mycket olyckor i branschen totalt, är detta något du känner av eller tänker på? 

Jag har inte varit med så mycket om olyckor i den bemärkelsen, vi hade ju ett allvarligt fall på 
eller i företaget här men där hade ju vi gjort allt rätt med arbetsberedningar, vi hade liksom gett 
förutsättningar för det men sen är det ju också att alla har ju sitt ansvar att man verkligen följer 
det som vi verkligen kommit överens om, och det hade ju inte dom gjort och då hade det fallerat 
i de. Men annars är det ju lite skärsår och de e ju sånt som tillhör skulle jag nog säga för det är 
ju det dem jobbar med dagligen. 

Hur arbetar du som arbetsledare när det händer en olycka eller en skada, liten som stor? 

Jaa, är det en liten så då plåstrar vi om dem liksom men annars är det ju, vad heter det, göra en 
sån anmälan liksom, till min chef och att det har hänt en tillbudsrapport till min chef och han 
får dra de vidare då liksom till vår VD då eftersom vi är ett mindre företag så har ju vi den 
ordningen. 

Då är det liksom hur den här skadan då som hände, hur följde ledningen upp med denna 
allvarliga skadan då som hände i företaget? 

Det har vi ju en personalansvarig och VD:n som har den kontakten mot våran UE då som det 
var i detta fallet, så får dem hålla en dialog. Och hur dem följer upp de exakt det vet inte riktigt 
jag det är inte min. 

Vilken information har du fått om vad som faktiskt hände och varför? 

Vi har en intern grupp där vi typ som facebook liksom vi får information kontinuerligt ifrån, så 
vi fick väl kanske en gång i veckan när det hade precis hänt och sen kan man ju skriva då hur 
är status typ så får man en uppdatering utav dem så det har fungerat bra sen är det inte alla som 
vill ha informationen och vissa vill ha mer liksom och vi har vissa skyddsombud, en jag hade 
på det andra projektet vi har, han vill ha mycket information hela tiden så då hade dem en tätare 
dialog, hon HR då som hade personalansvaret. 

Men vilken exakt information fick du av den här sidan? 
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Hur det hade gått till och varför de hade blivit som de blivit och klockslag, datum, hur 
involverade våran arbetsledning där nere hade tagit det och så, så det kändes som man, det var 
det man var intresserad av hur mår dem som har sett det här, hur mår personen i fråga och hur 
har man liksom hanterat det internt i företaget med. Det var ju, ah, nu var det ett utländskt 
företag, men dem flög ju hit familjer och lite sådär och det känns ju bra att det tas på ett bra 
sätt. 

Varför tror du det uppstår olyckor för just snickare då i detta fallet? 

Jag tror det är “släntriar mässigt”, asså rent rutinmässigt arbete och då ser man inte att det finns 
en risk i det. Typ vi hade en dispyt med smederna på det här projektet, jag sa det att ni måste, 
det är ert ansvar att se till så att det är brandtätt och så att det inte börjar brinna till exempel, 
men dem köpte inte att de var deras uppgift, och jag bara ”det är ert jobb och det är ni som gör 
det åt oss” liksom just den här att dem förstår att det är dem som har ett ansvar och så är det för 
alla yrkeskategorier. 

Vad kan du säga var det som fallerade där? 

Det var, han ville inte helt enkelt och hur mycket vi än sa till att han måste så ville han inte. 
Han orkade inte bry sig. Sen till slut så fick vi ta det med hans chef och då fick dem ju köpa ut 
rätt utrustningar till dem. Man kan inte passa upp varandra hela tiden liksom och sen ska man 
ju hjälpas åt på ett bygge men ah sen är det nog bara en erfarenhet sen märker man ju dem yngre 
har ju ett annat tänk kring att skydda sig själva och byggnaden i allmänhet. 

Ja, men du sa de att dem unga har ett annat tänk, upplever du att det är mest skador på 
unga eller dem som är lite mer erfarna? 

Nej, men det är nog samma men dom yngre det kanske händer mer av en slump upplever jag, 
asså att man slinter eller du vet asså sådana grejer. Dem äldre kan nog vara lite mer dum dristiga 
liksom, vi gör det ändå ungefär. Så skulle jag nog vilja säga att jag känner. 

Asså det här utbildningar med säkerhetstänk och sånt, har du (Paus) 

Lite så här säkerhetsutbildningar och lite sånt, vad har du fått för utbildningar, asså 
mindre utbildningar? 

Vi har ju haft HLR det är typ de, och sen eller vad tänker du mer? 

Asså ytterligare utbildningar för att titta mer på säkerheten? 

Typ arbetsmiljö grejer liksom? 

Ja, precis 

Nej, det har vi ju inte riktigt fått så, sen läste vi e kurs i skolan på det så jag har lite kunskap i 
det men det är ingenting vi har fått någon vidareutbildning på det så. 

Och unga som kommer ut som då är nya i branschen, hur ser ni över så att dem har rätt 
säkerhetstänk? 

Lite dumt att fråga mig för att jag är rätt ny själv, om jag får säga det själv men, asså nånstans 
är det ju det finns ju, ni har säkert läst det också, det finns ju ”affsar” på arbetsmiljö liksom det 
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är ju det som vi egentligen ska gå efter ute, men det är ju jättesvårt och rent praktiskt en lite 
genomgång på det, vad vi måste tänka på, det är jättesvårt. 

”Affsar”? 

Jaha, ni har inte läst nåt sånt? 

Nej, vad är det för något? 

Det är arbetsmiljö föreskrifter typ. Så det är ju sånt man måste följa, det är ju juridik liksom 
arbetsmiljö det finns ju i alla branscher. Det är liksom jobba över två meter eller ah, vad som 
liksom. Men det är sånt, ah, det är svårt att bara komprimera till en liten kurs liksom, det är 
erfarenheten också kring de. 

Sen ser du, finns det något särskilt moment i en byggproduktion som är liksom mest 
riskfylld där flest olyckor uppstår? 

Ja, men det är ju fall från höjd skulle jag nog säga, och just att det kan bli lyckor som du inte 
tänker på, jag menar jag vet ju smeden här, nu ska jag inte säga så men dem kan ju ta genvägar 
liksom  för att det är jobbigt att fram liften och åka upp då kanske man hänger ut lite du vet och 
helt plötsligt så tänker du inte på det men du är fyra meter upp, asså man tänker inte riktigt att, 
man tänker inte efter riskerna på höjd och det är nog det jag skulle mest säga, höjd och tunga 
element typ tunga stål eller betong eller sånt som kan falla på en.  

Känner du själv att det finns något område där man ska titta mer på arbetsmiljö, liksom 
det här kan man förbättra? 

Asså det är också jättesvårt att säga, jag har nog inte som sagt den erfarenheten för det att säga. 
Sen jag menare det ända jag kan känna är att det finns mycket föreskrifter, det finns saker mans 
ka följa hela tiden men samtidigt så är man ju i en bransch där man ska bygga något nytt, ibland 
är det ju de här att ”hur gör vi, hur lyckas vi” det är liksom inte försvarbart att göra vissa åtgärder 
asså det är självklart ska man alltid tänka på säkerheten men hur ska man få ihop den 
ekonomiska biten kompat att det ska vara försvarbart mot en kund kontra ett liv, asså det blir 
ju, ett liv är ju alltid viktigast det är ju självklart men det blir ju liksom hur gör man det på ett 
smidigt sätt? Asså ni kan ju tänka själva att om man är hur många våningar upp som helst, hur 
löser vi de? Det kanske är lite så asså i tidigt stadie att man mer jobbar in hur man löser 
konstruktionsmässigt eller liksom så innan man börjar bygga, så att man inte behöver ha de där 
”aha, hur kommer vi upp dit” eller liksom så hade jag nog typ tidigt stadium liksom jobbar med 
arbetsmiljö.  

Vet du något särskilt förbättringsarbete som pågår just nu för att förbättra arbetsmiljön 
kontinuerligt? 

Tänker du mer i vårt? 

Ja, i Vestia liksom, hur mycket information har du om det hela? 

Inte mycket, inte mycket, säger jag på den. Nej, inte mycket.  

Sen sa du så här skärsår och allting sånt sa du ju förut där hade förekommit, men ni 
plåstrade bara om dem också går ni vidare eller? 
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Det beror ju på, asså jag menar är det djupa grejer så får vi ju åka in med dom eller så och då 
blir det ju tillbuds rapport och den här grejen men asså jag kan ju skära mig på papper, nu låter 
det här löjligt men då kan man faktiskt göra och då får man ju bara ta ett plåster. De är ju lite 
hur dem själva känner också liksom. Det är en dialog man får ha. 

Hur känner du att företaget i sig tar ansvar när olyckor sker? 

Jomen det är ett stort ansvar, att det finns en förståelse och medmänsklighet framförallt och det 
tror jag vissa företag saknar lite att det inte är vårt ansvar om de e nu eller så, det ligger inte på 
oss. 

Du har inte jättestor kännedom om hur själva ledningen då följer upp olika olyckor? 

Vi har ju en checklista som vi följer upp som jag sa då, tillbudsrapporten sen ska den vidare till 
min chef och så VD:n och ah, sen är det ju mot kund och mot vår projektledare då och sen, sen 
vet jag inte riktigt hur de ledet går neråt igen, alltså när VD:n har fått informationen hur vi går 
ner med informationen igen, det vet jag inte. Eller ni fattar, hur dem tar ju de med UE sen eller 
med de som blivit skadade. Det vet jag inte. 

Jag tänkte mer hur dem får ut informationen vidare när den har gått hela vägen upp då, 
om när dem har granskat allting och sånt, om dem går ut med informationen? 

Nej asså de, vi har ju dagar liksom en gång om året som vi kanske får statistik då om de har 
hänt allvarliga grejer eller olyckor, tillbud och så som vi får statistik över. Men sen typ som det 
här fallet då var det så allvarligt så de hade liksom inte blivit bra om dem inte hade gett oss 
information men i mindre fall så gör vi inte de liksom. 

Och det är inget så där speciellt område du tror att: men hade vi kunnat göra det här 
bättre så hade den här olyckan inte skett? Om du tänker lite utsidan boxen då om du inte 
var med om en allvarlig olycka själv? 

Nej, det är så svårt med för det kan ju hända saker som vi inte tror är farliga liksom kan ju bli 
en farlig situation och då kanske man inte gjort den här arbetsberedningen eller man kanske inte 
har tänkt på alla risker som finns heller, så det är nej. 

Hur tittar du som arbetsledare på olika saker för att förebygga olyckor? 

Ja, det är också svårt. Ah men det är ah, vi kör ju, menar stege måste man ju använda ibland det 
är ju jobbigt att stå och jobba på de får dem ju egentligen inte göra, då får man ju ta fram en 
lift, liksom det är ju sådana små grejer i vardagen som man försöker underlätta för dem. 

Menar mer vad gör du som arbetsledare när du går runt och så tittar du på olika saker 
eller, jag tänker säkerhetstänket för dig? 

Jomen man tittar ju och så men, ah jag vet inte. Jag tittar ju så men samtidigt så är det ju dem 
som ska utföra jobben också. Jag anser inte att jag ska behöva övervaka allting som dem gör. 
Det är inte, alltså jag är arbetsledare, jag ska styra jobben och ge förutsättningar till att dem ska 
lyckas men jag ska inte se till att till exempel Pelle står på en bock eller liksom, han ska ju säga 
”ah, jag behöver de” när vi planerar jobben så ska ju han säga vad han vill ha också. Nej men 
jag tycker de att liftar, ställning såklart nu när vi ska göra fasad liksom, att dem har sele på sig 
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nu när vi monterar stålet nu då i stommen och så men jag tycker att det är allas ansvar. Det är 
ingen specifik människas jobba att se till att en arbetsplats är säker. 

Upplever du att det är mycket slarv med asså hörselkåpor, skyddsglasögon, handskar, 
varsel? Och vilka är det främst som slarvar med det? 

 Ja, de där kan man nog inte säga att det är någon specifik men och de handlar lite också om att 
vissa är väldigt noga med det och vissa bryr sig inte så mycket. Men sen, ah, man ska ju ha de 
liksom men nånstans är det kanske handskarna är klumpiga och man ska göra vissa småjobb 
liksom då tar man av dem och, men jag kan inte säga att det är en specifik yrkesgrupp liksom. 

Hur hanterar du de att dem ska följa? 

Ah, tjata kan man göra men ah, ja vet faktiskt, det är ju en grej som är sunt förnuft och varje 
människas ansvar liksom, vad behöver man för att utföra ett jobb? Mer kanske man inte behöver 
gå runt med skyddsglasögon hela tiden om man nu inte har ett sådant jobb, jag vet inte det är 
väl, ah. 

Känner du att alla tar det här egna ansvaret också? 

Nej absolut inte. 

Och vad gör du åt de? 

Ja, då får man tjata men jag anser liksom inte att det är mitt jobb att tjata på dem. Vi säger en 
gång att det är det som gäller, sen kan jag ju säga till dem om man ser att det är en livsfarlig 
situation liksom, det är klart man säger till. Men sen är det liksom, vi har sagt till och det är ni 
som ska utföra det säkert liksom men sen är det, ah.  Tyvärr asså, men det är ju så i alla jobb att 
man har ett ansvar att utföra det på ett bra sätt och det är, hur hade man tyckt själv om chefen 
hade kommit och säger varje dag, nu har du inte dina grejer och nu har du inte de, jag hade ju 
tröttnat skitmycket på det men på vissa hjälper det inte. Det har vi vissa yrkesgrupper eller ah, 
människor. Yes. 

Men är det den äldre eller yngre generationen som slarvar men skyddsutrustning? 

Äldre mer men yngre asså de, det är nog individuellt tror jag. Äldre har nog en hårdare chargong 
gällande hur man gör liksom, lite så. 

Tänkte att dem yngre kanske lyssnar lite mer på dig, de som inte är lika erfarna eller är 
det tvärtom? 

Jag skulle nog säga såhär att dem värnar nog mer om sin hälsa än dem äldre. Just som nu då att 
vi har två snickare och vi håller på och river samtidigt som vi bygger upp en provisorisk grej, 
”kan inte du fixa munskydd?” jo absolut det gör jag jättegärna och så hade min kollega de, så 
då fick dem de. Men dem äldre bara ”äh skitsamma”, men jag har ju fixat masker och allting 
till er, ”nej vi vill inte ha de” nähä men då gör man ju ett aktivt val själv när man har 
förutsättningarna men man väljer att inte. Så man ber nog mer om hjälp mer. 

Så erfarenhet är lite gott och ont då om man tittar på säkerheten? 

ja, eller så anser dem att dem skiter i de eller har varit med så länge så nu är det försent, jag vet 
inte hur dem tänker faktiskt, det är, ja.  
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Bilaga 5 

Intervju med snickare och skyddsombud på Vestia (S1) 

Vad har du för utbildning?  

Gymnasieutbildning 

Snickare? 

Ah inom bygg och anläggning i Göteborg. Heter väl byggprogrammet antar jag när jag gick, 
det är ju några år sedan.  

Hur länge har du jobbat inom byggsektorn? 

7 eller 8 år. 

Har du fått någon visare utbildning efter gymnasial? 

Nej det har jag inte haft. Inte mer än heta arbeten o sånt men de e ju obligatoriskt.  

Vad har du för arbetsposition idag?  

Jag är snickare och skyddsombud och även MB ledamot. 

Okej vad menas med det? 

Det är ett fackligt uppdrag, man kan sitta lite med förhandlingar med företaget och sånt liksom.  

Som du säker vet är det ganska mycket olyckor inom byggbranschen, varför tror du att 
det är så mycket olyckor inom just byggbranschen? 

Absolut. Folk slarvar, skiter i det dom ska använda. Struntar i att använda, de kan vara allt ifrån 
sele till o använda varselkläder typ också.  

Varför tror du att det är så? 

Folk är bekväma, de tycker det är jobbigt att använda skyddsutrustning. Och sen är de ju, de är 
mycket farliga verktyg och vassa knivar och allt de här liksom.  

Upplever du att det är något specifikt moment som det oftast är mer olyckor i? 

Ja, jo men det skulle väl vara dels dolda olyckor som kommer efter ett tag liksom. Mycket de 
här med damm och sånt här. Men om det kategoriseras som en olycka, de kanske är mera sånt 
ah... Det är mycket fallskador. Man trillar från bockar eller från, de kan vara ställningar och 
sånt liksom.  

Vad tror du att det beror på? 

Dels kan de vara, de finns mycket dåliga stegar som används som inte är så stabila att stå på o 
de slarvas väl en del med. Man tar onödiga risker, man står dumt liksom. Står för högt upp utan 
att ha skyddsräcke eller.  
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Jag tänkte på de, mycket maskiner o sånt, om man är ny i branschen och kommer ut, 
vilken upplärning får man då med alla verktyg o hur de fungerar o om riskerna finns? 

De beror väldigt på vem man hamnar hos. Man får ju en handledare liksom. Som man ska gå 
med då. För vissa är nog bättre på att gå igenom risker o sånt men generellt sett så. De kan nog 
va bättre, man får nog inte jättemycket information idag. De tror jag kan bli bättre. 

Hur arbetar ni inom företaget när det uppstår en olycka?  

Vi har ju vårat protokoll som vi ska utgå ifrån då. Och det sitter ju anslaget på anslagstavlan o 
sånt. Och de får man ju även gå igenom när man kommer in på introduktion då liksom på ett 
nytt bygge. Och sen har vi ju vår app där man kan rapportera olyckor o där tror jag att våran 
KMA samordnare Per sitter med då lite och kollar upp saker hur det har gått o sånt liksom. Sen 
är vi då kanske dåliga då på att rapportera enklare olyckor. Det kan ju va att man skär sig lite i 
fingret, det är ju också en olycka på sätt o vis. Och sånt rapporterar man ju inte in. Man får ett 
plåster på såret.  

Har du själv vart med om någon olycka?  

Ja jo men jag har väl skjutit mig någon gång i fingret med spikpistol o sånt, satt vinkelslipen 
någon gång i handen också, de var ju i och för sig inte på detta företaget men. Sen har jag vart 
med lite när det har hänt olyckor också. Någon som trillade ner från ett tak någon gång, fem 
meter, men klarade sig rätt bra. Så det har händ absolut.  

Hur tycker du företaget hanterade dom händelserna? 

Ja mina olyckor var ju inte så farliga utan det är mer att jag vill rapportera in det för att man ska 
rapportera in det och för att jag är skyddsombud då. Men när jag satte vinkelslipen i handen så 
fick jag åka in och sy, så var jag borta en dag från praktiken, var detta.   

Upplever du att, om det händer en olycka, att man kan överföra den på ett nytt projekt 
senare?  

Jo de skulle jag nog tycka att vi gör ändå. Nu hade vi ju en ganska allvarlig olycka för ett 
halvårsedan. Han var nära på att stryka med den killen. Och sen dess har vi varit med och tagit 
fram lite mer riktlinjer hur vi ska arbeta och de va egentligen för att arbetsmiljöverket ville att 
vi skulle göra detta. Sen där kanske de brast i andra saker också.  

Om du skulle få ge ett förslag på hur man skulle kunna förbättra olyckor, vad skulle det 
kunna vara?  

Man tänker efter mera liksom. Asså redan i planeringsstadiet; nu ska vi arbeta på höga höjder, 
man behöver en sele kanske? Och att man har en plan om man trillar, hur får man upp den här 
personen? För det har vi inte idag. Och det har vi tagit upp med våran KMA att detta borde vi 
nog se över. Det är en sak de är bra att man har sele men man ska kunna räddas med liksom. 
Jag tror efter sju minuter tror jag benen är förlorade för då stryps blodet. De ser till att man har 
det tänket med.  

Tänkte på föregående fråga, på företaget när det händer en olycka och allt gick upp till 
ledningen, hur fick ni den informationen sen?  

Vi fick information via vårat intranät, någon facebook liknande grej.  
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Och vad fick ni för information då? 

Vi fick att det hade hänt en allvarlig olycka och att det var från hög höjd. Och att han har åkt 
ambulans in. Och att det var allvarligt läge. Sen fick jag ju mera information i och med att jag 
är skyddsombud och tisdagen efter, för detta hände på en fredag, var jag nere på det bygget och 
såg hur allt låg till och läste igenom papper och sånt. Sen hade vi ju information på varje bygge 
hur läget var med killen och vad som hade hänt och var som inte hade hänt.  

Gick dom in mer på detaljer där då? Hur och varför det hände från första början?  

Det visste dom inte dör och då i början, det var mycket som var oklart och så dröjde det några 
veckor och så kom det mer information då liksom. Men det fick vi fortlöpande på intranätet.  

Hur arbetar du som skyddsombud för att förebygga olyckor? 

Jag försöker väl att säga till om jag ser någonting som är fel, sen är det inte alltid att folk lyssnar 
på en. Och då är det lätt att bli arg, tyvärr, och det är ju inte alltid att det hjälper. Det är väl 
främst det jag försöker o säga till om. Och ser jag att det är dammigt så brukar jag se till att nu 
får vi ta hit dammfällor och de här liksom då. Jag tycker de flesta andra sköts men dammet är 
ju då stora boven just nu.  

Hur tycker du kommunikationen sker mellan dig snickare och arbetsledare gällande 
sånt? 

Den tycker jag fungerar bra ändå. Det får jag nog säga. De är lätt o säga till och man vägar säga 
till tycker jag också.  

Händer någonting när du säger till då? 

Ja de tycker jag, att som oftast att det gör. Det kan ju va någon gång man har olika uppfattning 
om saker och då e de ju så och då får man ju välja om man får ta den striden. De är ju inte alltid 
att man tycker det är så och det är klart att man har olika uppfattning och blivit osams om det 
liksom.  

Och hur sker kommunikationen mellan dig som snickare och en platschef gällande 
säkerheten? 

Ja asså antingen via våran app där då eller muntligt. Man går och säger till liksom att de här och 
de här får vi nog åtgärda. Oftast tycker man ju samma. Ser man att här behöver man ha räcken, 
då ska det ju vara räcken oftast. Det tycker jag, muntligt också via appen, så direkt som möjligt 
liksom.  

Och hur snabbt fixar dom det här då? 

Ja men de är oftast, de beror på graden av grej, men är det riktigt allvarligt så får man se till att 
man inte får vara här och arbeta. Då får man stänga av det. Annars så sker det oftast inom 
nästkommande dag med en transport beroende på vad som behöver fixas. Annars är det med en 
gång.  

Och du känner att som lyssnar på dig när du säger till? 

Ja, 90 procent av fallen i alla fall. De tycker jag.  
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Du vill ha en, lite mer, olycksplan. “Om det händer en olycka här vad gör vi då?” Vad 
ska ingå i den? 

Det är mer i vilken ordning man ska göra saker. Ofta så ska man ju försöka rädda den som är 
utsatt och säga till ledningen. Så det är ungefär så, i form av vilka steg.  

Ser du någon form av riskuppfattning från olika byggen, åldrar, erfarenhet osv?  

Ja absolut! Det gör man ju. Folk är ju olika riskmedvetna liksom. Oftast så är ju att vi som 
kommit in i 30 års åldern har ganska god uppfattning om hur man ska arbeta säkert medans 
dom som är riktigt unga dom vågar väl inte riktigt ifrågasätta dom äldre utan kör väl mest på 
ibland tyvärr. Men det är olika med från bygge till bygge. Här så har vi haft lite problem med 
smeden medan rivan har en jättebra arbetsmiljö. Sånt kan ju va olika mellan platschefer med. 
Det kan absolut va olika.  

Sen om du känner att någon slarvar med säkerheten, varför tror du att de slarvar med 
säkerheten? 

Många vill ju ha jobbet gjort. Som till exempel här, smeden ville ta något mått och så på taket 
sitter det lite skumgummi-aktigt, lite svajigt. Då stod han på en stege över skyddssäkert och vi 
bara “ah men du får gå ner här ifrån!”  

“öh men vadå det går inte!”  

“jo men gå ner” 

“Nej men jag måste göra detta” 

Så att man känner att man måste göra något istället för att man säger att vi får bygga en ställning 
utanför så man får ta den då.  

 Men du känner inte att du har bortsett från någon säkerhet någon gång?  

Jo det har väl hänt absolut, det händer väl att man struntar i att ta på sig hörselskydd o att man 
går ut utan varseljacka och sånt. Det händer väl att man tar onödiga risker, man är ju människa, 
tyvärr.  

Varför tar man de här onödiga riskerna? 

Det är omständligt oftast. “ah men jag måste gå ner och hämta sele det orkar jag inte”. Sen blir 
det ju bättre ju äldre man blir, ju mer erfaren man blir att “äh fan de är inte värt risken”.  

Tror du att planeringen är viktig då? 

Ah de tror jag. Att man är med i ett tidigt stadie att man tänker att nu ska vi göra de här 
momenten, nu behöver vi detta o detta o detta. Att man har beställt detta några dagar innan så 
att det verkligen har kommit med och att det funkar.  

Där skulle jag gärna vilja sitta med lite mera också i det arbetet. Med att planera inför jobbet, 
“här kan vara stora risker”. Och att också sitta med som skyddsombud, man har ju lite kunskap 
både från det verkliga och snickarlivet och som skyddsombud.  
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Känner du någon stress när du jobbar på bygge? 

Nja, det kan ju vara stressigt men jag brukar inte stressa upp mig i onödan. Sen kan det va att 
det är mycket o göra och att man behöver jobba på bra liksom. Men inte så att jag behöver må 
dåligt över det. Lite stress tror jag är bra. Som idag, då är målaren här och då måste vi ju jobba 
på bra så då jobbar man på lite bättre men inte så att det är stressigt.  

Men med dina snickarkollegor, hur känner du att dom upplever stress och säkerhet? 

Jag tror överlag att det är ganska bra, sen kan det vara olika från person till person men det 
känns som att dom flesta tycker nog att det funkat bra, lagom stressnivå. Ibland kan de vara så 
att vi har för lite o göra skulle jag påstå. Istället att vi har för mycket o göra. Speciellt den här 
perioden, nu har vi lite mindre att göra på de flesta byggena och de kan nästan bli lite jobbigt i 
längden för då blir man lite loj.  

Men du har inte sett någon snickare bredvid dig och tänkt “hur tänkte du nu? Har du 
inte tänkt på de här om att det kan ske en olycka? 

Jo det händer. Kanske inte just nu men både jag och min kollega, vi är bara två stycken, vi är 
ganska riskmedvetna. Och vi försöker verkligen att arbeta säkert men sen kan det vara att jag 
kan säga till kollegor att “fan du, tänk till liksom”.  

Och vad har de gjort för att du ska reagera? 

Asså nu tycker jag att damm är ett stort problem och det kan va att man står och bilar utan att 
ha dammfällor eller sånt. Och det har jag sagt till kollegor om att fan, såhär får vi inte arbeta. 
Och då tycker dom bara att man är jobbig. Men då får man vara lite jobbig men oftast så är det 
lite uppskatta egentligen också.  

Vestia är ju ISO certifierade, märker du av någonting av det i praktiken? 

Nej det tror jag inte att jag har märkt av så mycket. Vi har nog rullat på som vi alltid gjort, både 
före och efter. Det är nog mera plastledningen som märker av det. Det rullar ju på som det alltid 
har gjort.  

Vilken information har du fått att Vestia kanske vill bli certifierade i en till?  

Oj, ja de kanske har nämnt de för ett bra tag sedan men ingen vi har snackat om så direkt. Nej 
det har jag nog inte hört.  

Hur känner du att informationen från huvudkontoret till er fungerar?  

Den kan absolut bli bättre. Speciellt vi som sitter med i MB gruppen, vi har ju rätt att få liksom 
om man ska köpa in nya pennor så har vi ju rätt att veta det i MB gruppen. Via lagen då. Och 
det får vi inte idag, det kan bli mycket bättre.  

Är det något mer ute på arbetsplatsen som du vill veta mer av? 

Kanske kommande grejer som ska ske. “ah från nästa vecka då börjar vi att bygga en till våning 
typ”. Att man får mera veckoåterkommande information. Det kan bli bättre absolut. Det är nog 
ett generellt problem, kommunikationen, inom byggbranschen. Det känns som att det sker 
mycket misstag på grund av dålig kommunikation.  
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 Vad tänker du på när du säger misstag? 

Nä men att det kommer två transporter samtidigt som tar mycket plats, att man inte samordnat 
det bättre. Eller att ingen har något att göra och rätt var det är så har alla något att göra på samma 
ställe istället för att man börjar en dag tidigare med en grupp. Så att man slipper att stå och 
arbeta på varandra. Som det är nu då så är det både snickarna, målare och elektrikern på samma 
ställe. Och då blir det lite trångt. Sen är det lite speciellt här på hotellet. För då är hotellet själva 
med och bestämmer och de är inte alltid så snabba att ta beslut.  

Känner du, efter att ha olika arbetsledare och platschefer, att ni snickare känner er 
bekväma med att berätta om man har det lite tufft hemma eller hur öppen 
kommunikation har ni? 

Det var en rätt svår fråga, jag vet faktiskt inte. Det är nog väldigt mycket från person till person. 
Jag skulle nog kanske ha lite svårt för det, tror jag. Men man kommer ju till någon punkt där 
det är uppenbart med. Sen så har man ganska bra förstående för det då. Och då är det inte något 
problem med det. Asså man har ju rätt till rehabilitering och sånt här via företaget. Men det är 
ju lite känsligt.  

Känner du att pc, AL kan göra något för att ni ska bli tryggare till att berätta mer? 

Det är väl att man, jag tror mycket på att man ska visa sig ute på byggena och arbetsplatserna. 
Och snacka med varandra dagligen. Har man en go stämning så är det lättare att säga jobbiga 
saker.  

Tror du att det skulle kunna vara en bakomliggande orsak till olyckor, att man har det 
jobbigt hemma eller att något har hänt i sitt privatliv? 

Det kan det absolut vara att man tänker på det i ställer för jobbet och så glömmer man av något. 
Att man lägger handen på sågen av misstag.  

Är det något du har märkt av?  

Nja, kanske någon gång att det har varit lite strul med någon. Men inte jätte-ofta.  

Om al kommer ut, hur känner du att de ser på säkerheten, slarvar dom något? 

Det händer väl absolut men oftast så tycker jag nog att de är på oss mer. Sen kan det vara så att 
jag ser saker som jag inte tycker är okej och som jag säger till om. Och oftast då så lyssnar ju 
dom med. Men det händer att dom slarvar med.  

Men du tycker att dom har ett bra säkerhetstänk också?  

Ja, det tycker jag överlag. 
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Bilaga 6 

Intervju med Snickare på Vestia (S2) 

Vad har du för yrkesbefattning? 

Vanlig byggarbetare kan man säga. 

Vad har du för utbildning? 

Jag gick bygg på gymnasiet så har jag även läst en tvåårig byggarbetsledarutbildning på 
högskolan Dalarna. 

Har du några fler vidareutbildningar via företaget? 

Asså nej, liftkort och sånt där? Eller asså de har jag ju, om det är det som räknas med…? 

Ja, precis 

Liftkort och grundkursställning, heta arbeten. 

Hur länge har du jobbat inom byggsektorn? 

Fyra år. 

Har du vart på Vestia sen du började jobba? 

Nej, jag har ju varit här i drygt 3 och ett halvt år. 

Och innan dess? 

Då var jag på PEAB anläggning i dalarna. 

Har du själv varit med om någon olycka eller någon arbetskamrat som varit med om en 
olycka? 

Jag har ju varit med, den främsta kanske var på mig själv när jag sköt med en sån där spikpistol, 
vad heter de, pulsaserie. Då sköt jag en plåtregel på en betongvägg och så vände hylsan, 
plasthylsan till skottet, rätt upp i ögat. Så jag fick inflammerad blödning, en väldig massa grejer 
med ögat där fick någon spricka eller sår på hornhinnan men det läkte väldigt fort så de löste 
sig väldigt bra. 

Skulle du säga att det var en allvarlig skada? 

Ja, men ganska allvarlig ändå. Det kan ju drabba synen absolut och de kunde ju vara förfärligt. 
Och en som jag jobbat med har ju skurit sig hyfsat i benet men det gick ju bra också. Han skulle 
skära loss emballage på en gipsförpackning och så hade han en lite vass kniv, han var van vid 
en slö kniv, och då gick det lite lättare än vanligt och då fick han ett hyfsat sår på knät. 

Hur gick ni till väga när du var med om din olycka? 

Vi jobbade ju över då, klockan var typ 8, det var bara jag och två till som var kvar på bygget 
och så han tänkte ”ja, men det är inte så farligt” men jag såg så grumligt, jag såg ju inte riktigt, 
jag tänkte ju för det löste sig ju inte, så jag tänkte jag ju att man kunde se lite grumligt i början 
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om man får ut mycket vätska i ögat men det gav sig ju inte så vi tog det ju lite lugnt i början 
och trodde det skulle gå över men sen ”äh, du får nog skjutsa in mig till akuten ändå” så var det 
ju ganska allvarligt ändå. 

Hur tyckte du företaget hanterade olyckan? 

Vi ringde ju arbetsledare och så, så dem spred väl de inom företaget, jag vet inte riktigt exakt 
hur det fungerar så men, men vi skötte det ju själva jag och min kollega och åkte till akuten i 
Mölndal och dem som tog hand om ögon. Företaget i sig gjorde inte så mycket åt de, av det jag 
såg, det kanske var en del pappersarbete och så men jag vet inte exakt hur dem, ja skötte det. 

Lyfte dem vidare informationen att det hade skett en olycka till resten av företaget? 

Ja, Jag tror att platschefen sköter det, jag vet inte exakt hur det funkar men ja, jag tror det. 

Vilken vidarekoppling fick du sen av platschef eller liknande efter det här skedde, alltså 
gick dem igenom vad som hade gått del eller om du hade kunnat göra något annorlunda? 

Ja, det var en kort sammanfattning liksom man ska ju ha glasögon, det måste man ju ha 
egentligen för såna där, man är väl van vid att skjuta med pulsa ändå och man har aldrig, jag 
har ju skjutit kanske, om jag skjutit 100 skott plus så liksom har de ju liksom aldrig hänt en 
olycka förr, det är sällan det händer något, att hylsan skulle vända sådär. Jag har aldrig varit 
med om något liknande förr så jag blev ju väldigt chockad. Men ja, det är väl det som han sa 
man ska ju ha skyddsglasögon helt enkelt så det är ju mitt eget ansvar. Det är ändå något jag 
förstår för jag hade inte den utrustningen som jag ska ha egentligen. 

Hur kommer det sig att det blev så att du inte hade rätt utrustning? 

Det är väl för att jag är van att det aldrig brukar vara något problem, aldrig stött på ett problem 
med den så förr, har jag inte. Grejen som kan har varit också, man brukar ju skjuta men den 
pistolen, ah, maskinen att man håller den som en vanlig pistol om man säger asså maskinen är 
ovanför handen och nu hade jag den upp och ner för att komma åt och kanske kan vara därför 
det kan vara större risk att det skvätter tillbaka. 

Varför tror du det uppstår så mycket olyckor för snickare i produktionen? 

Ja, det skulle väl kunna vara att man skyndar på, det går ju fortare oftast, nästan alltid, att strunta 
i vissa säkerhetsåtgärder. 

Känner du att du får den pressen från ledningen? 

Nej, jag tycker inte, jag känner ingen press så det brukar vara bra ordning så liksom vi, det 
brukar inte vara någon sån tidspress tycker jag inte. Så det är väl mer att man vill hinna klart 
med någonting själv eller att man kommer överens att vi gör såhär istället det blir lättare och 
smidigare liksom. Ja, kanske inte lika säkert men det känns ändå tryckt liksom. 

I vilket arbetsmoment upplever du att det uppstår flest olyckor? 

Asså det känns väl att det vi gör känns väl ganska lugnt. Vi hade ju en stor olycka på ett projekt 
som vi haft på Vestia, då var det ett betongblock som föll, och det är väl kanske mer såna större 
grejer som där de farliga olyckorna händer i alla fall, betongblock och dylikt som ska lyftas på 
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plats och så när det är riktigt tunga grejer som hanteras och det är väl då dem större olyckorna 
händer tänker jag. Kanske rivning och såna tunga grejer tänker jag. 

Om du själv skulle ge ett förslag för att minska antalet olyckor bland snickare, vad skulle 
det vara? 

Det skulle väl vara om arbetsledningen skulle vara väldigt hårda på att vi ska följa alla, att dem 
liksom när dem ser de så godkänner dem inte att vi gör på ett annat sätt än de som är säkrast 
eller ja, så då lär man ju sig till slut att vi måste göra så helt enkelt. 

Känner du att arbetsledarna och platscheferna och sånt här ser över alla risker som finns 
och medför den informationen till er att dem här riskerna finns när ni gör det här? 

Jag tycker inte att vi gjort så mycket riskfyllda arbeten, jag har inte gjort så mycket riskfyllda 
arbeten skulle jag säga, så då tänker jag typ valv och grejer och fallrisk och så liksom, sådana 
arbeten. Så tycker inte att det finns en större vits med att dem går igenom för oss i och med att 
jag inte gjort några sådana moment men oftast nu när vi har gjort något lite riskablare så har 
dem gått igenom, gjort en arbetsberedning och dylikt för oss då, lite smått om vad som gäller 
och vilka risker ändå. Men det är inte så många sådana moment som vi har gjort ändå känner 
jag. Känns som att man har hyfsad koll på det man gör liksom det har man gjort många gånger 
och man vet lite hur man ska tänka ändå. 

Hur jobbar ni som Vestia med arbetsmiljö stort? 

Vi har ju en som, vad heter de, vi har en kvalitémiljöplan eller vad det heter, en sån där ISO-
certifiering enligt ... en sån certifiering har vi ju fått som företag och det är väl att vi följer upp, 
följer upp skador och miljöplan på det sättet som krävs för den certifieringen, jag vet inte exakt 
hur det fungerar men… Det har vi ju, det var ganska nyligen vi fick en sån. 

Upplever du som snickare någon skillnad efter att ni blev certifierade? 

Nej, inte direkt så. Det är väl någonting dem har försökt att följa från början liksom tror jag 
men det är först då vi har, ah dem behöver väl för att man ska få den så kostar det en rejäl 
summa så kollar dem upp hur vi arbetar och godkänner den förstår jag så egentligen så kanske 
vi har följt den hela vägen men det är ju nyligen som vi har fått den certifieringen.  

Den här olyckan som hände på Vestia, kände du att du fick informationen om varför och 
hur det hände? 

Det var dem rätt tydliga med faktiskt till alla arbetsplatser som Vestia har. Dem gick igenom, 
ah dem spridde informationen, vi fick veta hur det gick för den här killen också hur han mådde 
och vad som hade skett under rehabiliteringsprocessen så samtidigt som vi fick höra då exakt 
hur det gick till när skadan skedde och så då. Så det var dem duktiga på att sprida info om, det 
var dem faktiskt. 

Hur kände du att när du fick höra den informationen om hur det hade hänt och allting, 
hur reflekterade du över det när du fick höra detaljer osv? 

Det är hemskt att det kan hända, de var ju, Vestia hade väl, eftersom det var ett inhyrt företag 
så med arbetsledare och dylikt så hade väl dem det största ansvaret för just de momentet som 
dem gjorde då, rev betongblock från en byggnad och sågade och reglade, och det var ju inte 
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tillräckligt stämpat och säkrat för att dem skulle kunna riva det på det sättet som dem gjorde, så 
det rasade då och han ramlade ner i ett fallande betongblock han som skadade sig då. Så det var 
ju egentligen deras ansvar men visst vi på Vestia kunde kanske haft bättre koll på att dem sköter 
sitt arbete men i första hand så är det ju kanske säga till om vi ser att det inte ser tillräckligt 
säkert ut eller ser inte ut som att dem följer dem säkerhetskrav som finns. Men i första hand så 
var det ju deras arbetsledares ansvar skulle jag vilja säga eller arbetarna då. 

Känner du nu efteråt att Vestia har gjort allting för att inte detta ska kunna upprepas 
igen eller känner du att det här är någonting som kan hända igen? 

Dem har ju gått igenom hur man ska göra, att vi ska försöka påpeka mer om vi ser brister även 
liksom för andra yrkeskategorier och på bygget. När vi ser brister för till exempel hos ett annat 
företag hur dem sköter sitt arbete att vi ska ta upp det då och våga säga till. Så det är väl i så 
fall det. Sen är det ju, jag har ju inte varit på något liknande arbete, liknande det där men ja, det 
är väl i så fall det. 

Känner du dig, jag menar om du säger till någon och dem inte lyssnar, känner du dig 
trygg att gå vidare till ledningen då och säga vad det är som uppstått? 

Ja, men det tror jag, absolut. 

Vill ledningen ta till sig det då och göra någonting åt det? 

Jag har inte gjort de i något kritiskt moment så kanske att man har nämnt någonting någon gång 
att dem inte tar rätt efter sig eller, men det är i första hand kanske plocka undan skit och skräp 
så att det inte ska hända någon olycka eller mindre olycka då möjligtvis men det blir väl ofta 
att vi får ta rätt lite så efter andra yrkesgrupper för att det ska se hyfsat snyggt och städat och 
säkert ut. 

Upplever du att det blir mindre skador på en städad arbetsplats?  

Jag upplever att risken är mycket mindre liksom att man kan ta sig fram och man slipper trängas 
allt för mycket i gångar och dylikt när det rör sig mycket folk och så. 

Känner du av att ledningen sätter press på dig så att du behöver stressa någonting eller 
liknande? 

Nej, inte direkt stress. Det brukar vara kontrollerat, asså korta moment kan man ju känna stress 
på ett sätt men det känns ju inte som att dem sätter en farlig press på en så det känns inte, sätter 
inte mer press på en än vad man själv sätter på en typ, så liksom att man själv vill bli klar tycker 
jag inte. 

Och hur mycket press sätter du på dig själv? 

Nej, jag vet inte, man vill ju göra ett bra jobb liksom så, men jag kan sova gott om natten, jag 
tycker inte att jag känner mig stressad så som så att min hälsa drabbas liksom, absolut inte.  Jag 
tycker det är en behaglig stress ändå, eller asså stress skulle jag väl inte kalla det heller men en 
behaglig arbetsbelastning. 

 Du sa de förut att du hade en gymnasieutbildning och sen gick du ytterligare två år, vad 
var med i dem två åren, vad läste du då under den tiden? 
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Den heter byggarbetsledning, byggarbetsledning heter utbildningen. Vi gick med 
byggingenjörer men dem hade mer inriktning på matematik, vi hade typ samma kurser som 
dem, vi gick två år och dem gick tre år. Typ samma kurser men dem hade typ lite mer, vi hade 
typ test samtidigt men dem hade ytterligare matematik i sina prov och lite mer beräkningar och 
så då, lite djupare än vad vi hade. 

Men vad var det för kurser ni hade? 

Ja, men det var väl någon bygg-Cad och arkitektur, arbetsmiljö, matte fast det var typ matte i 
alla kurser ändå, VVS-installationer och ja, lite allt möjligt. 
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Bilaga 7 

Intervju med Snickare på Vestia (S3) 

Vad har du för vad har du för utbildning? 

Jag har energi-fartyg. Jag går ju nu som vuxenlärling. Jag jobbade på sjön innan som fiskare. 

Hur många år har du inom byggbranschen? 

3 år har jag.  

Vad är din yrkesbefattning?  

Snickare.   

Tycker du att det händer mycket olyckor för snickare ute på byggen? 

Det är ju jag själv som har klantat mig en gång men annars tycker jag inte att det har vart sådana 
olyckor, något större liksom. Någon skärskada det sker ju. Det tror jag inte att man kan arbeta 
bort, att man skär sig eller sådana saker. Men vi har inte haft några stora saker just på de 
projekten jag har vart på.  

Känner du till några andra olyckor som har skett? 

Ja, man har ju hört lite, han som gick in i transformatorstationen och skulle foga, men då är det 
inte snickeri utan han var fogare eller elektriker. Och sen han rivaren som ramlade på Vestias 
bygge nere i Kungsbacka. Det känner man ju till då, det blev ju byggstopp när vi var på 
Landvetter. Så kom informationen då med byggstopp och hur det hade gått till och hur de hade 
lagt upp det, allting.  

Känner du att du fick all den informationen och hur och varför det hände och hur 
företaget kan fortsätta arbeta för att förebygga det här. Vad fick du för information?  

Ja, asså det var ju information om allting, om hur händelseförloppet hade gått till och att det var 
en underleverantör som var där och gjorde jobbet med egna platschefer och jag tror inte Vestia 
kunde göra något. Visst de kanske skulle kunna övervaka det ännu mer, kollat så att de följe 
alla normer då men jag förstår inte hur man ska göra för att inte sådana olyckor ska hända. Som 
jag fattade det som är att det inte gick att använda fallsele där just om jag fattade som rätt, när 
du höll på där. Men på något sätt hade de kunnat göra annorlunda. 

Men till din kännedom, hur följde Vestias ledning upp detta? 

Vi fick ju fortlöpande, det jag känner jag har ju vart borta lite med så jag kan ju ha missat lite 
om det var något men vi fick ju i alla fall lite fortlöpande om hur det stod till med personen i 
fråga som låg på sjukhus. Hur han återhämtade sig. Men nu har jag inte hört något på länge, 
hur han mår idag det vet jag inte. Det har jag ingen riktig koll på.  

Hur reflekterar du över den här informationen du fick?  

Det är ju alltid, man får ju alltid en obehagskänsla. Just att det är så lätt hänt. “Man ska bara 
göra en grej”. Och så blir det så illa som det blev här. Då tänker man efter en extra gång när 
man själv ska göra grejer. Och det är det som är den stora risken här att man kanske har de 
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tänket att “man ska bara göra något snabbt”. Istället för att lägga tio minuter på att ta på sig 
allting man behöver för att göra ett jobb. Så nu många gånger man ska bara göra det eller jag 
ska bara sätta den där. Så det är väl det som är en stor fara kanske.  

Känner du att det finns något speciellt moment som det är högst risk att här kan det hända 
olyckor?  

När man, det är om du är uppe på en höjd. Säg att man har ett uppsågat golv och man är där 
uppe och ska bara göra en grej och man inte tar på sig fallsele och sånt. Nu är det inte ofta vi 
har varit utsatta i sådana situationer, men det är just fall som man kan känna är största faran.  

Känner du att det slarvas med skyddsutrustning? 

Ja kanske vid sådana tillfällen så kanske man fuskar med det, när “man ska bara sätta en skruv” 
eller något sånt där. Då tycker man att de inte behövs. Men oftast så tycker jag att man försöker 
tänka mycket på det och vi har ju skyddsombud och han har vart noga med att vi ska följa 
reglerna och sånt med. Så det är ju bra att man blir påmind hela tiden.  

Känner du att arbetsledaren och platschefen på byggena du vart på har sett alla riskerna 
som fanns och gett vidare den informationen till er? 

Ja det tycker jag nog att vi har fått all information. De byggena jag har vart på har inte vart 
några speciella högrisker. Det har vart mest damm som har vart den stora boven för oss.  

Har du tyckt att det vart något större problem där eller hur gjorde företaget för att titta 
på det problemet med damm? 

När det var ju att ta in fler och fler dammfällor. Eftersom det var nere i en källare så fanns det 
inte så mycket friskluft direkt. Det fanns inte möjlighet att få ner fri luft där.  

Var det ni som fick gå till ledningen och säga att det här vill vi ha?  

Jag tror vi fick säga till att vi ville ha extra damm fällor. Det tror jag att det fick vi göra.  

Och du känner att dem lyssnade på er då och löste det direkt?  

Ja det tycker jag att som gjorde och de lyssnade på oss med.  

Känner du att det finns något speciellt förslag att förbättra förebyggandet till olyckor? 

Ja du det var en bra fråga. Det är ju tidsbesparing, när det är mycket tidspress. Där tror jag att 
den stora faran är med just olyckor. När man säger de stora olyckorna då. Att det är en tidspress 
att folk slarvar men hur man ska förebygga det. Det är väl antagligen nya rutiner. Ska det göras 
så ska det bara vara så! Det är som med allt annat. Det ska bäras skyddsglasögon och allt annat. 
När man står och kapar vill man ju ha skyddsglasögon och hörselkåpor och sånt skydd, hela 
den biten. Sen kanske man inte behöver ha det när man står och skruvar gips. Det känns ju inte 
helt... det kan jag känna att jag hade fått lite panik av att stå med det hela tiden.  

Känner du att du har någon tidspress på dig? 

Nej inte alltid. Det är väl ibland, vissa situationer känner man väl att “oj shit nu måste man bli 
färdig med detta” när man vet själv att på fredag så ska det va färdigt. Då känner man att oj jag 
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har mycket o göra med oftast så löser man ju det tillsammans. Men ingen direkt stress vill jag 
inte säga. Utan mer att man får ligga på lite mer än vanligt.  

Känner du att det fuskas lite mer med skyddsutrustningen vid dessa tillfällena? 

Nej det tycker jag inte. Man har ju sin skyddsutrustning som är, dvs hjälm, skor, glasögon, 
handskar. Sen är väl hjälmfrågan sån där omtvistad fråga. Man vill kanske själv inte ha hjälmen 
när man är inne på ett kontor och skruvar och det är varmt men där är ju också en fråga att ska 
man alltid ha den på sig? Och egentligen ska man väl det men det kommer man väl till 
bekvämlighetssaken. Att det inte är bekvämt att ha hjälm på sig hela tiden när det är varmt och 
klibbigt.  

Du pratade om “man ska bara” varför tror du att det fuskas när man ska bara? Vad är 
den bakomliggande orsaken till det?  

Nä men det är väl att vet att jag ska dit (sträcker sig lite) och sätta den grejen det går ju så fort. 
Jag tror att det är många olyckor som handlar om det att går ju bara så snabbt så det behövs 
inte. Och så gör man det så snabbt för man vill snabbt där ifrån antagligen. Och då blir det fel 
då. Det skulle vara mig tanke. Men det är ju de att man får ju införa böter och grejer. Skanska 
kör väl det. Om du inte bär skyddsutrustning och grejer riktigt så, det är väl tyvärr så det 
kommer att bli. Jag vet inte, inte det man förespråkar men.  

Känner du att ledningen på Vestia är tydliga med var som ska användas och att man alltid 
ska ha på sig?  

Det tycker jag, nu har jag bara vart här den i höstas bara och vi har inte vart på några höga 
höjder och jobbat så vi har inte haft de problemet men annars så säger de ju till vad man ska ha 
på sig och vilken skyddsutrustning man ska bära, det har man ju fått reda på.  

Hur var det med företaget du jobbade på innan du var på Vestia? 

Jag var ju uthyrd innan så jag jobbade på ett bemanningsföretag så då fick man inte reda på så 
jättemycket. Utan man fick ju rätta sig efter de reglerna som man var uthyrd på. Vad man skulle 
ha på sig och vad man skulle göra och så.  

Känner du att Vestia som företag tar ansvar för sina snickare och de olyckor som sker?  

Jag vet inte riktigt vad man ska göra, eftersom man inte riktigt har varit inblandad så vet jag 
inte hur de har ställt upp på de olyckorna som har vart så jag har dålig kolla på de. Så de kanske 
är bristande kommunikation uppifrån mig.  

Förut sa du att du hade vart med om en olycka själv, hur hanterade företaget det gentemot 
dig? 

Det var ju min gamla firma som jag arbetade på då. Så de ringde och kollade hur de var med 
mig. Det var en skärskada så jag fick ju sy men de var ingen allvarligt. Men de följde bara upp 
och erbjöd sig att komma och hämta min bil och sånt. Ifall jag inte kunde köra själv så sa de att 
de kan komma upp och hämta den om du vill. Då var jag ju uthyrd till Vestia men de kollade 
hur de var med mig och så. Jag var ju tillbaka på jobbet efter två dagar igen.  

Känner du att dom vidare la denna informationen till de andra snickarna så att de kanske 
kan tänka på de? 
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De la ju ut de på den buildsafe appen att de vart en arbetsplatsolycka. Så det var väl det för att 
sprida lite information för gruppen som var kopplat till den då.  

Vilka är det som har tillgång till den? 

Det var ju vi snickare, elektrikerna och tror även VVS var med där. Och sen om Vent var med 
men det har jag ingen riktig koll på.  

Men då skickades informationen ut då till allihopa? 

Ja exakt. Det ska den ju göra om allt fungerar inom tekniken. Då ska det ju komma ut till alla.   

Om du pratar för alla snickare som grupp, känner du att ni tittar i appen regelbundet för 
att få information? 

Ja det plingar ju i den här telefonen just med den appen och så. Där får man fortlöpande 
information och så från olika projekt men det är väl inte alltid man är så intresserad av andra. 
Man är på ett ställe och så ser man att de vunnit ett projekt och så vet man att de inte är fören 
om ett år som vi ska dit. Det är lite sådär, vissa grejer läser man ju och vissa kanske man bara 
skiter i. Men buildsafe appen fick man ju ett pling och så får man åtgärda då om man slarvar 
med någonting. Då fick man en personlig notis och vem som var ansvarig och så. Och det tycker 
jag var rätt käckt.  

Men du känner att du får all information som du känner dig delaktig i, du känner inte att 
du saknar någon information? 

Nej jag tycker nog inte att jag saknar någon information så. Sen kanske man alltid kan få mer 
information då. Men nu är man väl i ett sånt lite halvtrögt läge inom företaget. Man har väl 
inget konkret, de pratar ju om att man ska veta en månad innan om vart man ska och så har de 
kanske inte vart nu. Vi har inga stora projekt på gång. Nu närmast verkar de som att det verkar 
trögt över sommaren med. Så får vi se om hösten om vad som händer.  

Har du märkt någon skillnad sedan Vestia blev ISO certifierade i somras? 

Nej det kan jag inte säga eftersom jag började i oktober.  

Men du var ju med på Vestias projekt i somras, har du märkt skillnad sedan dess?  

Nej det tycker jag inte, men de kanske ligger på mig att ta reda på den informationen.  

Är det mer något som du är intresserade av att veta eller är det mer ditt eget ansvar att 
ta reda på sånt? 

Det är nog en kombination kan jag säga. Att man borde visa lite mer intresse att ta reda på vad 
som händer. 
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Bilaga 8 

Intervju med snickare på Företag 2 (S4) 

Vad har du för utbildning? 

Jag är utbildad snickare på Lerums gymnasium så har gått lärlingstid efter det och blivit 
fullbetald, svårare än så är det inte. 

Hur länge har du jobbat inom yrket? 

Inom yrket har jag jobbat sen 2011 om man bortser från praktik, så det blir ju 7, 8 år då. 

Har du varit med om några större olyckor? 

Större olyckor… nej det har jag inte varit. Sågningar i fingrar och sådana grejer, det är inga, sy 
det är inget som har brutits som när jag har varit med i alla fall. 

Med du har fått sy lite? 

Jag själv har fått sy i benet. 

Vad hände då? 

Stod och slipa med diamantklinga så gick jag ner för en stege en meter stege och utan att tänka 
mig för så satte jag den på låret. Det var väl, jag vet inte vad man kunde gjort åt det så men de 
kändes ju som att det var mest klantigt om man säger men det kanske inte hade hänt om jag inte 
hade behövt gå ner från stegen om man säger, om jag hade stoppat fast plastform eller sådär. 
Det är dem som har hänt mig men sen är de folk runt omkring mig, kollegor och sånt som har 
sågat sig i fingrar och slått sig allmänt. Jag har inte varit med om några fallolyckor över huvud 
taget men däremot en firma vi jobbar mycket med då och där var det ju tragiskt nog en kille 
uppe i Hjällbo som ramla ner och dog, då var det ju fallskydd som var, fast det var inte felaktigt 
enligt polisutredningen men det var, men någonting hände så staketet lossna från taket när han 
lutade sig mot de. Så det är väl det värsta jag har hört om eller varit nära om man säger. 

Varför tror du det blir olyckor och skador? 

Jag tror som höres vägnar och, mycket slarv man ska bara sätta en skruv långt bort när man står 
uppe på en stege eller man ska bara göra det här innan, ah istället för att gå ner och ta de lugnt 
så ska man bara sätta upp en skiva för att man stått och hållit den länge så man orkar inte hålla 
den längre eller typ sådana saker och sen är det typ stress tror jag mycket. Stress är en stor del 
tror jag. Det är, och det tror jag också gör att stress och priser eller som i en högkonjunktur nu 
då så är det ju otroligt, mycket folk vill få tag på mycket folk och då går kanske kvalitén ner 
ganska ofta och det finns högre konkurrens och priserna pressas och då tror jag att det blir mer 
stressigt och mer folk som är outbildade och som inte har certifikat och sådär. Så jag tror att det 
är ringar på vattnet så det är, jag tror att det finns många dåliga och bra sidor i det här fallet i 
högkonjunktur då. Så för låga priser och för oseriösa avtal gör att folk får sätta hälsan till om 
man säger och då är det ju även inte bara fallolyckor men även i pressade priser så gör det ju 
att det kanske inte finns pengar för damm fällor och skadar hälsan på sådana sätt. Det tror jag 
är mest kritiska. 
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Vad tror du stressen beror på, är det er då eller är det mer ledningen då eller hur känner 
du av stress? 

Jag är ganska bra på att frånsäga mig från stress över huvud taget jag kan till och med jobba en 
timme längre, jag är inte så, jag har inga problem på det sättet men jag vet stressad vet jag av 
erfarenhet att det inte blir bättre på grund utav det om man säger. Men jag tror oplanerade eller 
dåligt planerade jobb och kanske då pengar i slutändan, att det inte läggs dem pengarna som 
behövs om man säger, ibland då. 

I projekteringen då menar du? 

Ja, i projekteringen liksom. Att det är sådana högkonkurrerade, vad heter de, budgivningar på 
jobb eller anbud på jobb som gör att folk lägger sig så långt att det inte finns pengar till fel eller 
förändringar i byggplanen och det tror jag är det som ökar stressen bland arbetare, och det är ju 
som ett exempel på jobb på större byggen som jag har nära som jobbar på, när en jobbgrupp 
har ackord till exempel och två jobbgrupper inte har ackord då är det ett företag som ska fram 
hela tiden och tjäna pengar och då är det två företag som får samma pengar även om dem jobbar 
ihjäl sig eller om dem tar det lugnt och gör det som man ska om man säger. Det tror jag också 
är en bidragande faktor till att det blir stress och olyckor, absolut. 

Vad tror det här ”jag ska bara” beror på då? 

Ja, det är nog ganska individuella fel. Man ska åka och man ska bara sätta upp den hör och man, 
men jag vet inte om det har med stress att göra men det känns som att olyckorna händer i dem 
mest onödiga tillfällena och sen är det ju mycket som jag vet snickare och yrkesgrupper har 
problem med är ju det här med att, jag tror till och med att dem har kursen i det här att man ska 
släppa verktygen när man faller. Det finns ju folk som har ramlat fyra våningar igenom och 
håller skruvdragaren fortfarande och det är ju också ett problem liksom. En skruvdragare kostar 
ju inte en spänn jämfört med att du ska vara sjukskriven i ett halvår liksom. Men vad det beror 
på det är nog mycket, jag vet inte om det kan vara underliggande stress men jag kan ju gissa på 
antingen de eller att det är ”äh, jag ska bara hinna färdigt innan jag tar rast” eller och det behöver 
ju inte vara en stressad person som känner så men, men jag vet inte om det finns utrymme för 
de liksom, det är jäkligt svårt att säga, jag har absolut ingen stress heller och har inte varit med 
om tillräckligt mycket olyckor för den delen heller, så nej. 

Men när det väl har hänt en olycka hur tycker du att företaget har hanterat det, eller hur 
har processen varit? 

Ja, den processen som var när jag satte slipmaskinen i benet då var det på ett Skanska bygge 
och då var det väldigt seriöst, då stannade dem upp hela bygget och dem hade en arbetsledare, 
dem hade flera som hade gått HLR och kunde lägga om såret och sådana grejer men framförallt 
så stoppade dem bygget och tog liksom, skrev papper på vad som hade hänt och varför skedde 
de här felet och varför, och som hade dem en person som tog tag i det här saker så att det inte 
blev så bara ”äh, det här gick bra” och fortsatte liksom. Men i och med att jag inte har varit med 
om det på det här företaget liksom så vet jag ju inte exakt hur de hanterar de och så vidare men 
jag vet ju att det är viktigt med, vad heter de, första hjälpen och på dem arbetsplatserna vi är på 
om man säger. Sen kan man ju tycka att det kanske inte finns då tillräckligt med utbildning typ 
HLR eller sådana utbildningar, det är inte självklart när man är på mindre företag om man säger, 
det är bra mycket oftare det är mycket noggrannare på större företag om man säger. Så det är 
svårt att säga. 
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Hur pratade ni efter skada eller så? 

I mitt fall när jag skadade mig då får man förmodligen göra en egen bedömning om hur man 
kan jobba eller inte. Men i mitt fall så var det så seriös hantering utav de så dem ville ju att jag 
skulle åka till sjukhuset då direkt för infektion eller vad som helst som kan hända då i efterhand 
och sen har ju dem försäkringar på byggarbetsplatsen eller byggföretaget har ju de så att de ska 
ju anmälas till dem och det ska ju anmälas en arbetsplatsolycka så om det händer mig något i 
framtiden med det här såret eller skadan så ska ju de finnas i registret liksom. Så uppföljningen 
på det var ju väldigt bra så det måste jag ju nog säga. Det var jag fullt nöjd med där men sen 
som sagt det måste ju ske en skada här för att veta hur det går till här. 

I vilket moment ute i produktionen uppstår det flest olyckor tror du? 

Jag tror ju att det är när man jobbar på höjd, även när vid en helt korrekt byggställning så faller 
ju det saker uppifrån och som vi står nu ibland på stegar, det är ganska lätt att den vinglar till 
liksom eller sådär för maskiner i sig är idag ganska bra anpassade tycker jag för att inte skada 
sig men sen finns det ju alltid dem som plockar bort saker som dem tycker är jobbiga och som 
kan utöka risken för att någon ska skada sig då. Men ett väl planerat jobb där man står fast och 
inte kan ramla ner är så klart väldigt mycket bättre än bara 50 centimeter upp och du står på en 
trappbock som kan välta eller på ett golv som är ojämnt eller vad som helst. Men jag tror att 
dem flesta olyckorna sker på 50 centimeter eller uppåt oavsett om det är 17 meter eller 50 
centimeter liksom. 

Om du själv skulle ge ett förslag för att minska antalet olyckor för snickare, vad skulle 
det vara? 

Ja, det är bra planering, det är nog det viktigaste av allt. Att man som chef eller arbetsledare ser 
till att, vad heter de, att planeringen för jobbet görs så bra ordning som möjligt gällande att man 
kan få plats med rätt säkerhetsanordningar som ställningar och sånt, ska du jobba på tak så finns 
det sele eller asså arbetsgrupperna är på rätt plats på rätt dagar om man säger. Så jag skulle säga 
att en bra planering så minskar man riskerna för skador avsevärt så att inte olika arbetsgrupper 
får hoppa in och göra små jobb emellan och att när någon är färdig så är de färdigt så kan man 
planera nästa yrkesdel eller yrkesgrupp som kanske inte ska ha ställning eller inte ha den 
skyddsanordningen som en annan yrkesgrupp skulle ha uppe på taget eller sådär. 

Känner du att det är viktigt att någon som ska jobba med det är med i planeringsstadiet? 

Det tror jag är väldigt bra. Det tror jag att det saknas, inte på större företag men på mindre 
företag så att även grabbarna som ska jobba eller tjejerna ska få sitta med och se igenom planen 
och även ska få säga sitt, det tror jag är viktigt för det är väldigt lätt för en som suttit och planerat 
arbetet som har gjort ett liknande jobb någon annanstans men kanske inte ser riktigt problemet 
på plats om man säger och då tror jag att det även är viktigt men uppföljande möten, varje vecka 
eller varannan vecka eller så att man kan gå igenom och planera i förväg liksom och vad, att se 
problemen innan liksom. Jag tror, det tror jag att även på vilket företag som helst att även 
arbetarna som jobbar på golvet behöver få sin sak sagt liksom så att det inte är någon som går 
runt och missar någonting eller sådär. 

Tror du att det finns något sätt att förbättra eran riskuppfattning så att ni liksom inte 
bortser från vilka risker det finns i olika moment? 
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Jag vet inte om liksom om det kanske behövs fler riskutbildningar asså som heta arbeten och 
säkra lyft till exempel men sen tror jag även att det behövs mer vetskap om hur arbetaren själv 
ska hantera sitt jobb typ som att det är ett yrke som det är väldigt få fortfarande som håller till 
dem är 65 år liksom, att det kanske behövs, för skador kan ju även, skador, även fast det inte är 
på arbetsplatsen så kan det ju vara skador på grund utav att man jobbat i väldigt många år liksom 
och den problematiken har man ända stött på men människor som inte tänker sig för på hur dem 
lyfter eller hur dem tränar eller värmer upp eller det är även där att det är mycket bättre på större 
företag. Men jag vet inte om hur ni själva är men om man tränar mycket vid sidan av så har 
man oftast mycket större vetskap om sin kropp när man är varm och när det sliter på en och 
sådär. Så över lag så riskutbildningar så får arbetarna själva veta liksom om dem gör fel i jobbet 
eller om det finns bättre sätt att göra saker, det tror jag är det ända som kan tänka mig så men 
sen finns det ju hur mycket utbildningar som helst, säkerhetsutbildningar som helst liksom det 
är bara det att mindre företag inte går dem, det finns inga krav på de. Det är vad jag kan tänka 
mig. 

Vilka utbildningar har du gått? 

Jag har gått säkra lyft, ställningsutbildning, HLR, heta arbeten och vad heter den, så är det 
liftutbildning och ah det är nog dem och då är det ju ändå väldigt specifika, ESA klassen är ju 
dem vi har på fabriken och så också och det är ju säkerhet och sådär för att man ska veta 
skyddsområden och vad man får göra på specifika fabriker och så liksom, det är ju mycket 
hårdare än vad det är här. På mindre jobb så är det oftast sunt förnuft som man får förlita sig på 
och det är ju tyvärr inget krav man kan ställa på en arbetare att dem ska ha sunt förnuft liksom, 
sen att dem får göra vad fan dem vill tills att det händer någonting och då blir ju oftast folk mer 
skakis om man säger. Yes så är det. 

Men känner du att det är mycket olyckor som händer snickare och sånt? 

Nej, men det känns väl som att man blir ju ganska varse om det händer något för man jobbar 
med mycket folk eller man känner mycket folk som jobbar inom yrket om man säger men man 
får ju höra historier men det kan vara sådana jäkla långa vägar så, men om man ser till dem åtta 
åren som jag har jobbat och så lite olyckor som skett så får man väl ändå säga att det är ganska 
lite men det är ju statistiken säger ju förmodligen någonting annat, det är säkert jättemycket 
arbetsolyckor. 

När du gick som lärling hur funkade det med upplärning och inskolning och så? 

Jag började min praktik på en stor firma och det var ju nästan som att man, när man började 
som lärling så var det nästan så att man kanske väldigt gärna jobbade på och sådär men då var 
det ju väldigt mycket sådär, ta de lugnt, gör det rätt och på rätt sätt så att det inte händer något 
för det är inte värt för varken företaget eller dig själv att du ska få stående men från din praktik 
liksom. Men sen praktiserade jag på ett mindre företag och då var det lite annorlunda, då var 
det lite halvdana ställningar och det var lite mer jag ska bara, du ska bara ta stegen där och det 
är bara att klättra upp i bjälklaget där och sådär. Så det är nog samma där att resurserna finn 
nog mer där hos dem stora företagen. Inte lika mycket hos dem små. 

Hur tror du man ska ändra på det där? 

Ja, det är nog väldigt svårt att säga i och med att allting handlar om pengar så och i en 
högkonjunktur som den här så är snickare dyra som dem är. Men det är nog planering då, det 
kan nog hjälpa men annars så är det mycket folk inte vill betala för är det. 
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Men när du var lärling, blev du upplärd med hur man hanterar olika maskiner och vilka 
risker det finns med olika maskiner eller så då eller hur såg det ut? 

Man tog ju den värsta eller största delen på skolan men eller största delen ska jag inte påstå men 
där gick dem ju igenom riskerna väldigt mycket om man säger i skolan men nej, det kan jag väl 
inte påstå det var mycket ta det försiktigt bara så går det bra liksom men jag vet inte det är 
samma där liksom att det är mycket sunt förnuft liksom som man har fått jobba med. Jag tror 
att i fel händer på en person så kan det gå riktigt illa liksom, absolut. Men det kan jag ju inte 
påstå att jag fick en sådan där jättebra upplärning med verktygen liksom. 

Hur ser du med skyddsutrustning och sånt om man titta runt om i branschen, det kanske 
inte är så viktigt här med hjälm och varsel? 

Det är så svårt att säga för det är en så jäkla bedömningsfråga, är man på något jättestort företag 
och du ska ha på dig hjälm och handskar, glasögon för att sätta ett kök liksom där du inte har 
några direkt fallskydd är det nästan, det hämmar ju arbetet liksom, då kan jag tycka att det är 
jättedåligt liksom och jag vet inte riktigt hur bra den här hjälmen hjälper dig när det väl ramlar 
ner någonting från sjutton våningar liksom eller sådär men skyddsutrustningen ska ju finnas i 
arbetskläderna så liksom på Skanska så fick vi inte ha sådana här kort shorts för om du sätter 
den där slipmaskinen i benet liksom eller sådär så ska tydligen eller då ska byxorna ta det före 
dig om man säger. Men samtidigt så är det ju en fråga om hur bekvämt det är att arbete i 
långbyxor och handskar och långärmat i 25 grader värme liksom det är, jag vet inte, självklart 
kan det bli bättre kanske men då får du ju vara, finnas bättre kläder som blir dyrare och då vill 
inte din chef betala för dem och jag vet inte. Det finns nog inte riktigt, rent krasst så finns det 
inte tillräckligt med pengar hos dem små företagen som dem stora helt enkelt. 
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Bilaga 9 

Intervju med snickare på Företag 2 (S5) 

Vad har du för utbildning? 

Snickarutbildning, träarbetare har jag för mig det hette. 

Och det var gymnasieutbildning då på tre år? 

Ja, gymnasium tre år. 

Gick du ut som lärling efter det eller hur såg det ut? 

Ja, jag gick som lärling i två år. 

Och hur länge har du jobbat som snickare nu? 

Ja oj, det beror på om man räknar innan skolan och så också och då är det ju sex år tror jag 
ungefär, någonting där. 

Har du varit med om några olyckor, mindre eller större? 

Nej, asså inga stora olyckor. Man har ju varit med om att folk har snubblat eller något sånt eller 
skurit sig, inga stora så. Inte att någon har trillat eller något sånt.  

Ingen som har behövt åka in till sjukhuset eller så? 

Nej, inte som jag har varit med om.  

Men det är ju mycket olyckor som händer på byggen, är det något du känner av? 

Nej, inte jag personligen känner inte av de direkt, lite så. Asså typ skärsår och flisor och sånt 
får man ju lite hela tiden men det är ju inte så att du behöver åka in och kolla någonting. 

Men vet du hur företaget arbetar med det och så när det händer en olycka? 

Nej, faktiskt inte.  

Om det sker en olycka, hur skulle ni hantera det? 

Ja, det är beroende på vad det är men typ om man har skurit sig så får man väl ta fram, vi har 
ju förband och så i bilen så då får man plåstra om och så och är det så om någon mår dåligt så 
får man ju åka in då, finns inget mer att göra. 

Hur arbetare ni med förbättringar för att förhindra skador? 

Oj, det gör vi inte, nej men asså vi brukar ju oftast ha, från början om man säger så, ställning 
typ plåster, se till så ställningen har räcken och sånt där och asså så man står bra hela tiden och 
inte göra sådana klantiga misstag och du får ju tänka själv liksom, om man säger så. 

Vad har du för ytterligare utbildningar? 

Asså nej, bara snickare liksom. 
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Inga säkra lyft och ställning och heta arbeten och sånt? 

Ah, jo räknar man de som utbildning. Jo jag har ju säkra lyft och så har jag heta arbeten och så 
har jag liftkort, det är väl dem man har sen fick man väl en sån här, vad heter de, när man gör 
stabilt sidoläge gjorde man väl också i idrotten i skolan men det är väl inte så att man har den 
på papper. 

Varför tror du det uppstår olyckor för snickare i produktionen? 

Folk är klantiga, dem är ouppmärksamma. 

Och vad tror du det beror på? 

Jag vet inte, de är trötta, stressade typ. 

Och finns det någon anledning att dem ska vara de? 

Sköter inte sömnen, mycket att göra hemma typ ja, jag vet ju själv när man sovit dåligt och då 
är man ju trött på jobbet och tänker inte lika mycket och typ sånt och så. Eller när det ska gå 
extra fort och då är det ju sånt där händer mer, om man skär sig och klantiga grejer och sånt 
där, snubblar och så. 

Känner du dig stressad och så när du arbetar eller finns det en anledning varför man ska 
känna sig stressad? 

Ja, ibland så kan man göra det typ asså är chefen med så är man ju stressad och sedan är det ju 
jobbar man långsamt så får kunden betala mer samtidigt också så det är ju asså, för man vill ju 
vara schysst liksom och sådär, jag vet inte, man är väl bättre också om man jobbar snabbare, 
jag vet inte. 

Om du säger vad du tycker då, finns det något i stort man kan förbättra för att förhindra 
olyckor? 

Asså nej, jag tycker redan att man tänkt att allt typ hjälm och hörselskydd, handskar och 
stålhätta och allt sånt där tycker jag, så det finns väl inget så som jag kommer på själv asså. 

Tror du att det är viktigt att ta men de som utför arbetet i projekteringen när dem 
planerar arbetet? 

Nja eller asså när chefen räknar på jobb och material är det inte så viktigt men liksom vi får ju 
vara med och planera tiden.  När vår chef planerar arbeten frågan han alltid oss om hur lång tid 
vi tror vissa moment tar så vi inte behöver stressa innan nästa moment eller till exempel 
elektrikern ska komma och göra sin del liksom.  

Vilket moment tror du är mest riskfyllt, vart uppstår det flest olyckor? 

Det är väl, vad jag har varit med om är väl tak och typ ställningar och typ sånt där att, att man 
typ, att det är blött och att det är halt och sånt på vintern och typ sånt och så. 

Och det finns inget sätt att förbättra de för att mildra omständigheterna om man säger 
så? 
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Nej, asså det går ju inte att styra över vädret så det går väl inte. Det går väl typ om man inte får 
jobba på tak-jobb men det är väl jättekonstigt om man inte får det eller på vinter asså menar jag 
då. 

Hur gick det till när du gått upplärning efter gymnasiet, vad har du fått tänka på 
säkerhetsmässigt där? 

Asså inget sånt där speciellt vad jag kan komma på. Jag har ju gått rätt så mycket själv faktiskt 
eller asså jag har ju inte gått direkt med någon som har varit utbildad så man har fått lära sig 
själv sedan asså man får ju tänka lite själv som sagt att man ska in stå på en stege och sträcka 
sig liksom tre meter bort för att sätta en skruv eller spik eller vad det nu är och kanske inte 
springa på ett tak man vet om är halt och sånt där liksom, tänka sig för helt enkelt det är väl de 
sedan, ah jag vet inte, det är väl de som jag kan komma på. 

Det är ju många som använder just ”jag ska bara” det uttrycket, varför tror du man ska 
göra sådana arbeten? 

Asså, jag vet inte de, det ska gå fort och man ska bara liksom, det är lätt att säga och göra liksom 
det vet man ju själv att man inte orkar gå ner för stegen eller trappbocken liksom och ”oj, där 
var jag nära” eller du vet så, så det är väl det som är ”ska bara” liksom.  

Känner du några påtryckningar från chefer och sånt att det ska gå snabbt? 

Nej, asså inte våran chef. Han är väldigt sån att vi ska jobba lugnt och så men sen vill man ju 
själv, man vill ju inte såsa liksom. Men det är ju inte så att han ligger på en och säger ”fan vad 
långsamt det går” eller något sånt men man vill ju själv att det händer något så det är ju de. 

När du började jobba sen efter skolan känner du att du fick en bra upplärning då när det 
gäller risker och vad det finns för risker för alla maskiner och verktyg och moment och 
allting sånt? 

Det fick jag i skolan, fick jag det. Då om man skulle få använda ett verktyg ute på jobbet så var 
man tvungen att gå igenom det i skolan men som sagt jag började ju jobba innan jag gick i 
skolan så då hade jag ju lärt mig de innan om man säger så. Så jag har ju typ lärt mig utav min 
chef kan man ju säga.  

Har du exempel på vad du fick lära dig och vad dem gick igenom? 

Nej men typ asså som cirkelsåg typ så finns det ju ett skydd där och det är ju vanligt att när man 
haft lärlingar att dem gärna vill hålla fingrarna precis vid sågen eller att dem vill hålla fingrarna 
bakom sågen det är ju när man kapar, eller om man sågar snett så kan den ju rycka och då är 
det ju jäkligt lätt om man har fingrarna bakom och så säger det ”chopp” så är dem borta. Så det 
är väl de så, det är väl det ända jag kan komma på så där eller att man håller under och inte ser 
sina fingrar eller så. Det är väl bara cirkelsågen som jag kan komma på som är farlig. Sen kan 
ju en skruvdragare vara farlig när du borrar och den liksom rycker till som den kan göra ibland, 
svårt att förklara men då kan man få jädrigt ont i handleden. Så det är väl dem men det har man 
ju lärt sig av sig själv att det med skruvdragaren att man får vara med och så. Ja, det är väl de 
typ. Jag kom ju ut så pass tidigt ändå så jag fick inte lära mig riktigt utav lärarna dem här 
säkerhetsgrejerna och sånt men jag har klarat mig bra.  
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Tror du att det är nyttigt för nya lärlingar när dem kommer ut att det är lite ”learn by 
doing” att man får göra sig själv och känna hur det är att få lära sig utav de? 

Ja, asså vissa jag har ju haft rätt många lärlingar faktiskt och vissa vågade man liksom lämna 
fast än du håller ett öga på dem och de verkar liksom ha respekt för verktyget eller verktygen 
men vissa kan ju liksom, jag vet inte vad dem sysslar med och då får man ju säga till dem eller 
visa dem eller fråga om deras lärare har gått igenom de och i vissa fall så kan det ju vara så att 
dem har gått igenom det och ända inte kan hantera det, och där är det ju samma sak att folk 
tänker inte liksom utan dem bara de här är väl inte konstigt eller så. Men jag tycker mest att det 
är klantiga egna misstag som man gör. Men det är ju bara att visa så fattar dem flesta men vissa 
kan man ju inte lämna alls men dem flesta brukar fatta. 

Känner du att det är någon skillnad i riskuppfattningen om man jämför unga nya och 
äldre lite mer erfarna? 

Oj, det vet jag faktiskt inte, jag har inte jobbar med så mycket äldre faktiskt så men vi har en 
kollega som är lite äldre men han har inte jobbar så länge men han, vad fan var det han skulle 
göra, men han skulle göra något och då höll han på att trilla eller höll på att kapa sig själv eller 
vad det var och då fick han ju en sån ”heads up” eller ”oh shit” det här kunde gått illa så då fick 
han ju verkligen en sån learning by doing men det är väl dem yngre kan man väl säga som inte 
har koll eller liksom tänker sig för skulle jag nog säga. Det beror ju på hur länge du har jobbat 
helt enkelt.  

Har du hört talas om en olycka där du kände att det kunde lika gärna hända mig, har du 
liksom tagit inlärning av andras misstag? 

Nja, asså det är väl ett misstag jag har hört om en som har gjort som stod på en stege en gång 
och jobbade, asså högt upp då, det var väl 3–4 meter upp och skulle bara flytta någonting eller 
vad det var, en tegelpanna eller vad det var och han trillade ju ner och bröt ryggen liksom så 
där är det ju att man inte går upp på taket med en stege liksom det tycker inte jag eller man har 
ställning liksom det är säkrare, stabilare. Det är väl det jag kan komma på.  

Om du skulle komma med ett förslag för att minska olyckorna bland snickarna, vad skulle 
det vara? 

Jag vet inte faktiskt. 

Krävs det mer säkerhetsutbildningar eller mer praktik och erfarenhet eller? 

Ja, nästan mer praktikerfarenhet typ, asså i och med att det är ju bara för att tänka men mer 
säkerhetsutbildning asså det hade ju kunnat vara att man tar upp risker som finns och så och det 
är väl det jag kan komma på. Nej, men det är nog det, det finns nog inget speciellt man behöver 
mer eller så. 

Hur ställer du dig till veckomöten där man diskuterar sånt inom företaget? 

Asså veckomöte kanske är lite tätt men man kan ju ha månadsmöte eller någonting sånt. Sen 
beror det på asså har man ett företag som har 200 anställda så kanske man behöver ha oftare 
eller är det ett företag där olyckor är mer vanligt om man säger så, då kan man ju ha det en gång 
i månaden men asså men händer det inga olyckor så behöver man väl inte ha det så jätteofta 
liksom så men det är ju upp till var och en och tänka efter också tycker jag.  
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Men sen är det ju så också på ett större företag så finns det ju att man måste ha hjälmkrav och 
man måste ha långärmat och man måste ha handskar och långbyxor och typ sånt och jag ser 
inte att det händer mindre olyckor för det heller att man har alla dem här extra grejerna som det 
gör för mig då som får gå i kortbyxor och kortarmat och behöver inte ha hjälm om jag inte vill 
och måste inte ha handskar och typ sånt men asså typ stålhätta tycker jag är skitbra och 
trampdyna för de är något som är liksom vanligt att man får liksom grejer på foten och typ 
hörselskydd och det är väl det som jag tycker är bra men sedan är det ju upp till var och en 
liksom vad man vill ha men jag kan tycka att det är väldigt överskattat ibland med 
säkerhetskläder om man säger så, att om det är 30 grader som det var förra sommaren varför 
måste man gå med långärmat och långbyxor det skadar ju en på ett sätt också. Du orkar ju inte 
jobba, du orkar ju inte tänka, du blir ju bara seg i huvudet och då händer de väl mer olyckor 
tänker jag.  

Hur viktigt tror du att det är med en städad arbetsplats? 

Oj, det är viktigt tror jag. Då händer det ju mycket mer om det ligger spik och brädor hej vilt 
och liksom verktyg ligger här och där och typ sånt så det är viktigt tycker jag. Och det är viktigt 
tycker jag. Samma sak med plast och sånt liksom det är ju svinhalt när det blir fuktigt. 


