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2-ÅRIGE DENNIS NILSSON kisar 
mot februarisolen. Han står 
utanför Byggfackens hus i 
Västerås där han arbetar som 

styrelseledamot i Byggnads Region Mä-
lardalen. Några hundra meter från där 
vi står man skymta Västerås centralla-
saretts gråa koloss sticka fram över hus-
taken. Dennis tittar inte åt det hållet. 

För sex år sedan, nästan på dagen, 
arbetade han som betongare där. Han 
stod uppe på en skylift en bit bort från 
platsen där ett gäng kolleger reste be-
tongpelare och eftergjöt dem. Men ög-
lan som betongpelaren lyftes i var inte 
dimensionerad för pelarens vikt. Till 
slut brast den. 

– Min kollega i skyliften förstod inte 
vad som hände, men jag sänkte ner oss 
direkt och sprang iväg till platsen. 

När pelaren föll var det många på 
bygget som inte insåg allvaret i situa-
tionen. Dennis var förste man på plats.

– Där såg jag att en kille hade blivit 
träffad av pelaren. Mitt enda fokus var 
att rädda livet på honom. Jag började 
göra hjärt- och lungräddning. 

Bygget skedde bara ett stenkast bort 
från sjukhusets akutmottagning, och am-
bulanspersonal var på plats inom någon 
minut. Men det var för sent. Dennis slår ner 
blicken och skrapar med foten i marken.

– När man fick beskedet att han inte 
klarade sig ville man inte, kunde man 
inte, tro på det. Direkt efter kände man 
en stor ångest och tomhet.

Men han fick inte bara kämpa med 
sorgen rörande förlusten, med ilskan 
och frustrationen. Dennis var, och är 
fortfarande, skyddsombud. Han var en 
av dem som skulle se till att säkerheten 
fungerade på platsen. 

– När det blir den här årstiden igen 
börjar man tänka, speciellt på hans familj 
som jag träffade kring den tiden. Jag tror 
att det är först nu jag har fått distans till 
det, men det tog många år innan skuld-
känslorna lade sig, säger han.

REVANSCH OCH BÄTTRING

Vi kliver in från snålblåsten igen. I 
Byggfackens hus arbetar Dennis största 
delen av tiden. Tre år efter olyckan klev 

han upp som styrelseledamot i Bygg-
nads Region Mälardalen, men han är 
fortfarande fackligt ombud på NCC. 
Och fortfarande betongare.

– En av mina reaktioner efter händel-
sen var att jag blev ännu mer engage-
rad. Nu ville jag verkligen förbättra sä-
kerheten på arbetsplatserna, säger han. 

Dennis sätter sig ner vid huvudändan 
på konferensbordet. Bakom honom 
blickar Per-Albin Hansson ner från väg-
gen. Det är i den gamla landsfaderns 
anda fackens nollvision om dödsolyckor 
ska nås tycker Dennis. 

– De underentreprenörer som blir 
pressade av de stora byggjättarna mås-
te organisera sig och säga “vi tänker 

FÖRRA ÅRET VAR ETT MÖRKT TRENDBROTT I ARBETSMILJÖSTATISTIKEN. FÖR 

FÖRSTA GÅNGEN PÅ FLERA ÅR STEG ANTALET DÖDA PÅ ARBETSPLATSER I 

SVERIGE, OCH FÖR MÅNGA DÖLJER SIG PERSONLIGA TRAUMAN BAKOM STA-

TISTIKEN. BETONGAREN DENNIS NILSSON VAR FÖRST PÅ PLATS NÄR HANS 

KOLLEGA OMKOM I EN DÖDSOLYCKA FÖR SEX ÅR SEDAN. 

– DET ÄR FÖRST NU MAN KAN FÅ DISTANS TILL DET, SÄGER HAN.

TEXT: PER WALLIN DÖDSOLYCKOR  

Dennis Nilsson.

FAKTA 

BYGGNADS DENNIS 

NILSSONS TIPS TILL  

UNDERENTREPRENÖREN

➔ Skaffa företagsförsäkring så fort 

du kan.

➔ Jobba med skyddsombud på  

arbetsplatsen, stötta dem!

➔ Gå Bas-U och Bas-P så att saker 

görs på rätt sätt.

➔ Organisera er med andra mindre 

företag i branschen. 

➔ Slarva inte med att göra säker-

hetsbedömningar, det är ni som är 

ansvariga. 

– EN ORÄTTVIS  
SÄKERHET  

 REPORTAGE 
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inte pressa priserna på bekostnad av 
arbetsmiljön”, säger han.

Oavsett vad man tycker om Dennis 
Nilssons förslag visar ny statistik att det 
är just hos underentreprenörerna som ris-
ken att förolyckas på arbetet är som störst. 

För att även om antalet arbetsplatso-
lyckor har minskat stadigt men mar-
ginellt i Sverige sedan 1995 (från 70 
personer per år i mitten av nittiotalet 
till 50 personer i fjol) släpar vissa bran-
scher efter i statistiken. Andelen bygg- 
anläggnings- och betongarbetare av de 
omkomna har ökat. 

– Även om alla dödsolyckor på arbe-
ten har minskat har det inte minskat 
lika mycket i den yrkesgruppen, säger 
Anna Weigelt, på AFA försäkringar. 

Det har skett 265 arbetsplatsolyckor 
med dödlig utgång de senaste nio åren. 
Av dem har 50 stycken skett på grund 
av att något vält, rasat eller tippat, 37 
har varit fallolyckor och 36 stycken har 
haft att göra med maskiner, verktyg 
eller lyftanordningar. Det finns alltså 
tydliga kopplingar till bygg- och hant-
verkssektorn. Hårdast drabbade bran-
scher överlag är bygg- anläggnings- och 
betongarbetare, metallarbetare och 
yrkesförare.

ENSAM ÄR UTSATT…

Och faktum är att för egenföretagare är 
verksamheten ännu farligare. Utslaget 
på befolkningen mellan åren 2007–2013 
var den relativa frekvensen 1,1 dödsfall 
per 100 000 arbetstagare och 3,2 döds-
fall per 100 000 egenföretagare. Många 
egenföretagare har uppdrag på större 
byggen som underentreprenörer. Detta 
gör dem extra utsatta enligt statistiken. 

Enligt Lea Skånberg, chef på IF Me-
talls arbetsmiljö- och försäkringsenhet, 
är ordentliga introduktioner det vikti-
gaste på en arbetsplats för att förhindra 
olyckor bland nyss anlända underentre-
prenörer. 

– Det spelar ingen roll om till exem-
pel Skanska har en jättebra arbetsmil-
jöpolicy om ingen förklarar och instru-
erar det för personer som ska arbeta på 
arbetsplatsen, säger hon.

Och många underentreprenörer är 
mindre hantverks- och byggföretag som 
inte sällan är utlämnade till de större 
byggjättarnas ekonomiska och tidsmäs-
siga påtryckningar. 

 ... OCH DE SMÅ KOMMER I KLÄM 

Jörgen Eriksson, ombudsman för ar-
betsmiljöfrågor på Byggnads, förklarar 
hur det går till. En stor byggfirma är 
med i en upphandling med beställaren 
och lägger sig i underkant både tids- 
och kostnadsmässigt för att ro hem 
kontraktet. När byggfirman får kontrak-

tet lägger den sedan ut delar av den till underentreprenörer 
för att pressa kostnaden. 

Dessa underentreprenörer lägger sedan ut det i steg två 
till andra underentreprenörer som i sin tur plockar in en-
skilda individer. Dessa enskilda individer har enligt Jörgen 
Eriksson i många fall tvingats till F-Skattsedel. 

– De vill ha anställning men blir istället tillsagda att 
skaffa F-Skattsedel. De är längst ner på linan och får känna 
på all stress för varje led i underentreprenörsskapet, säger 
Jörgen Eriksson.

Som han förklarar kallas sedan dessa individer in med 
kort tidsmarginal och till låg ersättning. Det är i detta led 
dödsolyckorna sker. 

– Arbetsmiljöverkets statistik pekar tydligt på att det är 
underentreprenörerna som blir mest lidande, det pekar de-
ras statistik på, säger Jörgen Eriksson.

BITER SIG I SVANSEN

Och det är de stora och medelstora företagen som förlorar 
på det här i längden. För när de lägger ut jobben i andra och 
tredje hand till oseriösa företag kan det sluta med att de tar 
över kunderna. 

– Säg att du har fått för mycket jobb, då lägger du ut det här 
på en underentreprenör, de blir sedan kenis med dina kunder 
och i förlängningen tar de dina kunder, säger Jörgen Eriksson.

Han påpekar att de flesta företag i bygg- och hantverks-
branschen är seriösa, de betalar sina anställda rätt lön och 
är noga med att följa de säkerhetsbestämmelser som finns.

– Men de blir utmanövrerade av företag som inte har rent 
mjöl i påsen. De stora drakarna och de små och medelstora 
seriösa företagen måste hitta en plattform så att man får 
bort det här problemet, säger Jörgen Eriksson. 

KOLLEKTIVA LÖSNINGAR KONTRA PRIVATA

Ett avtal mellan Byggnads och Svenska Byggindustrier gäl-
lande huvudentreprenörsansvar gick i kraft vid årsskiftet 
där huvudentreprenören är ansvarig för att hålla listor över 
underentreprenörerna. Det är tänkt att i förlängningen 
kunna komma åt säkerhetsrisker. 

Men frågan är komplicerad. Ola Månsson, vd på Sveriges 
byggindustrier, håller inte med Jörgen Eriksson. Jakten på 
de enskilda delarna i entreprenadkedjan är inte det vikti-
gaste när det gäller arbetsplatsolyckor. 

– Problemet är större än så. Vi ska absolut komma åt ose-
riösa företag, men alla dem är inte underentreprenörer. Det 
handlar om att alla arbetsgivare som anställer underentrepre-

FAKTA 

ÅTGÄRDERNA FÖR ATT 

KOMMA ÅT DE OSERIÖSA 

FÖRETAGEN

Huvudentreprenörsansvaret: Ser 

till att alla får rätt lön och att alla 

arbetsgivaravgifter beställs.

Personalliggare: Personuppgifter 

ska föras elektroniskt av byggher-

rarna från första januari 2016. Skat-

teverket kan göra oannonserade 

inspektioner. 

Ny fakturamodell för ROT-avdrag: 

Företagen ska lämna in uppgifter 

om till exempel antalet arbetade 

timmar, debiterad ersättning för 

material och vilken typ av arbete 

som har utförts. Utbetalningar ska 

bara kunna ske elektroniskt och di-

rekt till företagets bankkonto. 

Byggnads Jörgen Eriksson. 

”Statistiken pekar på att  
underentreprenören blir 
mest lidande.”

”Andelen bygg-
arbetare av de 
döda har ökat.”
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nörer måste se till att de följer säkerhets-
reglerna, säger han. 

Det viktigaste är att företagen i bygg 
och hantverksbranschen följer arbets-
miljölagen och att de i sin tur ser till att 
underentreprenörerna gör det också, 
menar Ola Månsson. 

HUR DÅ?

– Det handlar om attityd och ledarskap. 
Jag har alltid på mig skyddsutrustning 
när jag är ute på byggplatserna. Chefer 
och anställda måste ta sitt ansvar och 

föregå med gott exempel, säger Ola 
Månsson.

Han trycker gång på gång att det 
ligger på allas ansvar att arbetsmiljöla-
gen och dess föreskrifter följs. Svenska 
byggindustrier släppte i dagarna en 
film som är tänkt att få byggarna att 
reflektera kring säkerheten. 

Från Byggnads håll betonar man 
egenföretagarnas utsatthet, men de har 
samma ansvar som alla andra, kontrar 
Ola Månsson. Och i det läget kan man 
lägga ner moroten och ta upp piskan. 

– Det finns de huvudentreprenörer 
som lägger ut böter om till exempel 
egenföretagare dyker upp på byggena 
utan att ha skyddsglasögon på sig. Och 
det har inte enskilda företagare råd 
med, säger han. 

EN NY TID

Sedan inträdet i EU har konkurrensen 
hårdnat för de svenska byggbolagen, 
oavsett storlek. Från både arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationerna så har 
utländsk arbetskraft pekats ut som de 
mest utsatta säkerhetsmässigt. 

Rent praktiska saker, som att språket 
är annorlunda, kan göra det svårare att 
ta till sig säkerhetsföreskrifterna. Men 

både Byggnads och Sveriges Byggindu-
strier understryker att säkerhetskulturen 
hos hantverkarna med annan nationali-
tet än svensk ibland kan vara än bättre. 

– De små utländska underleverantö-
rerna har precis samma krav på sig som 
de svenska. Ibland har de till och med 
bättre säkerhetsmedvetande än oss, sä-
ger Ola Månsson. 

Men det förklarar inte varför de är 
överrepresenterade menar Johan Lind-
holm, förbundsordförande på Byggnads. 
Enligt honom finns det marknadsmässi-

ga skäl som påverkar att de existerande 
lagarna och förordningarna inte följs. 

– Idag är det mer fokus på lägsta pris 
vilket leder till bemanningsföretag och 
utländsk personal som måste jobba un-
der slavliknande förhållanden, säger han

Men Ola Månsson håller inte med. Alla 
måste ta sitt ansvar, för om man upplever 
att stress hämmar säkerhetsmedvetenhe-
ten så har man inte planerat ordentligt. 

FAKTA 

SVERIGES BYGGINDU-

STRIERS OLA MÅNS-

SONS TIPS TILL UNDER-

ENTREPRENÖREN

➔ Föregå med gott exempel, inte 

bara för dina anställda utan även för 

företagen du arbetar med.

➔ Lyd de regler som finns.

➔ Ha en bra attityd till säkerhetsin-

struktioner och säkerhetsutrustning.

➔ En ren och snygg arbetsplats un-

derlättar en bra säkerhetskultur. 

➔ Ha inte radio i hörselskydden, 

då är det svårare att höra om något 

går fel. 

Läraren Olle Lundbäck (mitten) trycker på säkerhetstänket. 

”Fokus på pris 
leder till beman-
ningsföretag.”

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. 
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– Jag blev inte rätt behandlad där, de 
var inte seriösa i sitt säkerhetstänk. Ing-
en hade på sig någon skyddsutrustning 
förutom när de skulle upp och klättra i 
höga ställningar. Det var tur att jag fick 
med mig skyddsutrustning från skolan 
som jag kunde ha på mig, säger hon. 

Skolan har som policy att alltid kon-
trollera utifall säkerheten brister på 
företagen som eleven gör praktik på. 

– Vi ringer alltid upp företaget direkt, 
men vi gör även riskbedömningar och 
riskanalyser innan vi skickar ut elever-
na. De ska ha handledning, men på vis-
sa företag ser man dem som arbetskraft 
och då blir det fel, säger Olle Landbäck 
på Praktiska gymnasiet. 

LYCKLIGT LOTTADE

En av de firmor som tar emot gymna-
sielärlingar är Mäster bygg i Hörby. 
Kennet Andersson har drivit firman i 
16 år och undviker medvetet att arbeta 
som underentreprenör på stora byggen.

– Vi behöver inte göra det, vi tar bara 
mindre lokala jobb. Ska man konkurrera 
om ett kontrakt med Skanska måste 

man ta in utländsk arbetskraft. Många 
som gör det behandlar dem som skit, 
säger Kennet Andersson.

Sexmannafirman tar in ett externt fö-
retag när de ska bygga ställningar och 
vill inte göra något av det som pågår på 
de större byggena. 

– Där tar de in ungrare och polacker 
som inte har en chans att lära sig säker-
heten och låter dem klättra upp på last-
pallar och oljefat. Småföretagen måste 
visa att de inte går med på vad som 
helst, säger Kennet Andersson.

RÄDDA EN KOMPIS

Tillbaka hos Dennis Nilsson i Bygg-
fackens hus där vintersolen börjar  
krypa ner mot hustaken. Han skakar 
frustrerat på huvudet åt det han kallar 
en smutsig bransch. 

– Det verkar som att man får bete sig 
hur som helst i den här branschen.

Han menar att egenföretagare och 
underentreprenörer måste börja läsa på 
om reglerna när det gäller säkerhet - för 
det är de som åker dit om de slarvar.

– Det spelar ingen roll om du kom-
mer till ett större bygge där allt verkar 
vara tip top, du är ändå ansvarig för att 
göra en säkerhetsbedömning. Utan det 
kan sanktionerna bli dyra, säger han. 

Situationer där kolleger riskerar livet 
för att vinna minuter på arbetet sker 
hela tiden. Och kan ske överallt. Dennis 
Nilsson menar att om vi ska förhindra 
olyckor som den han blev vittne till för 
sex år sedan måste vi vara på varandra, 
kollega till kollega. Han pekar på ett 
äldre tegelhus på andra sidan gatan.

– Det kom dit en firma som skulle 
lägga om taket. Det såg illa ut, alldeles 
för dålig säkerhet. Då gick vi ut och sa 
åt dem att bättra sig, så det är nog sista 
gången de slarvar med grannhuset fullt 
med skyddsombud, säger Dennis Nils-
son bestämt. ✖

– Det här är argumenten man alltid 
tar upp. Ett stressigt bygge är en fara för 
verksamheten, men ett välplanerat byg-
ge med arbetsberedningar där alla delar 
får säga till och planera hur det kommer 
gå till. Är inte det där man jobbar till-
sammans. På alla välplanerade byggen 
har man arbetsberedningar, säger han.

NÄSTA GENERATION

Mellan facket och arbetsgivarorgani-
sationen kivas det om formuleringar, 
fokus och tyngdpunkten på åtgärderna, 
från det kollektiva regelverket till det 
privata. Men hos blivande byggare 

och målare på årkurs ett på Praktiska 
gymnasiet i Stockholm finns det inga 
tveksamheter.

– Kursen “Arbetsmiljö och säkerhet” 
låg förut som en egen kurs. Men nu 
har vi lagt det som ett moment i alla 

kurser, säkerhetstänkandet genomsyrar 
allt nu, säger Olle Lundbäck, lärare på 
bygg- och anläggningsprogrammet på 
Praktiska gymnasiet i Stockholm.

Han hjälper 16-åriga Daniel Kafi med 
att få en sågbock rak i skolans verkstad. 
Daniel ser fram emot att snart få gå ut 
på sin första praktik.

– För mig är det viktigt att tänka på 
säkerheten, jag har läst en hel del om 
olyckor i tidningar och så. Eftersom 
jag vill arbeta med att renovera hus så 
måste jag även veta saker som vart el-
ledningarna går och hur huset är byggt. 
På Praktiska gymnasiet är eleverna 
ibland ute på praktik så mycket som två 
dagar i veckan. För att göra eleverna 
medvetna om att de kommer att arbeta 
i Sveriges farligaste bransch har skolan 
bland annat tagit in en föreläsare och 
visat tidningsurklipp om dödsolyckor. 

Amir Alwand är 16 år och läser till 
målare.

– Det är viktigt även för en målare att 
ha på sig all skyddsutrustning när man 
är ute på ett bygge, säkerheten går all-
tid först. Vi har pratat mycket om säker-
heten på vår utbildning, säger han.  

ETT PERSONLIGT INTRESSE

Alexandra Levhorn är 17 år och läser 
liksom Amir till målare. För henne är 
säkerhet på arbetsplatsen en familjean-
gelägenhet. 

– Vi har haft bekanta som har ramlat 
ner och skadat sig, säger hon. 

Alexandra går till skillnad mot Amir i 
tvåan och har redan varit ute på sin för-
sta praktik. Där sattes hennes säkerhets-
medvetenhet på prov från första dagen.

Daniel Kafi, 16 år, går bygg- och anläggningsprogrammet. 

... liksom Amir Alwand, 16 år. 

Alexandra Levhorn vill bli målare... 

”Vi tar bara 
mindre, lokala 
jobb.”

Glada skåningar från Mäster Bygg. 

FAKTA 

VAD ÄR HUVUDENTRE-

PRENÖRSAVTALET?

En del av Byggavtalet, kollektiv-

avtalet som Byggnads (arbetsta-

garorganisationen) och Svenska 

byggnadsindustrier (arbetsgivaror-

ganisationen) förhandlat fram. Den 

gäller fullt ut från första januari i år. 

➔ Huvudentreprenören vid ett 

bygge är ansvarig för att alla un-

derentreprenörer som anställs finns 

listade, även de som i sin tur anställs 

av underentreprenörer.

➔ Byggnads Region har rätt att ta 

del av listorna. 

➔ En nämnd upprättas vid speci-

ella tvistemål som kan uppstå kring 

avtalet där representanter från både 

Byggnads och Svenska byggindu-

strier ska ingå 

Hela avtalet finns att läsa på Bygg-

nads hemsida, WWW.BYGGNADS.SE 

”Vi har en be-
kant som ramlat 
och skadat sig.”


