
”För några år sedan hade jag känningar 
av diskbråck. Och nyligen har jag varit och
röntgat axeln, de tror att det är någonting
med senfästena. Men det hör ju till jobbet.”
Kurt Fasth, snickare.
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faktum upp att det blir allt vanligare med
utländsk arbetskraft på byggena, och för-
fattarna menar att brist på kunskaper om
arbetsmiljöfrågor och språksvårigheter kan
öka risken för olyckor.

Per-Arne Adelman håller med.
– Det är inget fel på dem, men det är

olika kulturer som möts. De är ofta outbil-
dade och mer okritiska. De gör som de blir
tillsagda utan att ifrågasätta och kan därför
utnyttjas av mindre nogräknade byggherrar.
Det finns ju många skräckexempel på det.

Här några:
Två polska byggnadsarbetare, far och

son, arbetade 2004 på Svinesundsbron.
Skyddsräcke saknades så när fadern
snubblade på en järnbalk störtade han 30
meter rakt ner i sprängsten och avled ome-
delbart.

I Vällingby i norra Stockholm arbetade
nyligen sex bolivianer med rivning av en
fastighet som innehöll asbest, något som
företaget inte hade tillstånd till och de sak-
nade också nödvändig skyddsutrustning.

I januari 2008 började en industribygg-
nad i Malmö brinna. Ut rusade två öst-
europeiska byggnadsarbetare med madrass
och bohag. Det visade sig att många bodde
i byggnaden, som av brandinspektören
karakteriserade som rena dödsfällan. Lyck-
ligtvis klarade sig alla. 

ARBETSMILJÖVERKETS STATISTIK visar att
många utländska arbetare har varit inblan-
dade i allvarliga olyckor. Ofta är det egna
företagare eller byggnadsarbetare inhyrda
av företag verksamma i Sverige men regist-
rerade i andra länder. Och de är klart över-
representerade i dödsstatistiken: sex av
tretton är utländska arbetare.

På Skanskas bygge i Stadshagen finns ett
bygglag med ryska ställningsbyggare, men
de är professionella och går på justa avtal,
försäkrar Per-Arne Adelman. Ändå är det

inte oproblematiskt, menar han. Normalt
sker kontakten via de ryska ställningsbyg-
garnas lagbas som talar svenska. Men hur
ska man agera vid en krissituation om lag-
basen inte är på plats? 

– Hur larmar man vid till exempel brand
eller annan fara om man inte kan göra sig
förstådd? Det är en fråga som inte är löst.
Där får man improvisera igen, säger Per-
Arne Adelman.

ATT ARBETA PÅ BYGGE är ett hårt yrke som,
åtminstone i längden, är mycket påfres-
tande för kroppen. Att år efter år göra
tunga lyft och arbeta i påfrestande och
ensidiga ställningar sätter sin spår. Så
många som sju av tio byggnadsarbetare
över femtio år har fått bestående förslit-
ningsskador eller åkommor genom sitt
arbete.  En av dem är Kurt Fasth, 53 år
gammal och snickare som vi träffar när han
är i färd med att montera gipsplattor.

– Jag är opererad för ljumskbråck som
jag ådrog mig på grund av för många tunga
lyft. För några år sedan hade jag känningar
av diskbråck. Och nyligen har jag varit och
röntgat axeln, de tror att det är någonting
med senfästena, berättar han och tillägger:

– Men det hör ju till jobbet.
Per-Arne Adelman måste dessvärre hålla

med. Han tror inte heller att en övergång
från ackord till fast lön och därmed min-
skad stress skulle lösa någonting:

– Nej, allt hänger på planering. Vi vill ha
ackordslönerna så att vi har något att jobba
för. Vi är lite konservativa på den punkten.

Per-Arne Edelman och hans bygglag
tjänar med ackord och alla tillägg ungefär
30 000 kronor i månaden före skatt. Det är
ingen dålig lön, men med tanke på de akuta
säkerhetsriskerna och den långsiktiga ned-
slitningen kan man snarast tycka att den är
för låg.
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Arbetsmiljöverkets nya rapport visar
att byggbranschen blir allt farligare.
Det ökande antalet entrepenörer och
egenföretag saknar ofta elementära
kunskaper om arbetsmiljöfrågor, sam-
tidigt som stressen driver upp tempot
och säkerheten ofta sätts i andra hand. 

Rapporten Analys av utveckling av dödsfall
till följd av olyckor på arbetsplatser, som
offentliggjordes i veckan, visar att bygg-

branschen tillsammans med jord- och
skogsnäringen stod för nästan hälften av
dödsolyckorna 2007. Under första halvåret
i år är det dock utvecklingen inom bygg-
branschen som är mest alarmerande.
Under första halvåret i år omkom lika
många, tretton personer, som under hela
2007. Och då hade ändå dödsolyckorna
åren 2005–2007 ökat med 30 procent i för-
hållande till åren 2000–2004.

Arbetsmiljöverket anger en rad orsaker

till denna utveckling:
� Tidspressen och konkurrensen är omfat-
tande.
� Gällande byggregler följs inte.
� Det finns en acceptans att kringgå säker-
hetsreglerna.
�  Brister i projekterings- och samordnings-
ansvar.
�    Trots att byggverksamheten har ökat har
byggföretagen skurit ner på antalet anställ-
da och i stället anlitat underentrepenörer

utan att ställa tydliga krav på dessas arbets-
miljökunskaper.
�  Arbetskraftsbrist har fört med sig att bran-
schen haft svårt att hitta folk med lämpliga
kunskaper och dessutom har introduktionen
av nyanställda varit bristfällig.
�  Branschen har i allt större utsträckning
anlitat små entrepenörer och egenföreta-
gare som saknar kunskaper inom arbets-
miljöområdet.

Arbetsmiljöverket pekar i sin rapport

Små byggföretag de mest riskabla 

Många tunga lyft har gett Kurt Fasth både ljumskbråck och problem med axeln. 

Trots säkerhetsbestämmelser är det svårt att förebygga alla olyckor, särskilt när arbetet
måste gå fort och stressen ökar.
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