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”Vi som fackförening kan inte vara överallt
och kontrollera allting. Även regeringen
måste ta sitt ansvar och öka anslaget till

Arbetsmiljöverket, inte minska resurserna.”
Johan Lindholm, ordförande för Byggettan..

Johan Lindholm är ordförande för Bygg-
nadsarbetareförbundets Avdelning 1 
i Stockholm, Byggettan, med nästan
18 000 medlemmar. Arbetaren frågar
hur han ser på arbetsmiljöfrågorna.

Skanskas bygge som vi besökte var en fun-
gerande byggarbetsplats. Hur kan motsat-
sen se ut?

– Till exempel en arbetsplats med väl-
digt många underentreprenörer, där man
säljer ut byggdelarna som snickeri- och
betongarbeten. Det gör det svårt att få
samordningen att fungera. I många fall kan
det också förekomma underentreprenörer i
tredje- och fjärde led.
Skulle en fast månadslön minska stressen
och öka säkerheten för byggnadsarbe-
tarna?

– Det finns ingen dokumentation på det.
Det handlar snarare om planering och
organisation.
Går det att göra någonting åt förslitnings-
skadorna?

– Byggnadsarbete är visserligen ett tufft
yrke, men det finns möjlighet att i samband
med byggplaneringen planera maskinpar-
ken.
Antalet skyddsinspektörer inom byggsek-
torn har minskat från 53 till 42 på två år.
Hur ser du på det?

– Det är inte försvarbart. Alla olyckor
som har varit den senaste tiden visar ju att
det behövs fler inspektörer, inte färre. Vi
som fackförening kan inte vara överallt och
kontrollera allting. Även regeringen måste

ta sitt ansvar och öka anslaget till Arbets-
miljöverket, inte minska resurserna.
Byggnads har förlorat 12 000 medlemmar,
10 procent, på några år. Har det gjort det
svårare för er att driva arbetsmiljöfrå-
gorna?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har en väl
fungerande skyddsorganisation med
utbildningsplaner för våra skyddsombud
ute på arbetsplatserna samt ombudsmän
som är regionala skyddsombud. Arbetet
sköts av vår arbetsmiljöansvarige på Bygg-
ettan.

– På de större arbetsplatserna håller vi
på med ett omställningsarbete som på sikt
ger större ansvar till de fackliga förtroende-
männen. Det hoppas vi ska göra att Bygg-
nads blir ännu starkare i framtiden.

HANS FALK

”Vi behöver fler 
skyddsinspektörer”

särskilt på riskerna bland småföretagen
som ju alltså är vanligt förekommande
inom byggbranschen. Det är här, heter det,
som risken för olycksfall är som högst. I
dessa företag saknas ofta kunskap om
arbetsmiljölagstiftningen. Planeringen är
gärna kortsiktig och flexibel och personal-
omsättningen hög vilket leder till bristande
skyddsinformation.

För att motverka dessa missförhållande
planerar Arbetsmiljöverket i höst en riks-

omfattande kampanj om riskbedömning
riktad till 16 000 småföretagare inom bygg-
branschen. 

ÄVEN NÄR DET GÄLLER branschen som helhet
slår Arbetsmiljöverket fast att den stora
ökningen av dödsolyckorna måste tas på
största allvar och att det behövs kraftfulla
förebyggande åtgärder. I rapporten efterly-
ses bättre arbetsmiljöplaner och riskbe-
dömningar och utbildningar, särskilt gäller

detta alltså de små företagen. Också allmänt
efterlyses bättre arbetsmiljökunskaper hos
såväl skyddsombuden som byggnadsarbe-
tarna, så att de vet vilka krav de kan ställa
och hur de bör agera i olika situationer. 

Vad gäller de större byggnadsföretagen
så påpekas det att det här finns goda arbets-
miljökunskaper, men att de i högre
utsträckning måste ta sitt ansvar och arbe-
ta seriöst med att åtgärda och förebygga
arbetsmiljörisker, inte minst genom att

åstadkomma en effektivare styrning av sina
många underleverantörer. 

ATT REGERINGEN kraftigt minskat Arbetsmil-
jöverkets anslag med följden att antalet
inspektörer i bygg- och anläggningssek-
torn minskar från 53 år 2007 till 42 år 2009
leder, enligt rapporten, till att verket måste
”finna ett resurssnålt arbetssätt” gentemot
byggföretagen. 
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De senaste åren har antalet skyddsinspektörer inom byggsektorn minskat med 21 procent.
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