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Varje år inträffar tusentals olyckor på arbetsplatser 
runtom i hela Sverige. Människor skadas, invalidi-
seras, eller i värsta fall mister livet i olyckor som 
hade kunnat förebyggas. Bygg- och anläggnings-
branschen, där det är vanligt förekommande med 
till exempel tunga anläggningsmaskiner, lyft och 
arbeten på höga höjder, är speciellt hårt drabbad av 
skador och olyckor. Att alla som arbetar på bygg- 
och anläggningsarbetsplatser ska kunna komma 
hem oskadda efter varje dag på jobbet borde 
vara en självklarhet. Det är det inte idag och det 
är därför föreningen Samverkan för noll olyckor i 
byggbranschen, Håll Nollan, bildats.

Håll Nollan är en medlemsförening där organisationer 
från hela kedjan i bygg- och anläggningsprojekt sam-
verkar. Föreningen bildades 2017 på initiativ av 13 orga-
nisationer och fick namnet Samverkan för Noll olyckor 
i byggbranschen och kallas i dagligt tal Håll Nollan. 
Det unika med Håll Nollan är medlemmarna, bland 
dem finns aktörer inom alla skeden i ett bygg- och 

anläggningsprojekt – från byggherrar och projektörer 
till entreprenörer och leverantörer. Föreningen har även 
medlemmar som bidrar till en ökad säkerhet genom 
att tillhandahålla utbildningar eller andra tjänster och 
produkter.

Tillsammans ser medlemmarna det som angeläget att 
bryta utvecklingen när det kommer till olyckor inom 
bygg- och anläggningsbranschen. Inte bara genom att 
fokusera på entreprenörernas arbete som sker under 
produktionen utan även genom att byggherrar och pro-
jektörer, som arbetar i de tidiga skedena, skapar förut-
sättningar för en säker produktion och drift.

Håll Nollans arbete syftar till att medlemmarna, genom 
att lära av varandra, genom att förändra säkerhets-
kulturen och genom att utbilda sina medarbetare och 
utmana sina kollegor, tillsammans ska uppnå visionen 
att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser 
kommer hem oskadda efter varje arbetsdag och målet 
noll olyckor på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser.

Den utveckling som behöver ske inom branschen och 
som Håll Nollan behöver driva för att nå målet om noll 
olyckor på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser 

SAMVERKAN FÖR NOLL OLYCKOR I BYGGBRANSCHEN

Alla på våra bygg- och 
anläggnings arbetsplatser 
kommer hem oskadda efter 
varje arbetsdag

VISION

Noll olyckor på bygg- och 
anläggnings arbetsplatser

MÅL
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har Håll Nollan delat in i fyra fokusområden. För 
varje fokus område finns identifierade effektmål och 
åtgärder som behöver vidtas för att nå effektmålen. 
Utöver arbetet inom fokusområdena ska Håll Nollan 
bidra till att skapa samverkan inom branschen samt 
ha en dialog med Arbetsmiljöverket.

Vid räkenskapsårets utgång var 94 organisationer* 
medlemmar i Håll Nollan och det är medlemmarna 
som, tillsammans med föreningens kansli, styrgrupp 
och styrelse, ser till att arbetet inom fokusområdena 
fortlöper. Idag utgörs kansliet av vd, projektledare och 
kommunikatör.

*Under räkenskapsåret anslöt sig 9 nya organisationer till 
föreningen. Samtidigt har två organisationer förvärvats av 
en annan medlem vilket resulterat i att det totala antalet 
medlemmar i föreningen uppgick till 94 (87) organisationer 
vid räkenskapsårets slut.

HALVERA ANTALET ALLVARLIGA 
OLYCKOR HOS VÅRA MEDLEMMAR*

Halvering	från	2019	till	år	2025
Från 3,1 till 1,6 (per miljon  

arbetade timmar).
Tidigare statistik:
2019: 328 olyckor

*Målet gäller olyckor som drabbar anställda 
hos de entreprenörer som är medlemmar i 
Håll Nollan.

HALVERA ANTALET ALLVARLIGA 
OLYCKOR I BRANSCHEN

Halvering från	2019	till	år	2030
Från 2,9 till 1,5 (per miljon  

arbetade timmar).
Tidigare statistik:

2019: 1 900 olyckor

DUBBLERA ANTALET 
MEDLEMMAR

Dubblering från	2019	till	2030
År 2030 är vi 150 medlemmar. 

Tidigare statistik:
2017: 27 medlemmar
2018: 52 medlemmar
2019: 74 medlemmar

RESAN MOT VISIONEN LEDS FRAMÅT AV EN FÄRDPLAN, DEN GÄLLANDE STRÄCKER 
SIG	TILL	2030	OCH	STYRS	AV	TRE	DELMÅL.13

GRUNDARE

94
MEDLEMSORGANISATIONER 

per	2022-06-30
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ÅRET I KORTHET

9	
NYA	MEDLEMMAR	I	

HÅLL NOLLAN

ARBETSMILJÖGUIDE 
FÖR BAS-P LANSERAD

GENOMFÖRT 
MEDLEMS-

UNDERSÖKNING
13 

GENOMFÖRDA 
 WEBBINARIUM

SÄKERHETSPUSHEN 
GENOMFÖRDES FÖR  

ANDRA GÅNGEN  
DEN 21 SEPTEMBER 

34 medlemmar genomförde 
säkerhetspushen

18  
NOMINERINGAR  

INKOM TILL  
ARBETSMILJÖ PRISET

Vinnarna av Arbetsmiljöpriset  
2021	blev	team	–	Långdal	 

dammrivning 

RISKHANTERING I ETT 
PROJEKTS OLIKA FASER 

VISUALISERADES GENOM  
TVÅ PRESENTATIONER

	–	en	för	
totalentreprenaden 

och en för utförande-
entreprenaden

GENOMFÖRT 
UNDERSÖKNING 

KRING MEDLEMMARNAS 
IMPLEMENTERING AV HÅLL 

NOLLANS GEMENSAMMA 
ARBETSSÄTT
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VD HAR ORDET

Ännu ett Vd-ord där jag reflekterar över märkliga 
tider. När jag förra året konstaterade att vi var mitt 
i den största pandemin i modern tid kunde jag 
inte föreställa mig att vi i år i stället påverkas av att 
krig utbrutit i Ukraina. Förutom stort lidande för 
folket i Ukraina ser vi hur energipriserna skjuter i 
höjden och med det prishöjningar på i princip allt. 
Detta har ingen direkt påverkan på Håll Nollans 

verksamhet men då vi står inför en stundande 
konjunktur nedgång är jag orolig över risken 

att branschen enbart kommer att fokusera 
på att hålla ner kostnader och att arbets-
miljöfrågorna då kommer i skymundan.  

Covid-19 pandemin
Under våren 2020 ställde vi om till att arbeta hemifrån 
och genomföra våra olika aktiviteter digitalt och fortsatte 
så till dess att restriktionerna släpptes under våren 2022. 
Utöver det har inte Håll Nollans arbete påverkats av 
pandemin annat än att vi genom att driva verksamheten 
helt digitalt öppnat upp för att fler medlemmar har 
kunnat delta i våra seminarier och vi ser att våra 
medlemmar även fortsättningsvis vill delta digitalt. 

Krig i Europa 
I februari inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina 
och under de senaste månaderna har vi som lever och 
verkar i Europa fått uppleva krig på nära håll. Håll Nollans 
arbete påverkas inte av kriget just nu, men vi följer 
utvecklingen och befarar att våra medlemsorganisationer 
påverkas och kommer att påverkas av dess effekter.

Säkerhetspushen 
Den 21 september genomförde 34 medlemsorganisationer 
Håll Nollans andra säkerhetspush, vilket är nästan tre 
gånger så många som året innan. Säkerhetspushen är en 
manifestation med syfte att stärka säkerhetsarbetet och 
kulturen både hos våra medlemmar och i branschen. Det 
är verkligen glädjande att så många deltar samt att vi får 
visa att vi arbetar tillsammans för att ”Hålla Nollan”. Vi 

fick positiv återkoppling från de som genomförde säker-
hetspushen, vilket gav oss energi inför planeringen av 
säkerhetspushen 2022 som startades under våren. 

Medlemmar
Under året anslöt sig nio nya organisationer till Håll 
Nollan och majoriteten av dessa är entreprenörer. Vi 
behöver hålla en god balans mellan olika aktörer i hela 
kedjan och då vi idag har en överrepresentation av entre-
prenörer vill vi framöver få in fler projekterande konsulter 
och även byggherrar. 

Det känns kul att vi växer och jag upplever att våra med-
lemmar tycker att det arbete som Håll Nollan gör är 
givande att ta del av. Engagemanget från medlemsorga-
nisationerna är stort och många bidrar till Håll Nollans 
arbete genom att utse representanter som, bland annat, 
deltar i våra projekt, är med på möten, föreläser eller 
deltar i referensgrupper.

Arbetsplatsolyckor
I skrivande stund är enbart rapporten över skadorna i 
bygg industrin under 2021 klar, vilket innebär att statistik 
för den så kallade sidoverksamheten saknas. I sidoverk-
samheten ingår Byggnadsplåtslageri, Elinstallation, Venti-
lation, VS, Måleri, Glasmästeri och Maskinentreprenad. 

INNEHÅLL
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Arbetsolyckorna inom byggindustrin ökade något under 
2021 (från 10,7 st per tusen anställda till 11,3), men 
antalet dödsolyckor är samma som föregående år - 10 
personer miste sina liv (6 inom byggindustrin och 4 inom 
sidoverksamheten).

Branschens dödsolyckor står för en femtedel av samtliga 
dödsolyckor. De olyckor som hade dödlig utgång under 
2021 var olika klämolyckor och påkörningsolyckor samt en 
olycka med strömgenomgång.  

 
Framtidsutsikter
När vi nu går in i 2022/23, ser jag framför mig ett år med 
fler fysiska möten med fortsatt stort fokus på nätver-
kande och kunskapsutbyte. Samtidigt befarar jag att det 
kommer bli tuffa tider om vi får den konjunkturnedgången 
som många förutspår. Jag hoppas verkligen att alla ändå 
fortsätter att prioritera det arbete som behövs för att nå 
den skadefria bygg- och anläggningsbransch vi alla vill 
ha. I ett pressat läge blir det än viktigare att vi alla agerar 
engagerade beställare och inte enbart låter pris styra. Att 
riskera en osund konkurrens där de som inte prioriterar 
arbetsmiljön gynnas kostar inte ”bara” mänskligt lidande 
utan kan på sikt även leda till försämrad kvalitet och pro-
duktivitet och en oattraktiv bransch.

Jag hoppas och tror att vi, tillsammans med våra bransch-
föreningskollegor, kan stötta det gedigna arbetsmiljö-
arbete våra medlemsorganisationer gör dagligen och att 
det leder till färre olyckor, minskad stress och ökad trivsel 
och inkludering. Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

  

19	%

18	%13	%

11	%

11	%

Kroppsrörelse med fysisk överbelastning, 20 % 

Förlorad kontroll över handverktyg, 18 %

Ras, fall, bristning av material 11 %

Fall från höjd, 11 %

Fall till samma nivå, 13 %

Fördelning av de fem 
vanligaste olyckstyperna
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Håll Nollans arbete delas in i fyra fokusområden, som tillsammans 
ska leda till de uppsatta delmålen. Områdena, som överlappar 
varandra som kronbladen i en blomma, är: Ledarskap och kultur, 
Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och Engagerad 
beställare. Kort sagt handlar det om att tillsammans skapa en 
kultur och arbetsmiljö där säkerhet är integrerat i samtliga steg i 
projektprocessen. För detta krävs att vi samlar och delar kunskap, 
är eniga om arbetssätt för säkerhet och arbetsmiljö, implementerar 
dessa arbetssätt samt är engagerade beställare genom att ställa 
krav, involvera utförare, följa upp och ge stöd för lösningar.

Ledarskap och kultur

Att tillsammans skapa en kultur och 
ett ledarskap som bygger på att 
arbetsmiljö och säkerhet är en 
självklarhet i vardagen och 
integrerat i samtliga steg i bygg- 
och anläggningsprocessen.

Kunskap och kompetens

Att tillsammans samla befintlig kunskap och 
dela den i branschen liksom att identifiera 
och fylla de kunskapsluckor som finns krings 
arbetsmiljö och säkerhet i alla skeden.

Engagerad beställare

Att arbeta tillsammans för att arbetsmiljö 
ska vara en utslagsgivande parameter i 
upphandlingsprocessen och med stor 
närvaro ser vi till att ställda krav följs. 

Gemensamma arbetssätt

Att tillsammans enas om arbetssätt 
och standarder för arbetsmiljö och 
säkerhet. 

Alla på våra bygg- och 
anläggningsarbetsplatser 

kommer hem oskadda 
efter varje arbetsdag

VISION

Samverkan

Påverkansarbete

FOKUSOMRÅDEN
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Engagerad beställare

Att arbeta tillsammans för att arbetsmiljö 
ska vara en utslagsgivande parameter i 
upphandlingsprocessen och med stor 
närvaro ser vi till att ställda krav följs. 

Gemensamma arbetssätt

Att tillsammans enas om arbetssätt 
och standarder för arbetsmiljö och 
säkerhet. 

Ledarskap och kultur

Att tillsammans skapa en kultur och 
ett ledarskap som bygger på att 
arbetsmiljö och säkerhet är en 
självklarhet i vardagen och 
integrerat i samtliga steg i bygg- 
och anläggningsprocessen.

Kunskap och kompetens

Att tillsammans samla befintlig kunskap och 
dela den i branschen liksom att identifiera 
och fylla de kunskapsluckor som finns krings 
arbetsmiljö och säkerhet i alla skeden.

Ledarskap & Kultur 
Inom fokusområdet arbetar Håll Nollan med att, till-
sammans med medlemmarna, skapa en kultur och ett 
ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet 
är en självklarhet i vardagen och integrerat i samtliga 
steg i bygg- och anläggningsprocessen. 

Under verksamhetsåret har:
a) Håll Nollans arbetsmiljöpris delats ut för fjärde 

gången och detta år gick priset till team Långdal 
dammrivning

b) För andra året genomförts en gemensam manifesta-
tion – Håll Nollans säkerhetspush

c) Ett webbinarium med temat ”Hur bygger vi en stark 
säkerhetskultur” hållits där våra medlemmar fick ta 
del av en föreläsning och medverka i grupparbeten om 
hur ett beteendebaserat förhållningssätt kan tillämpas. 

d) Ett inspirationsseminarium med temat ”Towars 
world class safety” hållits i samband med stämman.

e) Ett frågebatteri för mätning av säkerhetsklimat i pro-
jekt utvecklats i samarbete med Byggherrarna och 
Binosight.

f) Ett utvecklingsprojekt påbörjats som bl.a. ska ta fram 
en Håll Nollan-gemensam definition av säkerhets-
kultur och en utbildning i säkerhetskultur/-ledarskap.

Kunskap & Kompetens
Inom fokusområdet arbetar Håll nollan med att, 
tillsammans med medlemmarna, samla befintlig 
kunskap om arbetsmiljö- och säkerhet och att sedan 
dela den. Inom området sker också arbete med att 
identifiera kunskapsbehov och skapa förutsättningar 
för kompetens utveckling inom arbetsmiljö och 
säkerhet i hela projektkedjan. 

Under verksamhetsåret har:
a) en översyn av kursmaterialet för utbildningen ”Före 

Bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö” 
genomförts som resulterade i mindre justeringar 
av innehållet samt uppdatering av det grafiska 
utseendet. 

b) 159 personer* genomfört utbildningen ”Före bygga 
– Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö”.

c) vi genomfört 13 webbinarier med olika teman 
där ett fyrtiotal personer deltagit i genomsnitt. 
Utöver detta har vi haft två medlemsdialoger kring 
områden som lyfts av medlemmar: Dilemmat med 
att arbeta med ”Bra Arbetsmiljöval arbetsplatt-
formar” vid serviceuppdrag och Hur arbeta för 
effektfulla lyftplaner. 

d) 2 nätverksträffar med kommunikatörer från våra 
medlemsorganisationer anordnats.

Gemensamma arbetssätt
Inom fokusområdet ska Håll Nollan, tillsammans med 
medlemmarna, enas om standarder och guider för 
arbetsmiljö och säkerhet. Gemensamma standarder 
och guider skapar förutsättningar för hur vi kan arbeta 
tillsammans med gemensamma arbetssätt. 

Under verksamhetsåret har:
a) en arbetsmiljöguide och stödmaterial för Bas-P 

publicerats som syftar till att tydliggöra Bas-P:s 
uppdrag och förutsättningar för ett väl fungerande 
Bas-P-arbete, samt ge verktyg och råd för Bas-P att 
samordna arbetsmiljöarbetet. 

b) en enkätundersökning genomförts hos medlems-
organisationerna för att följa upp implementeringen 
av Håll Nollans gemensamma arbetssätt. 

c) en presentation som på ett överskådligt sätt 
beskriver riskhanteringen genom hela byggprojekt-
processen tagits fram. Den beskriver riskhante-
ringen från Byggherrens arbete i de tidiga skedena 
ända ut till yrkesmedarbetarens dagliga egna 
riskbedömning

d) våra medlemmar arbetat med implementeringen av 
tidigare publicerade standarder & guider

Engagerad beställare 
Inom fokusområdet ska Håll Nollan, tillsammans med 
medlemmarna, arbeta för att arbetsmiljö ska bli en 
utslagsgivande parameter i upphandlingsprocessen och 
med hjälp av en hög närvaro se till att ställda krav följs. 
En engagerad beställare tar en aktiv roll genom hela 
processen, från kravställning, närvaro och uppföljning 
till att bidra till lösningar där utföraren involveras så 
tidigt som möjligt i projektprocessen. En säker arbets-
miljö bidrar dessutom till en ökad kvalitet i projekten. 

Under verksamhetsåret har:
a) det genomförts ett webbinarium med temat ”Så är vi 

engagerade beställare”.

*Under verksamhetsåret 2021/22 har fyra öppna 
kurstillfällen hållits med 35 deltagare, varav 13 
medlemmar i Håll Nollan. Utöver det har 124 deltagare 
genomfört företagsintern utbildning.
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Håll Nollans kansli består av vd, projektledare och 
kommunikatör. Tillsammans med medlemmarna 
är det kansliet som driver arbetet framåt. Kansliet 
har hjälp av Håll Nollans styrgrupp och rapporterar 
till styrelsen. Under året har fokus legat på att ta 
fram en arbetsmiljöguide för Bas P, presentationer 
som visualiserar riskhanteringen genom projekt-
processen samt följa upp medlemmar (bygg-
herrar och entreprenörer) kring implementering 
av Håll Nollans gemensamma arbetssätt. Vi har 
även genomfört en medlemsenkät, ordnat med-
lemsaktiviteter och skapat synlighet hos befintliga 
medlemmar och i externa medier. 

Arbetsmiljöguide Bas-P
Bas-P har en viktig roll då många förutsättningar för en 
bra arbetsmiljö under såväl byggskede som bruksskede 
sätts redan under planering och projektering av ett pro-
jekt. För att stötta Bas-P har Håll Nollan tagit fram en 
specifik arbetsmiljöguide som riktar sig till Bas-P och 
är tänkt att ge stöd i att driva arbetsmiljöarbetet struk-
turerat genom hela uppdraget. Arbetsmiljöguiden med 
bilagor syftar till att tydliggöra Bas-P:s uppdrag och 
förutsättningar för ett väl fungerande Bas-P-arbete, 

men ger även verktyg och råd för Bas-P att samordna 
arbetsmiljöarbetet med de olika projektörerna genom 
att beskriva vad som ska göras och när det ska göras.  

Visualisera riskhanteringen
För att minska olyckorna och främja hälsa behöver vi 
en effektiv och lättförståelig arbetsmiljöriskhantering 
genom hela projektprocessen. Varje aktör ska förstå 
att man är del i ett sammanhang och på vilket sätt ens 
egen riskhantering bidrar till projektets totala risk-
hantering. Utifrån detta har en arbetsgrupp tagit fram 
två presentationer, en för totalentreprenad och en för 
utförandeentreprenad som på ett överskådligt sätt 
beskriver riskhanteringen genom hela byggprojekt-
processen. Dessa beskriver riskhanteringen från Bygg-
herrens arbete i de tidiga skedena ända ut till yrkes-
medarbetarens dagliga egna riskbedömning

Enkäter
Enkät GAP-Analys
I början av 2022 genomfördes en enkätundersökning 
bland de medlemsorganisationer som är byggherrar 
och entreprenörer och som varit medlemmar i minst 
ett år. Syftet var att följa upp hur långt byggherrar och 
entreprenörer kommit i sin implementering av våra 

VERKSAMHETEN

3
Webbinarium med  

vinnaren och  
finalisterna till  

Håll  Nollans  
arbetsmiljöpris

5
Leverantörswebbinarium: 

Layher, PERI, Brinja,  
Dustcontrol och  

Luna Tools

6
Infomöten med i  
genomsnitt	35-40	  

deltagare

4
Medlemsbrev

4
Webbinarium med teman: 
Säkerhetskultur och Så är  
vi engagerade beställare,  

Lossning och lyft 
samt Samordna flera 
byggarbetsplatser.

2
Digitala nätverksträffar  

för kommunikatörer



11

INNEHÅLL ORGANISATIONOM HÅLL NOLLAN ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET FOKUSOMRÅDEN

arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider men även 
att få reda på medlemmarnas synpunkter på dessa 
samt behov av stöd i sin implementering.

Medlemsenkät
Vartannat år genomförs en medlemsenkät för att 
stämma av att arbetet som Håll Nollan gör fokuserar på 
rätt saker och att våra medlemsorganisationer får det 
stöd de behöver. I början av 2022 skickades medlems-
enkäten ut till arbetsmiljökontakter, kommunikatörer 
och chefsrepresentanter hos våra medlemsorganisa-
tioner. Vi fick 84 svar på enkäten och resultatet visar 
på att det allmänna intrycket är bra, att Håll Nollan 
fokuserar på rätt saker och 95% anser de haft nytta av 
medlemskapet.

Medlemsaktiviteter
Under året har flera webbinarier med stort deltagar-
antal anordnats. Nätverksträffar för kommunikatörer 
har genomförts. Vi har även hållit sex infomöten om 
Håll Nollans verksamhet där vi berättat om kansliets 
arbete samt pågående utvecklingsarbeten och projekt. 
Utöver de arrangemang där medlemmarna deltar aktivt 
skickas även medlemsbrev ut till alla medlemmar. 

Extern aktivitet och kommunikation
Håll Nollans arbetsmiljöpris delades ut på Construction 
Summit 24 mars 2022. Till arbetsmiljöpriset kan alla 
team som arbetar med säker arbetsmiljö nomineras, 
oavsett om de tillhör en medlemsorganisation eller 

VERKSAMHETEN

Håll Nollans vd sitter som adjungerad i Byggföretagens 
arbetsmiljöutskott

Deltagande i forskning, Håll Nollans vd:

 Del av styrgruppen för ”Branschintervention som metodik för en 
bättre arbetsmiljö”

 Del av referensgruppen för SBUF-projektet ”Samverkan för ökad 
säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser”

	Del	av	referensgruppen	för	”10	år	med	Bas-P	och	Bas-U	-	hur	kan	
deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare?”

Håll Nollans vd ingår i ledningsgruppen för den nystartade 
högskoleutbildningen ”Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn”

Håll Nollans vd deltar i juryn för Rogers Arbetsmiljöpris

Håll Nollans vd har deltagit vid ett antal olika aktiviteter 
som medlemmar arrangerat och bjudit in till (marknadsdag, 
säkerhetsvecka	m.fl.)	

Håll Nollans vd:s externa deltagande

inte. I samband med arbetsmiljöpriset genomfördes 
flera externa kommunikationsinsatser i form av inlägg 
i sociala medier, delningar och inlägg av medlemmar 
i sociala medier, pressmeddelanden och artiklar på 
hallnollan.se. Kommunikationen fick fint genomslag, 
18 team nominerades och arbetsmiljöpriset lyftes i 
både bransch- och dagspress. Organisationerna bakom 
de nominerade teamen och finalisterna gjorde även 
egna kommunikationsinsatser som syntes både i tradi-
tionell press och sociala medier. 

Påverkansarbete
Håll Nollans påverkansarbete fokuserar på Samhälls-
byggnadssektorn och att få fler inom den att arbeta 
bättre med arbetsmiljö. Håll Nollan vill även växa och få 
fler medlemsorganisationer och på så vis större indirekt 
påverkan på samhället. 

Genom arbete med synlighet, utveckling, att växa 
genom fler medlemmar och att aktivt driva dialogen 
med Arbetsmiljöverket har grunden för att driva 
opinions- och påverkansarbete fortsatt att utvecklas. 

Utöver ovan har något direkt påverkansarbete inte 
drivits av Håll Nollan. 

Externt deltagande
Som en del i att påverka och byta erfarenheter inom och 
utanför branschen medverkar Håll Nollans vd i ett antal 
branschforum och forskningsprojekt.
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Information om verksamheten
Föreningen har till ändamål att öka säkerheten i bygg- 
och anläggningsbranschen för att kraftigt minska antalet 
olyckor och dödsfall på svenska arbetsplatser. Visionen 
är att ingen skall skadas på vår byggen. Föreningen ska 
uppfylla sitt ändamål genom inspiration, kunskaps-
delning samt skapa en hög bransch gemensam standard 
för arbetsmiljö och säkerhet i såväl tidiga skeden som 
på i produktionen. Föreningen har som ambition att att-
rahera samtliga större aktörer såväl i branschen (bygg-
herrar, konsulter och entreprenörer) som bransch-
organisationer men även organisationen som genom sina 
tjänster kan bidra till att minska olyckorna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Samverkan för noll olyckor i byggbranschen avger följande årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, 
 redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

SAMVERKAN FÖR NOLL OLYCKOR I BYGGBRANSCHEN
Org.nr	802508-9072

Verksamheten bedrivs till största delen genom det 
helägda dotterföretaget Håll Nollan Serviceaktiebolag. 

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
COVID-19 pandemin har inte haft någon väsentlig 
påverkan på resultat och ställning under året som 
gått. Det pågår ett krig i Ukraina som inte haft 
någon väsentlig påverkan på moderföreningens eller 
koncernens resultat och ställning. 
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

KONCERNEN 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19

Nettoomsättning 5 337 4 987 4 576 4 121

Resultat efter finansiella poster 658 434 364 528

Balansomslutning 2 570 1 743 1 845 655

Avkastning på eget kap. (%) 45,8 48,7 71,4 -1 514,6

Avkastning på totalt kap. (%) 25,6 8,7 19,7 67,6

Soliditet (%) 55,9 51,1 27,7 31,7

Kassalikviditet (%) 226,6 204,5 138,2 146,4

     

MODERBOLAGET 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19

Nettoomsättning 368 340 319 246

Resultat efter finansiella poster 116 186 82 30

Balansomslutning 550 397 223 129

Avkastning på eget kap. (%) 26,5 57,7 60,3 55,6

Avkastning på totalt kap. (%) 21,1 46,9 36,8 23,4

Soliditet (%) 79,7 81,2 61,0 42,1

Kassalikviditet (%) 446,9 465,4 199,2 105,5

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

KONCERNEN
ANNAT EGET  KAPITAL

INKL. ÅRETS  RESULTAT TOTALT

Belopp vid årets ingång 890 902 890 902

Årets resultat 544 761 544 761

Belopp vid årets utgång 1 435 663 1 435 663

MODERBOLAGET
BALANSERAT 

RESULTAT
ÅRETS 

RESULTAT TOTALT

Belopp vid årets ingång 136 261 185 836 322 097

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:    

   Balanseras i ny räkning 185 836 -185 836 0

Årets resultat  156 233 156 233

Belopp vid årets utgång 322 097 156 233 478 330

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Org.nr 802508-9072

ORGANISATION
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Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Org.nr 802508-9072

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Not
2021-07-01

-2022-06-30
2020-07-01
-2021-06-30

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2 5 336 997 4 986 999

  5 336 997 4 986 999

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader  -4 679 075 -4 553 311

Personalkostnader  550 0

  -4 678 525 -4 553 311

Rörelseresultat  658 472 433 688

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  180 405

Räntekostnader och liknande resultatposter  -530 -332

  -350 73

Resultat efter finansiella poster  658 122 433 761

    

Resultat före skatt  658 122 433 761

Skatt på årets resultat  -113 361 -53 286

Årets resultat  544 761 380 475

    

ORGANISATION
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  34 250 0

Övriga fordringar  426 172 321 372

  460 422 321 372

    

Kassa och bank  2 109 427 1 421 706

  2 109 427 1 421 706

Summa omsättningstillgångar  2 569 849 1 743 078

    

SUMMA TILLGÅNGAR  2 569 849 1 743 078

   

Not 2022-06-30 2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Fria reserver  890 902 510 427

Årets resultat  544 761 380 475

Summa eget kapital  1 435 663 890 902

  

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  894 494 620 854

Aktuella skatteskulder  56 742 59 313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  182 950 172 009

Summa kortfristiga skulder  1 134 186 852 176

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 569 849 1 743 078

   

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Org.nr 802508-9072

ORGANISATION
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Not
2021-07-01

-2022-06-30
2020-07-01
-2021-06-30

Verksamhetens intäkter    

Medlemsavgifter 2 368 000 340 000

  368 000 340 000

    

Verksamhetens kostnader    

Övriga externa kostnader  -251 767 -154 164

  -251 767 -154 164

    

Verksamhetsresultat  116 233 185 836

    

Resultat efter finansiella poster  116 233 185 836

    

Resultat före skatt  116 233 185 836

    

Årets resultat  116 233 185 836

    

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Org.nr 802508-9072

ORGANISATION
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 4, 5 50 000 50 000

  50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar  50 000 50 000

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar hos koncernföretag  494 548 333 334

  494 548 333 334

    

Kassa och bank  5 732 13 237

Summa omsättningstillgångar  500 280 346 571

    

SUMMA TILLGÅNGAR  550 280 396 571

Not 2022-06-30 2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Balanserat kapital  322 097 136 261

Årets resultat  116 233 185 836

Summa eget kapital  438 330 322 097

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  0 1 035

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  111 950 73 439

Summa kortfristiga skulder  111 950 74 474

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  550 280 396 571

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Org.nr 802508-9072

ORGANISATION
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upp-
rättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska för-
delarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäk-
terna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksam-
heters identifierbara tillgångar och skulder redovisas 
till marknads värde enligt upprättad förvärvsanalys. 

NOTER

Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde 
det beräknade marknads värdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas 
skillnaden som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt trans-
aktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster 
elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 
ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har 
eliminerats i koncernresultaträkningen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffnings-
värdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort 

sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balans-
räkningen när förpliktelserna har reglerats eller på 
annat sätt upphört.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sido-
intäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men 
före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat 
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt.

Avkastning på totalt kap. (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 
balansomslutningen.

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående 
arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Org.nr 802508-9072

ORGANISATION
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

KONCERNEN
2021-07-01

2022-06-30
2020-07-01
2021-06-30

Nettoomsättningen per intäktsslag   

Medlemsavgifter 368 000 340 000

Serviceavgifter 5 094 426 4 646 999

 5 462 426 4 986 999

   

MODERBOLAGET
2021-07-01

2022-06-30
2020-07-01
2021-06-30

Nettoomsättningen per intäktsslag   

Medlemsavgifter 368 000 340 000

 368 000 340 000

Not 3 Medelantalet anställda

KONCERNEN 2022-06-30 2021-06-30

Vare sig moderföreningen eller dess dotterföretag har haft några anställda under året.

Not 4 Andelar i koncernföretag

MODERBOLAGET 2022-06-30 2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 50 000

   

Utgående redovisat värde 50 000 50 000

Not 5 Specifikation andelar i koncernföretag

MODERBOLAGET Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Namn

Håll Nollan Serviceaktiebolag 100% 100% 1 000 50 000

    50 000

Org.nr Säte

Håll Nollan Serviceaktiebolag 559116-6748 Stockholm

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Org.nr 802508-9072

ORGANISATION
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Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Koncernen
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av den pågående COVID-19 pandemin, samt 
krigs utbrottet i Ukraina kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/
eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att 
påverkan på bolaget är begränsad.

STOCKHOLM STOCKHOLM DEN DAG SOM FRAMGÅR AV DEN ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTEN

Anna Denell
Ordförande

Catharina Elmsäter Svärd

Tommy Lenberg Roger Linnér

Ola Månsson Anders Erlandsson

Fredrik Nilsson Hemborg

Min revisionsberättelse har lämnats

Fredrik Dellström
Auktoriserad revisor

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Org.nr 802508-9072

ORGANISATION


