
 
 

 
Olyckskorpen - finns han? 

 
 

 
The wearer of mishap - does he exist? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Camilla Englund och Niklas Brandt-Holmström 
Partner:  NCC AB 
Handledare:  Håkan From, KTH 

Jan Hedälv, NCC AB 
  Sten Hebert, KTH 
Examinator: Per Roald, KTH  
Examensarbete: 15 högskolepoäng inom programmet Byggteknik och Design 
Godkänd:  2011-06-30 
Serienummer: 2006:86 

                    

 



Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utreder frågeställningen om den såkallade ”olyckskorpen” – alltså 
yrkesarbetaren som är inblandad i flertalet arbetsplatsolyckor – verkligen existerar. Frågan är 
lite av kontroversiell typ och har diskuterats sedan 1940-talet, utan något avsevärt utslag eller 
dokumenterat alster. 
 Samarbetspartner blev NCC Construction och två av deras stora arbetsplatser i 
Stockholmsområdet valdes som mätfält; Söderby samt Frösunda. 
 Undersökningen baserades på datainhämtning genom enkätformular till yrkesarbetare 
och ledning på de utvalda arbetsplatserna, genom erfarenhetsinhämtning från platschefer och 
lagbasar inom NCCs organisation samt från YTH-studenter på byggprogrammet. Författarnas 
egen erfarenhet från branschen har också vägts in i bearbetningen. 
 Resultatet gav ingen olyckskorp att sätta fingret på, men en indikation från samtliga håll 
att egenskaper som kan knytas till olyckskorpen förekommer i branschen. Detta gav upphov 
till en teoretisk modell att användas för att ringa in olyckskorpar på individuell nivå i en 
vidare undersökning. 



Abstract 
 
This diploma work investigates the issue about the so called ” wearer of mishap” – if the 
construction worker that is involved in a large number of workplace accidents - actually 
exists. The question is of controversial type and has been discussed in Sweden since the 
1940s, without any considerable rash or documented products. 
          Collaborative partner became NCC Construction and two of their big workplaces in the 
Stockholm area were chosen; Söderby and Frösunda. 
          The survey was based on questionnaire forms to construction workers and management 
on the selected workplaces, interviews with construction site managers and foremen within 
NCCs organisation and from YTH-students on the construction programme. The authors' own 
experience from the sector has also been weighed into the processing. 
          The result gave no actual “wearer of mishap”, but indications from all directions that 
attributes that can be linked to the “wearer of mishap” occurs in the sector. This gives us a 
chance to a theoretical mock-up to be used in order to locate a “wearer of mishap” on 
individual level in a further survey. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Byggbranschen 
Byggbranschen är i många avseenden en speciell bransch, även när det kommer till 
arbetsmiljö. Det finns många faktorer att beakta som kan leda till att arbetsmiljöarbete får 
minskad effekt på vägen från planeringen till genomförande. Nedan nämns ett par faktorer 
som kan påverka: 

• Föränderliga arbetsplatser 
• Starkt konjunkturberoende 
• Varierande åldersgrupper och nationaliteter, leder till varierande kompetens 
• Många parter på arbetsplatsen, både individer och företag 
• Väldigt konservativ och trögförändrad bransch 
• Arbete under förbestämda tidsramar 

1.1.2 Det svenska arbetsmiljöarbetets historia och olycksstatistik 
Sverige var ett fattigt och underutvecklat land långt i på 1800-talet. Den industriella 
revolutionen kom hit omkring 1850, ca 100 år senare än den startat i Storbritannien. 
Arbetarskydd var inget som togs hänsyn till i det tidigare skedet. Med tiden kom dock 
arbetsmiljöarbetet att göra sig mer och mer gällande inom industrin. 12  
 Det svenska arbetsmiljöarbetet har sin första dokumenterade tillkomst med en 
lagstiftning 1889 kallad yrkesfarelagen. Lagen reglerade behandlingen av faror i yrket. Året 
efter, 1890 tillkom den statliga yrkesinspektionen vars uppgift var att granska och upprätthålla 
arbetarskyddet. Denna lag och detta tillsynsverk är vad som ligger till grund för dagens 
arbetsmiljöarbete. Det som utmärker det svenska arbetsmiljöarbetet sedan första början är det 
nära samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen och tillsynsverket finns till 
enbart för att stifta vad som gäller samt att tillse att detta efterföljs.2 
 I synnerhet efter andra världskriget genomlevde industrin en kraftig tillväxt. Många 
nyanställdes och vid slutet av 40-talet hade toppnivån i olycksstatistiken nåtts med över 1000 
arbetsplatsolyckor varje dag. Här började LO och SAF att samverka med kraftiga insatser och 
trenden kunde brytas. I samband med denna period började diskussionerna om ansvaret med 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet kontra individuellt ansvar. Ämnen som den mänskliga 
faktorn och olyckskorpar (eller olycksfåglar) började diskuteras och användas som förklaring 
till varför ett systematiskt arbetsmiljöarbete aldrig i sig självt kan utgöra ett fullgott 
förebyggande skydd. 
 Industribranscherna i allmänhet har en högre representerad olycksstatistik än övriga 
branscher, och i synnerhet byggbranschen3. Man kan även se att den årliga frekvensen för 
olyckor i Sverige med fler än 3 frånvarodagar per antal arbetande har minskat mellan åren 
2002 och 2005 (2,3 % - 1,8 % = 22 % relativ minskning). 
 Kostnaderna för frånvaro och rehabilitering p.g.a. skador och sjukdomar eller 
tidigarelagda pensionsavgångar är stora för samhället. Alltmer vikt läggs vid krav på 
arbetsmiljöarbete, och resultaten verkar gå åt rätt håll. Men målet om en nollvision verkar 
fortfarande långt borta, om ett sådant mål ens är realistiskt i en bransch som denna? 

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Industrialismen, 2009-04-14 
2 Ingvar Söderström, Prevent, Uppdrag Samverkan, http://www.prevent.se/doc_pdf/uppdrag-samverkan2.pdf, 
2009-04-08 
3 Arbetsmiljöverkets sammanställning av European Statistics of Accidents at Work, 2008-03-17 
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1.2 Målformulering 

1.2.1 Utformning av frågeställningen 
Aspekten om den mänskliga faktorn och varierande individuella förutsättningar som en 
bakomliggande orsak till olycksfall på byggarbetsplatser har alltså varit upp till diskussion 
sedan slutet av 1940-talet. Trots eftersökningar både på Internet och på bibliotek verkar det 
inte finnas några avhandlingar eller rapporter som försökt gå närmre in på det området. Ett 
fåtal alster som berör i utkanten av ämnet kan påträffas, men mestadels rör det sig om 
statistiska undersökningar som går att använda i en vidare studie in mot området. Till synes 
verkar rådande uppfattning vara att för olycksstatistik ansvarar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, inte berörda individer. 
 En utredning om olyckskorpens existens blir således lite av kontroversiell natur. Just 
detta gör området extra intressant. 

1.2.2 Målen i detalj 
Det grundläggande målet för detta arbete är: 

• Klargöra om tesen att olyckskorpen existerar går att styrka 
 
Kan det styrkas att olyckskorpen existerar är följdmålen dessa: 

• Redogöra för bakomliggande orsaker och ge en profil på en typisk olyckskorp, att 
kunna användas till att identifiera risksituationer. Uppmärksammas detta tidigt kan 
risken för olyckor förebyggas. 

• Ge förslag till hur man kan hantera uppmärksammade situationer samt förslag på 
förebyggande lösningar 

1.3 Lösningsmetoder 
För att få fram underlag att lösa frågeställningen med används dessa metoder: 

• Undersökning av skadestatistik. Denna kan analyseras och paralleller kan dras utifrån 
vår frågeställning. 

• Enkätundersökningar. Dessa ger subjektiv samt viss objektiv data. 
• Intervjuer med personer som har erfarenhet inom området 
• Egen erfarenhet inom branschen 
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1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Generella avgränsningar 
En betydande del av denna undersökning kommer att rikta sig mot att förhöra 
byggnadsarbetare och ledning i direkt kontakt med byggproduktionen. Det urval vi väljer att 
jobba med måste i hanterbarhet stå i realistisk proportion till omfattningen av arbetet. Det 
bästa sättet att kunna närma sig ett nyanserat men ändå lagom kvantitativt urval bedöms 
således vara att jobba med en större byggentreprenör som partner. 
 Med ovanstående i beaktande hade vi turen att få genomföra detta arbete i samarbete 
med NCC Construction AB. Där upprättades snabbt en kontakt med Jan Hedälv, 
arbetsmiljöingenjör på huvudkontoret i Solna. Jan Hedälv blev sedermera vår handledare från 
NCCs sida. 
 Den generella avgränsningen kommer således att bli NCCs egna byggarbetsplatser och 
berörd administrativ personal, i Stockholm. Vidare kommer endast ett fåtal arbetsplatser av 
större karaktär att användas som referensram. 
 Övrigt material i form av statistik och andra uppdaterande uppgifter kommer att 
användas i behörig ordning fram till och med rapportens avslutande. 

1.4.2 Geografiska och kategoriska avgränsningar 
Efter diskussion med Jan Hedälv kom vi fram till att följande av NCCs arbetsplatser skulle 
användas som referenser för undersökningen: 

• Söderby Torg, Salem 
• Frösunda, Solna 

Arbetsplatsundersökningen skulle riktas till: 
• NCC Constructions egen personal, avdelningarna husbyggnad samt anläggning 
• Inhyrd personal samt underentreprenörer 

Dessa delar ur den administrativa organisationen skulle även undersökas: 
• Lagbasar, på arbetsplatserna 
• Arbetsledare, på arbetsplatserna 
• Platschefer, dels de involverade på ovan utvalda arbetsplatserna, dels övriga på 

huvudkontoret i Solna 
Undersökningen av NCCs organisation skulle huvudsakligen ske under våren 2006. 
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2. Nulägesbeskrivning 
2.1 Byggbranschen 

2.1.1 Allmänt om branschen 
År 2008 uppgick bygginvesteringarna i Sverige till 250 miljarder kronor, vilket motsvarade 8 
procent av BNP. Byggindustrin sysselsatte då drygt 300 000 personer4 fördelade på 77 000 
företag.  88 % av dessa företag har högst 4 anställda. Ca 70 % av dem som arbetar i 
byggsektorn har en gymnasial utbildning. Åldersfördelningen inom byggbranschen år 2007 
såg ut som följer; 

Åldersfördelning
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(http://www.bygg.org/files/publikationer/FOB%202009.pdf)(Källa SCB) 

2.1.2 Konjunkturen 
Då undersökningarna utfördes rådde högkonjunktur i Sverige, med full sysselsättning på alla 
fronter. Högkonjunktur medför fler folk i byggsektorn, fler projekt, mindre konkurrens om 
projekten och mycket pengar i rörelse.  

2.2 NCC Construction 

2.2.1 Om företaget 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2007 
var 58 Mdr SEK och antalet anställda 21 000. NCC utvecklar och bygger bostäder, 
kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar 
samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och 
asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar5. Inom region 
Stockholm/Mälardalen deltar NCC varje år i hundratals projekt, stora som små. 

                                                 
4 http://www.bygg.org/Fakta_Statistik.asp, 2009-04-16 
5 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/NCC-koncernen-forts/, 2009-04-18 

http://www.bygg.org/files/publikationer/FOB%202009.pdf)(Källa
http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/NCC-koncernen-forts/
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2.2.2 NCC Constructions utvalda arbetsplatser 
Frösundaområdet ligger mitt i Solna, nära E4:an och intill parkområdena runt Brunnsviken. 
NCC kommer i denna nya stadsdel vid dess färdigställande ha producerat ca 1 600 
bostadslägenheter, i totalt 14 kvarter. 6 
 
Söderby är ett gammalt sjukhusområde som ska bli en ny stadsdel i Salems kommun. Här 
renoveras det gamla sjukhuset och görs om till lägenheter. Man bygger också nya radhus, 
torghus och villor, allt i gammal sjukhusanda. På arbetsplatsen finns personal både från NCCs 
markavdelning, bostadsavdelning samt inhyrda arbetstagare.7 

2.3 Arbetsmiljö 

2.3.1 Allmänt 
Arbetsmiljö avser förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats. Arbetsgivaren har det 
huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar som innebär att 
han eller hon exempelvis är skyldig att använda föreskriven skyddsutrustning samt återställa 
inverkan på skydd. På en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts skall 
också skyddsombud utses. Skyddsombudets uppgift är primärt att kontrollera arbetsmiljön. 8 
 Arbetsmiljölagen styr och beaktar arbetsmiljön och de faktorer som påverkar den. 9  
Ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor i Sverige är 
Arbetsmiljöverket (AV). AV ansvarar för att ta fram regler samt genomför platsbesök för att 
kontrollera hur dessa efterlevs. 10 
 

2.3.2 Fysiologiska faktorer 
En fysiskt bra arbetsplats är mycket viktig för att få en bra arbetsmiljö. Buller ska undvikas i 
den mån det går. Byggbranschen ligger i topp för arbetsorsakade besvär till följd av buller. I 
första hand ska man försöka minska tiden man utsätts för buller och om det inte går att vara 
ifrån bullret ska godkända hörselskydd användas.  
 Vibrationer är också en fysiologisk faktor som påverkar arbetsmiljön kanske främst i 
byggbranschen. Vibrationer utsätts man för då man till exempel sitter i truck eller 
skogsmaskin, entreprenadmaskiner och så vidare. Hand och armvibrationer är också vanliga, 
dessa utsätts man för då man till exempel använder mejselhackor, slipmaskiner och 
borrmaskiner. Vibrationsexponeringen bör minskas i högsta möjliga mån. Det är viktigt att ta 
pauser eller växla mellan olika arbetsmoment när man jobbar med vibrationsframkallande 
maskiner. 
 Även belastningsergonomi är en viktig fysiologisk faktor i arbetsmiljön. Det gäller att 
lyfta rätt, använda de hjälpmedel som finns och planera arbetsmoment så det blir så lite lyft 
som möjligt.9 

  
 

                                                 
6 
http://pof.capitex.se/pof/nccbostad/projekt/_projekt3.pof.10996_kundid=5841sida=10996pcache=3000.NS5.html
, 2009-05-20 
7 www.ncc.se, 2009-05-20 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6, 2009-10-20 
9 Handbok för bättre arbetsmiljö, Prevent 2007 
10 http://www.av.se/hjalp/lattlast/Omarbetsmiljoverket/, 2009-10-20 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsplats
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skyddsutrustning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skyddsombud
http://www.ncc.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6


8 
 

2.3.3 Psykologiska faktorer 
En annan del av arbetsmiljön är den s.k. psykologiska. Hit räknas bl.a. stress, som kan 
påverka arbetsmiljön både positivt och negativt. En viss nivå av stress kan få människor att 
prestera väl, medan för mycket stress kan leda till att prestationerna sjunker. Det gäller att 
finna en optimal nivå mellan belastning och stimulans. För mycket stress kan leda till trötthet, 
utbrändhet, minnesrubbningar med mera.  

Hot och våld förekommer också på vissa arbetsplatser hot är aldrig bra för en människas 
välmående.  Konflikter mellan olika parter på arbetsplatsen är en faktor som påverkar 
arbetsmiljön. Att kunna säga vad man tycker på ett konstruktivt sätt, att det är högt i tak på 
arbetsplatsen, gynnar ofta arbetsmiljön. Däremot kan en konflikt på jobbet utvecklas till dåligt 
arbetsklimat, otrygghet hos de anställda och i förlängningen ohälsa. 

Kränkande särbehandling och diskriminering är allvarliga arbetsmiljöproblem. 
Diskriminering kan beskrivas som att olika individer behandlas olika på ett orättvist sätt på 
grund av vem de är, vad de tror på eller hur de lever. Detta kan drabba vem som helst i en 
arbetsgrupp, från chef till arbetare. Det är den som blir drabbad som kan avgöra när en 
kränkning är en kränkning. Mobbing och utfrysning är en form av kränkande särbehandling. 
Även här är det viktigt med ett öppet och vänligt arbetsklimat. 11 

2.4 Arbetsmiljöarbete 

2.4.1 Allmänt 
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren arbeta systematiskt för att förbättra arbetsmiljön. I 
praktiken innebär det nästan alltid att leta efter sådant som kan vara farligt eller hälsoskadligt. 
Skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter och mätningar är olika sätt att 
hitta risker på arbetsplatsen. Det är inte bara buller, farliga ämnen och skadliga 
arbetsställningar som är hälsofaror. För lite inflytande över arbetet, dåligt samarbete och 
påfrestande arbetstider är exempel på sådant som också kan få oss att må dåligt. 
 Arbetsmiljöverket ser genom inspektioner till att arbetsgivarna gör godkända 
riskbedömningar. Exakt vad riskbedömningen ska innehålla och hur den ska göras beror på 
hur verksamheten ser ut. Arbetsmiljöverket ställer högre krav på handlingsplaner för stora 
företag än för småföretagare. 
 När en risk hittas bestäms vem som gör något åt den. Behöver man inte ta itu med den 
genast ska den med i en handlingsplan. I planen ska stå när hälsofaran åtgärdas och av vem. 
Risker som inte kan tas bort ska hanteras på annat sätt, till exempel med instruktioner eller 
skyddsutrustning. Systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara för de anställdas skull, i längden 
minskar sjukskrivningar och produktiviteten ökar.11 
 "Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för en god arbetsmiljö", står det i 
Arbetsmiljölagen. Chefer, medarbetare, skyddsombud, företagsledning och fack behöver 
samarbeta för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Medarbetaren har ett ansvar för 
stämningen på jobbet och för att uppmärksamma risker och tillbud. Chefen ser till att 
medarbetarna känner sig uppskattade och får inflytande över sitt arbete. 
Företagsledningen ska fatta beslut som medför att föreskrivna krav på en god arbetsmiljö 
uppfylls. Facket har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen av en bra arbetsmiljö. 
Arbetsgivaren har dock alltid huvudansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete och 
rehabiliteringsutredningar.12 
 

                                                 
11 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____654.aspx 
12 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____652.aspx 
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Många olika organisationer, myndigheter och företag arbetar med arbetsmiljö.  
• Facket utser och utbildar skyddsombud.  
• Arbetsmiljöverket ser till att våra arbetsmiljölagar följs och klargör vad de innebär i 

praktiken. De kontrollerar också att arbetsgivarna inte bryter mot Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter.  

• Vetenskapliga institutioner forskar för effektivare arbetsmiljöarbete.  
• Företagshälsovården är en expertresurs för arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.13 

 

2.4.2 Byggbranschen 
Det är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren) som har 
huvudansvaret för att arbetsmiljön under byggskedet beaktas vid projekteringen. Han har 
också ansvaret för att en arbetsmiljöplan upprättas redan innan etablering på arbetsplatsen. 
Meningen är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under byggskedet. Byggherren har 
också ett obligatoriskt samordningsansvar. Enligt arbetsmiljölagen kan byggherren överlåta 
ansvaret för samordningen under byggskedet till något av företagen på det gemensamma 
arbetsstället.  
 Samordningsansvaret är ett stort ansvar som bl.a. innebär att organisera 
skyddsverksamheten och att genomföra anpassningar i arbetsmiljöplanen. De andra företagen 
på det gemensamma arbetsstället ska lämna uppgift till den samordningsansvarige om de 
särskilda risker som kan uppstå på grund av den egna verksamheten. Alla som är verksamma 
på det gemensamma arbetsstället ska följa de ordnings- och skyddsregler som den 
samordningsansvarige utfärdar. Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares 
arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid fullt ut även om det 
samtidigt finns ett ansvar t.ex. för den som utför projekteringen, för den som tillverkat en 
maskin som används i arbetet eller för den som är samordningsansvarig.  
 Om fler än 4 arbetstagare regelbundet sysselsätts på ett arbetsställe så ska det finnas ett 
lokalt skyddsombud som utses bland arbetstagarna, enligt Arbetsmiljöverket. Skyddsombud 
företräder arbetstagarna i skyddsfrågor. Om ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för 
liv eller hälsa och arbetsgivaren inte genast undanröjer risken har skyddsombudet rätt att 
avbryta arbetet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. 14 
 På en byggarbetsplats är det särskilt viktigt med regelbundna skyddsronder eftersom det 
sker ständiga och snabba förändringar med många risker. När byggandet pågår som aktivast 
kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång i veckan och i övrigt med två eller tre veckors 
mellanrum. Om man använder checklistor som anpassats för olika riskområden, verksamheter 
eller utrustningar så underlättas skyddsrondsarbetet. I skyddsrondsprotokollet är det lämpligt 
att ta upp både förebyggande och avhjälpande åtgärder.15 
 

                                                 
13 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____653.aspx, 2009-10-22 
14 http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/, 2009-10-22 
15 http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/, 2009-10-25 

http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/
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2.4.3 Arbetsmiljöarbetet inom NCC 
NCC bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 9001. Man har också som 
målsättning att upprätthålla en god arbetsmiljö bland annat genom att: 

• Betrakta arbetsmiljön redan vid projektering och planering 
• Vid etablering följa NCCs arbetsmiljö- och internkontrollrutiner 
• Se till att fortlöpande information når samtliga medarbetare16 

 
Vid eventuella olyckor finns noga utarbetade planer för hur vem eller vilka som ska agera och 
vad som ska göras. Även tillbud ska rapporteras in på en speciell tillbudsrapportsedel. 
Det har också gjorts försök att förebygga skador på arbetsplatserna genom ”morgongympa”. 
Tanken är att man ska värma upp både kropp och huvud innan man börjar jobba. 
 NCC har också börjat föra statistik på alla skador och tillbud som rapporteras. Det har 
även tagits fram program och projekt för att förbättra statistiken över olycksfallen inom 
byggproduktionen, men trots otaliga insatser och mycket pengar investerade i denna process 
har inte skadorna nått nollpunkten. 
 Ur perspektivet att en viss del av statistiken beror på bristfälligt arbets- och 
säkerhetsbeteende på individuell nivå har NCC ingen uppfattning. Inte heller har några 
arbetsmiljösatsningar NCC gjort vänt sig till en viss typ av individer utan till större grupp av 
individer. 

                                                 
16 Folder ”NCC arbetsmiljöinstruktion” 
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3. Datainsamling 
3.1 Inledande undersökning 
I inledande diskussioner med Håkan From (KTH) och Jan Hedälv (NCC), bekräftades att det 
fanns och har funnits tankar kring denna tes om s.k. olyckskorpar en längre tid. Dock så fanns 
det inga kända undersökningar gjorda runt detta som Håkan eller Jan har sett. I NCCs fall har 
man alltid gått på den linjen att olyckor är stressrelaterade, kopplat till dålig hälsa eller bara är 
en olycklig situation. Man har inte tidigare kopplat ihop olyckorna till individen och dess 
speciella egenskaper. Ingen har heller gått igenom NCCs skadestatistik och kontrollerat hur 
många individer som är återkommande. 
 Det diskuterades även om de lösningsmetoder vi hade tänkt oss använda och hur de 
kunde appliceras på de områden inom NCC vi valt att undersöka. En faktor som först kom 
upp till diskussion är problematiken med att tyda data och statistik till en talande trend. 
Dessutom är det av känslig natur att djupdyka i frågan kring individers eget ansvar, brister 
och agerande. 
 Vidare fastslogs att den data som samlas in måste komma från flera olika instanser, med 
varsitt egna perspektiv. En svårighet som dock kvarligger är frågan om partiskhet kan 
förekomma i de instanser som får delta i undersökningen. 
 I samtal med Jan Hedälv kom vi fram till att en bra början var att undersöka NCCs egen 
statistik över skador. Vi fick utdrag ur denna från både bygg- och anläggningsavdelningarna 
för de senaste åren, men ingen avgörande kunskap kunde genast hämtas ur denna. Vi valde 
därför att börja konstruera enkäter som skulle användas för att samla in data på de olika 
områden vi valt att undersöka. 

3.2 Enkäter 
Enkäterna vi tog fram hade till uppgift att på ett enkelt sätt kunna ta in nyanserad data, direkt 
från arbetsplatserna. I samråd med vår handledare skapade vi samtliga enkätundersökningar 
med frågeställningar. I en del fall gavs svarsalternativ endast som ”ja” och ”nej”, men i de 
flesta frågor gavs möjlighet att kryssa i på en fyrgradig skala; 

• Tar helt avstånd 
• Instämmer till viss del 
• Instämmer till stor del 
• Instämmer helt 

Möjlighet till enskildas fria kommentarer gavs också, då övrig information ansågs kunna 
komma till stor nytta för arbetets fortsättning. 
 
Enkätundersökningar togs fram för dessa svarsgrupper: 

• Yrkesarbetare 
• Ledning och skyddsombud 
• YTH-studenter byggprogrammet, KTH Haninge 
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3.2.1 Enkätundersökningen till yrkesarbetarna 
Enkäten till yrkesarbetarna var uppdelad i tre olika delar: 

• Arbetsmiljö 
• Tillbud och olyckor 
• Friskvård och hälsa 

 
Denna enkätundersökning delades ut 2006-01-30 (Söderby) respektive 2006-02-22 
(Frösunda) 
Resultaten inhämtades 2006-02-03 (Söderby) respektive 2006-02-24 (Frösunda) 
Enkätfrågeställningen går att se i bilaga A. 

3.2.2 Enkätundersökningen till ledningen 
Denna enkät var speciellt anpassad för tjänstemännen. I denna undersökning ville vi veta mer 
om hur NCCs satsningar på friskvård respektive arbetet med att reducera olycksfall 
fungerade. Vi ville även veta hur information uppifrån fortlöpte och vad tjänstemännen ute på 
arbetsplatserna hade för krav på sig när det gällde att informera yrkesarbetare om faror och 
vikten av friskvård. 
 
Denna enkätundersökning delades ut 2006-04-18 (Söderby, Frösunda samt HK) 
Resultaten inhämtades 2006-04-24 (Söderby, Frösunda samt HK) 
Enkätfrågeställningen går att se i bilaga B 

3.2.3 Enkätundersökningen till YTH-studenterna 
Denna enkät skickades ut till elever som gick på YTH, alltså före detta yrkesarbetare som valt 
att studera vidare för att bli tjänstemän. Vi tyckte att detta var en bra grupp eftersom dessa 
personer har erfarenhet av branschen och därför fått lite perspektiv. Eftersom de inte har något 
företag de jobbar för kan de uttrycka sig fritt utan att uppträda illojalt. Denna 
undersökningsgrupp anses vara mycket tillförlitlig och utgör ett bra underlag för jämförelser 
och validering av resultat. Dessutom kan man jämföra mönster i uppfattningar mellan 
medarbetare på NCC och från personer från andra håll i branschen. 
 
Denna enkätundersökning delades ut 2006-05-23 
Resultaten inhämtades 2006-05-26 
Enkätfrågeställningen går att se i bilaga C 
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3.3 Intervjuer 
För att fortsätta arbetet med datainsamling kom vi i samråd med Jan Hedälv fram till att det 
vore nyttigt att intervjua några personer som arbetar med byggledning inom NCC. Dessa 
personer ansågs ha mycket att bidra med i och med lång erfarenhet från byggproduktionen, 
vilket leder till stor insikt i arbetenas natur och risker. 
 
Dessa intervjuer utfördes 2006-05-22 
 
Följande nyckelpersoner blev intervjuade:  

• Leif Ottosson, platschef (Frösunda) 
• Ove Brodin, platschef, (för tillfället i arbete med ergonomi och säkerhet i montaget) 
• Yngve Bergman och Göran Elg, betonglagbasar (Frösunda) 

 
Intervjuerna dokumenterades med stödord och uttryck. 
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4. Resultat 
4.1 Erfarenheter inhämtade från tjänstemän och YTH-studenter 
En majoritet (ca 80 %) av YTH-studenterna har genom erfarenhet i branschen fått 
uppfattningen att den s.k. olyckskorpen existerar. Vidare ges svar att förekomsten av 
olyckskorpen är ca 1 på 10, till 1 på 50 - generellt en på varje arbetsplats. I intervju med 
lagbasarna på NCC framkom en liknande åsikt. Deras erfarenhet är att det går en ”sprallgök” 
på ca 20 till 50 personer. Samtidigt menar de att många av dessa ”sprallgökar” skärper till sig 
med tiden, eller helt enkelt försvinner ur företaget – de blir som regel sällan kvar så länge. 
Dessutom försöker de blanda arbetslagen på ett sätt att yrkesarbetande med en ostrukturerad 
personlighet får jobba tillsammans med mer rutinerade, strukturerade personer. 
 Man kan även tänka sig att ackordsarbete, där snabbt arbete ger mer klirr i kassan, ska 
frambringa mer riskbenägenhet och därmed vara mer representerad i olycksstatistik. Denna 
aspekt har vi inte gått vidare in på i detta arbete, men enligt Jan Hedälv har sådana 
undersökningar gjorts inom NCC utan att tydligt visa på några kopplingar. Dock anser 
somliga av YTH-studenterna att det faktiskt är så att vissa former av ackord eller tidspress gör 
att det slarvas mer och därmed ger en ökad risk för olyckor vid dessa typer av lönesystem. 
 YTH-studenterna nämner på flera ställen skillnaden i säkerhetstänkandet och 
skyddsarbetet på små och stora företag, likaså för stora respektive små arbetsinsatser. 
Generellt anser många att de större företagen är mycket bra på skyddsarbetet och därför 
förebygger arbetsolyckorna i högre grad än mindre företag, som ibland ”tar genvägar” för att 
komma till snabbare lösning på problemen. Faktorer som påverkar anges vara kompetens, 
engagemang och ekonomi. Samtidigt belyser YTH-studenterna med sina svar att även större 
arbetsplatser har avvikelser i arbetslagen, t.ex. underentreprenörer och inhyrda (som oftast 
inte är lika väl insatta i byggentreprenörens arbetssätt) är mer benägna att slarva än de egna 
anställda – de visar upp större tecken att arbeta som de mindre företagen, även om de jobbar 
på ett storföretags arbetsplats. Detta nämns även under intervjun med lagbasarna på Frösunda, 
att underentreprenörer är mindre benägna att följa skyddsföreskrifter – framförallt vad gäller 
användning av hjälm. 
 I intervju med lagbasarna nämndes problemet med försenade leveranser, som emellanåt 
ställer till det med ojämn arbetsbörda. Det uppges att tidplanerna inte har något avsatt 
utrymme att tillräckligt kunna parera förekomsten av detta. Problemet som uppstår är stressiga 
situationer, med lugnare mellanperioder. Risken för försenade leveranser uppgavs öka särskilt 
vid import och långa leveransled.  
 Personlighetsdrag och somliga attribut anges frekvent som drag hos den s.k. 
olyckskorpen, både enligt enkätsvaren från YTH-studenterna och från intervjuer med NCCs 
personal. Följande attribut återkommer: 

• Egensinnig 
• Oerfaren 
• Fumlig 
• Bekväm 
• Macho 
• Stresskänslig 
• Missbrukarproblem 
• Hetsigt beteende 
• Prestationsångest 
• Problem hemma 
• Ofokuserad 
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4.2 Enkätundersökning till yrkesarbetare och tjänstemän 
Efter utvärdering om friskvårdsarbetets sammankoppling till arbetsplatsolyckor, kom vi fram 
till att inga samband gick att styrka i enkätundersökningen till yrkesarbetarna. Med anledning 
av detta förändrade vi enkätsvarens gruppering, för att bättre spegla mot de bristområden 
inom arbetsmiljön som inkommit i intervjuer och YTH-studenternas enkäter. Samtidigt valde 
vi att inte gå vidare med resultaten från friskvårdsdelen. De nya områden som frågorna 
baserades relatera till är: 

• Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete 
• Organisation och produktionsplanering 
• Psykosociala och individuella förutsättningar 

 
Enkätresultaten sammanställs och presenteras nedan enligt ett viktat medelresultat, där svaren 
värderades i tyngd enligt faktorer givna i parenteserna nedan. 

• tar helt avstånd (0) 
• instämmer till viss del (0,33) 
• instämmer till stor del (0,66) 
• instämmer helt (1,0) 

4.2.1 Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete 
Yrkesarbetare fråga 1; Ledning fråga 1 

• Arbetsmiljöarbetet anses viktigt: 83 % (yrkesarbetare) respektive 72 % (tjänstemän) 
 
Yrkesarbetare fråga 2 

• Trygga i arbetet: 58 % 
 
Yrkesarbetare fråga 4 

• Känner till rådande arbetsmiljölagstiftning och rutiner för arbetsplatsen: 45 % 
 
Yrkesarbetare fråga 5 

• Får tillräcklig information om resultat av arbetsmiljöarbetet: 43 % 
 
Yrkesarbetare fråga 7; ledning fråga 8 

• Tummar på säkerhetsåtgärder vid små ingrepp: 44 % (yrkesarbetare) 
• Förtroende hos medarbetare genomföra säkerhetsåtgärder: 70 % (tjänstemän) 

 
Ledning fråga 6, 7, 19 

• Nuvarande metoder för arbetsmiljöarbetet fungerar bra: 59 % 
• Överordnad chef har förståelse för arbetsmiljöarbetet och de resurser som krävs: 76 % 
• Överlag nöjda med arbetsmiljöarbetet och satsningar för förbättrad arbetsmiljö och 

hälsa: 63 % 
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4.2.2 Organisation och produktionsplanering 
Yrkesarbetare fråga 3, ledning fråga 4, 15 

• Tidspress så stor att arbetsmiljöarbetet ibland åsidosätts: 42 % (yrkesarbetare) 
respektive 36 % (tjänstemän) 

 
Yrkesarbetare fråga 6; ledning fråga 2 

• Resurser finns för att på tillfredställande sätt arbeta enligt arbetsmiljöplan och 
föreskrifter: 54 % (yrkesarbetare) 

• Tillräckliga resurser och befogenheter för att fullfölja arbetsmiljöarbetet 
tillfredställande: 57 % (tjänstemän) 

 
Ledning fråga 3, 5 

• Arbetsmiljöarbetet utgör en stor del av arbetsinnehållet: 33 % 
• Klargjort vilka rutiner och befogenheter som gäller för arbetsmiljöarbetet: 56 % 

4.2.3 Psykosociala och individuella förutsättningar 
Yrkesarbetare tillbudsfråga 1 och 3, ledning fråga 16 och 17 

• Varit med om tillbud senaste året: 24 % (yrkesarbetare) 
• Många mindre tillbud ”ses mellan fingrarna”: 34 % (yrkesarbetare) 
• Det skrivs för sällan en tillbudsrapport där det egentligen skulle ha skrivits en: 36 % 

(tjänstemän) 
• Tillbudsrapporteringen är enkel och fungerar bra bland yrkesarbetarna: 40 % 

(tjänstemän) 
  
Yrkesarbetare tillbudsfråga 2 och 2b, ledning fråga 14 

• Varit med om arbetsplatsolycka senaste året: 16 % (yrkesarbetare). Bland dessa 
olyckor medförde 57 % av fallen en sjukskrivning om 2 veckor eller mer, 36 % 
medförde sjukskrivning i mindre än 2 veckor och i 7 % av fallen orsakades ingen 
sjukskrivning. 

• Förhållandet att det går 1 arbetsplatsolycka på 10 tillbud stämmer: 37 % (tjänstemän) 
  
Yrkesarbetare tillbudsfråga 4 och 5, ledning fråga 9, 10 och 18 

• Det finns en särskild jargong bland yrkesarbetarna som resulterar i att vissa incidenter 
inte tas på allvar: 22 % (yrkesarbetare) respektive 36 % (tjänstemän) 

• Vissa individer i arbetslagen är mer benägna att råka ut för olyckor än andra: 36 % 
(yrkesarbetare) respektive 39 % (tjänstemän) 

• Den s.k. olyckskorpen existerar: 44 % (tjänstemän) 
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5. Analys 
5.1 Arbetsmiljösituationen på NCC 
En stor andel av NCCs produktionspersonal anser att arbetsmiljöarbetet är viktigt, vilket tyder 
på att förståelse och respekt för nyttan är väl förankrad. Ledningens uppfattning var även att 
man hade stor förståelse och respekt från både yrkesarbetare och överordnade chefer att 
genomföra de skyddsåtgärder som krävs, samt att kunna nyttja behövda resurser för detta. 
 Trots den stora respekten för arbetsmiljöarbetet uppger yrkesarbetarna endast till 58 % 
att de känner sig trygga på sin arbetsplats. Byggbranschen är förvisso en miljö med många 
olycksrisker, men är det häri resultatet tar grund eller är det något annat? Vidare anser sig 
yrkesarbetarna endast till 45 % känna till rådande arbetsmiljölagstiftning och rutiner på 
arbetsplatsen. I snitt anger 43 % att de tycker sig få tillräcklig information om 
arbetsmiljöarbetets resultat. Ledningen uppger till 59 % att rådande metoder för skyddsarbetet 
fungerar bra samt anser till 63 % att arbetsmiljöarbetet och resultatet av satsningar för 
förbättrad hälsa fungerar bra. Vår uppfattning är att dessa resultat indikerar en viss brist på 
struktur, information och återkoppling inom arbetsmiljö-, hälso- och skyddsarbetet. 
 Yrkesarbetarna anger till 44 % att det slarvas med säkerhetsåtgärder vid små ingrepp. På 
frågan om stress ger upphov till detta fenomen samtycker yrkesarbetarna till 42 % och 
ledningen till 36 %. Samtyckandet är i liknande storleksordning i båda frågorna varför man 
kan anta att effektivitetssträvan utgör den största anledningen till detta slarv. Förvisso måste 
man vid smärre ingrepp förhålla sig rationell med skyddsåtgärderna, men här kan faktiskt 
ligga en betydande anledning att tillbud och olyckor sker. 
 Att arbetsmiljöarbetet utgör en stor del av arbetsinnehållet får medhåll till 33 % från 
ledningen. Vidare anser de till 57 % att de har tillräckliga resurser och befogenheter att utföra 
det tillfredställande, samt till 56 % att det är klargjort vilka rutiner och befogenheter som står 
till hands. Bland yrkesarbetarna anser man till 54 % att det finns resurser för att 
tillfredställande arbeta enligt föreskrifter. Vi anser att detta återigen belyser möjligheten att 
det råder viss brist på klara rutiner och struktur i det löpande arbetsmiljöarbetet. 
 Att 24 % av yrkesarbetarna uppger att de varit med om ett tillbud det senaste året. Detta 
är förvisso en hög siffra, men ett visst tillbud kan ju involvera flera personer. Yrkesarbetarna 
anser till 34 % att somliga tillbud ses mellan fingrarna och att rapport inte avläggs. Bland 
ledningen håller man med om detta till 36 %. Ledningen håller till endast 40 % med om att 
tillbudsrapporteringen är enkel och fungerar bra bland yrkesarbetarna. Samtidigt menar 
yrkesarbetarna till endast 22 % att en jargong skulle vara orsak till detta, motsvarande siffra 
för ledningen är 36 %. Dessutom tror ledningen endast till 37 % att förhållandet 1 olycka på 
10 tillbud stämmer. Dessa resultat indikerar att tillbudsrapporteringen kan bli ofullständig, 
uppkommen av underlåtenhet att rapportera bland yrkesarbetarna, samtidigt som ledningen 
inte förväntar sig en större mängd inkomna rapporter. 
 Hela 16 % av yrkesarbetarna har råkat ut för en arbetsplatsolycka det senaste året, varav 
57 % blev sjukskrivna mer än 2 veckor, och 36 % mindre än 2 veckor. Dessa siffror är i sig 
mycket uppseendeväckande. 
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5.2 Tecken för olyckskorpens förekomst 
Efter genomgång i NCCs skadestatistik fanns inga spår efter olyckskorpar, trots det att 16 % 
av utfrågade yrkesarbetare har varit inblandade i en arbetsplatsolycka det senaste året. Men då 
NCC utför gediget förebyggande arbete och har en väl utbyggd organisation, skulle en 
eventuell olyckskorp kunna finnas därute, utan att noteras i statistiken. Överlag har svaren 
kommit in till stort försvar för den cirkulerande fördomen om en hård jargong i branschen, 
åtminstone på NCCs arbetsplatser. Även om brister har kunnat skönjas i svarandens låga 
omdöme om tydlighet, resurser och rutiner, görs trots allt mycket mer än på många andra 
arbetsplatser. 
 Då ingen specifik anställd har pekats ut som olyckskorp, har vi inte kunnat styrka 
förekomsten på NCCs arbetsplatser. Ändå har spår för dennes förekomst givits i dels 
intervjuer med lagbasar, dels i enkätsvaren från YTH-studenterna. Dessutom finns 
medgivanden i enkäterna på direkt fråga om olyckskorpens existens, där tjänstemännen håller 
med till 44 %. På frågan om vissa individer i arbetslagen är mer benägna att utsätta sig för risk 
än andra håller yrkesarbetarna med till 36 % och tjänstemännen till 39 %. Det är inga 
majoritetsutslag, men inte heller av obetydligt värde. I intervjuer och i enkäter till YTH-
studenterna räknades ett flertal attribut upp som skulle kunna vara utmärkande för en 
”olyckskorp” eller en ”sprallgök”. 

5.3 Identifierade attribut 

5.3.1 Stress 
Bland annat nämns tidspress och stress i flera fall som periodvis förekommande. Många 
menar också att detta påverkar yrkesarbetarnas sätt att hantera säkerheten. Rannsakar man sig 
själv, vet man att stress gör att man slarvar och försöker ta genvägar. Detta måste helt klart ses 
som en riskfaktor. 
 Huruvida det verkligen är tidspress finns dock flera olika synpunkter på. Detta utreder 
vi inte närmare, men uppenbart anser flera tillfrågade att det är ont om tid emellanåt, vilket 
skapar en stresskänsla. Här kan man av vetenskapen också få fram att rutin och erfarenhet 
spelar in – ju mer erfarenhet inom ett område, ju högre stresströskel. Likaså varierar detta från 
person till person hur stresstålig man är. Även andra försvårande omständigheter i livet 
påverkar stressnivån negativt. 
 Även om stresskänsla är något individuellt, påverkar det säkerhetstänket bland 
yrkesarbetarna oavsett om den upplevda tidspressen är relativ eller faktisk. Sannolikt är 
byggbranschen emellanåt en stressig miljö vilket utgör en riskfaktor. 

5.3.2 Jargong och attityd 
Den överhängande delen av arbetstagare och ledning på byggarbetsplatser utgörs av män. Det 
är med andra ord odiskutabelt en väldigt maskulin och ”grabbig” miljö, som i sig ger en 
speciell jargong. Denna jargong avviker dock från plats till plats. 
 I våra undersökningar har frågan ställts om de tillfrågade anser att det råder en viss 
jargong som kan vara till skada för personsäkerheten. Av resultatet går inte att utläsa att så är 
fallet, men ett delvis medgivande har skett. 
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Den negativa jargong som emellanåt nämns innebär att den framkallar en machoattityd som 
gör att arbetstagarna i högre utsträckning vill visa sig på styva linan. Effekter av detta kan 
t.ex. vara slarv med skyddsutrustning, underlåtenhet att rapportera tillbud o.s.v. Flera 
tillfrågade i våra undersökningar har nämnt att ålder, branscherfarenhet och självförtroende i 
allmänhet gör att olika individer påverkas olika. Yngre, oerfarna personer är 
överrepresenterade i påverkan av detta slag, enligt intervjuer med lagbasar på Frösunda 
arbetsplats. 
 Utslaget i detta ger att det inte nödvändigtvis förekommer en skadlig jargong i 
byggbranschen i allmänhet, men att det är förekommande. I dessa fall utgör jargongen en 
riskfaktor. 

5.3.3 Kunskap och arbetsmiljö 
I intervjuer och enkätundersökningar vi genomfört nämns saker som kunskap, engagemang 
och erfarenhet som påverkande faktorer i hur effektivt skyddsarbetet genomförs. Det har i 
samma undersökningar nämnts att brist på detta är fallet på en del byggarbetsplatser. 
 Det resonemang som angetts är att arbetstagare behöver utbildning och respekt för 
skyddsarbetet för att detta ska fungera tillfredställande. Slarv med utrustning eller 
underlåtenhet att återställa ingrepp på skyddsanordningar bedöms som relativt vanligt. 
 Detta gäller även för organisationen; det krävs att man har kunskap, engagemang och 
respekt för skyddsarbetet. Det måste finnas med redan i planeringsstadiet vilka åtgärder som 
behövs för att säkerställa ett tillfredställande skydd. Likaväl måste arbetet låtas ta sin tid och 
respekteras för sin funktion under det löpande arbetet. 
 I branschen förekommer brister hos både arbetstagare och organisationer, vilket leder 
till ett otillräckligt arbetsskydd och som utgör en väsentlig riskfaktor. 

5.3.4 Sociala förhållanden 
I undersökningarna nämndes även sociala och individuella förhållanden som i sig kunde 
utgöra en riskfaktor. 
 Bl.a. nämns alkohol- och drogproblem, familjebekymmer eller andra former av 
störningar i den personliga vardagen som problem. Prestationsångest nämndes också som en 
egenskap som kunde försätta individen i riskabla situationer. 
 Gemensamt för dessa förhållanden är att de minskar arbetstagarens 
koncentrationsförmåga; denne blir fumlig, obetänksam och inskränker den självkritiska 
förmågan. Detta i sig utgör en väsentlig riskfaktor. 

5.4 Identifiering av olyckskorpen 
Som vi nämnt tidigare i rapporten har det varit väldigt svårt att sätta fingret på en olyckskorp. 
Det som inkommit är angivna fragment i form av karaktäristiska drag på en olyckskorp som 
individ och för miljön denne arbetar i. Summerar man dessa erfarenheter till ett helhetsuttryck 
kan man komma fram ett steg till på vägen; det finns flera faktorer av oönskad karaktär som 
uppenbart förekommer i branschen! 

5.4.1 Ingen inverkan av otur 
I princip varje person som svarat med fritext på våra enkäter och i alla intervjuer har medgivit 
sin erfarenhet att det finns personer med bristande säkerhetstänk, att det ibland upplevs saknas 
tid och/eller utrustning att genomföra specifika moment på korrekt sätt, att skyddsarbetet kan 
brista och att okunskap kan skapa olycksrisker. Inte någonstans nämns ordet ”otur”, vilket 
pekar på att det bör ligga andra mätbara förhållanden bakom olyckskorpens signum; flertaliga 
arbetsplatsolyckor. 
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5.4.2 Teoretisk modell för identifiering av olyckskorpen 
Det vi gör nu är att summera inkomna riskfragment, för att skapa en teoretisk modell för 
identifiering av en eventuell olyckskorp. Vår tes är att olyckskorpen är mycket svår att ringa 
in, men om han finns är han en högriskperson som passar in med sin karaktär i flera eller alla 
av ovan nämnda riskfaktorer. Dessutom arbetar denne i en miljö med flera negativa riskinslag 
i enlighet med ovan nämnda faktorer. 
 Vi vill alltså anta att olyckskorpen är ett offer av synergieffekten; flera samverkande 
riskfaktorer gör att den totala riskfaktorn är större än summan av alla delar. Sålunda kan 
följande attribut värderas som utmärkande: 

• Drog-, alkohol- och sociala problem 
• En stressig miljö med mycket folk i rörelse 
• Hård jargong där alla vill visa sig på styva linan 
• Oerfarna arbetstagare med dålig branschvana 
• Orutinerade och oseriösa entreprenörer 
• Låg utbildningsnivå inom arbetsskydd och arbetsmiljö 
• Riskfyllda montagemoment 

 
I matrisen nedan kan göras en summering över sannolikheten att en viss person är en 
”olyckskorp”. 
                   
Attribut Stämmer 

helt 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
till viss 

del 

Stämmer 
inte alls 

Drog-, alkohol- och eller sociala problem 10 9 8 0 
Jobbar i en stressig miljö med mycket folk i 
rörelse 6 5 3 0 
Hård jargong på arbetsplatsen där alla vill 
visa sig på styva linan 8 7 3 0 
Oerfaren arbetstagare med dålig 
branschvana 7 6 3 0 
Jobbar för en orutinerad och oseriös 
entreprenör 5 4 2 0 
Låg utbildningsnivå inom arbetsskydd och 
arbetsmiljö 6 5 2 0 
Arbetar med riskfyllda montagemoment 6 5 2 0 
 
Summera poängen. Ju högre poäng desto större sannolikhet för en olyckskorp. En 
poängsumma på 10 eller mer innebär en högriskperson och vederbörandes arbetssituation bör 
undersökas närmare. 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Olyckskorpen en komplicerad fråga 

6.1.2 Svårigheter i undersökningen 
Frågan om den s.k. olyckskorpen finns eller inte är väldigt svår att svara på. För det första kan 
definitionen av olyckskorpen variera. Det kan menas den som för otur med sig till andra, eller 
den som själv råkar ut för olyckor. I vår undersökning har vi syftat på den som själv råkar ut 
för olyckor. Dessutom är det en kontroversiell frågeställning; att utreda huruvida individuella 
brister spelar in i olycksfall, jämfört den mer politiskt korrekta uppfattningen att 
arbetsmiljöarbetet ska stå ansvarigt för säkerhet och genomförande i arbetet.  
 Det absolut svåraste är att olycksstatistiken från NCC inte kan ge några indikeringar på 
olyckskorpar. De personer som varit inblandade i flest arbetsplatsolyckor förekom två gånger 
i den statistik vi hade tillgång till. Det är inte förekommande nog för att uppenbarligen 
utmärka sig som olyckskorpar och det skulle uppfattas som ett utpekande av individer att 
utsätta dem för djupundersökningar. Där kom vi alltså inte vidare. 
 Svårigheten fortsätter i våra subjektiva mätningar. Man kan antyda en hel del tendenser 
som förvisso har tämligen stort fäste, att de flesta faktiskt anser att det finns brister både från 
företagens och från arbetstagarnas sida. Dock har de mest avgörande ställningstagandena - 
som t.ex. om den s.k. olyckskorpen faktiskt finns, om de brister i skyddsarbete p.g.a. stress – 
inte givit några markanta majoritetsutslag. De ger ett så pass stort genomslag att de inte kan 
ignoreras – snarare tvärtom – men inte heller så stort genomslag att de kan anses som 
odiskutabelt rättvisande. 

6.1.3 Eventuella felkällor 
Just det faktum är arbetet till stor del baseras på subjektiva mätningar, gör att resultatet är 
väldigt känsligt för inverkan av fördomar. Finns det en utbredd fördom inom branschen om 
olyckskorpens existens ges den möjlighet att leta sig rakt in i resultaten. 
 Vidare kan fenomen som lojalitet och grupptryck spela in i resultatet. Anställda inom 
NCC kanske känner sig illojala mot organisationen om de uttrycker sig för ärligt om brister de 
känner till, att de därför inte ger ett till fullo rättvisande svar. Om enkäterna dessutom fylldes i 
öppet i grupp, kan det ha blivit diskussion och påtryckningar, som i längden då kan ha lett till 
felvisande svarsdata. 
 Risken för olika tolkning av frågeställningar, framförallt på enkäter, gör också att 
resultaten kan inneha relativt stora felaktigheter. Särskilt just som de flesta enkätfrågor var 
utformade för att ta in subjektiv data, bygger allt i slutändan mycket på tolkning och känsla, 
utan någon tydlig mittlinje. 

6.2 Slutsats 
Olyckskorpens vara eller icke vara, har inte via objektiva mätdata kunnat befästas. Vi har 
genom subjektiva mätdata och generell arbetsmiljökunskap dock indikationer mot att 
olyckskorpen existerar, men är väldigt svår att ringa in. 
 Genom vår teoretiska modell för identifiering av olyckskorpen har vi målat upp mallen 
för en typisk olyckskorp. Vi har dock inte kunnat ringa in någon individ som passar i mallen. 
Dessutom kan man av materialet i vår rapport skönja att denna olyckskorp sällan syns till så 
länge, denne kan över tiden ”försvinna”; antingen ut ur branschen, ut ur organisationen eller 
helt enkelt ändra sig som individ. 
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Vår tes är att olyckskorpen inte är någon som är förföljd av otur hela livet, utan att en viss 
person under en viss tid och under särskilda omständigheter utmärker sig som en olyckskorp. 
Sannolikt finns denne, men vi har i denna undersökning inte kunnat bevisa det utom rimligt 
tvivel. 

6.3 Förslag till åtgärder och vidare undersökning 

6.3.1 Förslag till NCC 
NCC har överlag bra resultat för sitt arbetsmiljöarbete. Trots detta fanns en del områden med 
spår av brister, om man ser till enkätundersökningarnas resultat. 
 Framförallt bör man utreda vad det kommer sig att yrkesarbetarna inte känner sig fullt 
trygga på sina arbetsplatser (58 %). Dessutom verkar yrkesarbetarna sakna tillräcklig 
information om arbetsmiljöarbetet på dessa punkter: 

• Återkoppling med resultat från hälsosatsningar 
• Arbetsmiljölagstiftning 
• Rutiner för arbetsmiljöarbetet på plats 

Detta skulle kunna åtgärdas med i första hand informationsfoldrar, samt vid behov vidare 
utbildning i arbetsmiljö. 
 När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet anger både tjänstemän och 
yrkesarbetare svaga siffror för struktur, rutiner, befogenheter och resurser. Vad detta beror på 
har vi inte undersökt vidare, varför det kan ligga i NCCs intresse att göra det. Kanske att mer 
information och tydliggörande kan avhjälpa även dessa problem? 
 En annan punkt som framkom var delvis medgivande av slarv med skyddsarbetet vid 
mindre arbeten. Förvisso måste man hålla sig rationell i produktionen, men det kan vara på 
plats att fördjupa kunskapen på detta område och om nödvändigt sätta upp klara regler för vad 
som gäller vid dessa typer av arbeten. En betydande del olyckshändelser kan eventuellt 
härstamma från detta. 
 När det gäller tillbudsrapporteringen verkar rutinerna fungera skapligt, men ledningen 
ser ut att tycka att de måste förenklas om man ser till enkätresultatet. Det medges från 
yrkesarbetarna att visst slarv med att skriva dessa rapporter förekommer, samtidigt som 
ledningen inte tror så mycket på sambandet mellan tillbud och olyckor som en proportion 
1:10. För att motverka framtida olyckor bör NCC kunna vara tydligare med vikten av att 
rapportera in alla tillbud, och få ut klara rutiner och budskap till alla led. Samtidigt bör man 
göra rapporteringen lättare, snabbare och mer åtkomlig för att få bättre täckning. 
 Med anledning av denna undersökning kan man även inom NCC pröva att använda vår 
teoretiska modell för identifiering av olyckskorpen för att tidigt kunna uppmärksamma och 
förebygga olyckor med en sådan inblandad. Förenklat bör man då undersöka och värdera 
dessa områden: 

• Stressnivå 
• Jargong 
• Kunskap och erfarenhet 
• Sociala förhållanden 
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6.3.2 Förslag för vidare utredning 
För att komma närmare kärnfrågan och kunna ringa in olyckskorpar statistiskt via objektiv 
mätdata har vi en del förslag. 
 Till att börja med bör man utvidga mätfältet. I vår enkätundersökning berördes endast 
personal på NCC Construction – ett stort, seriöst byggföretag som driver ett medvetet 
arbetsmiljöarbete. Byggbranschen är stor och många exempel på sämre fungerande 
arbetsplatser och organisationer kan med säkerhet finnas. Man bör därför inkludera flera 
mindre och medelstora företag. 
 Vidare kan man pröva vår teoretiska modell för identifiering av olyckskorpar på det 
utvidgade mätfältet. Lyckas man ringa in flertalet intressanta arbetsplatser och individer enligt 
denna modell, kan man söka objektiv statistik för dessa bakåt i tiden samt intervjua berörda. 
En känslig del med denna typ av arbete är problemet med berörda personers integritet. 
 Ett annat förslag är att sätta upp ett samarbete med Arbetsmiljöverket för att 
dokumentera och föra statistik från en avgränsad mätgrupp, över lång tid. Även här man kan 
pröva vår modell för identifiering för att välja ett visst mätfält. 
 Med hänsyn tagen till ovan uppräknade förslag bör man i en vidare undersökning bättre 
kunna säkerställa förekomsten av olyckskorpar. 
 



Sammanställning YTH 

Vad har du för tidigare erfarenhet från byggbranschen? 

Snickare 

Snickare sedan 15 år (8 senaste som egenföretagare) 

Armerare/betongarbetare på anläggningssidan 

Snickare/betong 

Som snickare 15 år på små byggföretag 

Gymnasieutbildning bygg och anläggning, jobbat som snickare på PEAB, kraftbyggarna + sm      

Ställningsbyggare 

Snickare i 8 år 

Byggnadsarbetare 

Tillverkning inredningssnickerier, montering, byggverksamhet på mindre firmor, ombyggnader    

Ren administrativtjänst 

Har du genom din erfarenhet i byggbranschen fått uppfattningen att s.k. olyckskorpar ex  

Nej branschen är allmänt olycksbenägen 

Ja definitivt 

Ja helt klart! Det är ofta de som inte kräver eller bryr sig om arbetsskyddet. De som till exemp        

Ja vissa personer 

Visst existerar dom, ofta yngre arbetare med en tuff attityd. Som arbetar i små företag där säke      

Olyckskorpar tycker jag är fel att kalla en speciell person. Alla yrkesarbetare tar alltid risker n              

Ja 

Ja absolut! 



Ja! 

Ja definitivt 

Nej jag har dock aldrig haft den typen av tjänst där jag har haft kontakt med den typen av fråg  

Är det någon särskilt kategori av yrkesarbetare som utmärker sig särskilt mycket när de           

Nej 

Nej 

Prefab montörer, arbetar många gånger helt utan skydd på höga höjder 

Ingen kategori men ofta personer som hetsar ” skall gå fort” ”fort och fel” skadar sig oftare ä   

Ofta från små entreprenörer som kommer in och gör korta jobb 

Nej alla kategorier är riskfyllda 

Nej 

Snickare, prefab montörer 

En del tex smeder! Kommer ut på stora byggen och är få vill visa framfötterna med gammal gr     

Folk som: jagar sekunder till varje pris, saknar yrkesutbildning, arbetar med farlig verksamhe               

Vet ej. 

Hur förekommande är denna olyckskorpen? 

Ingen aning 

1 på 50 kanske 

Svårt att svara på en på 10 kanske 

En på 20 kanske 

Dyker ofta upp i något exemplar på varje arbetsplats 



Vet ej 

En per grupp oavsett grupp 

En i varje lag 

Större byggen en i varje lag 

Svårt att säga. Ibland kan en i varje grupp visa att han forcerar arbeten fortare än övriga. Kan                 

Har ingen uppfattning 

Vad tror du är de övergripande orsakerna till att dessa olyckskorpar agerar som de gör o           

Bristande rutiner. Oförsiktiga. Dåliga riskbedömmare. 

Stress, machokultur och missbrukar problem. 

De värdesätter pengarna mer än sin säkerhet. Det tar tid att ex bygga en ordentlig ställning, ti          

Dom begriper inte bättre 

Ofta av lathet och också okunskap om rätt till säkerhetsutrustning 

Stress 

Stressar, inte tänker själva, visar sig på styva linan. 

Ofta är det dom spralliga personerna som vill synas och höras som är olyckskorpar 

Tuffa, övertro på sig själva, dålig insikt 

De ska visa sig duktiga inför andra. Kan grunda sig på dåligt självförtroende. Svårt att ta till s                                  

Känns mest som slarv, lathet ev stress. 

Är det ofta så stark tidspress på byggena att ett risktagande beteende ofta kan försvaras     

Gubbarna kan känna så ibland, men det har blivit bättre. Sökerhetstänket har blivit bättre. 

Kanske för vissa 

Det är olika från bygge till bygge, generellt så kan man nog säga att tidspressen inte är avgöra        



Nej 

Tidspressen ska inte påverka säkerheten men visst förekommer det. Viktigt med företagets poli    

Ja 

Nej 

Nej det tycker jag inte. Idag tar man säkerheten före det mesta. 

Ibland 

Nej olyckor kan utlösas av tidspress. Olyckskorpar finns även utan tidspress. 

Beror på typen av olycka, gäller det miss att fälla ner ett skydd på en såg eller ngt mer tidskräv  

Lyssnar ledningen på yrkesarbetarna och ger dem den skyddsmateriel och utbildning som  

Ja på större företag, mindre företag brister ibland ofta pga av att man tror att man gör ekonom   

Tveksamt speciellt när det gäller hälsofarliga ämnen typ lösningsmedel mm. 

Arbetsledningen är ofta noggrann med skydden för riskabla arbeten. Det är det dagliga skydde                       

Ja det tycker jag 

Ja stora seriösa företag gör det tveksamt med små. 

Till viss del beroende på storlek och vilket företag det är. 

Ja problemet är att det kan nonchaleras bort om YA inte har starka krav, är konsekventa säkra               

Ja på dom stora företagen som Skanska PEAB NCC, men det är sämre på dom mindre 

Ibland 

Beror på vilket företag, kunskap hos ledning eller engagemang 

Kanske inte fullt ut men fokus ligger just nu på säkerhet, i alla fall på större företag. Om inte a      

Övrigt 



Många som arbetar med keniska produkter tänker ofta inte på att skydda sig. Åsikten är nog a                              

Som jag skrev i den senaste frågan (Ja problemet är att det kan nonchaleras bort om YA inte h                                    

Ett ämne som går ganska djupt psykologiskt ( antar jag) för att söka orsaken till dessa olycksk               



           måföretag även jobbat som betongsprutare 

       r ombord på fartyg 

            xisterar? 

                  pel arbetar på höga höjder utan skyddsräcke. 

                kerheten åsidosätts pga av kostnad. 

               när dom jobbar och att det är beroende vad det är för bygge. 



                   gor 

             et gäller dessa olyckskorpar, i så fall, varför tror du? 

                 än andra 

                 rabbstil. Inga hörselskydd mm. 

            et jmf kemisk, ohälsosamma arbeten. Saknar ett tänkande i längre perspektiv ser sällan följder 



                 n grunda sig på duktighetssyndrom. Der är att överdriva att säga olyckskorp! Men detta kan fra   

               och därför sätter sig i den sits de hamnar i? 

                id som kostar pengar om man arbetar på ackord. 

                 sig andras värderingar. Brist på utbildning. Dålig respekt för sin egen hälsa. Brist på empati, d                   

               med detta som argument? 

                 ande för hur pass ordnat skyddet är. 



            icy om säkerhet. 

                   vande. 

           m krävs? 

                 miska genvägar 

             et som ofta faller i glömska. Utbildning för ex heta arbeten och exponi brukar man få tjata läng      

                a i sin situation. Kräver man det undantagslöst som YA och gemensamt får man det. 

                   annat tvingas man att lyssna. 



                tt det man inte ser kan inte skada en. Men med tiden tar kroppen stryk och man kanske måste sl           

                  har starka krav, är konsekventa säkra i sin situation. Kräver man det undantagslöst som YA och                    

                korpar. Kanske en psykolog med kunskap om personlighetstyper kan ge svar på vissa frågor. 





                          



                                ambringa olyckor. 

                                drogproblem. Tänker sällan på efterföljder (skador och olyckor) Personlighetskaraktär. Koordi          



                              ge för att få gå. 



                                   luta med det arbete som man under många år bedrivit. 

                                 h gemensamt får man det.) + YA måste få veta genom utbildning vilka krav de kan ställa och bö   







                                         dinationsproblem (när olyckor skadar dig själv, såg, stickolyckor) Fumlighet. 





                                                   ör ställa. 



 

Bilaga A 
Frågeformulering – enkät till yrkesarbetare 

Arbetsmiljö 
1. Hur viktigt tycket du att arbetsmiljöarbetet är? 
2. Upplever du dig trygg i ditt arbete? 
3. Är tidspressen så stor att arbetsmiljöarbetet ibland åsidosätts? 
4. Känner du till lagstiftning och rutiner för arbetsmiljöarbetet som ska genomföras på 

din arbetsplats? 
5. NCC presenterar i tillräcklig mängd resultaten av sitt arbetsmiljöarbete för er? 
6. Finns hos er tillräckliga resurser för att på ett tillfredställande sätt arbeta enligt 

arbetsmiljöplaner och föreskrifter? 
7. Tummar man på en säkerhetsåtgärd vid små ingrepp med liten risk för skada för att 

öka effektiviteten? 

Tillbud och olyckor 
1. Har du under senaste året varit med om något tillbud? 
2. Har du under det senaste året varit med om en arbetsolycka? 

a. döljs 

b. Orsakade denna sjukskrivning? 
3. Upplever du det som att många mindre tillbud på arbetsplatsen ”ses mellan 

fingrarna”? 
4. Finns en särskild jargong i ditt arbetslag som resulterar i att vissa incidenter inte tas på 

allvar? 
5. Är vissa individer i arbetslagen du varit med i mer benägna att råka ut för 

olyckor/tillbud än andra? 

Friskvård och hälsa 
1. Hur upplever du din hälsa? 
2. Har du någon form av nedsatt hälsa uppkommen p.g.a. ditt arbete? 
3. Finns det möjlighet att delta i någon form av morgonuppvärmning på din arbetsplats? 
4. Deltar du i uppvärmningen? 
5. Använder du några tobaksvaror? 
6. Har du bra kunskap om vikten av att genomföra morgonuppvärmning? 
7. Tycker du att NCC tar tillräckligt med ansvar för att se till att uppvärmningen sker 

och/eller tillser att det finns god möjlighet för er att genomföra den? 



 

Bilaga B 
Frågeformulering – enkät till tjänstemän 
 

1. Arbetsmiljöarbetet känns viktigt för dig? 
2. Har du tillräckliga resurser och befogenheter för att på önskat sätt kunna fullfölja 

arbetsmiljöarbetet på ett tillfredställande sätt? 
3. Arbetsmiljöarbetet utgör en stor del av ditt arbetsinnehåll? 
4. Händer det att visst arbetsmiljöarbete åsidosätts eller inte får förtjänad uppmärksamget 

p.g.a. tidsbrist? 
5. Det finns klargjort vilka rutiner och befogenheter som gäller för dig i 

arbetsmiljöarbetet? 
6. De metoder för arbetsmiljöarbetet du idag arbetar efter fungerar bra? 
7. Har din överordnade chef förståelse för arbetsmiljöarbetet och de resurser arbetet 

kräver? 
8. Har du förtroende bra övriga medarbetare att utan hinder genomföra åtgärder inom 

arbetsmiljöarbetet? 
9. Finns bland yrkesarbetarna vissa individer som är mer riskbenägna än andra? 
10. Finns en särskild jargong bland yrkesarbetarna som resulterar i att vissa incidenter 

ibland inte tas på allvar? 
11. Tror du att friskvårdssatsningar minskar risken för skador och på lång sikt betalar igen 

sig? 
12. Anser du att NCC satsar tillräckliga medel på friskvård? 
13. Det presenteras tillräckligt med statistik från huvudkontoret vad gäller resultat av 

satsningar på friskvård och skadestatistik? 
14. Du tror på det förhållande att det går ca 10 faktiska tillbud på en arbetsolycka? 
15. Yrkesarbetarna känner ofta en tidspress vilket ibland leder till slarv och oförsiktighet? 
16. Känner du att det för sällan skrivs en tillbudsrapport där det egentligen skulle skrivits 

en? 
17. Tillbudsrapporteringen är enkel och fungerar bra bland yrkesarbetarna? 
18. Den s.k. ”olyckskorpen”, den yrkesarbetare som oftare än andra är inblandad o 

olyckor och tillbud, existerar? 
19. Du är överlag nöjd med hur arbetsmiljöarbetet och satsningar för förbättrad 

arbetsmiljö och hälsa fungerar idag? 
 



 

Bilaga C 
Frågeformulering – enkät till YTH-studenter på byggprogrammet 
 

1. Vad har du för tidigare erfarenhet från byggbranschen? 
2. Har du genom din erfarenhet i byggbranschen fått uppfattningen att s.k. olyckskorpar 

existerar? 
3. Är det någon särskild kategori av yrkesarbetare som utmärker sig särskilt mycket när 

det gäller dessa olyckskorpar, i så fall, varför tror du? 
4. Hur förekommande är denna olyckskorpen? 
5. Vad tror du är de övergripande orsakerna till att dessa olyckskorpar agerar som de gör 

och därför sätter sig i den sits de hamnar i? 
6. Är det ofta så stark tidspress på byggena att ett risktagande beteende ofta kan försvaras 

med detta som argument? 
7. Lyssnar ledningen på yrkesarbetarna och ger dem den skyddsmateriel och utbildning 

som krävs? 
8. Övrigt 
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