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I 

 

Sammanfattning 

Byggbranschen är hårt drabbad av arbetsplatsolyckor och är gemensamt beslutna om att 

minska dessa. För att säkerställa och garantera de anställdas säkerhet och trygghet på 

arbetsplatsen. Verktyg som systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig del av arbetet för att 

förbättra arbetsmiljön, där tillbud- och olycksrapportering ingår. Genom rapporteringen kan 

man identifiera risker i arbetet och förebygga framtida oönskade händelser. 

Syftet med examensarbetet är att studera processen för tillbud- och olycksrapportering och 

hur inställningen på byggarbetsplatser ser ut. Detta sker genom intervjuer och enkäter med 

anställda på två olika byggarbetsplatser och Peabs huvudkontor i Solna samt med insamling 

av statistik från Peab och Arbetsmiljöverket. 

Målet med examensarbetet är att: 

 Ta fram ett underlag till en effektivare process. 

 Ge förslag på förbättringsåtgärder som kan komplettera Peabs nuvarande system. 

Statistik från Arbetsmiljöverket och Peab visar att åtgärder måste vidtas. Resultatet från 

intervjuerna och enkätundersökningarna visar att det finns en osäkerhet kring definitionen av 

tillbud och olyckor. Informationen mot arbetsplatserna och förståelsen för syftet med 

rapporteringen hos yrkesarbetarna är bristfällig. Dessutom är tidspress för att hålla 

tidsplanen en bidragande del till att få tillbud rapporteras.  

Rekommendationer till Peab att integrera arbetet med tillbud- och olycksrapportering i det 

dagliga arbetet med avsikt att skapa en bättre förståelse för rapporteringens syfte och att 

använda sig av erfarenhetsåterföring från tidigare händelser.  
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Abstract 

The construction industry is hard hit by workplace accidents which the industry is jointly 

committed to reduce. In order to ensure and guarantee the safety and security in the 

workplace, they work towards a vision of zero workplace accidents. Systematic work 

environment management is an important part of the efforts to improve the working 

environment and include reporting of incidents and accidents. By reporting incident and 

accident, health and safety risks can be identified and future adverse events prevented. 

The objective of the thesis is to examine how the process for reporting incidents and accidents 

works, and the attitude among various working groups. This is accomplished through 

interviews and surveys with employees on two different construction sites and Peabs 

headquarters in Solna as well as gathering of statistics from Peab and the Swedish Work 

Environment Authority. 

The objectives of the thesis are to: 

 Identify parts in the reporting process of incidents and accidents, that is inadequate. 

 Create a base for Peab to continue to work towards a safer workplace. 

Statistics from the Swedish Work Environment Authority and Peab shows that action is 

needed. The results from the interviews and survey data indicate that there is an uncertainty 

about incidents and accidents. The information at the workplaces and understanding of the 

purpose of the reporting by the skilled workers is inadequate. Additionally, the time pressure 

to stay on schedule is a contributing factor in getting incidents reported. 

Recommendations to Peab are to integrate the work of reporting incidents and accidents in 

the daily routine. With the intention to create a better understanding the purpose of 

reporting, and use of the experience and feedback of the past incidents and accidents. 
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Förord 

Detta examensarbete är en del av högskoleprogrammet Byggteknik och Design vid Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet omfattar 15 HP och har utförts under våren 2016. 

Ett stort tack riktas till de personer som stöttat oss genom processen och gjort detta arbete 

möjligt. 

Åke Tell på KTH samt Charlotte Barle-Hejdenberg på Peab Bostadsproduktion AB som gett 

oss handledning under hela arbetet. 

Maria Agardh, arbetsmiljösamordnare och Peter Lundgren, biträdande arbetschef på Peab 

Bostadsproduktion AB, för värdefull information samt vägledning och hjälp. 

Alla yrkesarbetare och tjänstemän på besökta byggarbetsplatser som ställt upp på intervjuer 

och enkäter som varit till stor betydelse för arbetet. 

Stockholm, juni 2016 

Joakim Skålander 

Tobias Boberg 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I byggbranschen sker det idag många arbetsplatsolyckor och även dödsfall. Sveriges 

byggindustrier, som representerar runt 3200 av Sveriges byggföretag och Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) arbetar idag mot en nollvision av olyckor. Enligt 

arbetsmiljöverket (AV) rapporteras cirka 3000-3500 olyckor som leder till sjukfrånvaro inom 

byggindustrin i Sverige varje år, varav cirka 700-800 sker i Stockholms län 

(Arbetsskadestatistik, 2016). Antalet tillbud på byggarbetsplatser är dock många fler. Genom 

rapportering av tillbud kan ett förebyggande arbete göras för att förhindra en olycka eller i 

värsta fall ett dödsfall. 

Arbetsgivarna är enligt AV:s föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 

2001:1) skyldiga att föra ett systematiskt arbete för att minska olyckorna. En del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet är tillbud- och olycksrapportering (AFS 2008:15) 

där arbetsgivaren enligt lag (AML, kapitel 3, 3a§) ska rapportera allvarliga tillbud samt 

olyckor till AV. Trots detta är det långt ifrån alla tillbud och olyckor som rapporteras på 

byggarbetsplatserna. Det är i byggsektorns intresse att få mer kunskap om hur rapporteringen 

kan utvecklas för att förhindra olyckor och dödsfall. Därför studeras i detta examensarbete 

processen kring rapporteringen av tillbud och olyckor och hur inställningen och kunskapen 

ser ut bland de anställda. 

1.1.1 Definition av tillbud och olycka 

I föreskriften AFS 2001:1 definierar AV ett tillbud respektive ett allvarligt tillbud enligt 

följande; 

“Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. 

Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall. 

Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen.” 

I samma föreskrift definieras även ett olycksfall; 

“Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse. Ett 

olycksfall kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall.” 

1.2 Målformulering 

Examensarbetes syfte är att studera processen och inställningen till tillbud- och 

olycksrapportering. Detta för att skapa en förståelse för varför inte fler tillbud rapporteras, 

hur man kan skapa en större medvetenhet bland de anställda och på så sett öka antalet 

rapporterade tillbud. Vi vill även jämföra kunskap och inställning mellan huvudkontoret i 

Solna och byggarbetsplatser. Eventuella skillnader mellan dessa identifieras och undersöks 

för att kunna skapa en enhetlig process. 

Målsättningen är att ta fram ett underlag till en effektivare process och ge förslag på 

förbättringsåtgärder som kan komplettera Peabs nuvarande system. Vi har valt att fokusera 

på frågeställningarna: 

 Varför rapporteras inte fler tillbud? 

 Finns det variationer mellan olika arbetsplatser och varför? 

 Hur behandlas rapporterna av arbetsledningen? 
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 Hur ser inställningen till tillbud- och olycksrapportering ut på huvudkontor i Solna 

kontra byggarbetsplats? 

 Hur kan processen för tillbud- och olycksrapportering göras effektivare och mer 

enhetlig? 

 Hur kan man i planeringen bidra till en bättre tillbud- och olycksrapportering? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till bostadsproduktion i Stockholms län och utförs på regionen bygg bostad 

öst på Peab Bostadsproduktion AB. I arbetet ingår endast Peabs egen personal och inte 

UE/SE. 

1.4 Lösningsmetod 

I detta avsnitt ges en översikt på valda metoder för arbetet. Metoderna togs fram i samråd 

med biträdande arbetschef (BAC) och arbetsmiljösamordnare (AMS) på Peab. Under arbetet 

används flera olika metoder för att samla erforderlig information, dessa listas nedan: 

 Analysering av litteratur, tidigare studier och forskningsrapporter. 

 Besök på arbetsplatser i olika byggskeden. 

 Intervjuer med yrkesarbetare (YA), arbetsledare (AL) och platschef (PC) på 

byggarbetsplatser samt BAC och AMS på huvudkontor. 

 Enkäter där yrkesarbetare får svara på frågor anonymt. 

 Insamling av statistik inom det avgränsade området från tidigare år och projekt på 

Peab samt generellt i branschen. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Kort om Peab 

Peab är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 13 000 anställda på 

130 kontor i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Koncernens huvudkontor är placerat i 

Förslöv, Skåne, där företaget grundades 1959 av bröderna Mats och Erik Paulson. 

Verksamheten bestod då av renhållning och soptömning åt lantbrukare. 1967 bildades 

aktiebolaget Paulsons Entreprenad AB (Peab) och 1970 startade Peab sin första 

byggavdelning. 

Peab består idag av fyra affärsområden; bygg, anläggning, industri och projektutveckling. 

 Bygg omfattar nyproduktion av bostäder, offentliga & kommersiella lokaler och 

renoveringar, ombyggnads och tillbyggnads arbeten samt byggservicetjänster.  

 Anläggning är den ledande anläggningsaktören i Sverige, Norge och Finland och 

inriktar sig på byggande och underhåll av vägar, järnvägar, broar och annan 

infrastruktur. 

 Industri omfattar asfalt, grus, grundläggning, maskiner och kranar. 

 Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv och utvecklingen av dessa. 

Några kända Peab-projekt är Friends arena och Mall of Scandinavia i Solna samt Tele2 arena i 

Stockholm. 

2.2 Arbetsmiljö på Peab 

Peabs arbetsmiljöpolicy är integrerad i företagspolicyn, som följer ledorden; “Jordnära, 

Utvecklande, Personliga, Pålitliga”, och ligger till grund för det strategiska 

arbetsmiljöarbetet. Dessutom är Peabs arbetsmiljöledningssystem integrerat i 

verksamhetsledningssystemet. I alla länder där Peab är verksamma följer man respektive 

lands lagstiftning. 

2.2.1 Mål för tillbud och olyckor 

Utöver den gemensamma nollvisionen i branschen har Peab interna mål. Målen är en kvot på 

10 inrapporterade tillbud vid varje rapporterad olycka. Dessutom ska det maximalt ske 5 

olyckor som leder till minst 8 timmars sjukfrånvaro på varje miljon genomförda 

arbetstimmar. Vid varje kvartal följer Peab upp koncernens mål, för att vid utgången av 2017 

ha nått målen.  
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2.2.2 Dagens situation och trender 

 

Graf 2.2.2.a  Olyckor per miljon arbetade timmar (Agardh, M. 1, 2016) 

 

Graf 2.2.2.b Tillbud per olyckor (Agardh, M. 1, 2016) 

Som graf 2.2.2.a visar är trenden gällande olyckor per miljon arbetade timmar under de tre 

senaste åren negativ. Därför är det viktigt att vända trenden genom att öka 

tillbudsrapporteringen och minska antalet olyckor. 

Graf 2.2.2.b visar antal tillbud per olycka. Under de tre senaste åren har resultaten legat på en 

jämn nivå, men för låg för att nå målen. Även detta påvisar att åtgärder måste vidtas. 

2.2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Peab följer föreskrifterna i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete som ingår i AV:s 

författningssamling. Föreskrifterna innehåller bindande regler och grundläggande krav på 

arbetsmiljöarbetet hos företag och fungerar som vägledning till arbetsgivaren så att dem kan 

uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. 

Målet med SAM är att det kontinuerligt ska bedrivas på ett sådant sätt att 

arbetsmiljöförhållanden och arbetsmiljörisker identifieras, bedöms, åtgärdas och följs upp. 

Med detta avser man såväl fysiska, psykiska samt sociala arbetsmiljöförhållande i alla delar av 

verksamheten. Syftet med denna rutin är att säkerställa att Peab som arbetsgivare bedriver 

SAM, för att effektivt förebygga ohälsa och olyckor i arbetet. Nedan följer de punkter som AFS 

2001:1 behandlar: 
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 Föreskrifternas tillämpningsområde 

 Definition av SAM 

 Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner 

 Uppgiftsfördelning och kunskaper 

 Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 

 Företagshälsovård 

2.2.4 Introduktion av arbetsplats 

Introduktion och information är en del av SAM. När en person ska vara verksam på ett 

projekt ska denna få en introduktion av arbetsplatsen. PC eller BAS-U, vilket oftast är samma 

person, ansvarar för att personen ska få informationen. Introduktionens grund på Peab består 

av: 

 en introduktionsfilm som har ett kvalitets-, miljö och arbetsperspektiv. Filmen 

behandlar bl.a. förväntningar och beteende, gemensamt ansvar, arbetssätt, planering 

och uppföljning, ordning och reda, APD-plan/TA-plan, ordnings- och skyddsregler 

m.m. 

 Specifik information om projektet som innehåller praktisk information, miljö- och 

kvalitetsarbete på arbetsplatsen samt ordnings- och skyddsregler. 

 Checklista som behandlar t.ex. personuppgifter och att personen tagit del av APD-

plan/TA-plan samt arbetsmiljöplan. 

Arbetstagaren ska få informationen innan hen börjar jobba på arbetsplatsen. Introduktionen 

kan både ske i förväg eller i grupp/individuellt ute på arbetsplatsen vid olika tillfällen. Egen 

personal som rör sig mellan olika projekt och arbetsplatser ska samlas en eller ett par gånger 

om året för att återfå informationen. Finns det inte möjligheten att utföra introduktionen 

enligt Peabs grundläggande nivå, det vill säga de ovanstående punkterna, måste man på 

projektet säkerställa att personen som ges tillträde även får en ledsagare, detta gäller 

exempelvis för besökare, leverantörer etc. 

2.2.5 Koncernrutin vid arbetsskada och tillbud 

På Peab finns en rutin för hur man går till väga vid tillbud och olyckor, som gäller för hela 

koncernen inklusive dotterbolag. Syftet med rutinen är att säkerställa att olyckor, tillbud och 

arbetssjukdomar registreras, följs upp och utvärderas. Skulle en olycka eller ett tillbud inträffa 

på någon av Peabs arbetsplatser eller på en plats där medarbetaren vistas för Peabs räkning 

ska detta rapporteras. Detta för att skapa ett effektivt förebyggande SAM. För att komplettera 

Peabs interna kompetens har man även ett avtal med ett par företagshälsovårdsföretag. 

När ett tillbud sker på arbetsplatsen är det personen som råkat ut för händelsen som bär 

ansvar för att rapportera händelsen. För att notera tillbud har YA ett häfte i fickstorlek (se 

bilaga 4). Häftet fungerar inte som en fullgod rapport, utan informationen måste 

kompletteras muntligt till en tjänsteman som sedan utför rapporteringen. 

Sedan 2014 använder sig Peab av sitt eget system OTR (olycks- och tillbudsrapportering). 

Systemet finns på Planket (Peabs intranät) och används för att rapportera och samla samtliga 

tillbud och olyckor som rapporteras på företaget. Det är endast tjänstemän och 

underentreprenör (UE) som har tillgång till OTR. Vid rapportering i OTR finns alternativ för 

vem som ska bli informerad om händelsen, t.ex. AC, AMS, AV och försäkringskassan 

(FK).  Genom att samla alla rapporter på samma ställe är det enkelt att ta fram statistik och 

identifiera förbättringsområden och på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö. 
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Peabs rutin vid tillbud/olycka: 

 

Figur 2.2.5.a Peabs rutin vid tillbud- och olycksrapportering (Planket, 2016) 

2.2.6 Fokusvecka och reflektionsdag 

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse har beslutat att varje år genomföra en 

säkerhetsdag för hela byggbranschen, vilket Peab gör i form av en reflektionsdag. 

Reflektionsdagen infördes 2015 och sker på den internationella dagen för säkerhet och hälsa 

på arbetsplatser, som infaller 28 april. Aktiviteten berör samtliga produktionsarbetsplatser i 

Sverige, Norge och Finland. Under dagen samlas samtliga på arbetsplatsen där PC eller annan 

ansvarig förmedlar budskap angående arbetsmiljön från ledningen. YA har även möjlighet att 

i grupp och enskilt reflektera över arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

Sedan 2010 genomförs en fokusvecka med en viss variation i omfattning. Sedan 2012 har 

samtliga verksamheter på koncernen varit delaktiga. Fokusveckan genomförs på 

sensommaren/hösten och syftar till att tydliggöra Peabs engagemang för arbetsmiljön. 

Ledning- och stabspersonal besöker arbetsplatser för att diskutera arbetsmiljö med 

medarbetarna. Den röda tråden från reflektionsdagen gås igenom, koncernmålen 

kommuniceras och en dialog skapas för hur man ska arbeta för att nå målen. 
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3 Teoretisk referensram 

Från personliga erfarenheter i branschen har iakttagelser av brister i rapporteringen tillbud- 

och olycksrapportering gjorts. Man kan tydligt se att det finns en problematik och bristande 

inställning. Tillsammans med dessa iakttagelser och med den akademiska kunskapen som 

inhämtats under studietiden på Kungliga Tekniska Högskolan har en fördjupning gjorts i 

ämnet för att identifiera och analysera bristerna. 

Med hjälp av kunskaper från kurser på högskoleingenjörsprogrammet byggteknik och design 

på Kungliga Tekniska Högskolan, har arbetsgången och metoderna som används på Peab idag 

undersökt och analyserat, för att hitta eventuella brister och förslag på förbättringsåtgärder. 

Kurserna från utbildningen byggteknik och design som legat till grund och haft stor betydelse 

under arbetet är: 

AF1722 Byggprocessen - En kurs där grunderna i byggprocessens förlopp behandlades. 

Vilka lagar och bestämmelser som påverkar byggprocessen, hur de olika parternas 

arbetsuppgifter och ansvar förhåller sig till varandra samt grundläggande 

entreprenadjuridik (KTH 1, 2016). 

AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap - Grundläggande kurs inom arbetsmiljö. Kursen 

behandlade arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt fysisk arbetsmiljö i form av 

belastning, buller, kemiska hälsorisker m.m. samt byggherrens och entreprenörens 

ansvar i form av BAS-U och BAS-P (KTH 2, 2016). 

AF1723 Bygglogistik och riskhantering - Kurs som gav kunskap om risker, olika 

sannolikheter för riskerna och hur dessa påverkar en effektiv produktion. Även 

kännedom om olika verktyg som används för arbetsmiljö, sin egen roll i riskerna och 

möjligheten att påverka dessa (KTH 3, 2016). 
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4 Faktainsamling 

4.1 Intervjuer 

Intervjuernas syfte var att få en bild av de anställdas syn och kunskap på tillbud- och 

olycksrapportering samt ställa följdfrågor. Intervjufrågorna togs fram med stöd från Den 

kvalitativa forsknings-intervjun av Kvale (2001). En välorganiserad struktur valdes där vi 

fick svar på specifika frågor för att analysera och jämföra resultaten mot varandra. En grund 

med standardfrågor användes (frågorna hittas under bilaga 1). Frågorna anpassades 

dessutom efter vilken yrkesgrupp personen tillhörde. För att analysera resultatet utifrån olika 

förutsättningar användes olika parametrar som ålder, anställningstid samt befattning. 

4.2 Enkäter 

Syftet med enkätundersökningarna var att få en bild av yrkesarbetares kunskaper och 

inställning gentemot tillbud- och olycksrapportering. Framställningen av enkäten gjordes 

med hjälp av Enkätboken av Frost (2007). Enkäterna är en kvalitativ studie med kvantitativ 

tolkning, vilket betyder att det är kvalitativa frågor där svaren har bearbetats till kvantitativa.  

Exempel: “Hur viktigt tycker du det är att rapportera ett tillbud?” där 

svarsalternativen är en skala mellan “mycket viktigt” och “inte alls viktigt”. 

Urvalet är YA verksamma på byggarbetsplatser. Det är den yrkesgrupp som bör rapportera 

flest tillbud och är därför mest intressant att ha som statistiskt underlag. Personerna som 

svarade på enkäten delades in med hjälp av fyra variabler: ålder, kön, anställningstid samt 

befattning (enkäten hittas under bilaga 2). Det fanns även möjlighet att på vissa frågor ge ett 

fördjupat svar och förslag på åtgärder, som kommer ligga till grund för eventuella 

åtgärdsförslag. 

4.3 Statistik- och informationsinsamling 

Med hjälp av statistik framtaget ur OTR av AMS (Agardh 1, 2016) kunde resultat från åren 

2014-2016 analyseras. 

Genom mailkontakt med AV och deras sökmotor på hemsidan togs statistik fram på antal 

olyckor som registrerats totalt i branschen under åren 2010-2015, samt fördelning över län. 

Genom Peabs intranät Planket och mailkontakt med Maria Agardh (AMS) samlades 

information om Peabs arbetsmiljöarbete. 

4.4 Tidigare examensarbeten 

För att veta vad som gjorts tidigare och få inspiration lästes tidigare utförda examensarbeten 

inom området. Följande examensarbeten studerades: 

Tillbudsrapportering - Skillnaden mellan två arbetschefsgrupper 

Carl Ramström, Erik Eriksson, Uppsala Universitet. 

Carl Ramström och Erik Eriksson undersöker skillnaderna i tillbudsrapportering mellan två 

arbetschefsgrupper på Peab division Anläggning. Examensarbetet är baserat på kvalitativa 

intervjuer med YA, AC, PC, AL och skyddsombud. Utgångspunkten är att ena 

arbetschefsgruppen rapporterar ett stort antal tillbud medan den andra rapporterar endast ett 

fåtal.  Det framkommer i examensarbetet att det är skillnad både i attityd till rapporteringen 

och i rutinerna mellan arbetschefsgrupperna.  Några av skillnaderna är engagemanget i 
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ledningen, kommunikationen om tillbudsrapportering samt hur uppföljningen fungerar. I 

arbetsgruppen där det rapporteras flest tillbud finns exempelvis tillbudsrapportering med på 

dagordningen vid veckomöten. Det visade sig att kunskaperna om tillbud hos YA i båda 

arbetsgrupperna är låga men att inställningen är god till rapportering. Dem behöver dock bli 

bättre på att definiera vad som är ett tillbud. 

Rapportering av olyckor, Tillbud och riskobservationer för en säkrare 

byggbransch 

Sebastian Antonsson, Jenny Strålman, Chalmers Tekniska Högskola. 

Sebastian Antonsson och Jenny Strålman studerar arbetsmiljön inom byggbranschen och de 

bakomliggande orsakerna till inrapportering av tillbud och olyckor samt riskobservationer. 

Arbetet har gjorts tillsammans med Sveriges byggindustrier samt besök på AV och på 

byggföretag. Det är ett brett arbete där vi valt att se närmare på vad de skriver om 

inrapporteringen av tillbud och olyckor. Bland annat diskuterar de i slutsatsen om hur denna 

process kan göras bättre. Där de kommer fram till att åtgärdsarbetet med tillbud och olyckor 

måste bli bättre för att detta ska tas på allvar men även att frågan måste lyftas på 

byggarbetsplatser och i allmänheten genom bland annat TV och radioreklam samt öka 

incitamentet för att rapportera med exempelvis ett belöningssystem. 

Bristfällig tillbudsrapportering - En sammanställning av attityder och kunskap 

kring tillbud inom Peab 

Robin Ekstrand och Axel Hägg, Uppsala Universitet. 

Robin Ekstrand och Axel Hägg undersöker varför inte fler tillbud rapporteras av de anställda 

på Peab Bygg Öst 1. I studien framkommer det att kunskaperna om tillbud är förhållandevis 

låg både hos de anställda hos Peab samt UE. Det visar sig att intresset och kunskaperna hos 

yrkesarbetarna är låg samtidigt som de tycker att rapporteringen tar tid och fokus från deras 

riktiga arbetsuppgifter. Även information och återkopplingen är dålig från de inrapporterade 

tillbuden. Deras slutsats är att det behövs mer information då det råder stor osäkerhet om vad 

ett tillbud är och vart gränsdragningarna går. De kommer även fram till att detta ämne måste 

vara med på veckomöten och lagbasmöten samt att tillbudsblock ska delas ut till alla på 

byggarbetsplatsen och behöver finnas till hands på platskontoret. De ser även att 

tillbudsblocket i framtiden ska kunna bytas ut mot en applikation i mobiltelefonen. 
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5 Genomförandet 

Figur 5.a Examensarbetets genomförandeförlopp 

5.1 Idéfas 

Idén till examensarbetet lades efter kursen miljö-och arbetsvetenskap på KTH, Haninge där 

tillbud- och olycksrapportering belystes som ett problem i byggbranschen. Efter samtal med 

Peab bestämdes inriktning på examensarbetet.  

5.2 Förstudie 

Under förstudien pågick samtal med Peab där frågeställningar och målet med examensarbetet 

bestämdes. Tidigare examensarbeten, tidningsartiklar och tillgänglig statistik undersöktes 

övergripande för att undersöka problemets utsträckning. Planering inför examensarbetet 

gjordes där tidplan, lösningsmetod och avgränsningar för arbetet upprättades. Det förväntade 

resultatet beslutades vara ett underlag för Peab för ett fortsatt förbättringsarbete med tillbud- 

och olycksrapportering. 

5.3 Statistik- och informationssamling 

Rutiner och handlingar studerades för att senare kunna jämföras med verkligheten ute på 

byggarbetsplatserna.  Material som studerades var främst från Peab och AV. 

5.4 Platsbesök 

Platsbesök gjordes på två byggarbetsplatser samt på huvudkontoret i Solna. Intervjuer och 

enkätundersökningar utfördes under besöken. Dessa utfördes på samma sätt på båda 

byggarbetsplatserna. Nedan följer en kort beskrivning av projekten som besöktes. 

5.4.1 Besökta byggarbetsarbetsplatser 

Byggarbetsplats 1: Nyproduktion av ålderdomshem där platsledningen består av 1 PC, 2 AL 

och 1 EI. Antal YA och UE/SE varierar under projektet. Projektet förväntas vara klart hösten 

2016. Arbetsplatsen har 1 rapporterat tillbud. 

Byggarbetsplats 2: ROT-projekt där tidigare kontor ersätts med 115 bostäder i storlekarna 

1-5 rok. Platsledningen består av 1 PC, 4 AL och 1 EI. Antal YA och UE/SE varierar under 

projektet. Byggnationen förväntas vara klar hösten 2016. Arbetsplatsen har rapporterat 13 

tillbud varav 2 allvarliga och 10 olyckor varav vid 4 behövde vård uppsökas. 

5.4.2 Intervjuer   

På huvudkontoret i Solna utfördes intervjuer med BAC och AMS. På varje byggarbetsplats 

intervjuades 1 PC, 1 AL och 1 YA. Detta för att jämföra kunskapen, inställningen och deras syn 

Idéfas Förstudie 
Statistik- och 
Informations-

insamling 
Platsbesök Analysering 
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på processen mellan byggarbetsplats och huvudkontor. Personerna fick besvara frågor om 

deras arbetssätt, inställning och attityd till tillbud- och olycksrapportering. Men även hur 

arbetsmiljöinformation går igenom de olika “leden” samt hur företaget arbetar med 

arbetsmiljöfrågor och tillbud- och olycksrapportering på ledningsnivå. 

Analysen av intervjuerna har gjorts med hjälp av de frågor som ansetts viktigast för arbetet. 

Svaren från de olika byggarbetsplatserna samt arbetsbefattningarna har jämförts mot 

varandra för att hitta eventuella skillnader och likheter. Samtliga grundfrågor frågor hittas i 

bilaga 1. 

5.4.3 Enkäter 

Undersökningen utfördes bland yrkesarbetare på båda arbetsplatserna. Resultaten 

sammanställdes i ett Excel-dokument. Variablerna som nämnts tidigare användes för att 

identifiera mönster och användes sedan som ett statistiskt underlag till rapporten. 

5.5 Analys 

Analysen gjordes på resultaten från platsbesöken samt statistiken från Peab och AV. 

Utgångspunkten för analysen var enkäterna och intervjuerna för att hitta ett mönster i hur 

inställningen, kunskaperna och deras syn på processen för tillbud- och olycksrapportering. 
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6 Analys 

6.1 Enkätundersökningar 

Analysen av enkätundersökningar gjordes med hjälp av de frågor som ansetts viktigast för 

arbetet. Svaren från byggarbetsplatserna jämfördes mot varandra för att hitta eventuella 

skillnader och likheter. 

6.1.1 Byggarbetsplats 1 

 

Figur 6.1.1.a Resultat från enkätundersökning 1 

Totalt svarade 13 YA på enkäten, alla var män i åldersspannet >20 till 60+. Personerna har 

arbetat på Peab från 8 månader upp till 25 år, varav två är lärlingar. Figur 6.1.1.a visar att 

övervägande del av de tillfrågade tycker det är viktigt att rapportera tillbud och väldigt viktigt 

att rapportera olyckor. Det gav oss en indikation på att YA generellt sett har en god inställning 

gentemot tillbud- och olycksrapportering. 

 

Figur 6.1.1.b Resultat från enkätundersökning 2 
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Frågor till figur 6.1.2.a: 

3. Tror du att det finns mörkertal av tillbud/olyckor på arbetsplatsen? 

6. Vet du hur du går till väga för att rapportera ett/en tillbud/olycka? 

7. Anser du att det finns en viss “skam” för att rapportera ett/en tillbud/olycka? 

8. Vet du vem som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

9. Känner du ett ansvar för att rapportera tillbud/olycka? 

10. Tycker du att tidspress är en bidragande faktor till att rapportering inte görs? 

11. Tror du att ökad tillbudsrapportering leder till minskat antal olyckor? 

13. Är du nöjd med hur arbetsledning/ansvarig visar hur tillbuden följs upp och åtgärdas? 

Från figur 6.1.1.b utläses att majoriteten av de tillfrågade känner ett ansvar att rapportera 

tillbud och olyckor. Det finns även en medvetenhet hos yrkesarbetarna att ett mörkertal av 

tillbud och olyckor existerar, det var endast lärlingarna som trodde det motsatta. Majoriteten 

vet tillvägagångsättet för tillbud- och olycksrapportering samt tror att ökat antal rapporterade 

tillbud leder till ett minskat antal olyckor. Från de avslutande, öppna frågorna kan anses 

information om rapportering vara bristfällig, dels vilka tillbud och olyckor som ska 

rapporteras samt bristfällig uppföljning på de rapporterna som utförts. Det finns även en viss 

övertygelse att rapporteringen handlar mer om att rädda de arbetsmiljöansvariga än att 

förbättra arbetsmiljön. Några nämnda anledningar till att inte yrkesarbetarna rapporterar 

varierar mellan lathet, informationsbrist, glömska, litet tillbud som inte anses viktigt, att inga 

skador skett och att det tar för mycket tid. 

Tolkning av dessa enkätundersökningar är att inställningen överlag är god och det finns en 

övertygelse om att det gör skillnad att rapportera. I princip alla tillfrågade vet hur de ska gå 

tillväga för att rapportera ett tillbud eller olycka. Det visar sig även att rapporteringsbristen 

främst beror på informationsbrist där det råder en osäkerhet om vad som ska rapporteras 

men även på grund av dålig uppföljning och tidspress då man anser att det tar viktig arbetstid 

eller helt enkelt glöms bort.  

6.1.2 Byggarbetsplats 2 

 

Figur 6.1.2.a Resultat från enkätundersökning 3 

Totalt svarade 15 YA på enkäten, alla var män i åldersspannet >20 till 60+. Personerna har 

arbetat på Peab från 1 upp till 30 år, varav två är lärlingar. Utifrån figur 6.1.2.a kan man se att 

hälften av yrkesarbetarna stod sig neutrala till rapportering av tillbud medan en lika stor del 
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tyckte att det var viktigt eller väldigt viktigt. En person tyckte att det inte var viktigt. Detta ger 

oss en indikation likt enkätundersökning från arbetsplats 1, att inställningen generellt sätt är 

god, skillnaden är att fler personer ställer sig neutrala. Vilket vi tolkar som att de egentligen 

inte har någon specifik åsikt om detta. 

 

Figur 6.1.2.b Resultat från enkätundersökning 4 

Frågor till figur 6.1.2.b: 

3. Tror du att det finns mörkertal av tillbud/olyckor på arbetsplatsen? 

6. Vet du hur du går till väga för att rapportera ett/en tillbud/olycka? 

7. Anser du att det finns en viss “skam” för att rapportera ett/en tillbud/olycka? 

8. Vet du vem som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

9. Känner du ett ansvar för att rapportera tillbud/olycka? 

10. Tycker du att tidspress är en bidragande faktor till att rapportering inte görs? 

11. Tror du att ökad tillbudsrapportering leder till minskat antal olyckor? 

13. Är du nöjd med hur arbetsledning/ansvarig visar hur tillbuden följs upp och åtgärdas? 

Från figur 6.1.2.b utläses att en övervägande del av YA tror att en ökad tillbudsrapportering 

leder till minskat antal olyckor. De känner även ansvar för tillbud- och olycksrapportering 

samt vet hur de ska gå tillväga. Varken tidspress eller skam är er en stor anledning till att 

rapportering inte görs men samtliga tillfrågade tror att finns ett mörkertal. Mindre än två 

tredjedelar är nöjda med hur arbetsledningen följer upp och åtgärdar tillbuden. 

Från de avslutande frågorna utläses att tillbud- och olycksrapportering inte görs beror på 

lathet, att det är krångligt, tar lång tid och att händelserna inte är tillräckligt allvarliga. För att 

få fler tillbud rapporterade tror de tillfrågade att frågan måste lyftas, prata om det mer och 

uppmuntra, få nya “tillbudshäften” samt mer information osv. Det behövs även förtydligande 

om vad som är tillbud respektive olycka och dess grad samt att skapa en ökad medvetenhet 

för syftet av tillbudsrapportering. 

Resultaten från byggarbetsplatsen är att inställningen överlag är god likt föregående 

byggarbetsplats. Det finns en övertygelse att rapportering av tillbud minskar antalet olyckor 

och de även känner ett ansvar till att rapportera. Det var dock färre som anser att tidspress 

eller skam är en anledning till att de inte rapporterar utan beror istället på den mänskliga 

faktorn, t.ex. lathet, att det är tidskrävande och att det är krångligt. Men även att frågan måste 
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lyftas och det dels behövs mer information med ett förtydligande om vad ett tillbud respektive 

olycka är och en tydligare återkoppling. 
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6.2 Intervjuer 

6.2.1 Har du fått någon utbildning inom arbetsmiljö på företaget? 

Samtliga AL och PC har en arbetsmiljödiplomering och är ett krav för tjänsterna. PC 
har även BAS-U utbildning som uppdateras vart femte år. YA har ingen specifik 
utbildning inom arbetsmiljö mer än det som ingår i andra kurser som t.ex. heta 
arbeten eller säkra lyft. 

6.2.2 Vilket arbetsmiljöansvar har du på arbetsplatsen? 

PC är BAS-U och har arbetsmiljöansvaret för hela byggarbetsplatsen under 
utförandet. Den generella inställningen till ansvar på arbetsplatsen är oftast att man 
har egenansvar. Platsledningen på de två besökta projekten anser att man inte ska 
behöva jaga YA för att utföra rapporteringen, det är upp till var och en att sköta detta. 

6.2.3 Kan du beskriva hur rutinen för rapportering av tillbud/olyckor ser ut? 

Samtliga personer som intervjuades har mycket god kunskap om rutinen för 
rapportering. Vilket ansvar man har och hur processen går till. 

6.2.4 Hur skulle du beskriva ett tillbud respektive olycka? 

Definitionen av tillbud respektive olycka visar sig ha en otydlig gräns. De flesta av 
personerna anser att det finns brister i definitionen, vilket gör att definieringen ofta 
utifrån från personliga åsikter. Majoriteten nämner OJ som tillbud och AJ som 
olycka, men anser även ett ”AJ” så är det i vissa lägen inte tillräckligt för att 
rapportera detta. Ett exempel som tas upp är ett mindre skärsår i fingret som anses 
vara ett personligt misstag och man tar istället på sig ansvaret som klumpighet istället 
för att rapportera. 

6.2.5 Vad har du fått för information angående tillbud och olyckor samt rapportering 
från dina chefer? och ifrån vem? 

Informationen går oftast i flera led. Informationen kommer då från koncernnivå, och 
går sedan, AC/BAC  PC  AL  YA. Man är medvetna om att informationen kan 
omformuleras och modifieras efter personliga åsikter, vad man själv anser vara mer 
eller mindre viktigt, något som flera av de intervjuade instämmer på. Det är endast 
under fokusveckan som YA direkt får information från arbetsledningen. 

6.2.6 Hur arbetar du för en ökad tillbud- och olycksrapportering? 

Platsledningen nämner att man tar upp det på månadsavstämningar samt under 
arbetsberedningar. Alla tillfrågade anser att man kan bli bättre personligen på just 
detta. Ingen av de tillfrågade nämner något utöver det som är ett krav. Enligt ledning 
på huvudkontoret ska det vara en del av veckomöten. Man anser att det är viktigt att 
så ofta som möjligt påminna YA för att öka rapporteringen. 

6.2.7 Hur hanteras och behandlas rapporterna som kommer in? 

Båda arbetsplatserna utgår från koncernens rutin där AL/PC skriver rapporten och 
skickar till AC. Byggarbetsplats 1 har endast ett tillbud rapporterat vilket gör det svårt 
att svara på frågan. 

På byggarbetsplats 2 fortskrider arbetet beroende på graden av tillbudet/olyckan. Vid 
allvarligare händelser samlas man på arbetsplatsen för att diskutera vad som hänt och 
hur man ska undvika detta i framtiden. Vid varje kvartal sker återkoppling, då skickar 
man från huvudkontoret ut statistik och information om det gångna kvartalet. Men 
det finns ingen av de tillfrågade som nämnt att vidare arbete sker ute på 
byggarbetsplatsen med hjälp av denna information. 
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Det är även noterbart att majoriteten av platsledningen anser att det finns brister i 
OTR. Ett exempel på detta är att det endast går att fylla i en e-mailadress för vilka 
som ska få informationen, vilket leder till att personen i fråga måste vidarebefordra 
detta i efterhand. 

6.2.8 Vad tror du skulle kunna göra denna process effektivare? 

Tillvägagångssättet hur YA rapporterar till platsledningen anses av båda vara det 
största problemområdet i processen. Man anser att processen tar för lång tid och 
prioriteras därför bort. Detta är självklart dåligt då det är första steget i processen och 
är avgörande för att det ens ska bli en rapport. Ett förslag som dykt upp både hos 
ledning på såväl byggarbetsplatserna som huvudkontor samt YA är ett enklare sätt att 
starta processen, t.ex. en applikation i mobiltelefonen som gör att YA inte behöver 
lämna arbetsstället för att underrätta AL/PC om händelsen. 

På byggarbetsplatserna tycker man även att man borde bli bättre på att ta med sig 
information från tidigare byggen, ”man ska inte behöva uppfinna hjulet på varje 
bygge”, som en av de tillfrågade uttryckte sig. Idag finns en ”erfarenhetsbank” på 
Planket som heter Peab metoder, där man från varje projekt kan ladda upp och dela 
med sig av dokument till andra. Banken används inte i så stor utsträckning idag, och 
ingen av de personernas på byggarbetsplatsen nämner Peab metoder, endast AMS på 
huvudkontoret. 

6.2.9 Hur kan man få fler att rapportera tillbud tror du? 

Arbetsledningen är överens om att det är en ledarskapsfråga som speglar sig i hur 
många rapporteringar som görs. Det är viktigt att platsledningen tydligt visar vikten 
av att det sker samt att det följs upp. En av de tillfrågade tror att man måste plantera 
en god kunskap och inställning hos de unga i branschen. Personen anser att det finns 
kvar en dålig inställning hos de som arbetat längre och att det därför är viktigt att 
bryta mönstret. 

YA tycker som tidigare nämnt i avsnitt 6.1 att man måste få tydligare information om 
vad som ska rapporteras och hur rapporteringen påverkar arbetsmiljön.  

6.2.10 Har ni några informationsmöten med yrkesarbetarna under produktionen? 

Det finns inga specifika informationsmöten för arbetsmiljö, mer än fokusveckan och 
reflektionsdagen. Däremot nämns att arbetsmiljön tas upp som en del av 
månadsmöten. 

På huvudkontoret diskuteras arbetsmiljöfrågor i princip på samtliga möten, vilket 
betyder flera dagar i veckan. 

6.2.11 Om en ny person kommer till arbetsplatsen, hur informeras denna om 
arbetsmiljön? 

Personen ska ha tagit del av ordning- och skyddsreglerna, vilket är samma för alla 
Peabs byggarbetsplatser. Personen ska även ha tagit del av den specifika 
arbetsplatsinformationen. 

6.2.12 Uppmuntrar du till rapportering på arbetsplatsen? 

Majoriteten av platsledningen erkänner att man är dåliga på att uppmuntra YA till 
rapportering i det dagliga arbetet.  Anledningen är att man anser att det är YA som 
har ansvaret och att man inte vill tjata. Vid en eventuell händelse tycker man även att 
det är lättare att direkt åtgärda problemet direkt utan att rapportera.  

6.2.13 Tycker du att det är viktigt att rapportera tillbud? Varför tycker du att det är 
viktigt/oviktigt? 
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I den här frågan finns det skilda meningar. Både platsledning och YA tycker att det är 
viktigt att rapportera tillbud, det anses vara viktigt med tillbud- och 
olycksrapportering för att förhindra framtida olyckor. Som tidigare nämnt i avsnitt 
6.1 finns en tveksamhet hos YA för vad tillbuden bidrar till. Informationen och 
återkopplingen från arbets- och platsledningen anses vara bristfällig. 

6.2.14 Beskriv vilken skillnad du tror att det gör att rapportera in tillbud? 

Under denna fråga är det skilda svar. Större delen av arbets- och platsledningen tror 
att man via tillbudsrapportering identifiera brister och förhindra framtida händelser. 
Hos YA finns det en stor tveksamhet vilket BAC är medveten om. Det är många som 
har svårt att förstå meningen med tillbudsrapportering och är därför sämre på att 
rapportera. BAC tycker även att det är en ledarskapsfråga, beroende på inställningen 
hos platsledningen märks en skillnad mellan projekten. 

6.2.15 Vilka tror du är de största orsakerna till att rapportering inte görs? 

Flertal aspekter tas upp, alla har dock tidspressen som gemensam faktor. Både 
platsledning och YA anser att det finns för lite planerad tid för att hinna rapportera 
och att man därför prioriterar bort detta. Tidspressen leder även till att ordning- och 
skyddsregler frångås, vilket gör att rapportering undviks vid en eventuell händelse för 
att inte visa att reglerna frångåtts. 

6.2.16 Vet du vilka interna mål som finns på Peab för olyckor och tillbud? 

Det finns en stor osäkerhet hos samtliga personer. Majoriteten är medveten om att 
det finns interna mål för koncernen med avseende på tillbud och olyckor, men inte 
vad målen är. En del nämner nollvisionen som finns gemensamt i branschen. 

6.2.17 Finns det tecken på att missbruk är en bidragande orsak till att fler tillbud inte 
anmäls? 

Det finns idag inga siffror eller tecken på att det är bidragande orsak idag, men man 

tror ändå att det kan vara det. Det är däremot svårt att veta då det är ett dolt problem 

som är svårt att identifiera. 

6.2.18 Finns det en medvetenhet hos Peab till missbruksproblem i produktionen? 

Det finns en medvetenhet till missbruksproblem och det är något man jobbar med att 

förebygga. Däremot tror man inte att det finns i samma utsträckning som det gjort i 

tidigare generationer, eftersom det idag är hårdare krav än tidigare. Peab har en drog- 

och alkoholpolicy som ingår i anställningsavtalet och om något misstänks tas det 

hand om och hjälps erbjuds, vilket man som företag har skyldighet till.  
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6.3 Information- och statistikinsamling 

Statistik omfattar rapporterade tillbud och olyckor under åren 2014-2016 på Peab 

Bostadsproduktion AB, region Bygg bostad öst.  Olyckorna delas in i olyckor och olyckor med 

mer än 8 timmar sjukfrånvaro. Tillbud delas in i tillbud och allvarliga tillbud. 

 

 

Graf 6.4.a Tillbud inrapporterade 2014 & 2015 (Agardh, M. 1, 2016) 

 

Graf 6.4.b Olyckor inrapporterade 2014 & 2015 (Agardh, M. 1, 2016) 

Enligt AMS beror den ökade tillbudrapporteringen mellan 2014 och 2015 sannolikt på de nya 

koncernmålen som infördes 2015. 

Statistiken från 2015 visar att ungefär hälften av årets rapporterade tillbud (graf 6.4.a) och 

olyckor (graf 6.4.b) skett under det sista kvartalet. En möjlig faktor till att det sker en ökad 

rapportering under årets sista kvartal kan vara ”fokusveckan”. Detta är något som även AMS 

noterat och är medveten om. AMS samt BAC nämner även att det är på tal att utöka dessa 

sorters informationsträffar för att oftare påminna och skapa en bättre medvetenhet på 

byggarbetsplatserna.  
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6.4 Sammanfattning 

Inställningen till rapportering av tillbud och olyckor är överlag god. Det är enligt de 

intervjuade personerna viktigt att rapportera för att förhindra framtida olyckor vilket också 

går att utläsa ur enkätundersökningarna. Det finns en tro på att rapportering av tillbud 

minskar antalet olyckor och en majoritet känner sig ha ansvar för tillbud- och 

olycksrapportering. 

Processen kan enligt de tillfrågade bli bättre. Framförallt att det måste bli enklare för YA att 

rapportera med en exempelvis applikation i mobiltelefonen så YA kan anmäla tillbuden utan 

att behöva lämna sitt arbetsställe. Det behövs även tydligare och bättre information till de 

berörda på byggarbetsplatsen. Uppföljning av rapporterna ses idag som bristfällig och 

behöver förbättras. Just nu ligger mycket fokus på att platsledningen behöver påminna YA om 

att de måste rapportera. Det efterfrågas även en erfarenhetsbank för att lättare identifiera 

risker. 

De största anledningarna till att tillbud och olyckor inte anmäls är tidspress och därför inte 

prioriteras. Men även att YA har gjort ett misstag och möjligtvis brutit mot ordning- och 

skyddsregler. Bristfällig återkoppling av tillbud och olyckor leder till att YA tappar för 

troendet till tillbud- och olycksrapportering. Det efterfrågas även en erfarenhetsbank för att 

lättare identifiera risker. 

Kunskapen är överlag god om tillbud och olyckor. Skillnaden är inte stor mellan de två 

byggarbetsplatserna, det finns dock tveksamheter till definitionen av ett tillbud respektive 

olycka samt gränsdragningen mellan dem. Även delar av platsledningen hade svårt att 

definiera dessa. Det finns goda kunskaper om hur rapportering ska gå till och till vem de ska 

rapportera, däremot visste ingen de exakta siffrorna för Peabs interna mål för tillbud- och 

olycksrapportering. 

6.5 Diskussion/felkällor 

På grund av vissa omständigheter besöktes endast två byggarbetsplatser. Följden av detta blev 

att det statistiska underlaget inte blir tillräckligt stort för att dra några större vetenskapliga 

slutsatser. Trots detta anser vi att det befintliga materialet är av tillräcklig grund för Peab att 

bygga vidare på för att utveckla sitt system för tillbud- och olycksrapportering.  

En fråga i enkäten var till en början ledande. I frågan om varför inte fler tillbud rapporteras 

fanns ett exempel (lathet) i frågeställningen. Det var ett stort antal av de tillfrågade YA som 

svarade just detta vilket justerades till nästkommande platsbesök. 

I resultatet av enkäterna hittades inget tydligt mönster beroende av de fyra variablerna (kön, 

ålder, befattning, anställningstid). Detta kan bero på att antal svarspersoner för var för få. 

På grund av att tillbud samt totalt arbetade timmar inte rapporteras till AV kunde inte olycka 

per tillbud för branschen tas fram. Inte heller för att jämföra antal olyckor per miljon arbetade 

timmar. 

Byggnationerna har pågått olika lång tid, projekten är av olika byggnadstyper och har olika 

arbetsstyrkor. Därför är det svårt att dra några konkreta slutsatser om skillnader mellan 

byggarbetsplatserna. 
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7 Slutsats 

Syftet med arbetet är att studera processen och inställningen till tillbud- och 

olycksrapportering på byggarbetsplatsen. Frågorna som besvaras i slutsatsen återfinns i 

målformuleringen och bygger på analysen. 

Flertal faktorer påverkar varför tillbud och olyckor inte rapporteras.  Den främsta 

anledningen är tillsynes bortprioriteringar på grund av tidspress. I vissa fall sker tillbudet 

eller olyckan på grund av avvikelser från byggarbetsplatsens ordning- och skyddsregler. Det 

finns även en bristande motivation till rapporteringen av tillbud då uppföljningen är 

bristfällig samt att YA saknar förståelse av dess syfte. Definitionen av tillbud respektive olycka 

anses ha en otydlig gränsdragning. Därtill försvinner tillbudshäften och information om var 

nya finns är otydlig. Det bidrar till det lätt glöms på grund av att de måste lämna sitt 

arbetsställe för att rapportera. 

Skillnader och likheter finns mellan de besökta byggarbetsplatserna. Man kan se att 

platsledningens inställning till arbetsmiljöarbetet på de olika projekten speglar av sig på 

antalet rapporterade tillbud och olyckor. Genom att arbeta hårt med dessa frågor kan man se 

att antalet inrapporterade tillbud och olyckor ökar, exempel är fokusveckan och 

reflektionsdagen. 

På byggarbetsplatserna behandlas rapporterna på ett standardiserat arbetssätt som beskrivs i 

avsnitt 2.2.1. Men som nämnts tidigare saknas en återkoppling av de inrapporterade tillbuden 

och olyckorna till YA. På huvudkontoret använder man sig av statistiken i OTR för att en gång 

i kvartalet följa upp målen som vill uppnås. Informationen skickas ut till byggarbetsplatserna 

för att kunna utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Däremot efterfrågas en erfarenhetsåterföring 

från tidigare tillbud och olyckor. 

Inställningen till rapporteringen mellan huvudkontoret och byggarbetsplatserna skiljer sig, 

där man på huvudkontoret i Solna har vision och en tydlig bild över hur arbetet med 

rapporterna ska fungera. Där de inrapporterade tillbuden och olyckorna är en tydlig del av 

SAM för att minska antalet olyckor. På byggarbetsplatserna anser man att det är viktigt men 

har inte en lika tydlig vision över hur målen ska nås. 

I nästkommande avsnitt behandlas följande två frågeställningarna i form av 

rekommendationer till Peab. 

 Hur kan processen för tillbud- och olycksrapportering göras effektivare och mer 

enhetlig? 

 Hur kan man i planeringen bidra till en bättre tillbud- och olycksrapportering? 
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8 Rekommendationer 

Med utgångspunkt från slutsatsen har vi valt att ge följande rekommendationer till Peab: 

 Integrera tillbud- och olycksrapporteringen i den dagliga verksamheten på ett 

striktare och tydligare sätt. Förslagsvis som punkt på dagordningen på veckomöten 

och månadsmöten och där även tillbud och olyckor följs upp. Men också i det 

vardagliga arbetet där exempelvis AL tar upp detta med YA oftare. 

 

 Förenkla tillbud- och olycksrapporteringen för YA genom en ökad tillgänglighet av 

tillbudshäften alternativt en applikation för mobiltelefonen som underrättar AL om 

händelsen direkt så YA inte behöver lämna arbetsstället för att rapportera. 

 

 Förtydliga definitionen av tillbud respektive olycka samt vilka typer av tillbud och 

olyckor som ska rapporteras. 

 

 Utveckla en erfarenhetsbank för rapporterade tillbud och olyckor som används under 

arbetsberedning och projekteringen för att förhindra olyckor och farliga 

arbetsmoment. 

 

 Efter varje avslutat projekt gå igenom de inrapporterade tillbuden och olyckorna med 

personal från huvudkontoret och byggarbetsplatsen, för att ta med sig kunskaperna 

till nästkommande projekt. 

 

 Skapa en bättre förståelse under projekteringen för hur byggnationen kommer 

utföras. Säkerställa att utförandet kan ske på ett säkert sätt ur en 

arbetsmiljösynpunkt. Förslagsvis att undersöka högriskmoment genom tidigare 

rapporterade tillbud och olyckor och/eller samtal med YA. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 - intervjufrågor 

Bilaga 2 - Enkät 

Bilaga 3 – Statistik från Peab 

Bilaga 4 – Peabs tillbudshäfte 

 





 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat på Peab? 
2. Vilken befattning har du idag? 
3. Vilka olika befattningar har du haft under din tid på Peab? 
4. Kan du berätta kort om hur ni arbetar med arbetsmiljö på projektet? 
5. Har du fått någon utbildning inom arbetsmiljö på företaget? 
6. Vilket arbetsmiljöansvar har du på arbetsplatsen? 
7. Kan du beskriva hur rutinen för rapportering av tillbud/olyckor ser ut?  
8. Hur skulle du beskriva ett tillbud respektive olycka? 
9. Vad har du fått för information angående tillbud och olyckor samt rapportering från 

dina chefer? och ifrån vem? 
10. Hur arbetar du för en ökad tillbud- och olycksrapportering? 
11. Hur behandlas rapporterna som kommer in? 
12. Vad tror du skulle kunna göra denna process effektivare? 
13. Hur kan man få fler att rapportera tillbud tror du? 
14. Har ni några informationsmöten med yrkesarbetarna under produktionen? 
15. Om det kommer en ny till arbetsplatsen, hur informeras denna person om 

arbetsmiljön? 
16. Uppmuntrar du till rapportering på arbetsplatsen? 
17. Vilka är med på skyddsronder på arbetsplatsen och hur ofta görs dessa? 
18. Tycker du att det är viktigt att rapportera tillbud? varför tycker du att det är 

viktigt/oviktigt? 
19. Beskriv vilken skillnad du tror att det gör att rapportera in tillbud? 
20. Har du märkt skillnad på hur man arbetar med arbetsmiljö från när du började arbeta 

inom branschen tills hur det ser ut idag? 
21. Har du märkt skillnad på ditt synsätt av tillbud/olyckor från att du bytt roll i ditt 

arbete? 
22. Vilka tror du är de största orsakerna till att rapportering inte görs? 
23. Vet du vilka interna mål som finns på Peab för olyckor och tillbud? 
24. Finns det tecken på att missbruk är en bidragande orsak till att fler tillbud inte 

anmäls? 
25. Finns det en medvetenhet hos Peab till missbruksproblem i produktionen? 





 

Bilaga 2 - Enkät 

Enkät - Rapportering av tillbud/olyckor 

 
Ålder: < 20 20-30 30-40 40-50 50-60 60+ 
 
Kön: Man Kvinna Annat  
 
1. Hur länge har du varit anställd på PEAB? 
 

 
 
2. Vilken befattning har du? (ex. träarbetare, betongarbetare, praktikant, lärling) 
 

 
 
3. Tror du att det finns ett mörkertal av tillbud/olyckor på arbetsplatsen?  
Ja Nej 
 
4. Hur viktigt tycker du att det är att rapportera ett tillbud? (sätt ett kryss) 
 
Inte alls viktigt   Neutral               Väldigt viktigt 
 
 
5. Hur viktigt tycker du att det är att rapportera en olycka? (sätt ett kryss) 
 
Inte alls viktigt   Neutral               Väldigt viktigt 
 
 
6. Vet du hur du går till väga för att rapportera ett tillbud/en olycka? 
Ja Nej 
 
7. Tror du att det finns en viss “skam” för att rapportera ett tillbud/en olycka?  
Ja Nej 
 
8. Vet du vem som är skyddsombud på arbetsplatsen? 
Ja Nej 
 
9. Känner du ett ansvar för att rapportera ett tillbud/en olycka? 
Ja Nej 
 
10. Tycker du att tidspress är en bidragande faktor till att rapportering inte görs?  
Ja Nej 
 
11. Tror du att ökad tillbudsrapportering leder till minskat antal olyckor?  
Ja Nej 
 
Om nej; varför? 
 

 
 
12. Vilka tror du är de största anledningarna till att tillbud/olyckor inte rapporteras?  
 

 
 
13. Är du nöjd med hur arbetsledning/ansvarig visar hur tillbuden följs upp och åtgärdas?  
Ja Nej 
 
Om nej; varför? Hur tror du att det kan göras bättre? 
 

 
 
14. Hur tror du att man kan göra för att få fler tillbud/olyckor rapporterade? 
 

 
 
15. Övriga tankar och idéer kring tillbud/olyckor och rapportering: 
 

 
 
 

  



 

Bilaga 3 – Statistik från Peab 

OTR-utfall Q1-Q4 2016 (dec 2015 – feb 2016): 

 Olyckor 13 st. varav 5 st. med mer än 8 h frånvaro (Peab interna) 

• Frekvens 39,2 st. olyckor per 1 miljon arbetade timmar (interna med mer än 8 

tim. frånvaro) 

• Tillbud 19 st. varav 5 st. allvarliga (Alla tillbud interna och UE, varav 1 st. 

miljötillbud) 

• Varav UE-tillbud 14 st. varav 4 allvarliga 

• Förhållande: Rapporterade Tillbud per Olycka = 19/13 = 1,5 

OTR-utfall Q1-Q4 2015 (dec-nov): 

 Olyckor 45 st. varav 11 st. med mer än 8 h frånvaro (Peab interna) 

• Frekvens 20,6 st. olyckor per 1 miljon arbetade timmar  

 (interna med mer än 8 tim. frånvaro) 

 Tillbud 84 st. varav 16 st. allvarliga (Alla tillbud interna och UE) 

• Förhållande: Rapporterade Tillbud per Olycka = 84/45 = 1,9 

AO Bygg Arbetsmiljömål 2015 - 2017:  

1. Frekvens: Maximalt 5 olyckor med minst 8 timmars frånvaro per 1 miljon arbetade 

timmar vid utgången av 2017.  

2. Förhållande: Minst 10 rapporterade tillbud per inrapporterad olycka vid utgången av 

2017 

OTR-utfall 2014 (Kv. 1-4) 

 Olyckor 24 st. varav 4 st. med mer än 8 h frånvaro  

• Frekvens 7 st. olyckor per 1 miljon timmar 

 Tillbud 36 st. varav 12 st. allvarliga 

• Varav UE-tillbud 12 st. varav 5 Allvarliga  

 Förhållande: Rapporterade Tillbud per Rapporterad Olycka med mer än 8 h frånvaro 

= 36/4 = 9,0 

  



 

Bilaga 4 – Peabs tillbudshäfte 

Häftets mått är 13 x 8 cm. 

 


