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Abstract

Tillbudsrapportering - Skillnader mellan två arbetschefgrupper

Reporting incidents in building construction

Erik Eriksson, Carl Ramström

In autumn 2010, the Division of Civil Engineering at the Swedish building contractor
PEAB made a campaign to increase the number of reported incidents. Information
was sent to the branch manager who was responsible to enlighten the employees on
the establishment. The goal of PEAB Division of Civil Engineering is to have at least 10
reported incidents per accident that generate more than 8 hours absence. Therefore,
it is important that the employees understand how the report system for incidents
works. The number of reported incidents differs between regions.  In order to
improve the understanding of why the numbers differ, PEAB Division of Civil
Engineering wants to look into the region with the most reported incidents and the
region with the fewest. Through qualitative interviews, the employee’s knowledge and
attitude to reporting incidents were reviewed. 

The study shows large differences in attitude and routines between the two regions.
The biggest differences are due to the commitment of the management and how the
information about the reporting system of incidents reaches their subcontractors. It is
shown that the contractors find it confusing what incidents are to be report.  

In this report we give recommendations how to get an increased number of incidents
reported and later reach up to the goals PEAB Division of Civil Engineering of an
improved work environment.
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SAMMANFATTNING 
Under hösten 2010 genomförde PEAB en kampanj för att öka antalet 
inrapporterade tillbud. Information skickades till platscheferna som 
ansvarade för att upplysa personalen på arbetsplatsen. PEAB Division 
Anläggning har som mål att ha minst 10 inrapporterade tillbud per 
olycka som genererar minst 8 timmars frånvaro. Det är därför viktigt att 
de anställda känner till vad ett tillbud är och veta hur rapporterings-
systemet fungerar. Det finns stora skillnader i antalet inrapporterade 
tillbud mellan regionerna och dess arbetschefsgrupper. PEAB Division 
Anläggning vill nu undersöka skillnaden mellan en arbetschefsgrupp 
med ett stort antal inrapporterade tillbud och en med endast ett fåtal. 
Genom kvalitativa intervjuer granskades de anställdas kunskap, 
inställning och attityd kring tillbudsrapporteringen.  
 
I studien framkommer att det finns stora skillnader i attityd och rutiner 
mellan de två arbetschefsgrupperna. Destörsta skillnaderna utgörs av 
engagemanget från ledningen i de olika arbetschefsgrupperna och hur 
informationen kring tillbudsrapporteringen når ut till 
underentreprenörerna. Det råder oklarheter hos hantverkarna vad ett 
tillbud är och vilka händelser som ska rapporteras.  
 
I denna rapport ges egna rekommendationer för att få en ökad tillbuds-
rapportering och på sikt nå upp till PEAB Division Anläggnings mål.  
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1. Inledning 
Enligt Arbetsmiljöverket är byggbranschen en av de mest 
skadedrabbade. Det är därför viktigt att de anställda förstår vikten av 
att rapportera in och följa upp tillbud. Det finns två typer av tillbud, 
tillbud och allvarligt tillbud. Arbetsmiljöverkets definitioner av dessa 
lyder enligt följande. ”Ett tillbud är en oönskad händelse som skulle kunna 
ha lett till en personskada (olycka eller sjukdom). Allvarligt tillbud är en 
oönskad händelse som skulle kunna ha lett till allvarlig fara för liv och hälsa”. 
Utifrån tillbuden kan brister upptäckas och åtgärdas vilket leder till att 
olyckor och skador kan undvikas. Detta leder i sin tur till en säkrare 
arbetsplats. Med en högre kunskap och effektivare tillbudsrapportering 
när tillbud inträffar leder det till ett minskat antal olyckor och en 
säkrare arbetsplats. (Tillbudsrapportering i fokus, PEAB:s intranät 
Planket, www.av.se) 

1.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka skillnaden mellan två arbetschefs-
grupper i fråga om kunskap, inställning och attityd till 
tillbudsrapportering. Studien syftar även till att öka förståelsen för hur 
inrapportering av tillbud uppfattas på PEAB Division Anläggning samt 
varför antalet inrapporterade tillbud skiljer sig mellan de två olika 
arbetschefsgrupper.  
 
Vi har svarat upp mot studiens syfte genom att studera de två 
arbetschefsgrupperna som har flest respektive minst rapporterade 
tillbud och kartlägga de skillnader som finns i uppfattningar om 
tillbud. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 PEAB  
PEAB grundades år 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson. De 
hjälpte då lantbrukare på Bjärehalvön med renhållning och 
soptömning. Företagets första kontor byggdes i Forslöv och där ligger 
än idag PEAB:s huvudkontor. I dagsläget har PEAB cirka 14 000 
anställda i Norden utsprida i olika regioner.  
 
PEAB:s företagspolicy bygger på fyra ledord; jordnära, utvecklande, 
personliga och pålitliga. Dessa ledord är framtagna genom 
förfrågningar och undersökningar hos beställare och kunder. De fyra 
orden beskriver hur de uppfattar PEAB som företag och entreprenör. 
 
PEAB-koncernen har tre verksamhetsområden; Bygg, Anläggning och 
Industri. Verksamhetsområdet Bygg omfattar byggrelaterade tjänster 
och har fem divisioner i Sverige respektive en i Finland och Norge. 
Verksamhetsområdet Anläggning omfattar en division över hela 
Norden.  Industri omfattar två divisioner, industri och byggsystem, 
som båda är inriktade på bygg och anläggning i Norden. PEAB:s 
struktur beskrivs nedan i Figur 1.1. Under 2010 hade koncernen en 
omsättning på drygt 38 miljarder kronor utspritt på alla divisionerna.   

 

 

Figur 1.1 Organisation för PEAB-koncernen  
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1.2.3 PEAB Anläggning 
PEAB Division Anläggning har ca 3200 anställda och omsätter ca 9,5 
miljarder kronor i Norden. Divisionens huvudsakliga arbetsområden är 
grundläggning, vägar och andra infrastrukturarbeten. Divisionen 
arbetar med ”det som inte syns”, det vill säga det som finns under 
byggnader, vägar mm. 
 
Divisionen Anläggning kan delas in i tre områden. Infrastruktur som 
innefattar projekt med broar, tunnlar, järnvägar och vägar. Lokal 
marknad där arbeten med grundläggningar, vatten- och 
avloppsanläggningar, exploateringsområden mm utförs. Drift och 
underhåll omfattar arbeten som vägunderhåll, hamnunderhåll och 
andra typer av underhållsarbeten. Figur 1.2 visar en tydligare bild hur 
divisionen är uppbyggd. 

 

 

Figur 1.2 PEAB Division Anläggning 

Divisionens kunder är bla trafikverket, kommuner, näringsliv, 
industrier, privatpersoner och andra divisioner inom PEAB-koncernen.  

1.2.4 Vad är ett tillbud? 
Enligt arbetsmiljöverket finns det två typer av tillbud, tillbud och 
alvarligt tillbud. De definieras enligt följande. ”Ett tillbud är en oönskad 
händelse som skulle kunna ha lett till en personskada (olycka eller sjukdom). 
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Allvarligt tillbud är en oönskad händelse som skulle kunna ha lett till allvarlig 
fara för liv och hälsa”. En enklare förklaring av vad ett tillbud är skulle 
kunna beskrivas tillbud = oj!, t.ex. oj det där var nära eller oj det där 
hade kunnat sluta illa. Allvarliga tillbud ska rapporteras till 
Arbetsmiljöverket. Har inga personer befunnit sig på platsen där 
tillbudet skedde behöver det inte rapporteras till Arbetsmiljöverket. 
(Manual för OTR, PEAB:s intranät planket) 
 

1.2.5 Rapportering av tillbud 
PEAB har ett eget system för tillbudsrapportering som heter OTR och är 
en förkortning för olycks- och tillbudsrapportering. I systemet ska alla 
inkomna tillbud och olyckor lagras. Samtliga tjänstemän på PEAB har 
tillgång till detta system. Dessutom har externa under- och 
sidoentreprenörer tillgång till systemet och ska rapportera in tillbud. De 
kan själva logga in och rapportera tillbud och olyckor. Förhoppningen 
är att detta ska leda till ett ökat engagemang och högre inrapportering. 
Syftet med systemet är att göra det lättare att analysera de 
inrapporterade tillbuden och på så vis förebygga att olyckor sker vilket 
i sin tur leder till en ständigt förbättrad arbetsmiljö.  
 
Tillbud rapporteras genom att händelsen skrivs ner i tillbudsblocket 
eller på ett vanligt papper och lämnas till närmaste chef. Chefen 
ansvarar sedan för att händelsen rapporteras in i OTR-systemet. Vid 
allvarliga tillbud ska enligt SAM 2001:1 9§ KMA-samordnare eller 
arbetsmiljöchef underrättas så att en internutredning och 
dokumentationsinsamling kan genomföras. Enligt 
Arbetsmiljöförordningen 2§ är det en skyldighet att rapportera in 
allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. PEAB har därför inte upplevt 
några problem med den typen av tillbud. Det är inrapporteringen av de 
tillbud som inte betecknas allvarliga som PEAB vill öka. 
 
Enligt statistik från PEAB Anläggning, figur 1.3, är det vanligast 
förekommande tillbudet Maskin, maskindel eller föremål i rörelse. Det 
näst vanligaste är Fordonsolycka eller påkörd. Efter det följer tre 
kategorier med ungefär lika många inrapporterade tillbud. Dessa är 
Fallande/Flygande föremål, Explosion/Sprängning och Hanterat 
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föremål. (Tillbudsrapportering i fokus, manual för OTR, PEAB:s 
intranät planket )  

 

Figur 1.3 Statistik inrapporterade tillbud i PEAB Anläggning 

 

1.2.6 PEAB:s kampanj 
Under hösten 2010 genomförde PEAB en kampanj för att öka 
inrapporteringen av tillbud och att åtgärder vidtas för att den inträffade 
händelsen inte ska upprepas. Information om tillbudsrapportering 
skickades till platscheferna som i sin tur ansvarade för att upplysa de 
anställda på arbetsplatsen. Till sin hjälp fick platscheferna en färdig 
powerpoint-presentation med kompletterande informationstext som 
beskrev hur det dåvarande läget såg ut och vilka mål som skulle 
uppfyllas. Det lades även till en ny sida på PEAB:s intranät ”Planket” 
med nödvändig information. De anställda fick också svara på en enkät 
med frågor om t.ex. kunskapen om tillbud och attityden kring 
tillbudsrapportering. Tre olika affischer togs fram för att sättas upp i 
bodar och på fasta arbetsplatser. Det skickades även med tillbudsblock 
för att underlätta inrapporteringen. Varje vecka genomfördes en 
dragning av ett slumpvist valt tillbud. Den valda arbetsplatsen blev då 
belönad med tårta. Förutsättningarna var att tillbudet hade hanterats på 
ett korrekt sätt både vad gäller inrapportering och de igångsatta 
åtgärderna. (Tillbudrapportering i fokus, PEAB:s intranät planket) 
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1.2.7 PEAB Division Anläggnings mål 
Från affärsplanen har ett mål för Division Anläggning tagits fram. Detta 
mål är att ha 10 inrapporterade tillbud per olycka som genererar minst 
8 timmars frånvaro. Målet är framtaget då PEAB Division Anläggning 
redan uppfyller koncernens uppsatta mål med 60% tillbud och 40% 
olyckor vid 2010 års slut. Eftersom säkerheten på arbetsplatsen är ett 
viktigt ämne vill PEAB Anläggning inte slå sig till ro utan fortsätta 
utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Det slutgiltiga målet är att ha 0 % 
rapporterade olyckor. Detta kan tyckas vara omöjligt i praktiken men 
ses som en förutsättning för att ständigt arbeta med att göra 
arbetsplatserna säkrare för sina anställda. Genom att regelbundet ändra 
målet tvingas PEAB ständigt att fortsätta upplysa sina anställda om 
vikten av att rapportera in tillbud för att på sikt nå upp till det 
långsiktiga målet. (Tillbudsrapportering i fokus, PEAB:s intranät 
Planket) 

1.3 Inriktning 
Studien inriktar sig mot kunskapen och synen på rapporteringen av 
tillbud hos PEAB Division Anläggning. I studien ingår två 
arbetschefgrupper valda utifrån inrapporterade tillbud i OTR-systemet. 
Den ena (arbetschefsgrupp 1) hade ett stort antal inrapporterade 
tillbud medan den andra (arbetschefsgrupp 2) endast hade ett fåtal. 
Arbetschefsgrupperna är av ungefär samma storlek med hänsyn till 
antalet anställda tjänstemän och hantverkare. Därför borde resultatet 
teoretisk inte skilja sig så markant som det gör. 
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2. Litteraturöversikt    

2.1 Allmän bakgrundsinformation 
För att få en bredare bild av hur arbetsmiljö- och tillbudsprocessen 
fungerar har boken Arbete och teknik studerats på människans villkor 
studerats. Boken tar upp för säkerhet viktiga skäl att det mänskligt att 
fela, det vill säga att göra fel. Det ena skälet är att fel byggs in i 
produkter eller maskiner. Ett exempel är om en pilot kan skjuta ut sig 
med katapultstolen när flygplanet står på marken. Det andra skälet är 
att lärande från olyckor och tillbud är viktigt för att få en bra 
arbetsmiljö. Det är fel att straffa eller indirekt straffa individen, vilket 
kan minska viljan att rapportera att rapportera i fortsättningen. Både 
kvalitet och kvantitet är viktigt vid inrapportering av tillbud. 
Kvantiteten är viktigt för att få en tydligare bild av vilka moment som 
är värst drabbade. De som rapporterat in tillbud bör få en snar 
återkoppling. Sker inte detta kan personen och dennes arbetskamrater i 
framtiden tappa motivationen att rapportera in tillbud. En god kvalitet 
på de inrapporterade tillbuden är viktigt för att kunna göra en djupare 
analys. Detta är viktigt för att kunna spåra och upptäcka de brister som 
finns i systemet.  
 
I dagens samhälle är det vanligt med en mer eller mindre straffande 
kultur. Anonym rapportering används ibland för att öka 
rapporteringsbenägenheten. Nackdelen med anonyma rapporter är att 
det inte går att få fram kompletterande uppgifter vilket ofta behövs för 
en god analys. (Akselsson 2008) 
 

2.2 Tidigare examensarbeten 
För att bredda vår kunskap ytterligare har vi studerat tidigare 
examensarbeten inom tillbudsrapportering. 
 
Rapportering av olyckor och tillbud, en rapport skriven av Amanda 
Redstorm och Anna Selenius 2010. Rapporten beskriver PEAB:s då nya 
system för inrapportering olyckor och tillbud. OTR-systemet togs fram 
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för att samla samtliga inrapporterade tillbud och föra statistik över 
dessa. PEAB fick på så vis en klarare bild över vilka åtgärder som 
kunde göras för att minska antalet tillbud och olyckor. Arbetet är utfört 
med kvalitativa intervjuer för att komma in på djupet hos de anställdas 
åsikter. För att få in mer information och bredda studien gjorde 
författarna även en kvantitativ studie där alla inrapporterade tillbud 
och olyckor under 2009 studerades. Där fokuserade de framförallt på de 
åtgärder som vidtagits vid händelserna. I analysen och slutsatsen 
kommer författarna fram till att systemet inte fungerar optimalt. Många 
av de intervjuade personerna kan t ex inte skilja på tillbud och olycka 
eller vilka tillbud som ska rapporteras in. Vem som sedan tar emot och 
rapporterar in tillbuden skiljer sig också mellan de olika 
arbetsplatserna. Man finner även brister på OTR-systemet då många 
tillbud aldrig får någon åtgärd registrerad.  
 
Arbetsolyckor -förslag för att minska riskerna vid byggarbete, skriven 2006 på 
Kungliga Tekniska Högskolan av Linnea Clomén. I studien använder 
författaren sig av litteraturstudier, intervjuer, platsbesök och en 
enkätundersökning hos hantverkarna på JM. Författaren går in på olika 
anledningar till varför arbetsolyckor sker.  I slutsatsen kommer 
författaren fram till att det är känt varför olyckor sker, men fel metoder 
används för att förhindra dem. Författaren undersöker även företagets 
tillbudsrapportering. Där beskrivs vad ett tillbud är och att målet med 
tillbudsrapportering är felaktiga beteenden innan en skada uppstår. 
Studien kommer fram till att inrapporteringen av tillbud är bristfällig. 
Författaren menar att även små incidenter är viktiga att rapportera då 
de kan ske ofta vilket kräver en förändring i rutinerna. 
Rekommendationer som nämns är att det borde ske en förändring i 
strukturen av rutinerna samt mer positiv respons vid inrapporterade 
tillbud. 
 
Arbetsmiljö i byggprocessen överlämning av arbetsmiljöarbetet vid 
vägproduktion, skriven 2010 på Luleås tekniska universitet av Emelie 
Eriksson och Malin Johansson handlar om arbetsmiljöarbetet i olika 
skeden i byggprocessen. Författarna jämför entreprenadformerna 
totalentreprenad och utförandeentreprenad med Vägverket som 
beställare. I studien kommer författarna fram till att kommunikationen 
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och överlämningen mellan projektering och produktion måste ske på 
ett bra sätt för att uppnå ett bra arbetsmiljöarbete. Författarna kommer 
även fram till att totalentreprenad är bättre än utförandeentreprenad ur 
arbetsmiljösynpunkt. Detta beror på att entreprenören är med i 
projekteringsfasen och kan på ett smidigt sätt föra med sig 
arbetsmiljöarbetet i produktionsfasen. En viktig sak författarna tar upp i 
analysen är att uppföljningen av arbetsmiljöarbetet efter att projektet 
avslutas är bristfälligt. Entreprenören tycker det är viktigt att följa upp 
vilka eventuella tillbud och olyckor som skett under projektet för att i 
framtiden kunna förbättra sig.  

Rapporten beskriver även att majoriteten av de olyckor och tillbud som 
inträffar är orsakade av individen ute på arbetsplatsen. För att minska 
dessa incidenter kommer författarna fram till att mer av produktionen 
bör prefabriceras. Det beror på att arbetsmiljön är bättre i fabrik än ute 
på byggarbetsplatsen. Författarna nämner även i sin analys att pengar 
kan sparas genom en bättre arbetsmiljö. De illustrerar detta med ett 
exempel om en bro som flyttas av arbetsmiljöskäl vilket medfört att 
produktionen fortlöper snabbare som i sin tur ledde till lägre kostnader. 
Andra projekt nämns där mycket tid lades ner under projekteringen för 
att få produktionen mer industrialiserad. Det ledde till att arbetsmiljön i 
projektet blev god och totalkostnaderna lägre än vid liknande projekt 
där traditionella metoder använts.  
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3. Metod 
Vi har valt att basera studien på kvalitativa intervjuer. Metoden valdes 
då syftet med rapporten är att undersöka de intervjuades inställning, 
attityd och kunskap om tillbudsrapportering. En lägre 
struktureringsgrad av intervjuerna valdes då passande följdfrågor kan 
ställas utifrån den intervjuandes svar vilket gjort att vi kan inhämta en 
större mängd information. Kvantitativa studier var inget alternativ då 
vi ville kunna avläsa situationer och vara flexibla i valet av följdfrågor. 
De risker som finns med kvalitativa intervjuer är att intervjupersonerna 
inte ger ärlig information utan berättar det de tror är korrekt. Risken 
anses emellertid låg då intervjuerna kommer ske under anonymitet. Vi 
har tydligt informerat om anonymitet innan intervjustart och förklarat 
för de intervjuade att syftet inte är att hänga ut enskilda personer utan 
att inhämta en bredare kunskap om synen för tillbudsrapportering. 
(Annika Lantz och studentlitteratur 1993, Intervjumetodik) 
 
Som hjälpmedel inför intervjuerna har en intervjuguide sammanställts. 
Den består av ett antal öppna grundfrågor som kommer ställs till 
samtliga intervjuade. Öppna frågor startas ofta med frågeord som t ex 
varför, var, när. Detta gör det möjligt att ställa passande följdfrågor. Till 
varje grundfråga har ett antal möjliga följdfrågor antecknats. Dessa 
följdfrågor eller andra passande frågor kommer at ställas utifrån den 
intervjuandes svar på grundfrågorna. Frågorna är utvalda för att täcka 
så stor del av tillbudsprocessen som möjligt.  (Häger 2007)  
 
Under intervjuerna används en hög standardiseringsgrad, där alla 
frågor kommer att ställas i samma ordning till samtliga 
intervjupersoner.  Detta för att kunna jämföra de olika svaren. 
Intervjuerna spelades in för att säkerställa att ingen information missas.  

Intervjuer i de två arbetschefsgrupperna har hållits med arbetschef, 
plastchefer för två olika byggen, skyddsombud, en arbetsledare samt 
två hantverkare under varje platschef. Det innebär att studien 
innehåller 19 intervjuer. Dessa valdes för att kunna jämföra svaren 
mellan de olika yrkeskategorierna i arbetschefsgrupperna. 
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4. Analys 
Med hjälp av svaren till frågorna i intervjuguiden har varje grundfråga 
analyserats var för sig. Detta för att lättare kunna jämföra svaren och på 
ett tydligare sätt visa skillnaderna mellan arbetschefsgrupperna. 

4.1 Intervjufrågor 

4.1.1 Vad anser du vara ett tillbud? 
På denna fråga visade det sig inte finnas någon skillnad mellan de två 
arbetschefsgrupperna. Samtliga arbetschefer, platschefer, arbetsledare 
och skyddsombud kunde förklara vad ett tillbud är. De vanligaste 
förklaringarna var, något som kan bli en olycka eller nära att det blir en 
olycka. Förklaringarna stämmer bra överrens med Arbetsmiljöverkets 
definition som enligt tidigare lyder, ett tillbud är en oönskad händelse som 
skulle kunna ha lett till en personskada (olycka eller sjukdom). Det viktiga är 
inte att känna till definitionen ordagrant utan att de förstår dess 
innebörd. Minnesregeln Aj och Oj nämndes vid ett flertal intervjuer av 
såväl arbetschefer som hantverkare. Detta ser vi som positivt då det 
tyder på att den är lätt att lägga på minnet och att den har nått ut till de 
flesta. 
 
Vid intervjuer med hantverkarna var det ca hälften som kände till 
definitionen av vad som är ett tillbud. Detta gällde båda 
arbetschefsgrupperna. De som inte kände till vad ett tillbud var svarade 
antingen att det var när man blir skadad eller att det var svårt att veta vart 
gränsen ligger mellan tillbud och olycka.  
 

4.1.2 Hur fungerar tillbudsrapporteringen på din arbetsplats? 
Tillbudsrapporteringen för hantverkarna fungerar på samma sätt i de 
båda arbetschefsgrupperna. Samtliga hantverkare ska ha med sig sitt 
tillbudsblock under arbetstid. När ett tillbud inträffar fylls rapporten i 
blocket i och lämnas till platschefen eller närmaste chef. Även 
skyddsombuden kan ta emot rapporterna. Alla hantverkarna i 
arbetschefsgrupp 1 vet hur de ska rapportera in ett tillbud. I 
arbetschefsgrupp 2 var det endast en av de intervjuade hantverkarna 
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som inte visste hur tillbudsrapporteringen fungerar. Hantverkaren har 
varken sett eller fått något tillbudsblock. 
Efter att platschefen fått in tillbudsrapporten börjar skillnaderna visa 
sig mellan de två arbetschefsgrupperna. I arbetsgruppschefsgrupp 1 
skickas tillbudsrapporterna vidare till en KMA-samordnare som sedan 
för in den i OTR-systemet. I arbetschefsgrupp 2 varierar det mellan de 
olika platscheferna. En av platscheferna för in tillbudsrapporterna 
direkt i OTR-systemet. Den andra platschefen berättar att man fyller i 
en rapport på PEAB:s intranät ”Planket” som sedan skickas vidare till 
KMA-samordnaren. Platschefen i fråga har aldrig fått något 
inrapporterat tillbud. Detta kan vara en anledning till att svaren skiljer 
sig ifrån varandra.  
 
En stor skillnad mellan de två arbetschefsgrupperna är fokuseringen på 
tillbudsrapporteringen. I arbetschefsgrupp 1 har de regelbundna 
veckomöten där arbetsmiljöfrågorna ligger först på dagordningen. 
Detta har arbetschefen tagit med sig ifrån en tidigare anställning på ett 
annat företag och infört på PEAB. Anledningen till att lägga 
arbetsmiljöfrågorna och tillbudsrapporteringen först är att 
hantverkarna då är mer fokuserade. Inträffade tillbud under veckans 
gång tas då upp och diskuteras. Ett resultat av detta är att man enligt 
platschefen får ett bättre säkerhetstänkande genom hela mötet. På 
mötena är det högt i tak och alla får komma till tals. Inträffade tillbud 
brukar då tas upp av hantverkarna och de som ännu inte rapporterat in 
händelserna uppmanas göra det. Enligt platschefen skyller då 
hantverkarna oftast på att de inte har haft tid att rapportera in. 
 
Majoriteten av de intervjuade i arbetschefsgrupp 1 tycker att 
tillbudsrapporteringen fungerar bra. Även den som är mest negativt 
inställd till tillbudsrapporteringen tycker att det fungerar bra ”då de 
tjatar ihjäl oss”. Vi tycker detta visar att uppmaningarna på 
veckomötena har gett resultat. 
 
I arbetschefsgrupp 2 sker hantverkarmötena ca var 14:e dag men ibland 
mer sällan. Även på dessa möten trycker platscheferna på att 
hantverkarna ska rapportera in alla tillbud. Som vi uppfattat det läggs 
inte samma fokus på ämnet och punkten arbetsmiljö hamnar längre bak 
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på dagordningen. Här är det delade meningar om 
tillbudsrapporteringen fungerar bra eller inte. Enligt arbetschefen och 
en av platscheferna så fungerar tillbudsrapporteringen bra. Den andra 
platschefen tycker däremot att det inte alls fungerar bra. Enligt honom 
beror det på att inga tillbud har rapporterats in. Båda platscheferna tar 
upp tillbudsrapporteringen på sina hantverkarmöten och uppmanar 
sina hantverkare att rapportera in alla tillbud. Skillnaderna fortsätter 
sedan ner på arbetsledarnivå där den ena arbetsledaren tycker att 
rapporteringen fungerar bra. Den andre arbetsledaren som tidigare 
arbetat på PEAB Anläggning i Stockholm tycker att 
tillbudsrapporteringen inte alls fungerar lika bra på den nuvarande 
platsen. Enligt arbetsledaren var det mer fokus på 
tillbudsrapporteringen i Stockholm. Arbetsledaren försöker ändra på 
det genom att uppmana hantverkarna att rapportera in alla tillbud.  
 
Den största skillnaden mellan de två arbetsgrupperna är hur 
tillbudsrapporteringen fungerar för deras underentreprenörer (UE). I 
arbetschefsgrupp 1 fungerar tillbudsrapporteringen på samma sätt som 
för de PEAB-anställda. På startmötena med UE går platscheferna 
igenom hur tillbudsrapporteringen fungerar och vikten av att 
rapportera. Till de UE som inte har tillbudsblock ges PEAB:s egna 
tillbudsblock. Enligt arbetsledaren och skyddsombuden är UE dåliga på 
att rapportera in tillbud. De tycker att det är svårt att få dem att förstå 
varför man rapporterar in tillbud. De tror det beror på att det tar lång 
tid att lära sig nya rutiner. Ständiga påtryckningar görs för att få UE att 
rapportera så många tillbud som möjligt.  
 
I arbetschefsgrupp 2 är svaren varierande. Arbetschefen anser att 
tillbudsrapporteringen för UE fungerar bra då de jobbar tillsammans 
med PEAB:s anställda. När vi sedan frågar den första platschefen vet 
han inte hur rapporteringen för UE fungerar men antar att det fungerar 
på samma sätt. Platschefen tar inte upp tillbudsrapporteringen på sina 
startmöten med UE. Den andre platschefen berättar att 
tillbudsrapporteringen fungerar på samma sätt för UE som för de 
PEAB-anställda och att tillbudsrapporteringen tas upp på startmötena. 
Svaren skiljde sig också mellan de två arbetsledarna. Ena arbetsledaren 
visste inte hur tillbudsrapporteringen för UE fungerade medan den 
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andre säger att det fungerar på samma sätt för UE som för de PEAB-
anställda. Arbetsledaren berättar även att tillbudsrapporteringen ska 
tas upp vid varje startmöte med UE men är inte säker på att det alltid 
görs.  
 

4.1.3 Tror du det finns ett mörkertal i tillbudsrapporteringen? 
Samtliga intervjuade tror att det finns ett mörkertal i 
tillbudsrapporteringen. I frågan vad de tror det kan bero är svaren 
samma oavsett tjänst och arbetschefsgrupp. De vanligaste orsakerna till 
att det finns ett mörkertal i tillbudsrapporteringen enligt arbetschef, 
platschef, och arbetsledare är att hantverkarna skäms. De tror att 
hantverkarna skäms när de klantat sig och orsakat ett tillbud. 
Hantverkarna låtsas då som om ingenting har hänt istället för att skriva 
ner tillbudet och berätta för sin chef vad som har hänt. En annan orsak 
tror de kan vara att hantverkarna har svårt att definiera vad som är ett 
tillbud. Att de helt enkelt inte upplever händelserna som tillbud. 
Hantverkarna kan anse att de små händelserna inte är något att 
rapportera eller att det är saker som tillhör vardagen. De tror att många 
hantverkare som arbetat en längre tid har vant sig med att saker och 
ting händer och att det tillhör branschen. En annan anledning tror de 
kan bero på att hantverkarna har svårt att förstå syftet till varför man 
rapporterar tillbud och vad det leder till. 
 
Dessa teorier stämmer till stor del väl överrens med vad hantverkarna 
berättar i intervjuerna. Majoriteten av hantverkarna berättade att de 
skäms när de gjort bort sig och orsakat ett tillbud. Därför rapporteras 
dessa händelser aldrig in. Under intervjuerna framkom att 
hantverkarna har svårt att avgöra vad det är som ska rapporteras. 
Många anser det vara onödigt att rapportera tillbud när de själva 
klantat sig och inget allvarligt kunde ha hänt. Det beror på att de inte 
tycker att några åtgärder kan göras. Det händer saker dagligen som de 
anser var en del av vardagen. Skulle allt rapporteras skulle de behöva 
skriva rapporter hela tiden. Även skyddsombuden i de båda 
arbetschefsgrupperna erkänner att de själva inte rapporterar när de t ex 
är nära att skär sig i fingret eftersom tillbudsrapporteringen inte är ute 
efter klantigheter utan snarare att hitta farliga maskiner och material. 
Detta verkar vara en genomgående uppfattning hos hantverkarna.  
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De flesta av hantverkarna säger att de skulle säga till en kollega att 
rapportera in ett tillbud de ser den orsaka. De tycker inte heller att 
rapporten tar för lång tid att skriva eller att den är för krånglig att fylla 
i.  
 
En hantverkare i arbetschefsgrupp 2 anser att problemet med 
mörkertalet enbart ligger hos hantverkarna då ledningen ständigt 
påminner dem om att rapportera in tillbud. En annan hantverkare i 
arbetschefsgrupp 1 tycker tillbudsrapporteringen är överdriven då man 
måste rapportera allt. Hantverkaren säger sedan att det är skönt att 
rapportera tillbud andra orsakar då man inte vill få skäll för saker 
andra är ansvariga för.  
 
Oroväckande är att skyddsombudet i arbetschefsgrupp 2 berättar att en 
del tillbud inte når de ansvariga personerna och att hantverkarna då 
tappar lusten att rapportera. Även en hantverkare nämner att den har 
hört att tillbuden inte alltid hamnar hos rätt person då 
behandlingsprocessen för tillbuden är för lång. Oavsett om detta 
stämmer eller inte är dessa rykten oerhört skadliga. Då 
tillbudsrapporteringen är något nytt och rutinerna ännu inte satt sig 
anser vi att ledningen måste se till att ryktena upphör. Hantverkarna 
måste ha en god tilltro till systemet för de i fortsättningen ska 
rapportera in tillbud. 
 

4.1.4 Tycker du att det är viktigt att rapportera in tillbud? 
Samtliga intervjuade ansåg det vara viktigt att rapportera in tillbud. 
Arbetscheferna, platscheferna och arbetsledarna kan då få statistik över 
de vanligaste tillbuden. Fokus kan då läggas på de allvarligaste 
tillbuden så dessa inte upprepas. På så sätt kan framtida olyckor 
förebyggas. Lindriga tillbud som beror på klantighet anses inte vara så 
viktigt då det är svårt att utföra en åtgärd. Detta gäller för de båda 
arbetschefsgrupperna. Hantverkarna ansåg det vara viktigt att 
rapportera in tillbud om det leder till någon åtgärd. Tillbud som de inte 
tycker kan leda till någon förändring anser de inte vara viktiga att 
rapportera. Tillbuden de anser vara viktiga att rapportera är främst de 
som har med olika maskiner att göra. Många nämner tillbud där 
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grävmaskiner har tappat sina skopor och att problemet löstes med hjälp 
av statistik från tillbudsrapportering.  
 

4.1.5 Hur tycker du PEAB:s kampanj om tillbudsrapportering har 
fungerat och hur har du tagit till dig den? 
I arbetschefsgrupp 1 känner samtliga till kampanjen. Affischer har satts 
upp i bodarna och speciella skärmsläckare har använts på datorerna för 
att påminna och uppmana hantverkarna att rapportera in tillbud. 
Ledningen för arbetschefsgruppen ser positivt på kampanjen då de 
under en längre tid har arbetat med att öka tillbudsrapporteringen på 
arbetsplatserna. De tycker att det varit trögt att få rutinerna att sätta sig 
hos hantverkarna men att det numera fungerar bra. Kampanjen har lett 
till ökat fokus på tillbudsrapporteringen. Båda platscheferna nämner att 
ämnet tas upp på varje veckomöte och att punkten arbetsmiljö numera 
ligger först istället för sist. Detta har lett till ett bättre säkerhetstänkande 
genom hela mötet. De anser att den röda tråden till att få fler 
inrapporterade tillbud är att behandla dessa på mötena. Därför jobbar 
de hårt med att inkludera hantverkarna i det som sker på arbetsplatsen. 
Resultaten från skyddsronderna (säkerhetskontroll på arbetsplatsen för 
att identifiera ev risker) tas upp på mötena för att hantverkarna ska se 
vad som görs för att förbättra säkerheten. 
  
Arbetschefen, platscheferna och skyddsombudet nämner samtliga att 
de har en nollvision i arbetsskador på arbetsplatsen och att de har 
kommit en god bit på väg. Detta kan tyckas vara näst intill omöjliga 
mål att nå upp till men är samtidigt ett måste för att ständigt arbeta 
med att förbättra säkerheten. När det kommer till frågan om de känner 
till syftet med kampanjen svarar i stort sett alla att det är för att kunna 
förebygga olyckor. Endast arbetschefen och en av platscheferna nämner 
PEAB:s specifika mål med 10 rapporterade tillbud per olycka.  
 
Enligt platscheferna, arbetsledarna och skyddsombudet har kampanjen 
lett till ett ökat antal inrapporterade tillbud. Det kan styrkas med att 
majoriteten av de intervjuade hantverkarna påstår sig rapportera in fler 
tillbud efter kampanjen.  
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I arbetschefsgrupp 2 råder det blandade känslor om kampanjen. Vissa 
har tagit till sig den positivt medan andra tycker att den har varit fånig, 
att det känns som man nu ska leta fel. En intervjuperson och enligt den 
många andra är kritiska över att målet är att nå upp till ett specifikt 
resultat och att allt sedan skulle vara bra. Intervjupersonen tycker att 
informationen skulle gå ut på ett annat sätt.  
   
Även i arbetschefsgrupp 2 svarar de intervjuade att syftet med 
kampanjen är att förebygga olyckor. Ingen nämner PEAB:s specifika 
mål med 10 inrapporterade tillbud per olycka. 
  
I frågan om tillbudsrapporteringen har ökat efter kampanjen svarar 
arbetschefen, platscheferna och skyddsombudet att de inte märkt någon 
ökning. Enbart en hantverkare tror att tillbudsrapporteringen har ökat 
då skyddsombuden numera trycker på att alla tillbud ska rapporteras. 
Detta kan bero på att man i arbetschefsgruppen under vintern har haft 
mindre jobb och på så sätt inte känt ifall en ökning har skett. 
Arbetschefen nämner att det har varit trögt att få igång rutinerna hos 
hantverkarna. Det stämmer väl överrens med hantverkarnas svar som 
själva erkänner att de inte har rapporterat in fler tillbud. Detta kan som 
en hantverkare säger bero på att det är först nu efter kampanjen de 
börjat höra talas om tillbudsrapportering. 
 
Arbetschefsgruppen har efter kampanjen fört in tillbudsrapporteringen 
på mötena var 14:e dag. Affischer för påminnelse av 
tillbudsrapportering har satts upp på arbetsplatserna.  
 

4.1.6 Vad gör ni för åtgärder vid inrapporterade tillbud?, Hur tycker 
ni uppföljningen fungerar till era inrapporterade tillbud? 
I arbetschefsgrupp 1 tycker samtliga intervjuade att uppföljningen 
fungerar bra. Ett inrapporterat tillbud hanteras på en gång av 
platscheferna. Platschefen eller arbetsledaren för då en diskussion med 
den som rapporterat tillbudet för att få en överblick över vad som har 
hänt och vad som kan göras för att tillbudet inte ska återkomma. Vid 
tillbud med flera inblandade diskuteras händelsen i tur och ordning 
med de inblandade för att få en helhetsbild över vad som har hänt. Det 
görs för att händelsen kan ha upplevts olika av de inblandade. 



Tillbudsrapportering 
 
 

 

Tillbuden tas sedan upp på veckomötena. Hantverkarna meddelas då 
vilka tillbud som inträffat och vad som gjorts och vad som de behöver 
tänka på för att tillbudet inte ska återkomma. Samtliga av de 
intervjuade hantverkarna anser att uppföljningen fungerar bra och att 
de märker av att åtgärder görs på de inrapporterade tillbuden.  
 
I arbetschefsgrupp 2 görs i stort sett inga åtgärder om de inte tas upp i 
skyddsronderna. Det beror på att man anser att för få tillbud har 
rapporterats in och att de då har ett för litet statistiskt underlag för att 
åtgärda återkommande tillbud. Tillbud som går att åtgärda på en gång 
åtgärdas men rapporteras sällan in i OTR-systemet. Arbetschefen anser 
att det tar för lång tid då informationen först måste in på kontoret där 
ett beslut ska tas och sedan rapporteras tillbaka. Det är därför bättre att 
åtgärda orsaken direkt. En del tillbud åtgärdas muntligt, t ex varnar de 
anställda var det finns en isfläck. Efter att ett tillbud har rapporterats in 
för platschefen eller arbetsledaren en diskussion med den som 
rapporterat. De diskuterar då vad som har hänt och vad som kan göras 
för att tillbudet inte ska återkomma. Meningen är att det även ska tas 
upp med gruppen men att de inte alltid prioriteras. Detta kan vara en 
anledning till att skyddsombudet och samtliga av de intervjuade 
hantverkarna tycker uppföljningen inte fungerar då de inte får någon 
respons på sina inrapporterade tillbud. 
  
Stora skillnader märktes i skyddsombudens svar mellan de två 
arbetschefsgrupperna. I arbetschefsgrupp 1 är de jättenöjda med det 
arbete som görs och berättar att de haft stor nytta av 
tillbudsrapporteringen i slutändan. I arbetschefsgrupp 2 är läget tvärt 
om. Där säger skyddsombudet att de inte får veta vad som händer med 
de inrapporterade tillbuden. Uppföljningen på skyddsronderna 
fungerar också dåligt och skyddsombudet tror att det kan ha ett 
samband med den dåliga tillbudsrapporteringen. Hantverkarna tycker 
då att det inte är någon idé att rapportera. Skyddsombudet nämner 
även att det varit mycket strul med att ingen av de ansvariga vill 
bekosta åtgärderna. Samarbetet är dåligt trots att det är inom samma 
företag. Skyddsombudet tror att det skulle vara bra med stickprov från 
utomstående personer så att hantverkarna blir tvungna att tänka mer 
på säkerheten.  
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5. Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka skillnaden mellan de två 
arbetschefsgrupperna i fråga om kunskap, inställning och attityd till 
tillbudsrapportering.  
 
I studien framkommer det att PEAB Division Anläggning har bra 
inställning och syn på inrapportering av tillbud. Kommunikationen och 
upplysning om tillbud kan dock bli bättre, framförallt mellan platschef 
och hantverkare. I studien upptäcktes stora skillnader i hur 
arbetschefsgrupperna arbetar med arbetsmiljö och tillbud.  

Något de båda arbetschefsgrupperna måste jobba vidare med är att ca 
hälften av de intervjuade hantverkarna inte kunde definiera vad som är 
ett tillbud. Oavsett om de kände till definitionen eller inte hade 
majoriteten svårt att i praktiken dra gränsen mellan tillbud och olycka. 
Om inte hantverkarna vet vad de ska rapportera är det omöjligt att få 
en bra tillbudsrapportering på arbetsplatsen. Det gäller därför att 
ständigt påminna dem om varför tillbud rapporteras och att allt ska 
rapporteras oavsett storlek. Något positivt som framkommer av studien 
är att samtliga intervjuade anser det vara viktigt att rapportera tillbud. 
Detta för att kunna förebygga olyckor och få en säkrare arbetsplats. Det 
visar att det finns en god grundinställning till tillbudsrapporteringen 
vilket PEAB kan utgå ifrån i sitt vidare arbete med olika typer av 
rapporteringar. 
 
För att få en väl fungerande tillbudsrapportering är engagemanget från 
arbetschef och platschefer väldigt viktigt. Arbetschefen och 
platscheferna måste engagera sig i arbetet och själva vilja utveckla nya 
metoder för att förbättra tillbudsrapporteringen. Det räcker inte med att 
bara göra det man är tvungen att göra. Det kan vara som 
arbetschefsgrupp 1 har gjort med att självmant fört in 
tillbudsrapporteringen på varje veckomöte och där lagt punkten först 
på dagordningen. Det krävs att tillbudsrapporteringen ständigt är på 
tal för att den ska fungera. Som nämnts anser många att det är svårt att 
lära sig nya rutiner och genom att ständigt bli påmind om vikten av 
tillbudsrapporteringen ändras inställningen sakta men säkert. Det är 
först efter kampanjen arbetschefsgrupp 2 har börjat fokusera på 
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tillbudsrapporteringen. Det kan därför dröja en längre tid innan de når 
upp till PEAB:s mål på 10 inrapporterade tillbud per olycka.  
Det är även viktigt att ha fasta rutiner och att alla vet hur dessa 
fungerar. Som togs upp i rapporten var det stor skillnad på kunskapen 
hur tillbudsrapporteringen fungerade för UE. Genom att införa rutiner 
där tillbudsrapporteringen tas upp på samtliga startmöten minimeras 
osäkerheten ifall UE vet hur de ska rapportera eller inte. Det är också 
ett sätta att få UE mer involverade i säkerhetsarbetet och att de tvingas 
lära sig PEAB:s rutiner kring tillbudsrapportering.  
 
För att uppnå en bra tillbudsrapportering är åtgärderna en viktig del. 
Om hantverkarna ser att åtgärder vidtas på deras inrapporterade 
tillbud ser de att rapporteringen leder till något positivt. Alla åtgärder 
är inte synliga utan det är då viktigt att informera vad som har gjorts 
för att tillbudet inte ska återkomma. Samma sak gäller vid 
skyddsronderna. Något som måste ses över är ryktet om att vissa 
tillbud inte kommer fram till rätt person. Stämmer detta måste 
rutinerna för behandlingen av inrapporterade tillbud ses över. Om 
ryktet inte stämmer måste man se till att ryktet upphör. Känner 
hantverkarna att det inte är någon idé att rapportera tillbud så har hela 
systemet fallerat.  
 
Förslagen som nu presenterats är enkla att införa och kräver inte alltför 
stora insatser. De små förändringarna kan ge en stor ökning i 
tillbudsrapporteringen, men som i allt annat sker detta inte över en natt 
utan det krävs ett stort tålamod innan förbättringarna visar sig. Något 
som måste påpekas är att arbetschefsgrupp 2 som har minst 
inrapporterade tillbud inte på något sett har gjort ett dåligt jobb. De har 
gjort det som måste göra men har inte aktivt arbetat med att förbättra 
det nuvarande systemet vilket är A och O för en fungerande 
tillbudsrapportering.  
 
Figur 5.1 visar grafiskt skillnaderna mellan de två 
arbetschefsgrupperna. Varje parameter värderas från 1-5 där 5 är bäst. 
Parametrarna är valda utifrån analys och slutsats.  
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Figur 5.1 Grafisk bild över skillnaderna mellan arbetschefsgrupperna.  
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6. REKOMMENDATIONER 
 

• Bättre kunskap och information till hantverkarna hur ett tillbud 
definieras och vad som ska rapporteras 
 

• Införa tillbudsrapporteringen på veckomötena med platschef, 
arbetsledare, skyddsombud, hantverkare och 
underentreprenörer 
 

• Lägga punkten Arbetsmiljö och Tillbudsrapportering först på 
dagordningen 
 

• Föra in punkten tillbudsrapportering på startmötena med UE 
 

• Vara noga med hanteringen av tillbudsrapporterna så de 
kommer fram till rätt person 
 

• Tydlig uppföljning, åtgärder och respons på de inrapporterade 
tillbuden 
 

• Själva analysera och utveckla arbetet kring 
tillbudsrapporteringen 
 

• Kontrollera vid hantverkarmöten att samtliga har med sig 
tillbudsblocket på arbetstid 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1: Grundfrågorna som ställdes till de intervjuade 
 

1, Vad anser du vara ett tillbud? 

2, Hur fungerar tillbudsrapporteringen på din arbetsplats? 

3, tror du det finns ett mörkertal, i sådana fall varför? 

4, Tycker du det är viktigt att rapportera in tillbud? 

5, Hur tycker du PEAB:S kampanj om tillbudsrapportering har fungerat 
och hur har du tagit till dig den? 

6, Vad gör ni för åtgärder vid inrapporterat vid ett inrapporterat 
tillbud? (Ställdes till Arbetschef, Platschef och Arbetsledare.) 

7, Hur tycker ni uppföljningen fungerar till era inrapporterade tillbud? 
(Ställdes till Hantverkare och Skyddsombud). 
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