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Abstract

Bristfällig tillbudsrapportering

Inadequate incident reporting

Robin Ekstrand och Axel Hägg

The construction industry stands as one of the industries in Sweden where most
employees tend to encounter accidents. At the same time, the Swedish authority of
work environment estimates that there are large numbers of hidden statistics with
accidents and incidents that never gets reported. To prevent accidents, the Swedish
authority of work environment has decided that every company have to, beside
report every accident and major incident to the authority of work environment, keep
statistics and evaluate every incident that happens at their places of work.
The people responsible for work environment at the Swedish building contractor
Peab, believe that it is only a fraction of all incidents happening at their construction
sites that actually gets reported. The purpose of this study is to investigate the reason
why employees of Peab do not report incidents. By an inquiry and interviews with
both craftsmen and office holders at Peab Bygg Öst 1, the employees’ attitudes and
knowledge have been studied and evaluated.
The study shows that the craftsmen´s knowledge of incidents is relatively low. At the
same time, many of the craftsmen think that the reporting of incidents steal too much
time and focus from the production.
The ending part of the report shows suggestions of how Peab can increase the
craftsmen´s awareness and interest in reporting incidents. The most important thing
is to educate all employees regularly about incidents and the purpose of reporting.
Incidents should also become a standard part of the weekly meetings.
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SAMMANFATTNING 
Byggbranschen utmärker sig som en av de branscher i Sverige där 

anställda drabbas allra mest av olyckor. Samtidigt uppskattar både 

Arbetsmiljöverket och olika branschorganisationer att det finns ett stort 

mörkertal vad gäller inrapporterade olyckor och tillbud. Ett tillbud 

definieras enligt Arbetsmiljöverket som “en oönskad händelse som hade 

kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Det vill säg ett "Oj!" i arbetet, 

medan en arbetsolycka är ett "Aj!"”. För att förebygga olyckor har 

Arbetsmiljöverket beslutat att alla företag ska jobba efter SAM, vilket står 

för systematiskt arbetsmiljöarbete. En del i detta är att företag förutom 

att rapportera olyckor samt allvarliga tillbud till arbetsmiljöverket, även 

själva ska föra statistik och utvärdera alla tillbud som sker på deras 

arbetsplatser.  

Arbetsmiljöansvariga på Peab är av uppfattningen att det bara är en 

bråkdel av alla tillbud som sker på deras byggarbetsplatser som faktiskt 

rapporteras. Syftet med arbetet var att undersöka varför de anställda inte 

rapporterar dessa. Genom en enkätundersökning samt intervjuer med 

hantverkare och tjänstemän vid Peab Bygg Öst 1 har de anställdas 

attityder samt kunskaper studerats och utvärderats. 

Under studien framkommer att kunskapsnivån om tillbud är 

förhållandevis låg både hos Peabs egna anställda och hos 

underentreprenörer. I huvudsak är det hantverkarna som saknar 

grundläggande kunskaper och intresse för tillbudsrapporteringen. 

Samtidigt tycker många att själva rapporteringen tar viktig tid och fokus 

ifrån produktionen. 

Förslag till att öka antalet inrapporterade tillbud delges i den avslutande 

delen i rapporten. Tanken är att höja hantverkarnas medvetenhet och 

intresse för att rapportera tillbud. Nyckeln till det är att öka 

informationsflödet inom tillbudets allmänna betydelse men även syftet 

med rapporteringen. Detta ska uppnås genom arbetsplatsmöten samt 

med arbetsplatsinformation från chefer inom organisationen. 

 

 

Nyckelord: Tillbud, Tillbudsrapportering, Arbetsmiljö, Information, 

Peab 
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Begreppsförklaring 

Tillbud = Oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller 

olycksfall. 

Allvarligt tillbud = Händelser som bedöms allvarligare än ett vanligt 

tillbud och som kunnat leda till personskada. Dessa ska även rapporteras 

till arbetsmiljöverket. 

Tillbudsblock = Ett litet block som ska förenkla rapporteringen av tillbud 

för hantverkarna. 

UE = Underentreprenör/-er. 

Planket = Peabs eget intranät. Det fungerar som ett hjälpmedel för Peabs 

medarbetare. Där kan man bland annat finna företagets koncernrutiner, 

nyheter samt OTR. 

OTR = Olycks- och Tillbudsrapportering. Ett rapporteringssystem som 

Peab använder för att rapportera och föra statistik över tillbud och 

olyckor. 

Regionbladet = Ett nyhetsbrev som en gång i månaden skickas ut till 

Peabs anställda. 

Platschef = Person ytterst ansvarig för byggarbetsplatsens personal och 

ekonomi. Ska inneha utbildning för BAS-U. 

Arbetsledare = Person med ansvar att leda och fördela arbetet på 

byggarbetsplatsen. 

Skyddsombud = Hantverkare med särskilt ansvar för upprätthållande 

av god säkerhet och arbetsmiljö. Genomför bland annat skyddsrond 

tillsammans med någon från platsledningen varje vecka. 

BAS-U = Person vid byggarbetsplatsen som är juridiskt ansvarig för att 

upprätthålla god arbetsmiljö under byggproduktionen, samt ansvarig 

för att den på förhand bestämda arbetsmiljöplanen följs. Vanligtvis 

platschefen. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 
 

Detta examensarbete har genomförts under en tioveckors period vid 

Uppsala universitet och motsvarar 15 högskolepoäng. Det är den 

avslutande delen på utbildningen i Högskoleingenjörsprogrammet i 

Byggteknik. Studien behandlar den bristfälliga tillbudsrapporteringen i 

byggbranschen och har utförts i samarbete med Peab Bygg Öst 1. 

Båda författarna har under utbildningen samt genom tidigare 

arbetslivserfarenhet inom byggbranschen noterat att det finns brister 

inom tillbudsrapporteringen. Det huvudsakliga problemet är att många 

tillbud inte rapporteras in överhuvudtaget. Detta problem återfinns 

inom Peab såväl som de flesta andra aktörer inom byggbranschen. I och 

med detta så får företaget och dess anställda inte reda på de risker som 

existerar på deras arbetsplatser. I dagsläget vet man inte varför 

tillbudsrapporteringen är så pass bristfällig, men det är ett problem som 

strider mot Peabs systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

1.1.1 Syfte 
 

Examensarbetet syftar till att undersöka attityderna och åsikterna kring 

tillbudsrapporteringen hos produktionspersonalen på Peab. Genom att 

analysera resultatet ska det vara möjligt att förstå varför produktions-

personalen inte genomför tillbudsrapporter i den utsträckning som anses 

önskvärd.  

Produktionspersonalens åsikter och attityder har samlats in med hjälp av 

enkäter och intervjuer. Alltså både med en kvantitativ samt en kvalitativ 

metod. I undersökningen har de anställdas ålder, anställningsform och 

arbetslivserfarenhet beaktats för att se om dessa faktorer har någon 

betydelse för varför man inte rapporterar in tillbud.  
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1.1.2 Mål 
 

Med analysen ska förslag till förbättringsåtgärder presenteras, med 

förhoppningen om att påverka den attityd som i dagsläget existerar 

kring tillbudsrapporteringen. Förbättringsåtgärderna kommer att bestå i 

nya rutiner för produktionspersonalen som ska vara möjliga att tillämpa 

ute på arbetsplatserna. Genom de nya rutinerna ska sedan det slutgiltiga 

målet uppnås, vilket är att öka antalet inrapporterade tillbud på Peab. 

 

1.1.3 Avgränsning 
 

Undersökningen har genomförts på Region Bygg Öst 1, vilket innefattar 

Peabs nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och lokaler i 

Enköping, Uppsala och delar av Stockholm. Då arbetet endast består av 

15 hp fanns inte tillräckligt med tid att genomföra fler enkäter eller 

intervjuer, därför har författarna valt att lägga fokus på en region inom 

Peab-koncernen. Genom att endast beakta en region i rapporten så 

speglar inte resultatet hela Peabs verksamhet. I undersökningen har cirka 

100 personer från sju olika arbetsplatser deltagit. 

Enkäten har beaktat både hantverkare anställda av Peab samt 

underentreprenörer på arbetsplatserna. Detta för att kunna se om det 

fanns någon skillnad i mentaliteten kring tillbudsrapporteringen mellan 

dessa grupper. Intervjuerna har även de involverat både Peabs och 

underentreprenörers anställda. Dock har inga icke svensktalande 

deltagit i undersökningen, då det ansågs allt för omfattande att även 

involvera den anställdes nationalitet som ytterligare en parameter.  

Skillnaden mellan enkäterna och intervjuerna har varit att 

platsledningen deltagit vid intervjuerna. Genom att få med deras tankar 

och åsikter har en bättre analys av resultatet varit möjlig att genomföra. 

På grund av tidsbegränsningen av examensarbetet har det inte varit 

möjligt att genomföra lika många intervjuer som enkäter. Detta har gjort 

att alla som deltagit i enkäterna inte haft möjlighet att yttra sina åsikter 

vid intervjuerna. 
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1.2 Bakgrundsbeskrivning 
 

1.2.1 Arbetsmiljöverkets definition av tillbud 
 

Arbetsmiljöverket beskriver ett tillbud enligt följande: 

”Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller 

olycksfall; det vill säg ett "Oj!" i arbetet, medan en arbetsolycka är ett 

"Aj!".  

Vidare beskrivs syftet med tillbudsrapportering: 

“Tillbudsrapportering är en viktig del i det förebyggande arbets-

miljöarbetet. Vid kortvariga arbeten finns risk för att man, just på grund 

av att arbetet är kortvarigt, inte ser någon anledning att rapportera 

tillbuden. För att motverka detta gäller det att göra tillbuds-

rapporteringen så enkel som möjligt och att arbetsgivaren också betonar 

hur viktigt det är att få information om inträffade tillbud, för att kunna 

förebygga liknande händelser, även om det inte rör samma arbetsplats 

som där den ursprungliga händelsen inträffade. Det är också viktigt att 

ha en dialog om vad ett tillbud är.” (Arbetsmiljöverket, 2014) 

 

1.2.2 Tillbudsrapportering i byggbranschen 
 

År 2012 uppskattades att antalet personer som sysselsattes av bygg-

industrin var cirka 309 000 personer. Av dessa var det 3 329 personer som 

skadade sig så allvarligt att det resulterade i sjukfrånvaro. Detta innebär 

cirka 11 arbetsplatsolyckor per 1000 anställda, vilket är likvärdigt med 

antalet olyckor per 1000 anställda inom tillverkningsindustrin. Bygg-

branschen drabbades även av 7 dödsfall under 2012, och sett över 

perioden januari 2010 t.o.m. maj 2014 var byggbranschen drabbad av 

hela 40 dödsfall, fler än någon annan näringslivsgren. Siffrorna visar inte 

bara att byggindustrin är en av de största arbetsgivarna inom svenskt 

näringsliv, men även att den är en av de farligaste tillsammans med 

tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin hade ungefär samma 

antal dödsfall (36 stycken) som byggindustrin under perioden januari 

2010 t.o.m. maj 2014, men betydligt fler anställda, cirka 550 000. Trots det 

höga antalet skadade med sjukfrånvaro tror arbetsmiljöverket att det 
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ändå finns ett stort mörkertal av rapporter som aldrig kommer dem 

tillhanda (Arbetsmiljöverket, 2014). 

I och med att byggbranschen är så pass riskabel är det viktigt att 

företagen ständigt jobbar för att minimera riskerna som de anställda 

utsätts för i sitt dagliga arbete. Detta menar arbetsmiljöverket är möjligt 

om man arbetar efter SAM, vilket står för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

I SAM står det att man ska minska antalet risker i arbetet så tidigt som 

möjligt genom att identifiera dem innan en olycka sker. Detta kan göras 

på flera olika sätt, bland annat genom tillbudsrapportering 

(Arbetsmiljöverket, AFS 2001:1). 

Tillbudsrapportering är oerhört viktig då man genom att studera tillbud 

kan upptäcka de risker som finns ute på byggarbetsplatserna i dagsläget. 

Genom att ha denna information tillgänglig kan man se mönster för vilka 

arbetsmoment som innebär en risk och förebygga olyckor innan de sker. 

 

1.2.3 PEAB 
 

Peab är idag ett av de största byggföretagen i Sverige med ett stort antal 

pågående projekt inom både bygg och anläggning. Företaget har cirka 13 

000 anställda och har en årlig omsättning på cirka 40 miljarder SEK. 

Förutom Sverige så har Peab även verksamhet i Norge och Finland. 

Företaget delas upp i fyra affärsområden: anläggning, industri, bygg och 

projektutveckling. Varje affärsområde delas sedan in i regioner. Detta 

arbete har utförts i samarbete med region Bygg Öst 1, vilket inkluderar 

nyproduktion i Uppsala, Enköping och norra Stockholm.  
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Rapporteringen av tillbud vid Peab Bygg Öst 1 är idag väldigt knapp. 

Arbetsmiljöchefen på regionen uppskattar att det finns ett stort 

mörkertal av tillbud som aldrig rapporteras. Som Figur 1.1 visar är det 

endast tre av sju arbetsplatser medverkande i denna studie som 

överhuvudtaget rapporterat tillbud det senaste året. En arbetsplats, Ulls 

Hus, avviker genom att ha rapporterat åtta tillbud, men det är också en 

stor arbetsplats i jämförelse med övriga i undersökningen. Regionen 

består av fler arbetsplatser än dessa sju, men tiden för studien räckte inte 

till att inkludera samtliga byggen.  

 

 

Figur 1.1 Rapporterade olyckor och tillbud vid de sju arbetsplatser som 

ingår i undersökningen. 

 

1.2.4 Planket och OTR 
 

Peab strävar efter att alltid arbeta enligt SAM i sina projekt för att skapa 

en så säker arbetsplats som möjligt för deras medarbetare. Som 

hjälpmedel för att skapa ett systematiserat arbetsmiljöarbete har Peab ett 

intranät som kallas Planket.  

På Planket finns, förutom sådant som är direkt nödvändigt för 

produktionsarbetet, alla dokument och information som anses 

nödvändig för att få en fungerande arbetsmiljö. Där går det bland annat 

att finna företagets olika koncernrutiner, nyhetsbrev samt statistik över 

företagets tillbud och olyckor. På Planket finns även OTR som står för 
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”Olyckor och Tillbudsrapportering”. Allt som rapporteras via OTR 

samlas i en för hela Peab gemensam databas. Det är via OTR som 

platscheferna ska rapportera in tillbud och olyckor, så att de 

arbetsmiljöansvariga inom företaget kan utreda dessa. Planket är 

tillgängligt för alla medarbetare och här finns all information som behövs 

för att få en fungerande arbetsplats. 

 

1.2.5 Koncernrutin vid arbetsskada och tillbud 

 

Peab har ett flertal olika koncernrutiner för att hjälpa de anställda att 

arbeta så effektivt som möjligt. Bland annat finns det koncernrutiner för 

att skapa ett systematiserat arbetsmiljöarbete. En av dessa koncern-

rutiner är den som behandlar arbetsskador och tillbud (se Bilaga 1). 

Rutinens syfte är att alla olyckor och tillbud ska registreras på OTR, så 

att de sedan kan följas upp och utvärderas. Genom utvärderingen ska 

det sedan vara möjligt att förebygga framtida skador och olyckor. 

 

Enligt koncernrutin inom arbetsskada och tillbud ska det direkt 

rapporteras in till platsledningen när ett tillbud skett. Antingen ska 

tillbudet rapporteras till en arbetsledare som i sin tur för det vidare till 

platschefen eller så rapporteras det direkt till platschefen. När 

platschefen har fått reda på tillbudet så ska denne registrera det på OTR 

genom att fylla i ett framtaget standardformulär. Det är på OTR som alla 

rapporteringar av tillbud och olyckor sker. Om det har skett en olycka 

eller ett allvarligt tillbud (händelse som skulle kunnat leda till en allvarlig 

personskada) ska platschefen inte bara rapportera in till OTR utan även 

till arbetsmiljöverket (AFS 2001:1). Platschefen, i egenskap av BAS-U, har 

huvudansvaret för att se till så att tillbuden och olyckorna rapporteras in 

till OTR samt arbetsmiljöverket. När tillbuden och olyckorna har 

rapporterats startas en internutredning och en uppföljning. Med denna 

utredning ska man sedan komma fram till varför det blev ett tillbud och 

då på så vis registrera eventuella risker. 
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1.3 Litteraturstudie 
 

1.3.1 Arbete och teknik på människans villkor 
 

Som bakgrund till arbetet har boken ”Arbete och teknik på människans 

villkor” (Lagerström, G. m.fl. 2010) studerats. Den beskriver ingående 

det komplexa system som utgör arbetsmiljö, på vilket sätt det påverkar 

människor och varför arbetsmiljön är viktig att beakta på varje 

arbetsplats. Boken är omfattande och tar upp både fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö, men i detta arbete har främst kapitlen “Säkerhet och risk” 

samt “Arbetsskador” studerats, då det är främst i dessa kapitel man 

behandlar begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). I det ingår 

att dokumentera alla olyckor, skador, tillbud och observationer som sker 

på en arbetsplats. Själva grundtanken är att om man genomgående för 

statistik på tillbud och observationer, även om dessa händelser i sig inte 

ger upphov till några farliga situationer, kan man förebygga de 

allvarligare händelser som leder till personskador och frånvaro. Detta 

genom att analysera tillbuden och dess orsaker, vilket kallas för en 

lärande säkerhetskultur. Som exempel ges en satsning på ökad 

tillbudsrapportering inom svensk stålindustri, där de största företagen 

inom stålindustrin på fyra år fördubblade antalet rapporterade tillbud, 

samtidigt som antalet olyckor minskade med 30% (Lagerström, G. m.fl. 

2010). 

 

Vidare diskuteras även den så kallade “Isbergsmetaforen” (se Figur 1.2). 

Principen för denna är att det går ett stort antal tillbud på varje allvarlig 

olycka, så länge orsaken till olyckorna och tillbuden är densamma. 

Denna teori baseras på en studie gjord redan 1969 av Frank Bird då över 

1,7 miljoner rapporter inom en rad olika branscher i flera länder 

undersöktes. I och med att studien är så pass omfattande och har ett 

internationellt perspektiv anses den vara tillförlitlig. Flera andra studier 

har genomförts vid senare tillfällen och kommit fram till liknande 

resultat. Därför valdes Birds teori om isbergsmodellen som en 

utgångspunkt för denna studie. 

 

För att åstadkomma den fördelningen av rapporterade tillbud och 

olyckor som beskrivs i figur 1.2 behövs en rapporterande kultur. Grunden 

för den rapporterande kulturen ligger i sin tur i att säkerhetskulturen på 
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företaget även utgörs av en rättvis kultur, där medarbetare inte straffas, 

varken direkt eller indirekt, när de rapporterar olyckor eller tillbud. Det 

är i arbetet med att skapa en rättvis kultur som många arbetsplatser har 

en lång väg kvar att gå (Lagerström, G. m.fl. 2010). 

 
Figur 1.2 Isbergsmetaforen. Förhållandet mellan antalet allvarliga händelser 

och tillbud. 

 

Om isbergsmetaforen tillämpas på byggbranschen (år 2012) skulle det 

innebära följande:  

– 3329 allvarliga skador (Arbetsmiljöverket, 2013) multiplicerat med 600 

tillbud för varje allvarlig skada, ger nästan två miljoner tillbud.  

– Enligt arbetsmiljöverket var 309000 personer anställda i byggbranschen 

2012. Det innebär att varje anställd inom byggbranschen i genomsnitt 

borde uppleva 6-7 st tillbud varje år.  



9 
 

Givetvis kan man inte enbart studera dessa siffror och teorier, men det 
ger en tydlig fingervisning om hur mycket tillbud som troligtvis sker ute 
på landets arbetsplatser. Isbergsmetaforen bygger på undersökningar 
från många olika branscher i flera länder. Byggbranschen är en av de 
mest olycksdrabbade i Sverige, men samtidigt ligger Sverige i framkant 
internationellt sett vad gäller arbetsmiljö. Vidare är byggbranschen en 
väldigt varierande bransch med många olika former av verksamheter 
och arbetsmoment, vilket gör att man inte kan dra några absoluta 
jämförelser mellan isbergsmetaforen, arbetsmiljöverkets statistik och 
Peabs verksamhet. Dessutom innefattar siffran i isbergsmetaforen även 
de allra minsta och lindrigaste tillbuden, och det är inte där man bör sätta 
störst fokus. Men det kan utan större djärvhet antas att åtminstone 2-5 
tillbud per år och anställd inträffar, som därmed borde rapporteras. Dock 
visar statistiken från OTR (se Figur 1.1) samt den senare i rapporten 
redovisade enkätundersökningen att det är långt ifrån så många tillbud 
som rapporteras. 

 

1.3.2 Tidigare examensarbeten 

Som inspiration lästes flera tidigare examensarbeten, bland annat 
Tillbudsrapportering inom JM: En analys av förbättringsarbetet (Laine, R. 
2013) samt Tillbudsrapportering: Skillnaden mellan två arbetschefsgrupper 
(Eriksson, E; Ramström, C. 2011). Dessa rapporter behandlar samma 
ämne som detta arbete, samt har samma infallsvinkel, men har 
annorlunda avgränsning samt är utförda vid andra företag med andra 
rutiner i sitt dagliga arbete. Laines är utfört vid JM, och Eriksson & 
Ramström gjorde sitt arbete i samarbete med Peab Anläggning. 
Dessutom innefattar detta arbete förutom intervjuer även en 
enkätundersökning, vilket möjliggör att betydligt fler medarbetare 
inkluderas än i tidigare arbeten. Även om ämnet alltså behandlats 
nyligen, ansågs det nödvändigt att fortsätta studera 
tillbudsrapporteringens brister. I slutet av bägge rapporterna finns 
förslag till vidare studier, vilka togs noga i beaktande.  
 

En aspekt som det beslutades att inkludera var Laines idé om att ålder 

spelar en stor roll för attityder kring tillbud och för rapporteringen av 

dessa. Laine uppfattade i sitt arbete att många äldre medarbetare hade 

en mer hårdför och gammeldags syn på skador och arbetsmiljö jämfört 

med yngre medarbetare. De äldre tycktes anse att mindre skador hör till 

arbetet och är därför inget som behöver rapporteras. Det beslutades 
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därför att skillnaden i kunskap och attityd beroende på ålder skulle 

beaktas i detta arbete. 

 

Eriksson och Ramström gjorde sitt arbete kort efter att en kampanj om 

tillbudsrapportering genomförts i hela Peab-koncernen, vilket naturligt 

fick ta en stor plats i den undersökningen. En sak som då var ny var 

“tillbudsblocket”, ett litet häfte varje anställd i produktionen skulle bära 

med sig för att i direkt samband med ett tillbud skriva ner några rader 

om vad som hänt (se Bilaga 2). Förhoppningen var att detta block skulle 

underlätta rapporteringen för hantverkarna, och kanske även 

uppmuntra till fler rapporter. Därför beslutades att i detta arbete följa 

upp den kampanjen genom att undersöka om tillbudsblocken 

fortfarande används. Eriksson och Ramströms studie var en jämförelse 

mellan två arbetschefgrupper som visade stora skillnader i rapportering 

av tillbud. Syftet med deras undersökning var att ta reda på varför 

antalet rapporter skiljde sig så mycket åt. En stor anledning var 

skillnaden i hur mycket det pratades om tillbudsrapportering på 

arbetsplatserna. På de byggen som rapporterade mycket upplevde 

hantverkarna att platsledningen rent av tjatade om rapporteringen. Det 

beslutades därför att i denna studie undersöka i vilken utsträckning det 

pratas om tillbud och rapportering på arbetsplatserna, både hos 

hantverkare och tjänstemän, och jämföra det med den allmänna 

kunskapsnivån och attityderna kring tillbudsrapportering. 

 

Slutligen valdes att även inkludera anställda hos underentreprenörer i 

undersökningen. Inget av de tidigare arbetena har gjort det, men det har 

nämnts att tillbudsrapporteringen fungerar sämre hos UE än hos Peabs 

egna anställda, och det ansågs viktigt att få med även deras åsikter i 

studien. 
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1.3.3 Intervjumetodik 
 

Då en stor del av arbetet bestod i att genomföra intervjuer och 

enkätundersökningar, studerades boken Intervjumetodik (Lantz, Annika, 

2007). För ovana intervjuare behandlar boken ingående syfte, metodik, 

framtagande och genomförande av en lyckad intervju. Den beskriver 

även skillnaden mellan en öppen och en strukturerad intervju. Dessa 

begrepp är viktiga att tänka på vid utformningen av frågorna, då man 

måste ta hänsyn till vad man vill studera. En öppen intervju möjliggör 

ofta en djupare analys av ett problem, medan en strukturerad intervju 

gör jämförelsen mellan olika utfrågade enklare. 
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2. METOD 
 

2.1 Val av metod 
 

När man ska samla data för analys, i detta fall attityder och kunskap 

angående tillbudsrapportering, är det viktigt att välja rätt metod. Man 

brukar skilja på kvalitativa och kvantitativa undersökningar.  

En kvalitativ undersökning (exempelvis en intervju) ger oftast en djupare 

förståelse för ett problem/situation, men är samtidigt tidskrävande. 

Frågorna i en kvalitativ undersökning är utformade på ett sätt som ger 

den utfrågade möjlighet att svara fritt, vilket möjliggör en djupare analys 

av svaren, men samtidigt gör det att svaren ofta skiljer sig markant 

mellan olika svarspersoner. Detta medför att det blir svårt att jämföra 

olika individer med varandra, men även att dra slutsatser om samband i 

en större grupp.  

Vid en kvantitativ undersökning (exempelvis en enkät) är frågorna istället 

utformade så att svaren blir korta och precisa, gärna med i förväg 

bestämda svarsalternativ, vilket i motsats till en kvalitativ undersökning 

förenklar både jämförelser mellan individer och slutsatser om samband 

i stora grupper. Typiskt för en kvantitativ undersökning är också att den 

kan redovisas i form av siffror. Exempelvis genom att svarsalternativen 

utgörs av skalor (t.ex. ”hur bra var filmen, på en skala från 1-5?”). Men 

alla slags svarsalternativ kan redovisas i siffror så länge de utfrågade fått 

både identiska frågor och svarsalternativ (Lantz, A. 2007) 

Det bedömdes vara lämpligt att blanda kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar i detta arbete. Därför genomfördes dels en enkät-

undersökning för att övergripande undersöka vanor och attityder kring 

tillbudsrapportering hos ett större antal anställda. Dessutom gjordes 

uppföljande intervjuer med ett mindre antal personer för att djupare 

kunna analysera varför rapporteringen är bristfällig, och varför de 

anställdas attityder ser ut som de gör. 
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2.2 Enkät 
 

Enkäten utformades så att den skulle ta maximalt fem minuter att fylla i, 

och utgjordes av nio frågor (se Bilaga 3). Detta eftersom ett byggprojekt 

ofta har en pressad tidplan och varken hantverkare eller platsledning vill 

avsätta för mycket tid till aktiviteter som inte gynnar produktionen. 

Vidare utformades frågorna på ett sätt som möjliggjorde korta svar som 

inte ställer för höga krav på ansträngning från den utfrågade. 

Anledningen till att enkäten utformades på detta sätt är att många 

invecklade frågor medför en risk att den utfrågade förlorar motivation. 

Så genom att bygga upp enkäten på det här sättet har varje person som 

deltog möjlighet att genomföra den med intresse. Enkäten var dessutom 

helt anonym. 

För att försäkra sig om att få en så hög svarsfrekvens som möjligt på 

enkäterna delades de ut vid platsbesök. Dessa platsbesök genomfördes 

på samtliga arbetsplatser och skedde vid fika- samt lunchrasterna. 

Genom att besöka dem vid dessa tillfällen var tanken att så många som 

möjligt av hantverkarna skulle vara tillgängliga. Väl vid arbetsplatsen så 

presenterades examensarbetets metod och syfte kortfattat. Genom att 

vara på plats och presentera arbetet för hantverkarna skapades ett 

intresse för undersökningen. Detta intresse medförde att det sedan var 

enklare att få tid till intervjuer med hantverkarna. Vid genomförandet 

besöktes sex arbetsplatser, och sammanlagt 94 hantverkare deltog varav 

37 underentreprenörer (fortsättningsvis benämnt UE). 

Syftet med enkäten var att undersökta om det fanns något samband 

mellan hantverkares ålder, anställningsform (Peab eller UE), 

anställningstid och deras attityder samt vanor kring rapportering av 

tillbud. Efter att enkäterna genomförts sammanställdes all data som 

sedan utgjorde grunden för intervjufrågorna. 

 

2.3 Intervjuer 
 

Intervjuerna anpassades efter vilken roll den utfrågade hade i 

organisationen (se Bilaga 4).  Likt enkäten utformades intervjuerna så att 

de inte skulle ta för mycket tid i anspråk från det dagliga arbetet. Det 

bedömdes att ca 15 minuter var en lämplig tid för varje intervju. 

Intervjuerna genomfördes med en respondent åt gången enligt en 
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halvstrukturerad modell, vilket innebär att intervjun följer en på förhand 

bestämd ordning på frågorna samtidigt som den utfrågade ges möjlighet 

att utveckla sina svar på egen hand. Vidare blandas frågor som möjliggör 

både kvalitativ såväl som kvantitativ analys (Lantz, A. 2007). Intervjun 

bestod av ett flertal huvudfrågor, vilka kompletterades med ett antal på 

förhand bestämda följdfrågor, som kunde variera från person till person 

beroende på hur denne svarade på huvudfrågorna. Detta medför att man 

lättare kommer åt den utfrågades uppfattning av en situation, istället för 

att fastna i sin egen. Då syftet med arbetet var att undersöka de anställdas 

attityder och uppfattningar kring tillbudsrapportering, bedömdes det 

lämpligt att använda denna typ av intervjumetodik. Intervjuerna 

genomfördes anonymt för att få respondenten att svara ärligt på 

frågorna. 

Vid genomförandet var det alltid en person som ställde merparten av 

frågorna, och den andra tog anteckningar och ställde endast 

kompletterande frågor mot slutet ifall den huvudsakliga intervjuaren 

glömt att ta upp något. Genom att ha en uttalad person som ställer 

frågorna under intervjun så skapas en bättre kontakt mellan den 

intervjuade och intervjuaren. 

Intervjuerna genomfördes vid fem arbetsplatser med sammanlagt 5 

platschefer, 5 arbetsledare, 13 hantverkare anställda av Peab och 4 hant-

verkare anställda av UE.  
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3. RESULTAT 
 

3.1 Enkät 

Under detta kapitel har all data från enkäterna sammanställts och 
redovisas i tabeller. Det finns vissa tabeller som inte redovisas i detta 
kapitel men de är refererade till i Bilaga 5. I bilagorna kan man även hitta 
enkätens utformning. 
 

3.1.1 Definition av begreppet tillbud 
 

I enkäten ställdes frågan hur hantverkarna skulle definiera ett tillbud. 

Deras svar tyder på att väldigt många inte vet vad ett tillbud är, eller har 

svårt att beskriva det (se figur 3.1 och figur 3.2). Fler än hälften av Peabs 

anställda kan definiera begreppet tillbud, medan endast 8 av 37 UE kan 

göra samma sak. Ca 36% av samtliga utfrågade blandar ihop ett tillbud 

med en olycka/skada på ett eller annat sätt. Vissa av dessa tror att ett 

tillbud innefattar både en olycka/skada, samt något som skulle kunnat 

leda till en olycka/skada, dvs. att tillbud kan ses som ett mer omfattande 

begrepp än en olycka. Andra tror helt enkelt att tillbud och olycka är 

samma sak. Mest oroande är dock att 14 stycken inte kan svara på frågan 

överhuvudtaget. Av UE var det hela 30% som lämnade blankt svar. 

Anmärkningsvärt är att anställda i åldern 45-54 år är förhållandevis bra 

på att rapportera tillbud, men har samtidigt svårt att definiera vad ett 

tillbud är (jämför figur 3.2 och figur 3.4). De blandar ofta ihop olyckor 

och tillbud. 
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Figur 3.1 Definition av tillbud, jämförelse mellan Peab och UE 

 

Figur 3.2 Definition av tillbud, fördelat på ålder 

Kommentar till figur 3.1 och figur 3.2: Har man angett ett exempel på 

ett tillbud placeras det svaret i kategorin ”tillbud”. Svar där man inte 

kunnat skilja på olycka och tillbud placeras i kategorin ”olycka”. Vissa 

har definierat både olycka och tillbud i samma svar, de placeras i 

”olycka”.  
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3.1.2 Skillnad mellan åldersgrupper 
 

Vad gäller den faktiska rapporteringen av tillbud kan man konstatera att 

det inte rapporteras särskilt många tillbud. Enligt enkäten var det endast 

26 av 94 hantverkare som har rapporterat något tillbud det senaste året, 

och ingen har rapporterat fler än två (se figur 3.3). Resultatet från enkäten 

understryker det som Peabs statistik från OTR visar, vilket är att det idag 

rapporteras in få tillbud.  

De två kommande diagrammen visar hur åldersfördelningen är på 

antalet rapporterade tillbud över ett år samt över anställningstid. I 

diagrammen kan man konstatera att endast hälften av hantverkarna, 

någonsin har rapporterat ett tillbud. Det går även att se ett tydligt 

mönster där personer under 35 år inte rapporterar tillbud i samma 

utsträckning som personer över 35 år. Som man kan se i figur 3.4 nedan 

så har ingen under 25 år rapporterat något tillbud under hela sin 

anställning, och endast ett fåtal i åldern 25-34 år har rapporterat ett eller 

fler. 

 

Figur 3.3 Rapporterade tillbud senaste året, fördelat på ålder 
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Figur 3.4 Rapporterade tillbud under nuvarande anställning, fördelat på 

ålder 

 

3.1.3 Skillnad mellan UE- och Peabanställda  
 

I kommande diagram presenteras skillnaden i antalet rapporterade 

tillbud mellan Peabs och UEs anställda. Det är tydligt att Peabs anställda 

överlag är bättre än UEs på att lämna in tillbudsrapporter ute på 

arbetsplatserna. 37% av Peabs anställda har rapporterat ett eller två 

tillbud det senaste året, jämfört med 16% av UEs anställda (Se figur 3.5). 

Detta förhållande återspeglar sig även när man tittar på totalt antal 

rapporterade tillbud under nuvarande anställning. 61% på Peab har 

rapporterat ett eller fler tillbud, varav vissa personer har genomfört ett 

stort antal. Men endast 35% av UE har rapporterat ett eller fler tillbud, 

och ingen har lämnat in fler än fyra tillbudsrapporter (Se figur 3.6). 
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Figur 3.5 Rapporterade tillbud senaste året, jämförelse mellan Peab och UE 

 

Figur 3.6 Rapporterade tillbud under nuvarande anställning, jämförelse 

mellan Peab och UE 
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3.1.4 Kunskap om till vem tillbud ska rapporteras 
 

I enkätsvaren kan man se att de flesta som är anställda av Peab vet till 

vem på arbetsplatsen de ska rapportera ett tillbud. Det var endast 4 av 

57 hantverkare med anställning hos Peab som inte hade vetskap om 

detta. De fyra som inte visste vem de skulle rapportera tillbuden till var 

samtliga unga och nyanställda. Bland UE var det betydligt fler som inte 

visste vem tillbuden ska rapporteras till på arbetsplatsen. Det var hela 7 

av 37 UE som inte visste till vem tillbuden ska rapporteras (se figur 3.7) 

 

 

Figur 3.7 Kunskap om till vem man ska rapportera tillbud på arbetsplatsen, 

jämförelse mellan Peab och UE 

 

3.1.5      Uppfattningar om systemet kring tillbudsrapportering 
 

På frågan hur nöjd man var över hanteringen av tillbud var UE generellt 

mer nöjda än Peab-anställda. Det var tyvärr väldigt många som inte 

angav något förslag på förbättringar, så det är svårt att veta exakt vad de 

anställda är missnöjda över. Men av de som angav något förslag till 

förbättring var det många (8st) som tyckte att pappersarbetet måste bli 

enklare/mindre omfattande, och lika många som tyckte att det måste 

informeras mer om vad ett tillbud är och hur man ska rapportera. 
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Samtidigt var det några (3st) som påpekade att alla hantverkare måste ta 

sitt ansvar och rapportera fler händelser, och lika många som tyckte att 

tjänstemännen måste ta mer ansvar. En person nämnde att det borde tas 

fram en applikation för mobiltelefoner. Ytterligare en person menade att 

blanketter för rapportering borde finnas mer lättillgängligt. 

 

 

Figur 3.8 Tillfredsställelse med systemet kring tillbudsrapportering, 

jämförelse mellan Peab och UE 
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3.2 Intervjuer 

Alla intervjuer som genomfördes har sammanfattats för att sedan 
presenteras under detta kapitel. Viktiga åsikter och ståndpunkter bland 
produktionspersonalen går att finna från både hantverkarna och 
platsledningen. 

 

3.2.1 Intervjufrågor till Platsledning 
 

Det var totalt tio personer som deltog från platsledningen varav fem 

arbetsledare och fem platschefer. 

 

1. Hur fungerar rutinerna kring tillbudsrapporteringen på arbetsplatsen? 

Alla arbetsplatser hade samma procedur när det gällde hanteringen av 

tillbudsrapporter. De får in ett tillbud av en hantverkare och registrerar 

det sedan i OTR. Om det nu skulle vara ett allvarligt tillbud eller en 

olycka så genomförs ytterligare åtgärder som föreligger i Peabs 

koncernrutiner. Intervjuerna genomfördes med fem platschefer och fem 

arbetsledare och alla påpekade att det idag inte kommer in några tillbud 

som de kan rapportera i OTR. Det enda som rapporteras in till dem är 

allvarliga tillbud och olyckor. 

Samtliga i platsledningen var eniga om att det är negativt att det idag 

enbart rapporteras in allvarliga tillbud och olyckor. De ansåg att om man 

försummar de vanliga tillbuden så har man inte möjlighet att se mönster 

i det dagliga arbetet för att undvika framtida olyckor. 

 

2. Varför tror du att det rapporteras in så få tillbud på Peab? 

Sju av tio svarade att de tror hantverkarna har satt en för hög nivå på vad 

som anses tillräckligt allvarligt för att räknas som ett tillbud. De menar 

att det som hantverkarna själva inte ser som allvarligt rapporterar de 

inte. Hantverkarna har en tendens att istället åtgärda felet om det är 

möjligt och sedan inte bry sig om att rapportera problemet. Anledningen 

till att hantverkarna har satt denna höga nivå, menar de är på grund av 

att hantverkarna antingen skäms över vad som hänt då det ofta kan vara 

ett handhavande fel, eller att de helt enkelt inte anser sig själva ha tid att 

fylla i en tillbudsrapport. Detta resulterar då i att de flesta rapporter som 

registreras i OTR antingen är olyckor eller allvarliga tillbud. 
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En arbetsledare påstod att det var stor skillnad i attityden till 

arbetsmiljöarbetet mellan de mindre arbetsplatserna och de större. Han 

menade att de stora arbetsplatserna engagerade sig i arbetsmiljöarbetet 

på ett helt annat sätt. På de mindre arbetsplatserna fokuserade man inte 

på arbetsmiljön på grund av att man inte orkar. 

 

Följdfråga: Av enkäten kan man se att det skiljer sig i åldrarna vad gäller 

tillbudsrapporteringen. Åldersgrupperna 18-24 och 25-34 är sämre på att 

rapportera tillbud än de som är äldre. Vad kan det bero på? 

Fyra av tio var förvånade över resultatet då de ansåg att de unga borde 

ha fått information från både skolan samt utbildningar inom företaget 

angående arbetsmiljö. De trodde att de äldre hantverkarna skulle vara 

sämre på att rapportera tillbud. De menade att de äldre har en hårdare 

attityd som gör att de föredrar att skaka av sig problemen istället för att 

rapportera dem. Annars var de resterande i platsledningen eniga om att 

orsaken till de yngres bristande tillbudsrapportering måste bero på att 

de försöker bevisa något med sitt arbete. De tror att de yngre 

hantverkarna inte vill visa sig svaga och därför kör de på utan att tänka 

på konsekvenserna. 

En av arbetsledarna som har en bakgrund som hantverkare berättar om 

hur det var när han var ung. Han sa att man absolut inte ville vika ner 

sig eller visa sig från en dålig sida, man bet ihop och körde på om det 

hände något. Han sa att han aldrig tänkte på konsekvenserna i den 

åldern utan att fokus låg på att visa sig stark inför de andra. 

 

3. Vad gör du för att motivera hantverkarna att lämna in tillbudrapporter? 

Ingen av varken platscheferna eller arbetsledarna ansåg att de själva 

gjorde något utöver det vanliga för att motivera hantverkarna att lämna 

in tillbudsrapporter. De anser att det är svårt att motivera någon att 

rapportera händelser som de själva varken har sett eller hört.  

Platscheferna sa att de inte har tid att vara ute på bygget, utan de är 

tvungna att spendera större delen av sin arbetsdag inne på platskontoret. 

Däremot om de skulle vara medvetna om att det skett ett tillbud så är det 

självklart att de söker upp den inblandade och motiverar denne att skriva 

en rapport. En platschef nämnde att enda gången de har chans att 

motivera hantverkarna är genom att anslå information i bodarna. 
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Arbetsledarna som däremot är ute på byggarbetsplatsen och arbetar 

närmare hantverkarna borde ha möjlighet att motivera dem att lämna in 

tillbuden. Arbetsledarna menar att det ändå är problematiskt eftersom 

att de redan har så många arbetsuppgifter. Detta gör att de inte har tid 

till att gå runt och motivera hantverkarna att lämna in tillbud. Två av fem 

arbetsledare sa även att de precis som hantverkarna ser till att man 

åtgärdar ett problem om man ser det, men att man sedan inte lämnar in 

någon rapport på grund av tidsbrist. 

 

Följdfråga: Tas tillbuden upp på arbetsplatsen vid till exempel möten eller i 

fikarummet? 

Svaren som de tillfrågade gav tyder på att det överlag talas väldigt lite 

om tillbud och olyckor på arbetsplatserna. Ingen av platscheferna hade 

tillbuden som punkt på mötesagendan vid varken lagbasmöten eller 

veckomöten. Under lagbasmötena går man igenom arbetsmiljön på 

arbetsplatsen men där talas det sällan om tillbud och olyckor som skett 

på företaget. Här går man endast igenom olyckor och allvarligare tillbud 

som skett på deras egen arbetsplats. En platschef nämnde att det ibland 

kan vara så att lagbasarna tar upp händelser på ett möte som egentligen 

skulle rapporterats som ett tillbud. Hantverkarna har istället åtgärdat 

felet och inte skrivit någon tillbudsrapport. De vill sedan inte lämna in 

en rapport efter mötet, vilket de motiverar med att felet redan är 

åtgärdat. Då är det svårt som platschef att få fram information om 

tillbudet för att sedan kunna registrera det i OTR. Platscheferna tror att 

hantverkarna inte rapporterar in några tillbud på grund av att det tar tid 

från deras arbetsdag vilket då påverkar ackordet. 

 

4. Hur informerar ni nyanländ personal på denna arbetsplats om regler och 

riktlinjer inom arbetsmiljö, både UE samt egen personal? 

Alla arbetsplatser följde här Peabs koncernrutiner. Platscheferna och 

arbetsledarna förklarar att de nyanlända ska ta del av APD-plan och 

annan arbetsplatsinformation som anses nödvändig. De får sedan ta del 

av ett dokument där det finns information om Peabs regler inom 

arbetsmiljö och säkerhet. I detta dokument står det kortfattat om hur 

rapporteringen av tillbud och olyckor ska ske. Sedan finns det en tavla 

med all viktig arbetsplatsinformation som både UE och egen personal 

kan ta del av. Sist får den nya personalen skriva på ett dokument för att 

godkänna att man tagit del av all information. Flera av de intervjuade 
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nämner att det däremot är svårt att veta om de som kommer till 

arbetsplatsen verkligen läser informationen eller om de bara skriver 

under att de har gjort det för att sedan gå ut och arbeta. Enda skillnaden 

i informationsflödet till UE och egen personal är att platsledningen under 

startmötet delger UEs arbetsledare viktig arbetsplatsinformation. 

 

Följdfråga: Enligt enkäten så rapporterar UE in betydligt färre tillbud än Peabs 

anställda. Varför är det så? 

Alla i platsledningen tycker att det är en svår fråga då det är svårt att 

hålla reda på hur alla UE arbetar med arbetsmiljön inom sitt eget företag. 

De säger att man aldrig kan vara säker på att den arbetsplatsinformation 

som delges under startmötet kommer fram till UEs personal.  

 

5. Vad kan man göra för att öka tillbudsrapporteringen på Peab? 

På denna fråga är platscheferna eniga om ett svar och det är att det ska 

komma ut mer information till hantverkarna. Fyra av fem har dock inget 

förslag på hur denna information ska delges hantverkarna på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Det var enbart en platschef som var säker på 

att informationen borde komma från någon med en högre chefsposition 

än han själv. Han menade att antingen skulle arbetsmiljöchefen eller 

arbetschefen informera hantverkarna med jämna mellanrum om tillbud 

och arbetsmiljö. Budskapet skulle då komma med större kraft och på så 

sätt vara något som sätter sig på minnet. 

Två platschefer nämnde ett problem som uppstår i och med 

tillbudsrapporteringen. De påpekade att det idag blir som en tävling 

mellan de olika byggarbetsplatserna om vem som sköter sig bäst. 

Lämnar man då in ett stort antal tillbudsrapporter är man rädd för att 

arbetsplatsen ska anses vara problematisk, där man gör många fel. De 

uttalar sig om att det därför ligger en rädsla hos både hantverkare och 

tjänstemän att rapportera in för många tillbud. 
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6. Tillbudsblocket, är det någonting som du har sett förut, vet du hur det 

används och vet du var du kan få tag i nya? 

Alla platschefer visste vad tillbudsblocket var och vad det användes för, 

men det var endast en platschef som visste att det gick att beställa nya 

från Gullbergs. De resterande trodde att tillbudsblocken endast var 

någonting som delades ut under arbetsmiljökampanjer och vid 

nyanställningar. Av arbetsledarna var det två av fem som hade sett 

tillbudsblocken. 

De arbetsledarna som inte hade sett dessa tillbudsblock tidigare ansåg 

att det var en bra produkt som de skulle beställa till deras arbetsplats. 

 

3.2.2 Intervjufrågor till Hantverkare både Peab och UE 
 

1. Hur skulle du förklara ett tillbud? 

Majoriteten som intervjuades kunde definiera ett tillbud, samt hade 

vetskap om hur de skulle gå till väga vid rapporteringen av ett sådant. 

Det var endast tre av sjutton personer som inte riktigt kunde beskriva 

begreppet tillbud. Dessa tre personer blandade ihop tillbud och olyckor. 

Enligt enkäten är det ofta förekommande bland de personer som inte kan 

definiera ett tillbud att de tror det är en olycka. Bland de tre hantverkare 

som inte kunde definiera ett tillbud så var en anställd av Peab och två 

anställda av UE. 

 

Följdfråga: Vet du hur och till vem man ska rapportera tillbud? 

Av de sjutton hantverkarna som intervjuades var det endast en som inte 

visste hur man skulle gå till väga för att rapportera tillbud och olyckor. 

Personen i fråga var anställd av en underentreprenör och han hade inte 

ingen vetskap om att tillbud och allvarliga tillbud ska rapporteras. Men 

han säger att han givetvis skulle gå till platsledningen om han själv skulle 

skada sig allvarligt eller om han ser att någon annan har gjort det. 

Fem av de fjorton hantverkarna som kunde definiera ett tillbud hade 

erhållit kunskap inom området genom egen arbetslivserfarenhet. De 

hade alltså varit med om en olycka eller ett tillbud och efter det blivit 

medveten om att dessa ska rapporteras. Medan de resterande fem 

menade att de fått informationen från företaget vid något tillfälle. 
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2. Har du någon gång rapporterat in ett tillbud? 

Fem av sjutton hantverkare som intervjuades har aldrig lämnat in ett 

tillbud, av dessa var två anställda av UE och tre av Peab. Bland de fem 

som aldrig lämnat in ett tillbud kan man finna de tre hantverkare som i 

fråga ett inte kunde definiera ett tillbud. 

En av de tillfrågade som var anställd av en UE sa att han inte 

rapporterade in tillbud på grund av att han inte orkade. Han valde 

istället att lösa problemet på plats utan att meddela platsledning, då det 

enbart var slöseri med tid. Denna person arbetade på ställning och han 

förklarade att för det mesta var han och hans egna medarbetare som 

befann sig på ställningen. Därför ansåg han att det var tillräckligt att 

meddela dem om de risker som de kan utsättas för. 

 

Följdfråga: Varför rapporteras det in så få tillbud? 

De fem som aldrig hade rapporterat in några tillbud, sa att de själva inte 

gjorde det då de aldrig skadat sig och ansåg det därför onödigt och 

tidsödande att rapportera. Samtliga fem nämnde att de inte orkar ta sig 

tid att rapportera någonting då de tror att de ska behöva genomföra stora 

mängder pappersarbete. De är rädda för att bli tvungna att fylla i 

blanketter till försäkringskassan samt till arbetsmiljöverket och det har 

de inte tid med. 

Hantverkarna som på fråga två istället svarade att de lämnat in tillbud, 

är inne på samma spår som de andra. Att det är en tidskrävande process 

som kan innebära pappersarbete eller att man ska behöva sitta och 

förklara händelsen för platschefen. Men några berättade att det även kan 

vara så att man skäms över vad som skett och därför inte vill rapportera. 

Istället löser man problemen direkt på plats och jobbar vidare utan att 

göra någon rapport. 

Det är sex personer som under intervjun nämner att de tidigare har 

rapporterat in tillbud men att det inte fått någon återkoppling till 

rapporten. De vet inte om tillbudet har följts upp av någon på arbets-

miljöavdelningen eller om det bara hamnat i en hög med papper. 

Anledningen till att de nu inte rapporterar tillbud i speciellt stor 

utsträckning är för att de inte vet om det gör någon skillnad. 
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En UE uttrycker sig om att fokus på flera av Peabs arbetsplatser ligger i 

att man ska tjäna pengar istället för att ha en god arbetsmiljö. Han menar 

att ackordet gör folk blinda i att tjäna pengar vilket resulterar i att man 

börjar jämka på säkerhetsregler och bestämmelser. 

 

3. Vem på arbetsplatsen anser du bär ansvaret för att se till så att tillbuden 

rapporteras? 

Alla intervjuade utom en säger att ansvaret för att se till så tillbuden 

rapporteras in till platskontoret är hantverkarnas. Detta ansvar ska inte 

läggas på ett skyddsombud eller platsledning, då de inte kan hålla koll 

på allt som sker ute på bygget. Men sen är det platsledningens ansvar att 

se till så rapporteringen registreras på OTR. Hantverkarna menar att de 

inte ska behöva tjata på platsledningen för att de ska skicka iväg en 

tillbudsrapport. 

Det var endast en hantverkare som ansåg att det inte var hans ansvar att 

se till så dessa tillbud rapporteras in. Han menar att det ska vara 

platsledningens ansvar att ta reda på om det finns några tillbud och 

sedan rapportera in dem. 

 

4. Hur skulle Peab kunna förbättra tillbudsrapporteringen på företaget? 

Endast en hantverkare var helt nöjd med dagens system och hade inga 

invändningar om att försöka förbättra det. Denne hantverkare var 

anställd av en UE och hade tidigare genomfört tillbudsrapporter. 

De flesta hantverkarna är eniga om att det krävs mer information samt 

att det ska vara enklare att rapportera in tillbud. Vissa uttrycker sitt 

missnöje över att man inte har tid och att man därför skulle göra 

proceduren enklare och effektivare för dem. De syftar då till det som togs 

upp i fråga två att de tror att tillbudsrapporteringen medför en risk för 

att behöva genomgå en större mängd pappersarbete. 

Informationsflödet anser hantverkarna inte fungera som det ska. Flera av 

de intervjuade säger att det borde komma ut mer information till 

arbetsplatserna om tillbudsrapportering. Det är två punkter som var 

vanligt förekommande under intervjuerna angående en förbättring av 

informationsflödet. Första punkten var att mer information kring vad ett 

tillbud är och hur det ska rapporteras borde spridas ute på arbets-

platserna. De flesta hantverkarna uttryckte nämligen en osäkerhet under 
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intervjun om vad som var tillräckligt allvarligt för att betraktas som ett 

tillbud. Det var fyra hantverkare som dessutom påpekade att denna 

information borde komma från någon med en högre chefsposition än 

platschefen. Anledningen till det var att de var övertygade om att fler 

hantverkare då skulle ta till sig informationen. Den andra punkten var 

att de vill få feedback på vad som sker med de tillbud som rapporteras. 

De säger sig vilja veta om tillbudet är behandlat samt om det då bidragit 

till någon påföljd. 

 

5. Talas det om tillbud på arbetsplatsen vid möten eller i fikarummet? 

På denna fråga var det endast två hantverkare som svarade att man 

brukar ta upp allvarliga tillbud och olyckor på lagbasmöten. Men att det 

annars inte är något man talar om. Resterande hantverkare menar att det 

är inget som nämns överhuvudtaget på arbetsplatserna. 

 

6. Har du sett tillbudsblocket? 

Ingen av UE har sett tillbudsblocket. Av Peabs anställda är det nio av 

tretton intervjuade som har sett blocket. Däremot är det endast två av 

dessa nio som har kvar ett block som de kan använda sig av. 

 

7. Brukar du läsa månadsbladet? 

Sex av sjutton säger att de brukar läsa månadsbladet, samtliga är 

anställda av PEAB. Flera av de intervjuade säger att den vanligtvis ligger 

på fikabordet tills den slängs. 

 

3.2.3 Specifika frågor till hantverkare anställda av UE 
 

1. Läser du och dina kollegor Peabs arbetsplatsinformation? 

Endast en hantverkare hos UE säger att han verkligen läser igenom 

arbetsplatsinformationen och att den finns lättillgänglig för alla som vill 

läsa den. De andra tre säger att varken de själva eller deras kollegor läser 

den speciellt noggrant. De menar att de läst den en gång i tiden och att 

det förmodligen är samma information som på alla andra byggen. Så de 

ser det mest som slöseri med tid att läsa den igen. 
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2. Vad tycker du om informationen du får kring arbetsmiljö på Peabs 

arbetsplatser? Kan den förbättras?  

Två UE är nöjda med informationen och hur den delges. De andra två 

anser att man skulle kunna göra den mer kortfattad och enklare. En av 

dessa gav som exempel att man skulle kunna skriva det viktigaste i fet 

stil eller röd färg för att göra hantverkarna extra uppmärksamma på de 

punkterna. 
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 

Under analys och diskussion presenterar författarna sina tankar och 

åsikter kring resultatet från undersökningen. Syftet var att förstå varför 

produktionspersonalen på Peabs arbetsplatser idag inte rapporterar 

tillbud i den utsträckning som anses önskvärd. 

 

4.1 Skillnad i rapportering mellan unga och äldre 

Den tydligaste slutsatsen man kan dra av enkäten är att det framför allt 

är personer under 35 år som är sämre på att rapportera tillbud (se figur 

3.3 samt 3.4). När vi började undersökningen trodde vi att det snarare 

skulle vara de äldre medarbetarna som inte rapporterade. Dels därför att 

det var indikationerna man fick ifrån rapporten Tillbudsrapportering inom 

JM (Laine, R. 2013), och dels för att det inte har pratats särskilt mycket 

om tillbud inom byggbranschen historiskt sett. Tidigare var det enbart 

allvarliga tillbud, som kan resultera i livsfara, samt olyckor som 

rapporterades. Vi trodde därför att äldre anställda skulle ha svårt att ta 

till sig de nya rutinerna att man nu även ska rapportera mindre 

händelser. Men så är inte fallet. Äldre personer rapporterar in fler tillbud 

och är dessutom överlag bättre på att definiera skillnaden mellan ett 

tillbud och en olycka. Men enligt oss är det ändå alldeles för många 

hantverkare som inte kan definiera ett tillbud. 

Vid intervjuerna undersökte vi resultatet från enkäterna för att försöka 

få fram varför de unga inte rapporterar tillbud. Både hantverkarna och 

platsledningen tror att det beror på deras hårda mentalitet samt att deras 

fokus vid det dagliga arbetet ligger på att tjäna pengar. Detta är något 

som måste förändras om man vill få en arbetsplats som arbetar efter SAM 

och Peabs koncernrutiner. De yngre hantverkarna får en del information 

om tillbud och arbetsmiljö genom skolan, och därmed har de en viss del 

av kunskapen färskt i minnet. Vidare borde det då vara enklare att 

implementera nya idéer och vanor hos dem. Genom att då öka 

informationsflödet inom arbetsmiljöarbetet så borde det vara möjligt att 

ändra de ungas mentalitet. Vi anser även att de äldre hantverkarna har 

ett ansvar i detta sammanhang, då det många gånger är dem som de 

unga ser upp till. De måste visa de unga hur man ska arbeta med 

arbetsmiljön och förklara för dem varför det är viktigt. 
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4.2 Skillnad i rapportering mellan UE och Peab 
 
I resultatet syns en tydlig skillnad i antalet tillbudsrapporter mellan UEs 

och Peabs anställda (se figur 3.5 samt 3.6). Som väntat så rapporterar inte 

UE tillbud i samma utsträckning som egen personal. Vissa yrken och 

arbetsmoment är ju självklart mer benägna än andra att ge upphov till 

tillbud och olyckor, men det borde ändå förhålla sig ungefär lika i 

andelen tillbud per anställd. Vår teori är att det definitivt sker tillbud hos 

UE, men att de helt enkelt struntar i att rapportera dessa. Anledningarna 

till de uteblivna rapporterna är desamma som för Peabs anställda, vilket 

till exempel är tidsbrist och rädslan för pappersarbete. Men vi anser även 

att det blir lite som två olika läger på bygget, där underentreprenörer inte 

känner sig delaktiga på samma sätt både vad gäller resultat av det 

färdiga bygget samt arbetsmiljö. Alla UE har för vana att rapportera 

olyckor och tillbud till sina chefer, och känner då att de inte behöver 

rapportera till Peab, eftersom det inte drabbar någon inom det egna 

företaget. Många UE tänker inte på att deras agerande påverkar 

omgivningen och att deras tillbudsrapporter kan hjälpa andra. De har ett 

ointresse för tillbudsrapporteringen, som grundar sig i att de inte vet 

varför den är viktig. 

Ett tecken på detta ointresse kan ses i resultatet från enkäten där i princip 

samtliga UE känner sig nöjda med hur systemet kring tillbuds-

rapportering fungerar. Detta trots att de själva nästan aldrig rapporterar 

tillbud samt att de har dålig kunskap om vad ett tillbud är och hur det 

ska rapporteras. Det är märkligt att UE känner sig nöjda med någonting 

som de egentligen inte ens är delaktiga i. Vi tror att det måste bero på att 

man inte bryr sig och att man ser tillbudsrapporteringen som ett onödigt 

inslag i det dagliga arbetet. Denna attityd måste förändras om man vill 

öka rapporteringen av tillbud. 

Det är oroväckande många UE som inte visste till vem på arbetsplatsen 

de skulle rapportera tillbuden. Trots att det står klart och tydligt i Peabs 

ordningsregler, som ska läsas igenom av samtliga hantverkare. Det står 

även att UE är skyldiga att rapportera såväl tillbud som olyckor till 

platsledningen. Alla som befinner sig på arbetsplatsen ska skriva under 

att de har läst och förstått dokumentet, vilket gör det hela än mer 

beklämmande. Resultatet från både enkäterna och intervjuerna tyder 

alltså på att UE inte läser igenom den arbetsmiljöinformation som Peab 
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delger dem. Om detta ointresse för Peabs arbetsmiljöarbete inte upphör 

bland UE, så kommer det alltid att finnas ett stort mörkertal inom 

tillbuds- och olycksfallsrapportering. Det finns ju även en risk att deras 

mentalitet påverkar Peabs anställda på ett negativt sätt. Precis som 

arbetsmiljöverket säger i sin beskrivning om SAM så måste alla på 

byggarbetsplatsen arbeta mot samma mål. Då kan inte Peabs anställda 

och UE dra åt olika håll. 

 

4.3 Pappersarbete 
 

Det är svårt att analysera svaren på frågan hur nöjda hantverkarna är 

med systemet kring tillbudsrapporteringen. Risken finns att de utfrågade 

tolkat frågan olika. Frågeställningen var tänkt att handla om företagets 

hantering av tillbuden efter att en hantverkare rapporterat till 

platsledningen. Men eventuellt kan man tolka frågan utifrån att den 

skulle behandla hantverkarnas faktiska rapporterande. Alltså att när de 

svarar att hanteringen fungerar dåligt menar de att de tillbud som 

inträffar inte rapporteras som de ska. De är med andra ord inte 

nödvändigtvis missnöjda med hanteringen i organisationen, utan med 

sina medarbetares och sin egen förmåga att rapportera. Hur man än 

tolkar frågan så är det oroande att så många svarade att de var missnöjda 

med dagens hanteringssystem. Det tyder på att det idag är något som 

inte fungerar som det ska.  

I enkäten var det sju personer som ansåg att det borde vara mindre 

pappersarbete, vilket många av de intervjuade även påpekade. Som det 

ser ut idag är det inte något pappersarbete för hantverkarna 

överhuvudtaget vid rapportering av tillbud, så länge det inte handlar om 

ett allvarligt tillbud. De flesta som vill se mindre pappersarbete vet vad 

ett tillbud är, och ändå är de inte medvetna om att det inte behövs något 

pappersarbete. Det enda pappersarbete som en hantverkare kan drabbas 

av i och med en tillbudsrapport är när han fyller i tillbudsblocket. Men 

som det framkom i intervjuerna är det få hantverkare som har ett 

tillbudsblock. Dessutom är de så att de som har ett bär inte med sig det 

under arbetstid. Missuppfattningen om att ett tillbud skulle innebära 

mycket pappersarbete tror vi grundar sig i att hantverkarna blandar ihop 

allvarliga tillbud och tillbud av mildare karaktär, när det gäller själva 

rapporteringen. Ett allvarligt tillbud ska alltid rapporteras till 

arbetsmiljöverket medan det inte är nödvändigt vid ett normalt tillbud. 
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Så när det uppstår en situation som skulle resultera i en tillbudsrapport 

tvekar hantverkarna över att anmäla det, då ingen kom till skada och de 

vill undvika pappersarbete. Genom detta har hantverkarna själva 

konstruerat en nivå för hur allvarlig en situation ska vara för att betraktas 

som ett tillbud. Denna nivå anser vi är högre än den som 

arbetsmiljöverket förespråkar, vilket i sin tur inte går väl ihop med SAM. 

 

4.4 Feedback och information 

Under intervjuerna svarade flertalet hantverkare att de bland annat var 

missnöjda med feedbacken efter att de lämnat in en rapport. Att inte få 

någon feedback på ett utfört arbete är givetvis inte bra och det är just vad 

en tillbudsrapport är, det är en del av hantverkarnas dagliga arbete. 

Genom feedback på utfört arbete känner man sig som individ alltid 

uppmärksammad och då ökar motivationen för din arbetsuppgift. 

Hantverkarna vill få information om tillbudsrapporterna som de lämnar 

in och därmed känna att de blir delaktiga. Som det är i nuläget känner 

sig vissa hantverkare inte motiverade att lämna in tillbud på grund av 

detta. 

Vid intervjuerna var samtliga inom platsledningen eniga om att 

tillbudsrapporteringen är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Samtliga 

var dessutom eniga om att det idag rapporteras in alldeles för få tillbud. 

Alla är alltså medvetna om problemet samt positiva till uppgiften, 

därmed borde de vara villiga att försöka förändra situationen ute på 

arbetsplatserna. Däremot så talar alla mer eller mindre uppgivet om 

problemet, och har svårt att komma på hur man faktiskt ska få 

hantverkarna att rapportera i större utsträckning. Samtidigt erkänner 

samtliga att man sällan eller aldrig pratar om tillbud i det dagliga arbetet, 

utan det tas endast upp i samband med rapporteringen. Här finner man 

det största problemet idag, vilket är att det delges för lite information på 

arbetsplatserna vad gäller tillbudsrapportering.  

 

Precis som man visat i tidigare studier (Eriksson, E. och Ramström, C. 

2011) tror vi att man måste prata om tillbud i större utsträckning i det 

dagliga arbetet. Likt all annan kunskap måste även kunskapen om vad 

tillbud är och hur man rapporterar uppdateras och upprepas många 

gånger innan den fastnar i ryggmärgen. Det är tydligt att det i dagsläget 
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inte är självklart för hantverkarna att rapportera ett tillbud när de ser ett. 

För att det ska bli en rutin måste de uppmuntras och påminnas om 

tillbudsrapporteringen så ofta det går. Om platsledning och arbetsmiljö-

ansvariga kontinuerligt informerar om tillbud och tillbudsrapportering 

så upplevs det automatiskt som att det tas på allvar. Tillbuden upplevs 

då inte vara något som bara samlas på hög i någon pärm. Det kommer 

sedan i längden förändra hantverkarnas idag höga nivå för vad som 

anses tillräckligt allvarligt att rapportera. 

 

4.5 Rädsla för att rapportera tillbud 
 

Vi har tidigare beskrivit problemet med den höga nivån som 

hantverkarna har för att se en händelse som tillräckligt allvarlig att 

rapportera. En orsak till denna höga nivå är att många inte vill erkänna 

att de gjort fel, eller att de inte vill uppfattas som svaga eller gnälliga. 

Därför är det viktigt att informera hantverkarna om vilka konsekvenser 

för både de själva och deras medarbetare som uteblivna tillbuds-

rapporter kan ha. Tillbudsrapporterna måste i och med informationen 

framstå som någonting som hantverkarna kan dra fördel av. Det är då 

viktigt att förklara för dem att det inte är någonting negativt att hamna i 

en rapport.  

Under intervjuerna påpekade två platschefer att en rädsla för att 

rapportera tillbud inte enbart existerar bland hantverkarna. Utan att 

även platsledningen ibland kan känna att man inte vill rapportera tillbud 

på grund av att det visar deras arbetsplats från en dålig sida. Visar deras 

bygge dålig statistik på OTR är de rädda för att den ska bli utredd av de 

arbetsmiljöansvariga på företaget. Om det är så att platsledningen 

känner tvekan inför att lämna in tillbudsrapporter, hur ska de då 

motivera hantverkarna till att göra det? 

Peab vill ha en rapporterande kultur på företaget men då måste Peab 

först skapa en rättvis kultur (Lagerström, G. m.fl. 2010). De anställda på 

Peab måste veta att det finns en acceptans för att göra fel. Det ska även 

uppmuntras att dessa fel kommer upp till ytan. Alla är medvetna om att 

tillbud sker ute på arbetsplatserna, så det finns ingen anledning att 

försöka gömma sig bakom snygga siffror. Rapporterna finns där för att 

hela Peab ska kunna dra lärdom av de händelser som skett, inte för att 

straffa den som begått ett misstag. 
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4.6 Ansvar och engagemang 
 

Slutligen var det ett antal hantverkare som påpekade att det största 

ansvaret vid tillbudsrapporteringen ligger hos dem själva. Grund-

principen för hela vårt arbete ligger i att det sker väldigt många tillbud 

på arbetsplatserna, men att de inte rapporteras. Det är redan så enkelt 

det kan bli att rapportera tillbud, eftersom det enbart är tjänstemännen 

som behöver syssla med själva skrivandet av rapporten. Detta tyder på 

att det idag finns ett bristande engagemang hos hantverkarna, då de inte 

tar sitt ansvar att rapportera tillbud.  

Under resultatet från intervjuerna kan man se flera tydliga mönster på 

ett bristande engagemang hos hantverkarna. Bland annat då de på grund 

av olika anledningar inte orkar rapportera ett tillbud. Man får även 

indikationer på att hantverkarna inte pratar om tillbuden eller upp-

muntrar varandra att rapportera dem. Här ligger ett stort ansvar på 

skyddsombudet att motivera sina medarbetare att alltid ta tillbuden på 

allvar. Denne ska arbeta för att få hantverkarna att förstå att tillbuden 

inte bara påverkar dem själva utan samtliga medarbetare på Peab. 

Vissa hantverkare samt en arbetsledare nämnde att rapporteringen 

skiljer sig mellan de små och stora arbetsplatserna. På de mindre 

arbetsplatserna rapporteras det inte lika många tillbud som på de större, 

vilket till viss del stämmer överens med statistiken från OTR. Det ska inte 

vara någon skillnad mellan Peabs arbetsplatser när det gäller 

arbetsmiljöregler, det ska vara samma rutiner på samtliga. Peab har 

redan klara rutiner för ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete i 

och med koncernrutinerna. Men det är sedan platsledningens ansvar att 

se till så dessa koncernrutiner uppfylls. Detta tror vi är en av 

anledningarna till UEs bristande tillbudsrapportering. I och med att UEs 

anställda kommer till flera olika arbetsplatser inom Peab så är det möjligt 

att dessa visar upp olika attityd kring arbetsmiljöarbetet. Det gör att UE 

inte får en klar bild av Peabs rutiner, vilket bidrar till en osäkerhet när de 

anländer till en ny arbetsplats. Målet måste vara att UE känner sig trygg 

och är införstådd i företagets rutiner när kommer till ett nytt bygge inom 

Peab. 
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5. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
 

Målet med examensarbetet var att presentera förslag till förbättrings-

åtgärder som Peab ska ha möjlighet att tillämpa ute i produktionen. I 

slutsatsen kommer författarna att delge sina tankar och åsikter om målet 

med rapporten. Under rekommendationer kommer sedan konkreta 

förslag till förbättringar av Peabs nuvarande rutiner för produktions-

personal att presenteras. 

 

5.1 Slutsats 
 

Det allra viktigaste som måste göras vad gäller tillbud, är att informera 

samtliga anställda i större utsträckning om arbetsmiljö. Som det 

framkom i undersökningen är det inte ens hälften av Peabs egna 

anställda som vet vad ett tillbud är. Det var framförallt de unga inom 

företaget som hade problem med att både definiera ett tillbud samt att 

rapportera. Kunskap och information är grunden till all form av 

förändring, och här vilar ett stort ansvar på samtliga tjänstemän i 

organisationen. Bland UE var kunskapen ännu sämre, men vi är 

övertygade om att förändringen måste ske inom Peab. När kunskapen 

och attityderna ändras inom det egna företaget kommer det på sikt att 

påverka UE. Dessutom är det svårt att ställa krav på andra företag som 

man själv inte kan leva upp till. 

I dagsläget är det många hantverkare som inte ser en tydlig 

gränsdragning för vad som anses tillräckligt allvarligt för att rapporteras 

som ett tillbud. Peab måste som företag fastställa en tydlig gräns som 

produktionspersonalen inte kan misstolka. På detta sätt eliminerar man 

den osäkerhet som idag cirkulerar kring definitionen av ett tillbud. 

Informationen om denna gränsdragning bör förmedlas regelbundet till 

produktionspersonalen. När informationen delges hantverkarna bör 

man även upprepa hur tillbuden ska rapporteras. Tanken med det är att 

försäkra sig om att alla förstår innebörden och kan skilja mellan ett 

tillbud och en olycka. Man bör även påtala att det vid de allra flesta 

tillbud inte blir något pappersarbete för hantverkarna, utan att det endast 

är vid allvarliga tillbud och olyckor. Vi tror likt flera utfrågade i studien 

att denna information bör komma från antingen en arbetsmiljöansvarig 

eller arbetschef. Den förmedlas då med mer auktoritet och det blir tydligt 

att det rör sig om utbildning och inte “vanligt tjat” från platsledningen. 
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Under intervjuerna var det många som antydde att det idag talas väldigt 

lite om tillbuden ute på arbetsplatserna. Förslagsvis bör då tillbuden 

föras in i protokollen vid olika möten. Det kommer då att fungera som 

ett komplement till den mer omfattande och teoretiska informationen 

som ska delges från de arbetsmiljöansvariga. Första punkten på agendan 

handlar ofta om arbetsmiljö, och den kan då kompletteras så att även 

tillbud omfattas. Genom detta får hantverkarna möjlighet att påtala 

eventuella tillbud som skett under veckan. Platschefen kan sedan efter 

mötet prata med den berörda för att mer ingående gå igenom händelsen 

och sedan rapportera det via OTR. Det är dock viktigt att tillbuden inte 

tar för mycket tid i anspråk under möten, eftersom många redan idag 

upplever att mötena stjäl tid från produktionen. 

För att skapa en rapporterande kultur där tillbuden accepteras som en 

vardaglig del i arbetet är kommunikation det första steget i rätt riktning. 

Om kommunikationen kring tillbudsrapporteringen ökar på arbets-

platserna genom möten och arbetsplatsinformation från chefer, så 

kommer en rättvis företagskultur att växa fram. För att avdramatisera 

tillbuden kan man låta rapporteringen av tillbud ske anonymt. Detta gör 

att personen som skickar in rapporten inte behöver känna sig utpekad. 

Dessutom behöver inte produktionspersonalen vara rädd för att de 

kommer hamna under utredning av de arbetsmiljöansvariga. Tillbuden 

kommer då till slut att avdramatiseras och ses som någonting positivt. 

För att förenkla själva rapporteringen för hantverkarna anser vi att alla 

ska bära med sig ett tillbudsblock under arbetstid. Tillbudsblocket är ett 

mycket enkelt men ändå effektivt hjälpmedel för att förenkla 

rapporteringen. Samtidigt blir man påmind om vad tillbud är och att det 

ska rapporteras. Detta borde tillämpas inte enbart på Peabs egen 

personal utan även UE.  

På Planket läggs det i dagsläget upp säkerhetsvarningar vilket är en del 

av Peabs Nyhetsbrev. Som rutin borde samtliga arbetsplatser anslå dem 

i bodarna samt presentera dem under möten. I och med detta får Peab 

alla i produktionen att ta del av informationen, inklusive UE. 

Säkerhetsvarningarna grundar sig i rapporter om tillbud och olyckor, 

vilket är ett bra exempel på hur tillbudsrapporteringen förebygger risker. 

Många hantverkare såg bristen på feedback som en av de viktigaste 

anledningarna till att många inte rapporterar tillbud. Säkerhets-

varningarna blir i och med dessa rutiner en form av feedback.  
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Platsledningen borde ha möjlighet att erhålla information om 

behandlingen av de tillbud som rapporteras på arbetsplatsen. Plats-

chefen ska sedan kunna meddela den hantverkare som rapporterade 

tillbudet hur ärendet har behandlats. Förslagsvis kan även denna 

information delges vid möten. Idag upplever många hantverkare att 

Peab som organisation inte tar tillvara på deras åsikter och kunskap. På 

detta sätt ökar Peab deras delaktighet i processen, vilket i sin tur kommer 

ge dem ökad förståelse för hur företaget arbetar med tillbud och olyckor. 

Avslutningsvis tror vi att hantverkarnas egna engagemang måste öka 

annars kommer de resterande förändringarna att vara förgäves. För att 

ändra på en stor grupps beteende, vanor och attityder krävs riktade 

insatser såväl utifrån som inifrån gruppen. Det bästa redskapet för att 

förändra inifrån gruppen är skyddsombudet. Även om det är 

individerna inom gruppen som behöver ändra sitt beteende, behöver de 

hjälp utifrån. Därför måste tjänstemän i platsledning, men även högre 

upp i organisationen, arbeta hårdare för att uppmuntra till förändring. 

 

5.2 Rekommendationer 
 

Information från arbetsmiljöansvarig: Ca fyra gånger per år borde 

Peabs anställda få information om arbetsmiljö och tillbudsrapportering. 

Antingen genom arbetsplatsbesök eller centralt hållna utbildningar. Om 

inte arbetsmiljöansvarig har tid till platsbesök skulle arbetscheferna 

kunna förmedla mycket av samma information. 

 

Tydlig gräns för tillbud: Peab måste göra en tydlig gränsdragning vad 

de anser vara ett tillbud, allvarligt tillbud eller en olycka och sedan 

förmedla det till de anställda vid möten och arbetsplatsinformation. 

Förslagsvis kan man utgå från arbetsmiljöverkets definition, men sedan 

utveckla den så att hantverkarna får en förståelse vad den innebär (Bilaga 

6). I dagens läge har hantverkarna konstruerat en egen gräns som ibland 

skiljer sig mellan arbetsplatserna. Sedan bör man ställa tydliga krav på 

att allt som överskrider denna gräns ska rapporteras.  
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Veckomöten: Används idag inte av alla arbetsplatser på Peab. Vi anser 

att de bör hållas samma dag och samma tid varje vecka. Veckomöten är 

utmärkt för att ta upp tillbud och olyckor som hänt på arbetsplatsen, 

samt att informera om större händelser från andra arbetsplatser och på 

Peab i stort. Till exempel kan mötet behandla information om säkerhets-

varningar, nyhetsbrev och regionblad. Viktigt är att dessa möten hålls 

korta för att inte ta för mycket produktionstid i anspråk. Ca femton 

minuter är optimalt. Vi tror att veckomöten är ett bra hjälpmedel för både 

sammanhållning och förmedlande av information.  

 

Lagbasmöten: Inför tillbud som en punkt på dagordningen vid 

lagbasmöten. Diskutera händelser som uppkommit under veckan som 

gått samt eventuella åtgärder. 

 

Tillbudsblock: Bör tilldelas samtliga som skriver in sig på arbetsplatsen, 

även UE. Någon i platsledningen bör lämpligen vara särskilt ansvarig för 

att delge tillbudsblocket samt arbetsmiljöinformationen till nyinskrivna. 

Samma person ska se till så att det alltid finns tillbudsblock på 

platskontoret. För att göra inlämnandet av tillbudsblanketterna mer 

lättillgängligt för hantverkarna kan arbetsplatsen ha en tillbudslåda. 

Denna låda töms dagligen av den ansvarige i platsledningen. 

 

Information på OTR: Platsledningen ska förslagsvis kunna se på OTR 

vilken status en tillbudsrapport har. De ska till exempel ha möjlighet att 

se om det blivit läst av en arbetsmiljöansvarig, om det är under 

granskning, om det tagits fram någon säkerhetsvarning, vidtagits 

särskilda åtgärder eller helt enkelt inte ansågs allvarligt och då endast 

registrerats i form av statistik. De kan på så sätt meddela berörda 

hantverkare om hur just deras ärende bidrar till att förebygga risker. 
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Anonymitet: Det borde finnas en möjlighet att genomföra 

rapporteringen av tillbud anonymt på OTR. Det ska då vara möjligt för 

platschefen att göra ett val på OTR vid rapporteringen om tillbudet ska 

vara anonymt eller inte. Det är dock endast tillbuden som vi anser ska ha 

möjlighet att ske anonymt. Allvarliga tillbud och olyckor ska rapporteras 

som vanligt då de är av en allvarligare karaktär. De ska rapporteras till 

både arbetsmiljöverket och försäkringskassan samt följas upp av Peab 

och då krävs det att man kan besöka platsen för händelsen, samt träffa 

de inblandade. Om det ska fungera med anonym rapportering av tillbud 

krävs det dock Peab sätter en tydlig gräns för vad som ska rapporteras 

som ett tillbud, och vad som rapporteras som allvarligt tillbud. 

 

App till mobiltelefoner: På sikt tror vi att en mobilapplikation för 

rapportering av tillbud och olyckor kan ersätta tillbudsblocken. Det finns 

redan idag en “Peab-app” att ladda ner till sin mobiltelefon, och den 

skulle mycket väl kunna utökas med fler funktioner. Hantverkarna 

skulle kunna göra en enklare beskrivning om vad som hänt och hur, som 

platschefen sedan kan redigera till en mer formell rapport. Hantverkarna 

skulle via appen kunna ha “observatörsstatus” för att kunna följa sin och 

andras rapporter för att på så sätt få direkt feedback. Platschefen och 

arbetsmiljöansvariga kan däremot ha möjlighet att ändra i rapporten för 

att exempelvis beskriva händelsen och efterföljande åtgärder mer 

utförligt.  

 

 

Om dessa punkter tillämpas tror vi att en förändring av attityderna till 

tillbudsrapportering är möjlig. Ingen av åtgärderna innebär några 

direkta kostnadsökningar, däremot tar varje punkt en hel del tid i 

anspråk vilket givetvis sker på bekostnad av värdeskapande 

produktionsarbete. Dock är vi övertygade om att förbättringar av 

arbetsmiljön på sikt alltid lönar sig. De ca 3300 personer som någon gång 

under 2012 var hemma från arbetet har inneburit stora kostnader för 

landets byggentreprenörer, dels i form av sjuklöner men framför allt i 

form av utebliven produktion. För varje olycka som kan förebyggas har 

man minskat de kostnader och problem som uppstår vid sjukfrånvaro, 

samtidigt som man reducerat det mänskliga lidandet som uppstår för 

individen och dennes anhöriga.  
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6. FORTSATTA STUDIER 
 

Den här studien har en stor begränsning, och det är att endast en region 

deltagit i studien. Peab Bygg Öst 1 är endast en liten del både geografiskt 

och sett till antal anställda. Peab består av över 13000 anställda fördelade 

på framför allt tre stora producerande affärsområden (Bygg, Anläggning 

och Industri) så det finns väldigt många olika grenar av företaget som 

skulle kunna undersökas på samma sätt som vid detta arbete. Det vore 

intressant att se om samma mönster återspeglas i andra regioner och 

affärsområden, eller om någon del av företaget rentav lyckats få 

rapporter i den omfattning man önskar. Lämpligt vore då att undersöka 

om det beror på att man använder andra rutiner, tillämpar ett 

annorlunda ledarskap eller om attityderna helt enkelt skiljer sig. Om 

några år skulle man även kunna följa upp detta arbete för att se om det 

skett någon förändring,  

Vid större arbeten, exempelvis examensarbeten vid civilingenjörs-

utbildningar och masterutbildningar där tiden för studien är mer 

tilltagen, skulle man kunna jämföra Peab med någon av de andra större 

byggentreprenörerna. Det vore då intressant att ta reda på skillnader i 

olycks- och tillbudsstatistik, och jämföra det med produktions-

personalens kunskaper och attityder. 

Vid fortsatta studier skulle man kunna lägga fokus på skillnaden mellan 

svensktalande personal och icke svensktalande personal. Detta för att fler 

och fler utländska företag etablerar sig på den svenska marknaden, samt 

att mer utländsk personal hyrs in av svenska företag. Många menar att 

det blir svårt att upprätthålla god kommunikation och arbetsmiljö då 

personalen inte talar samma språk. Eftersom vi anser att information och 

kommunikation är viktigt för att åstadkomma en god arbetsmiljö i 

produktionen, vore det intressant att studera denna aspekt vidare. 
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8. BILAGOR 

 

Bilaga 1. Koncernrutin, Arbetsskada och tillbud 

 



B1.2 
 

 



B2.1 
 

Bilaga 2. Peabs tillbudsblock 

 
Figur B2.1 Första uppslaget i tillbudsblocket 

 

  



B2.2 
 

 
Figur B2.2 Framsida tillbudsblock



B3.1 
 

Bilaga 3. Enkät 

Undersökning om tillbudsrapportering på PEAB 
 

1. Ålder:      

 

2. Antal år som anställd på ditt nuvarande företag:                           

  

 

3. Anställd av: 

PEAB □ Annat företag □ 

 

4. Hur skulle du definiera begreppet tillbud? 

     

     

     

     

     

 

5. Hur många tillbud har du rapporterat senaste året? 

 0 □   1 □          2 □                   3 □ 
 
Annat antal:  
 

6. Hur många tillbud har du rapporterat totalt under tiden för din 

nuvarande anställning? 

    

   

 

 



B3.2 
 

7. Vet du till vem på din nuvarande arbetsplats som tillbuden ska 

rapporteras? 

 

Ja □  Nej □        

 

 

8. Hur tycker du att systemet för tillbudsrapporteringen fungerar 

idag? 

Gradera från 1-5 

 

Dåligt   Mycket bra 

1 □       2 □            3 □                4 □          5 □ 
 

9. Har du något/några förslag till förbättringar kring 

tillbudsrapporteringen? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 

 
PLATSLEDNING 

 

1. Hur fungerar rutinerna kring tillbudsrapporteringen? 
 

2. Varför tror du att det rapporteras in så få tillbud på 
Peab? 

 

Följdfråga: Av enkäten kan man se att det skiljer 
sig i åldrarna vad gäller tillbudsrapporteringen. 
Åldersgrupperna 18-24 och 25-34 är sämre på att 
rapportera tillbud än de som är äldre. Vad kan det 
bero på? 
 

3. Vad gör du för att motivera hantverkarna att lämna in 
tillbudsrapporter? 
 

Följdfråga: Tas tillbuden upp på arbetsplatsen vid 

till exempel möten eller i fikarumme? 

 

4. Av enkäten kan man se att det skiljer sig i åldrarna vad 
gäller tillbudsrapporteringen. Åldersgrupperna 18-24 
och 25-34 är sämre på att rapportera tillbud än de som 
är äldre. Vad kan det bero på? 
 

Följdfråga: Enligt enkäten så rapporter UE in 
betydligt färre tillbud än Peabs anställda. Varför är 
det så? 
 

5. Vad kan man göra för att öka tillbudsrapporteringen på 
Peab? 
 

6. Tillbudsblocket, är det någonting som du har sett förut, 
vet du hur det används och vet du var du kan få tag i 
nya? 



B4.2 
 

HANTVERKARE, UE OCH PEAB 
 

1. Hur skulle du definiera ett tillbud? 
 
Om den intervjuade inte kan definiera ett tillbud eller 
känner tveksamhet över detta. Förklaras 
arbetsmiljöverkets definition av ett tillbud samt olycka. 
 

Följdfråga: Vet du till hur och vem du ska 
rapportera ett tillbud? 
 

2. Har du någon gång rapporterat ett tillbud? 
 

Följdfråga: Varför rapporteras det idag in så få 
tillbud på Peab? 

 
3. Vem på arbetsplatsen anser du bär ansvaret för att se 

till så tillbuden rapporteras? 
 

4. Hur skulle Peab kunna förbättra tillbudsrapporteringen 
på företaget? 

 
5. Talas det om tillbud på arbetsplatsen vid möten eller i 

fikarummet? 
 

6. Har du sett tillbudsblocket? 
 

7. Brukar du läsa månadsbladet? 
 
  



B4.3 
 

FRÅGOR SPECIFIKA FÖR UE 
 

1. Läser du och dina kollegor Peabs 
arbetsplatsinformation? 

 
2. Vad tycker du om informationen du får kring arbetsmiljö 

på Peabs arbetsplatser? Kan den förbättras? 
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Bilaga 5. Resultatdiagram från enkät 
 

 

Figur B5.1 Rapporterade tillbud senaste året, fördelat på ålder 

 

 

Figur B5.2 Rapporterade tillbud under nuvarande anställning, fördelat på 

ålder 

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 Fler

A
n

ta
lp

e
rs

o
n

e
r

Antal rapporterade tillbud

Rapporterade tillbud senaste året,
fördelat på ålder

-24

25-34

35-44

45-54

55+

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5+

A
n

ta
l p

e
rs

o
n

e
r

Antal rapporterade tillbud

Rapporterade tillbud under nuvarande 
anställning, fördelat på ålder

-24

25-34

35-44

45-54

55+



B5.2 
 

 

Figur B5.3 Rapporterade tillbud senaste året, jämförelse mellan Peab och UE 

 

 

Figur B5.4 Rapporterade tillbud under nuvarande anställning, jämförelse 

mellan Peab och UE 
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Figur B5.5 Kunskap om till vem man ska rapportera tillbud 

 

 

Figur B5.6 Tillfredställelse med systemet kring tillbudsrapportering 
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Figur B5.7 Definition av tillbud, jämförelse mellan Peab och UE 

 

Kommentar: Har man angett ett exempel på ett tillbud hamnar man 

ändå i kategorin ”tillbud”. Svar där man inte kunnat skilja på olycka 

och tillbud hamnar i kategorin ”olycka”. Vissa har definierat både 

olycka och tillbud i samma svar, de hamnar i ”olycka” 
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Figur B5.8 Definition av tillbud, fördelat på ålder 

 

Kommentar: Har man angett ett exempel på ett tillbud hamnar man 

ändå i kategorin ”tillbud”. Svar där man inte kunnat skilja på olycka 

och tillbud hamnar i kategorin ”olycka”. Vissa har definierat både 

olycka och tillbud i samma svar, de hamnar i ”olycka” 

 

 

Snittålder Peab: 44,9 år 

Snittid anställning Peab: 13,1 år 

 

Snittålder UE: 35,6 år 

Snittid anställning UE: 6,7 år 
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Bilaga 6. Arbetsmiljöverkets definition av tillbud, 

allvarligt tillbud och olycka 

 

Tillbud 

”Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa 

eller olycksfall; det vill säg ett "Oj!" i arbetet, medan en arbetsolycka är 

ett "Aj!".  

 “Tillbudsrapportering är en viktig del i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet. Vid kortvariga arbeten i det enskilda hemmet finns 

risk för att man, just på grund av att arbetet är kortvarigt, inte ser någon 

anledning att rapportera tillbuden. För att motverka detta gäller det att 

göra tillbudsrapporteringen så enkel som möjligt och att arbetsgivaren 

också betonar hur viktigt det är att få information om inträffade tillbud, 

för att kunna förebygga liknande händelser, även om det inte rör 

samma arbetsplats som där den ursprungliga händelsen inträffade. Det 

är också viktigt att ha en dialog om vad ett tillbud är.” 

(Arbetsmiljöverket, 2014) 

 

Allvarligt tillbud utan personskada 

Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. Endast 

allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. 

Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga: 

• En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering 
av arbetsställningar i en idrottshall. Han skadade sig inte. 

• Ett ställningsplan som vägde 25 kg föll till golvet, från cirka sex 
meters höjd och är nära att träffa en arbetstagare 

• En container lossnade från en lyftanordning och föll till marken där det 
skulle kunnat ha befunnit sig en arbetstagare. 

• En förare av ett transportmedel blir laserbelyst under färd. 
• Rök, gas eller kemikalieutsläpp. 
• Stick- eller skärskada (spruta, skalpell) med känt eller starkt misstänkt 

smittat blod inblandat eller kontakt med material (eller 
patient/person) där det är känt eller finns en misstanke om 
allvarlig smitta. 

• Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasseri. 
Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud 

eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara: 



B6.2 
 

• Ett hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller 
hälsa, t.ex. knivhot eller hot med skjutvapen 

• Mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot 
person eller svårare fall av mobbing 

 

Arbetsolycka 

Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall, 

som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade 

vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett 

olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i 

samband med en särskild händelse. 

Till arbetsolyckorna räknas även lindrigare skada till följd av hot, 

överfall, rån etc. Såväl skador av fysisk som psykisk natur räknas hit. 

Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada 

genom mekanisk inverkan under kortare tid, högst några få dagar, 

anses också uppkommit genom olycksfall. 

 

Här anmäler arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 

10 § till Försäkringskassan. 

 

Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med 

skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och 

den drabbade ska ha en kopia av anmälan





 

 


