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Sammanfattning 

Arbetsmiljön inom byggproduktion är ett område som utsätts för en stor mängd av 

risker, tillbud samt olyckor. Detta medför ökad risk för att någon skall skada sig eller 

dö inom arbetet och självklart skall ingen behöva skada sig eller dö vid utförandet av 

sitt arbete. Därför arbetar Arbetsmiljöverket, byggindustrin och bygg företagarna 

ständigt med att förbättra arbetsmiljön inom byggproduktion. Trots att byggbranschen 

har uppnått en mer välutvecklad och säkrare arbetsmiljö än tidigare, förekommer 

risker och olyckor i olika utsträckning. Examensarbetet är utfört med stöd från 

företaget Peab med syfte att stärka kunskaperna om varför tillbud, riskobservationer 

samt olyckor sker inom byggproduktion. Alla risker, tillbud och olyckor samlas i olika 

kategorier och man vill ta reda på vilken kategori störst problem förekommer i. Ett 

exempel är kategorin fall, vilket innefattar olika områden där risker, tillbud och olyckor 

relaterat till fall förekommer.   

Examensarbetet har avgränsats till tillbud och olyckor inom kategorin fall från högre 

höjd. Detta område är ett av de farligaste arbetsmiljöområden där de drabbade utsätts 

för de värsta konsekvenserna. Metoden för studien har utförts genom förstudier på två 

olika arbetsplatser, enkätundersökningar, intervjuer samt litteraturstudie.   

Efter att rapporten har sammanställts med hjälp av all metod och insamlade data 

visar det sig att än idag finns problematik gällande riskobservationer, tillbud samt 

olyckor på arbetsplatserna inom produktion. Att det finns risker i arbetsmiljön inom 

byggproduktion beror på många parametrar t.ex. brister i kommunikation, 

planering/kontroll, brister i attityd/mänskliga faktorn, tidsbrist/stress, brister i 

utförandet och väderförhållanden är orsaker som leder till de flesta risker, tillbud och 

olyckor.   

Slutsatsen visar att de vanligaste risker och tillbud som rapporteras in på 

arbetsplatser inom produktion är direkt relaterade till kategorin fall från högre höjd. 

Vinterklimatet i Sverige har en direkt koppling till att tillbuden samt riskerna genom 

fall respektive halka ökar markant under vinterhalvåret. Problematik inom 

planeringsfasen, utförandefasen samt uppföljningen förekommer och grunden till 

problemen beror i de flesta fall på attityd eller den mänskliga faktorn.   

Den viktigaste förbättringsåtgärder när det gäller attityd, är att den enskilda personen 

måste tänka på att vara mer försiktig och vidta fler säkerhetsåtgärder vid de riskutsatta 

områdena. Att stanna upp en kort stund i arbetsgången och tänka till innan man utför 

sitt arbete kan göra stor skillnad genom minskning av olyckor och tillbud på 

arbetsplatser inom produktion. Rekommendationerna som presenteras avser en 

mängd förbättringsåtgärder att vidta för att göra arbetsplatser inom produktion 

säkrare. 
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Abstract 

The working environment in construction production is an area that is exposed to a 
large amount of risks, incidents and accidents. Incidents and risk observations that are 
the step before accidents happens daily at the construction working environment, 
which entails an increased risk of someone being injured or even die while doing their 
works. No one need to hurt themselves or die while doing their jobs, a working 
environment should be a safe place for everyone. Therefore, the work environment 
agency, the construction industry and the construction companies in Sweden all are 
constantly working on improving the working environment in construction 
production. Although the construction industries has achieved a more well-developed 
and safer working environment than it was before in time, risks and accidents still 
happening. This project is carried out with support from the construction company 
Peab with the aim of strengthening the knowledge of why incidents, risk observations 
and accidents occur in construction production and within which category the greatest 
problem occurs. 
 

This project has been limited to incidents and accidents within the category of fall from 
higher altitude. The area in this category is one of the most dangerous working 
environment areas where the victims are exposed to the worst consequences. The 
method for this study was carried out through case studies on two different workplaces, 
questionnaires, interviews and literature study. 
 

After the report has been compiled with using all the method and the collected data, it 
turns out that even today there are problems regarding risk observations, incidents and 
accidents at the workplaces in construction production. The fact that there are risks in 
the working environments in construction production depends on many parameters. 
like lack in communication, plans/controls, deficiencies in attitude / human factor, 
lack of time/stress, deficiencies in performance and weather conditions are causes that 
lead to most risks, incidents and accidents. 
 

The conclusion shows that the most common incidents and risks that have occurred 
are related to the category fall which is refer to one area of some type of higher level 
that is very exposed area. The winter climate in Sweden has a direct connection to the 
fact that the incidents and the risks through falls and slips increase significantly during 
the winter months. Problems within the planning phase, the execution phase and the 
follow-up phase occurs and the basis for the problems depends in most cases on 
attitude or the human factor. 
 

The most important improvement measures in terms of attitude are that every 
individual must think for himself and consider being more cautious and take the 
security measures more seriously at the risky areas. 
Staying for a short while in the work process and thinking before carrying out the 
work can make a big difference, it will make the person who carrying out the work 
more caution which in turn will help with reducing accidents and incidents at 
workplaces in production. The recommendations presented show that there are a lot 
of improvement measures to take to make workplaces in production safer. 
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Förord 

Detta examensarbete ger ett avslut för vår utbildning Högskolingenjörsprogrammet 
inom byggteknik, 180 högskolepoäng.  

Examensarbetet skrevs vid Karlstads universitet på fakulteten för hälsa, Natur- och 
teknikvetenskap samt omfattar 22,5 högskolepoäng. 

Samtliga bilder och dokument som använts i rapporten används med tillåtelse. 

Ett stor tack till: Vår handledare Malin Olin för enastående vägledning genom hela 

arbetet. Vi vill även tacka samtliga medarbetare på Peab Sverige AB för visat stöd till 

att genomföra denna studie genom att ge oss möjlighet att vara deltagande på 

arbetsplatserna inom produktion.  

 

Lucas Bäckström  

Javad Mamghaderi 

Karlstad, 12 juni 2019 
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1 Inledning 

  Byggbranschen i Sverige är en bransch som är särskilt utmärkande eftersom att 

många arbetsskador kan förekomma i branschen. Oftast är det arbetsplatserna inom 

produktion som tillhör de mest utsatta områdena inom byggbranschen där risker, 

tillbud och olyckor förekommer. Olyckorna inom produktionen ger ofta allvarliga 

konsekvenser, därför måste arbetsmiljön ständigt förbättras. Orsaken till dessa 

tillbud beror på många olika faktorer utifrån varje enskild situation men har även sin 

förklaring i att byggbranschen är en bransch där stort antal risker förekommer. 

Antalet dödsolyckor i byggbranschen har minskat från 17 st. anmälda år 1994 till 4 st. 

år 2017 (Sveriges Byggindustrier 2017).   

I byggbranschen arbetar ca 300 000 personer där ca 1000 arbetsplatsolyckor som 

betraktas som allvarliga inträffar, Byggnads samt Sveriges byggindustrier vill se en 

förbättring av dessa siffror (Samuelsson 2017).  

Trots en minskning av antalet dödsolyckor på arbetsplatsen är siffrorna ändå relativt 

höga gällande olyckor då visionen om säkra arbetsplatser inom produktion självklart 

står för att ingen ska behöva dö eller skadas vid utförande av sitt arbete.   

De flesta byggföretagen undersöker sina risker och för att förebygga avvikelser 

använder de sig av skydds- och miljöronder. Rekommendationen är att dessa skydds- 

och miljöronder ska utföras och uppföljas en gång i veckan (Arbetsmiljöverket 2015 b). 

Dessa checklistor undersöks och analyseras vidare av de ansvariga. Vid analys av dessa 

kan många tillbud och riskobservationer förekomma vilket är ett problem. Det finns 

också ett mörkertal bland tillbuden då många tillbud inte rapporteras. Tillbud behöver 

inte betyda att en person har skadat sig, tillbud kan vara oönskade händelser på 

arbetsplatsen som skulle kunnat leda till skada/ohälsa. Tillbud kan även vara när 

personalen har jobbat för hårt. Tillbud ska alltid rapporteras oavsett vad det är för 

tillbud eftersom det är väldigt bra sätt och upptäcka arbetsmiljörisker och förebygga 

det (Arbetsmiljöverket 2015 a).  

Detta examensarbete utförs med stöd från byggföretaget Peab vilket är en av de tre 

största aktörerna inom byggbranschen i Sverige. Arbetsmiljö är det som Peab har störst 

fokus på att utveckla, eftersom att man värnar om en säkrare arbetsmiljö för deras 

medarbetare.  

Detta examensarbete riktar sig mot arbetsmiljö där inriktningen framförallt är på 

riskobservationer, tillbud och olyckor relaterade till kategorin fall inom produktion. 

Intresset för denna studie är starkt genom att kunna vara bidragande till en säkrare 

arbetsmiljö för arbetarna inom produktion.  
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Arbetsmiljöproblemen kan bli komplicerade att finna en lösning på eftersom att de 

förekommer i stort antal. Problemet är att hitta det mest relevanta området att 

fokusera på för att minska antalet risker, tillbud samt olyckor.  

Genom att utreda vart de uppkommer kan man förhindra redan i tidigt skede att 

olyckor uppstår.   

Skyddsronder är ett effektivt sätt för företagen att enkelt följa upp, kartlägga samt 

rapportera in risker på arbetsplatsen. Checklistan kryssas i för varje potentiellt 

riskområde i helhet där notering utförs. Varje delområde exempelvis byggställningar 

innehåller sin egen checklista där man går in mer specifikt på riskerna som kan 

påträffas.  

Genom att ta reda på yrkesarbetarnas och plastledningens erfarenheter om orsaken till 

att risker och tillbud uppstår kan sammanställning utföras vilket gör enklare att 

fokusera på lösningen till problemen.  

Detta examensarbete utgörs av en kombination mellan resultat från litteraturstudie 

samt resultat från verkliga situationer.  

Förstudier har utförts på skyddsronder på två arbetsplatser inom produktion i 

Karlstad. Förstudierna ger vid sammanställning ett resultat som kompletteras av 

litteraturstudier, enkäter och intervju. Vid utförd sammanställning uppstår en helhet 

vart de flesta problemen förekommer och vad medarbetarna anser vara problemet 

och vad som behöver förbättras. Genom sammanställning kan en lösning på 

problemet arbetas fram på ett effektivare sätt. Styrande samt reglerande lagar hos 

myndigheterna kommer att nämnas eftersom de ligger till grund för hur arbetet på 

byggarbetsplatserna skall utföras. 
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1.1 Syfte: 

Examensarbetets syfte är att utreda vad orsaken är till att tillbud, risker samt 

olycksfall förekommer på byggarbetsplatserna inom produktion. Genom rätt metod 

vill man undersöka vilka som är de vanligaste riskerna och tillbuden på 

arbetsplatserna. Rapporten ska ge en bild av hur arbetarna inom produktion upplever 

arbetsmiljön. Resultatet av denna rapport skall vara bidragande till att minska 

riskerna och tillbuden på arbetsplatserna inom produktion.   

1.2 Mål: 

Målet är att finna ett svar på orsaken till varför tillbud och risker uppstår inom 

produktion. Genom att identifiera vilken fas i arbetsgången risker och tillbud 

uppstår, finna en enklare metod för att utreda problemet. Genom redovisning av 

rekommenderade förbättringsåtgärder ska resultatet bli en hjälp åt Peabs fortsatta 

förbättringsarbete med arbetsmiljön inom produktion. 

1.3 Frågeställning: 

 

 Vilka är de vanligaste risker och tillbuden som rapporteras in inom produktion? 

 

 Vilken fas i arbetsgången utav planering, utförande eller uppföljning av 

arbetsberedning uppstår problemen gällande risker och tillbud?  

 

 Vilka förbättringsåtgärder är lämpliga/effektiva att vidta för att ge en minskning 

av antalet tillbud och risker som rapporteras på arbetsplatser inom produktion? 
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1.4 Förutsättningar samt avgränsning. 

Denna rapport är avgränsad till risker, tillbud samt olyckor relaterat till kategorin fall 

inom byggbranschen i produktion. Risker samt tillbud är försteget till att olyckor 

uppstår därför hör de ihop i arbetet om att minska olyckor inom produktion. Detta 

undersöks från individnivå till litteratur från ansvariga myndigheter.   

Kontroll mot myndigheter som Arbetsmiljöverket och Sveriges byggindustrier har 

utförts för att säkerställa vad som gäller för arbetsmiljön inom produktion. Andra 

relevanta källor relaterade till olyckor inom fall ger förutsättning till litteraturstudien.   

Eftersom förutsättningarna för en säker arbetsmiljö är något som ändras konstant 

måste även arbetet gällande arbetsmiljö följa utvecklingen. Byggarbetsplatser inom 

produktion ger snabba förändringar vilket gör dem särskilt komplicerade då nya risker 

hela tiden exponeras på arbetsplatserna.   

Arbetsmiljö, riskobservationer, tillbud är breda begrepp där mycket finns att utreda 

och denna studie kommer att rikta in sig djupare på riskobservationer och tillbud inom 

fall från högre nivå. Fall från någon typ av högre höjd ger ofta allvarliga konsekvenser 

när det gäller individnivå genom skador och dödsfall. Därför är rapporten avgränsad 

till fall från någon typ av högre höjd från marken. 
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2 Bakgrund/teori 

2.1 Arbetsmiljö inom byggbranschen: 

Detta examensarbete riktar sig mot arbetsmiljön i byggbranschen eftersom att det är 

ett relevant ämne vilket blivit väl omdiskuterat i branschen. Arbetsskador inom 

byggbranschen både lindriga samt allvarliga arbetsskador, förekommer i stor 

utsträckning.  

Vanligaste arbetsplatsskadorna utgörs av kategorierna fall och halkolyckor samt 

olyckor där manuella verktyg varit inblandade där 24 respektive 22 % utgörs av dessa 

(Stenberg 2016).  

I takt med att tekniken går framåt och förändring sker fortsätter risker, tillbud samt 

olyckor att uppstå på arbetsplatserna inom produktion. Nya problem samt faror i 

arbetsmiljön uppstår kontinuerligt och därför måste arbetet med arbetsmiljön alltid 

förändras genom att följa utgångspunkten med problemen.  

Vid byggnads-och anläggningsarbete är det viktigt att fullfölja alla steg från planering 

till utförande fasen. Planeringen är viktig för att utförandet skall utföras på rätt sätt 

utan att problem uppstår. Genom att rätt planering sker bör även stor vikt läggas på 

uppföljning av att arbetsberedningen sker på arbetsplatserna inom produktion. 

Byggbranschen är en bransch där förändringar sker kontinuerligt och utgångsläget 

för olika arbetsmoment kan vända från en dag till en annan på grund av snabba 

förändringar. Uppföljningen är ett viktigt steg för att säkerställa att allt 

planeringsarbete även utförs och följs vilket planerats enligt arbetsmiljöplanen samt 

arbetsberedningen. 

2.2 Sveriges Byggindustrier om dödsolyckor och arbetsskador 

Luleås tekniska universitet och Sveriges Byggindustrier har tillsammans 

sammanställt en statistisk forskning om dödsolyckor och arbetsskador som olika 

företag registrerat från 1994-2017 (Samuelsson 2017). Frekvensen mellan 1994 till år 

2017 visar att totalt har det skett en minskning av dödsolyckor på arbetsplatser i 

Sverige. Antalet dödsolyckor har varierat mellan 1994-2017 där statistiken visar att 

1994 inträffade 17 dödsolyckor på arbetsplatsen inom bygg och anläggning samt år 

2017 inträffade 4 dödsfall. Från åren 2008-2017 visas en tydlig minskning av antalet 

dödsolyckor ifrån 14 st. år 2008 till 4 st. år 2017 (Samuelsson 2017). Förbättringar 

har skett när det gäller dödsolyckor då den totala frekvensen visar en minskning, 

trots minskningen inträffar fortfarande dödsolyckor på arbetsplatserna vilket 

fortfarande är ett stort problem (Samuelsson 2017).   

I trafiksammanhang brukar man prata om att den mänskliga faktorn är den faktor 

som olyckor grundar sig mest i. I byggbranschen finns motsvarande som ibland kallas 

för person faktorn. Enligt Stenberg (2016) visar resultatet av undersökningen att de 
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mellan åldern 16-24 år är utmärkande genom ett stort antal olyckor. Det beror på att 

arbetslivsfarenheten är mindre hos de yngre jämfört med de äldre och 

säkerhetsmedvetandet blir bättre med god arbetslivserfarenhet. När det gäller 

säkerhetsinstruktioner för ett arbetsmoment är de med minst yrkeserfarenhet 

utmärkande för att inte vara medvetna om hur säkerhetsinstruktionerna skall följas 

(Stenberg 2016). 

2.3 Arbetsmiljöverket om tillbud 

Varje år sker rapportering av 100 000 arbetsskador i Sverige och tillbuden är mycket 

mer än så.  Många tillbud rapporteras inte in och tillbud kan betyda mer än bara 

arbetsskada (Arbetsmiljöverket 2015 a).  

Enligt Arbetsmiljöverket (2015 a) definieras tillbud som en oönskad situation eller ett 

oönskat händelseförlopp.   

Tillbud hör ihop med arbetsmiljörisker i arbetet eftersom att det ger en bild över vart 

det kan finnas risker för skada eller olyckor i arbetsmomentet. Tillbud behöver inte 

heller betyda att någon blivit skadad (Arbetsmiljöverket 2015 a).  

Enligt Arbetsmiljöverket:  

“Ett tillbud kan vara:  

 Att personalen fått arbeta särskilt hårt eller tungt för att det saknas en vikarie.  

 

 Att en arbetssituation som arbetsgivaren bedömer som ofarlig plötsligt blir 

hotfull.  

 

 Att en explosion sker i en för tillfället tom lokal som nästa gång kan vara full av 

folk.” (Arbetsmiljöverket 2015 a .s.2)  

När det gäller de ansvariga för arbetsmiljöarbetet är det arbetsgivaren som bär 

ansvaret. Det är också viktigt med kommunikation mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren för rapportering och undersökning av tillbud. Det blir det lättare att 

vidta åtgärder vid samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare (Arbetsmiljöverket 

2015 a). 
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2.4 Arbetsmiljöverket om riskobservationer 

En del av uppföljningen gällande risker och observation av risker på arbetsplatsen är 

regelbundna skyddsronder. Då byggbranschen ständigt förändras och kan ge upphov 

till snabba förändringar behöver arbetet följas upp konstant för att undersöka och 

säkerställa att inga nya risker uppkommit på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket ger en 

rekommendation på att skyddsrond skall utföras minst en gång i veckan vid 

byggnation under full aktivitet. Övrig tid är rekommendationen att det skall utföras 

under en period av 2-3 veckors mellanrum (Arbetsmiljöverket 2015 b).  

Efter genomförande av rutiner samt skyddsrond ute på arbetsplatsen ska tillbud samt 

risker noteras. Enligt Arbetsmiljöverket (2015 a) skall rapporteringen av tillbud 

utföras genom att först diskutera samt bestämma vad som räknas som tillbud i den 

aktuella verksamheten med avseende på Arbetsmiljöverkets definition på tillbud. 

Gällande planering och rapporteringen runt tillbud finns ett antal punkter att följa 

enligt Arbetsmiljöverkets rekommendation.  

 Alla arbetstagare skall vara informerade om till vem tillbudet 

skall rapporteras.  

 Viktigt att det är uppgjort hur rapporteringen av tillbud skall 

göras, om det skall ske skriftligt, muntligt eller med 

dataprogram.  

 Det skall vara bestämt hur inrapporterade tillbud skall behandlas 

 

2.5 Peabs rutiner 

Peabs anvisningar handlar om hur arbetet med skydds- och miljöronder skall 

bedrivas ute på arbetsplatsen. Samtliga instruktioner har hämtats från bilaga 7 för att 

kunna jämföras mot arbetsmiljöverkets rekommendationer. 

Skydds- och miljöronder är en kontroll av verksamheten ute på arbetsplatsen.  

Skydds- och miljöronder skall utföras löpande vilket finns noterat i projektplanen.  

När stora förändringar sker på arbetsplatsen och bygget är igång fullt skall skydds 

och miljörond utföras varje vecka.  

Jämförelsen av rutinerna mellan Arbetsmiljöverket och Peab visar att man har som 

mål att följa de rutiner som beskrivs i anvisningen gällande skyddsronder och 

arbetsmiljöverkets rekommendation. 

Beskrivning av skydds- och miljöronder hämtat från bilaga 7:  

Skydds- och miljöronder inleds vid arbetsmiljö anslaget för arbetsplatsen. Där utförs 

en kontroll från föregående ronder att respektive punkter är åtgärdade och om det 
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har skett förändringar i arbetsmiljöplanen och/eller projektplanen som bör tas upp. 

Blankett för skyddsrond respektive miljörond skall användas.  

Därefter görs en yttre kontroll genom rundvandring på arbetsplatsen med hjälp av 

skydds-och miljörond-checklista. Ansvarig samt senaste datum för åtgärd anges.  

 Efter genomförd rond ska protokollet placeras på arbetsplats anslaget och sparas 

digitalt. 

2.6 Styrande Lagar och förordningar för arbetsmiljö 

Det finns en mängd av faktorer att förhålla sig till inom arbetsmiljö, faktorer som kan 

påverka arbetstagaren både fysiskt och psykiskt. Om man lägger ihop alla faktorer 

utgör de arbetstagarens totala arbetsmiljö. De vanligaste exempel på förhållanden 

som brukar nämnas är buller, luftkvalitet, kemiska hälsorisker, allmän 

arbetsbelastning, arbetstider, variation i arbetsuppgifter samt återhämtning.   

“Syftet med kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och  

Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets regler är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö”(Arbetsmiljöverket, 

AFS 2001:1 s.8)   

2.7 Arbetsmiljölagen (AML) 

I arbetsmiljölagen finns regler om de skyldigheter som varje arbetsgivare och de 

involverade skyddsansvariga skall rätta sig efter för att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är 

något som återfinns här exempelvis om skyddsombudens verksamhet. 

2.8 Arbetsmiljöverket (AMV) 

Enligt Arbetsmiljöverket (2016) är alla företag skyldiga att ha ett strukturerat sätt att 

bedriva arbetsmiljöarbetet, ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. Det 

betyder att rutiner ska finnas för hur undersökning och bedömning av risker och 

tillbud samt övrigt arbete kring arbetsmiljö ska utföras.  

Rutinerna skall omfatta både den psykiska, fysiska och den sociala arbetsmiljön. 

Rutinerna finns för att ge arbetsplatsen ett system att följa och ge en kartläggning 

samt tillsätta åtgärder i tidigt skede för att undvika personskador eller sjukdom på 

arbetsplatserna (Arbetsmiljöverket 2016). 
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2.9 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1  

I Sverige är det föreskrifterna gällande systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller för 

respektive arbetsledare. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att arbeta med viss 

framförhållning vid frågor som berör arbetsmiljön. Genom undersökning, 

genomförande samt uppföljning av verksamheten skall olyckor förebyggas 

(Arbetsmiljöverket, AFS 2001:1). 

 

2.10 Förstudie Peab. 

Förstudie (1): En förstudie utfördes genom deltagande på skyddsronder inom alla 

kategorier på en byggarbetsplats inom produktion i Karlstad och där anteckningar till 

riskobservationer fördes. Vid skyddsronden var det en genomgång av hur arbetet med 

riskobservationer fungerar och den gav en överblick på hela arbetsplatsen, mest arbete 

inomhus.   

Gällande riskobservationer som anses vara mindre viktiga exempelvis: Utstickande 

spikar eller skruvar. Utförs ingen notering vid skyddsronder samt rapportering till 

OTR-systemet utan för att hålla arbetet flexibelt tar man upp sådant vid exempelvis 

månadsmöte eller veckomöte. OTR-systemet är en digital databas där samtliga data 

om riskobservationer, tillbud och olyckor samlas. 

Problemet med detta är att små risker som inte rapporteras ger ett mörkertal i OTR 

systemet. AML säger att alla tillbud eller riskobservationer skall noteras på plats. 

Under skyddsronden märktes att vid notering av riskobservationer att problem 

uppstod när åtgärd skulle ske i vissa fall då UE inte fanns närvarande på plats när de 

var ansvariga. När felet har identifieras så är det viktigt att åtgärden sker omgående 

och den ansvariga blir direkt informerad. Vid utförande av skyddsronder är det en 

bra metod att ansvarig finns tillgänglig för varje kategori samt BAS-U som bär 

huvudansvaret bör finnas närvarande.  

 Ett förslag på förbättringsåtgärd är att tiden mellan skyddsrond och uppföljning ska 

minskas för att undvika att någon skadar sig eller att någon annan händelse inträffar. 

Förstudie (2): Förstudien genomfördes genom deltagande av skyddsronder där 

inriktningen framförallt var på nr 24 ställningar och trapptorn. Fokus på kategori nr 

24 inom ställningar/trapptorn var på grund av att störst problem finns inom kategorin 

fall på arbetsplatserna. Vid denna förstudie noterades att UE som ansvarade för 

byggnationen var frånvarande då risk observationen utfördes. 
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Tabell 1: Riskobservationer på ställningar: 

Nr Fel/Brister som måste åtgärdas 

24 Sparkskydd saknas 

24 Trappstege och överliggande räcke saknas 

24 Låsning för plank lås saknas 

24 Hål ställning 

24 Ytterligare räckesskarv 

24 Plank lös 

24 Sparkskydd topplan 

24 Mer än 30 cm mellan fasad och ställning 

 

Utdrag från Peabs digitala system för olyckor, tillbud samt riskobservationer under 

förstudie: 

Tabell 2: Riskobservationer från perioden september 2018 – februari 2019 för Region 

Bygg Mellersta Peab. 

Riskobservationer 

Månad Observerade Åtgärdade Företagets Mål 

September 172 115 85 

Oktober 152 122 85 

November  197  149 85 

December 112 100 85 

Januari 134 116 125 

Februari 217 196 125 

 

 Företaget sätter målet på antal observerade riskobservationer till 85, antalet 

observerade risker är nästan dubbelt så många som målet. Ett engagemang med att 

observera risker är positivt eftersom att när en riskobservation sker kan en olycka eller 

tillbud förhindras därför sätts ett mål på minst 85 st. inrapporterade riskobservationer. 

Under månaderna januari och februari sätts målet på 125 st. inrapporterade 



11 
 

riskobservationer. Under dessa månader ökar risken för olycka eller tillbud på grund 

av vinter, is och halka. 

Ur månadsinfo från arbetsmiljön se tabell 2, syns tydligt att riskobservationerna som 

påträffats och noteras är mycket mer än vad Peab som företag målsätter när det gäller 

inrapporterade risker. I tabellen syns också att antal observerade inte stämmer överens 

med antalet åtgärdade. Detta betyder att finns tillbud som inte åtgärdas eller att de inte 

registrerats som åtgärdade i datasystemet OTR.  

Vid närmare titt på riskobservationer på två arbetsplatser inom produktion ges bilden 

av att åtgärder ofta utförs omgående ju högre risk som finns men det finns undantag 

när ansvarig för respektive moment eller personer för att åtgärda problemet saknas. 

Det som förstudien visat är även att åtgärder ibland kan bli tidsfördröjda vilket är en 

åtgärd i själva uppföljningen som behöver förbättras eller påskyndas. 

 

Tabell 3: Tillbud och olyckor från perioden september 2018 – februari 2019 för Region 

Bygg Mellersta Peab. 

Tillbud och olyckor 2018–2019  

Månad Olyckor Allvarliga 
olyckor 

Olyckor 
resulterat i mer 
än 8 timmars 
frånvaro 

Olyckor 
UE 

Allvarliga 
olyckor 
UE 

Tillbud  Tillbud 
UE 

Sep 23  4 9  56 18 

Okt 24 2  6 3 1 51 14 

Nov 37  2 9  32 8 

Dec 21  4 2  24 1 

Jan 30  4 3  50 10 

Feb 24  4 4  42 7 

Totalt 159 2 24 30 1 255 58 

 

Detta är ett utdrag från Peabs OTR systemet se tabell 3. Tabellen visar det totala 

antalet inträffade olyckor månadsvis i kategorierna: Olyckor, allvarliga olyckor, 

olyckor som resulterat i mer än 8 timmars frånvaro samt olyckor orsakade av UE. 

Tabellen visar även antalet tillbud som rapporterats in visas även månadsvis i 

kategorierna: Tillbud, Tillbud UE. Sammanställningen ger en helhetsbild som visar 

att problematik finns gällande olyckor och tillbud. 
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2.11 Innan olyckan inträffar 

Vid alla utförda byggnadsarbeten finns stor press på ledningen att faktorer som kan 

öka riskerna för olyckor skall undvikas. Enligt Stenberg (2016) finns två faktorer vars 

resultat avviker från de övriga inblandade vilket visade sig vid en undersökning 

gällande arbetsskador. Undersökningen utfördes genom intervju med personer som 

har råkat ut för arbetsskador på sina arbetsplatser. Fler än hälften av de personer som 

tillfrågades upplevde vissa olustkänslor inför arbetet innan själva olyckan inträffade. 

Olustkänslorna uppstod på grund av bristande planering vilket även medförde att 

stress och tidsbrist uppstod (Stenberg 2016).  

På en byggarbetsplats finns ett flertal olycksfallsrisker eftersom en byggarbetsplats 

innehåller många arbetsmoment där risken för skador är förekommande.  Exempel på 

olycksfallsrisker som förekommer på en byggarbetsplats är: fall från högre nivå, 

Skärskador, Halka, Klämskador, snubbling osv. (Stenberg 2016). 

Yttre påverkan som förekommer på en byggarbetsplats är främst väderförhållande & 

olika årstider. De vanligaste yttre förhållanden som förekommer på en byggarbetsplats 

är främst ojämna underlag, halka på grund av snö eller is, dåligt ljusförhållande samt 

dålig städning (Stenberg 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.12 Kategorin fall 

Ställningsskador är särskilt allvarliga eftersom fall från högre höjd förekommer och 

där statistik för ställningsskador från AFA och Arbetsmiljöverket visar i tabell 3 vilka 

olika typer av ställningsskador som är förekommande.  

Tabell 4: Allvarliga olycksfall som gjort att personen i fråga har blivit sjukskriven i mer 

än 30 dagar. Statistiken är för hela Sverige under 2012, 2013 och 2014.  

Ställningsskador  

År 2012 2013 2014 

Endast Stege 208 196 267 

Både Stege och 
ställning vid tak 

62 44 36 

Endast ställning 77 92 52 

Både ställning och 
stege 

9 8 3 

Både ställning och 
tak 

12 16 8 

Tak 40 57 30 

Totalsumma 408 413 396 

Kommentar. Från ”Arbetsolycksfall & byggnadsställningar 2012-2014” (S.10) av L-E. Hallgren & P. 

Axelsson, 2015, Stockholm: Ställningsentrepenörerna. 

Enligt Arbetsmiljöverket, AFS (2013:4) definieras en byggställning av en höjd från 

marken på minst 1,25 meter.  

Tabell 4 visar att fall är en kategori där flertalet skador förekommer. Olyckor relaterade 

till kategorin fall leder ofta till allvarliga skador vilket kan leda till dödsfall, speciellt vid 

fall från fasadställning eller ställning vid tak.  

Ett statistiskt dokument som har tagits fram av Arbetsmiljöverket samt AFA 

försäkringar visar ett samband mellan fallhöjden i meter och antal skador. 
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Tabell 5: fallhöjd i meter i samband med olika höjder som har medfört skador.  

Fallhöjd i meter Antal skador 

2 9 st. 

2,5 5 st. 

3,0 5 st. 

3,5 7 st. 

4,0 2 st. 

4,5 1 st. 

5,0 3 st. 

6,5 1 st. 

 Kommentar. Från ”Arbetsolycksfall & byggnadsställningar 2012-2014” (S.54) av L-E. H & P.A, 2015, 

Stockholm: Ställningsentrepenörerna. 

Tabell 5 visar ett samband mellan höga höjder och antalet skador. Det intressanta med 

tabell 5 är att antalet skador minskar desto högre fallhöjden blir. Tolkningen av detta 

är att det beror på en blandning av attityd samt att svårigheter med att uppfatta den 

lägre höjdnivån som farlig. Vid 2 meter sker mest skador eftersom att det är svårt att 

inse att faran är lika allvarlig vid 2 meter som den är vid 6,5 meter där antal skador 

som rapporterats in endast är 1. 

Sammanställning av kommentarer hämtat från rapporten Arbetsolycksfall & 

byggnadsställningar 2012-2014  (Hallgren & Axelsson 2015):       

Vid studie av en undersökning som AFA försäkringar samt Arbetsmiljöverket gjort har 

man tittat på varje händelseförlopp för enskilda olyckor inom fall där de som råkat ut 

för olyckan intervjuats efter. Detta ger en bild av vad orsaken oftast var och vid 

sammanställning utgör kommentarerna ett resultat över vanligaste orsaken till 

fallolyckor. Kommentarerna är hämtade från: Arbetsolycksfall & byggnadsställningar 

2012-2014 (Hallgren & Axelsson 2015). 
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Kommentar över orsak: 

1. Vinter, is & halka samt bristande kontroll & uppföljning av skyddsronder under 

vintertid. 

2. Stress, tidsbrist samt brist på utbildning 

3. Brister i planeringen gällande materialhantering samt stressigt och tungt 

arbete. 

4. Vinter, is & halka samt brister hos ledningen gällande riskhantering och 

uppföljningen. 

5. Vinter, is & halka och bristande information från ledningen gällande väder och 

vinter. bristande kontroll & uppföljning av skyddsronder under vintertid 

6. Brister i arbetsberedning samt planering. 

7. Bristande användning av utrustning. Mänsklig attityd har lett till olyckan. ”Jag 

valde att inte ta på mig selen”.(Varför: Inte plats eller fästställe, mycket rörelse 

blir komplicerat med selen,) 

8. Beteende och fel attityd på grund av stressig arbetssituation. 

9. Vinter, is & halka ihop med bristande städning 

10.  Farlig utrustning d.v.s. rullställning samt bristande montering. 

11. Felaktig/bristande utrustning för arbetsmomentet. 

12. Fel vid montering och vid utförandet. 

13. Attityd 

14. Felaktig användning av utrustning vid ställning. Vinter, is & halka är också en 

orsak. 

15. Felaktig/bristande kontroll av utrustning. 

16. Brist på skyddsronder vid ställning. 

17.  Attityd gällande användning av utrustning. “valde att inte ha på sig sele” 

18. Attityd gällande användning av utrustning. 

19. Attityd gällande användning av utrustning, bristande städning som lett till 

distraktion. 

20.  Dålig planering samt brister i utförandet och uppföljning 

21. Vinter, is & halka 

22. Fel vid montering av ställning och brister i skyddsrond. 

23.  Tidsbrist och svårt markunderlag att placera ställningen vid. 

24. Bristande utbildning samt övertro gällande attityd. 

25. Bristande städning och delvis attityd 

26. Felaktig utrustning  

27.  Attityd 

28.  Arbetsförhållande, ledning gällande brister i resursplanering. 

29.  Dålig arbetsberedning samt planering. Saknade utbildning runt risker eller 

användning av ställning. Attityd 

 

 



16 
 

Tabell 6: Orsaker till att fallolyckor inträffat  

 

Kommentar: hämtat och sammanställt till eget resultat från: ”Arbetsolycksfall & 

byggnadsställningar 2012-2014” (S.14-42) av L-E. Hallgren & P. Axelsson, 2015, 

Stockholm: Ställningsentrepenörerna. 

i tabell 6 visas en egen utförd sammanställning av orsaker och antal fall som 

respektive orsak haft en betydande roll för att olyckan inom fall inträffade.  

Analys av tabell 6 visar att 11 % beror på väderförhållande där vinter, is och 

halka varit orsaken till att olyckor inträffat. Bristande kontroll samt uppföljning 

av risker och skyddsronder står för 11 %, 7 % har berott på stress och tidsbrist. 

Brist på utbildning & kunskap varit 5 %. Brist på arbetsberedning och planering 

varit 9 % av orsaken. 7 % har berott på att det har varit brist på rätt utrustning. 

Felaktig användning av olika utrustning varit 9 % av orsaken till olyckor. Attityd 

eller mänskliga faktor varit en stor del av orsaken där den ligger på 21 %. 

Bristande av städning på arbetsplatsen varit 5 % av orsaken. Utförande vid 

arbetsmoment har varit 9 % av orsaken. Kommunikation och information från 

ledningen varit 2 % av orsaken. Arbetsförhållande vid utförande varit bristande 

och är 4 % av orsaken. 
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3 Metod 

Metoden för studien delas upp i 4 olika delar där respektive del ligger till grund för 

varandra i följande ordning FörstudieLitteraturstudieEnkätundersökning 

intervju. Alla följande delar ger en sammanställning vilket visar det sammanlagda 

resultatet.  

3.1 Val av metod 

Valet av metod och hur studien skulle utföras grundades på att redan från start fanns 

en möjlighet till att delta aktivt ute på arbetsplatser inom produktion. Eftersom Peab 

ställde upp med stöd för studien och gav möjlighet till att delta på arbetsplatserna inom 

produktion i Karlstad. Möjligheten till förstudie var ett givet alternativ med tanke på 

de möjligheter som gavs. Innan start av projektet fanns förståelse om att arbetsmiljö 

är ett brett område med mycket lagar, förordningar och texter att jämföra med hos 

styrande myndigheter. Litteraturstudie var därför en lämplig metod att kombinera 

med förstudien för att komplettera studien med litteraturstudie samt verkligt 

deltagande genom förstudie. För att utveckla studien och stärka resultatet var det 

viktigt att visa de enskilda arbetarnas bild av hur arbetet ute i produktion sker. Ett 

komplement till studien tillfördes då genom enkätundersökning samt intervjuer. 

3.2 Metodbeskrivning 

Förstudie genom deltagande av skyddsrond. 

Genom deltagande av skyddsronder ute på företaget Peab inom produktion i Karlstad 

har en förstudie utförts. Tanken med deltagande av skyddsronder var att få en 

överblick över hur arbetet gällande risker och tillbud utförs på de olika 

arbetsplatserna inom produktion. Förväntningarna var även att få en bild över hur 

utförandet ställer sig gentemot Arbetsmiljöverkets rekommendationer och Peabs 

egna rutiner.  

Skyddsronder har genomförts på två arbetsplatser där kontroll av arbetsplatsen 

utförts. Vid skyddsronder är de deltagande platschef, arbetsledare, skyddsombud 

samt AM-samordnare. I vanliga fall utförs kontrollen av platschef eller arbetsledare 

tillsammans med skyddsombud.  

Vid en skyddsrond kan kontroll ske på hela arbetsplatsen eller på en del av 

arbetsplatsen. Olika blanketter används beroende på hur kontrollen utförs. Vid 

kontroll av hela arbetsplatsen används oftast blanketten i bilaga 8 vilket är mer 

passande för en snabbare överblick på arbetsplatsen. Arbetsplatsen delas in i olika 

arbetsmiljö-relaterade punkter. Samtliga arbetsmiljö-relaterade punkter på 

blanketten i bilaga 8 kontrolleras. När en riskobservation upptäckts noteras den i 

blanketten och man noterar även eventuell åtgärd för riskobservationen. 
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Vid utförande av skyddsrond för en specifik del av projektet utförs en mer detaljerad 

kontroll. Kontrollen utförs genom att man använder blanketteten i bilaga 8 men 

samtidigt används blanketten från bilaga 9 som ett komplement för att ge en mer 

detaljerad kontroll.  

I utförandet är det främst risker som kräver åtgärd som noteras men egentligen skall 

samtliga riskobservationer noteras. Risker som anses mindre allvarliga noteras inte 

direkt i blanketten, dem diskuteras muntligt med ansvarig för arbetsmomentet. Ifall 

risken är allvarlig och någon kan riskera att skadas beslutar man att åtgärd av risken 

behöver ske omgående. De riskobservationer som upptäckts rapporteras in till 

företagets OTR-databas.  

Vid förstudien gavs en möjlighet till vissa av utdragen från OTR-databasen vilket 

studerades och ett resultat hämtades från det. En analys av antalet rapporterade 

riskobservationer för år 2018 gjordes och en sammanställning utfördes för att ta reda 

på vilken kategori som flest riskobservationer rapporterats in.  

 Förstudien ligger till grund för att kunna fortsätta en mer djupgående studie med 

enkätundersökning på två arbetsplatser inom produktion samt intervjuer. Förstudien 

utgör i kombination med litteraturstudien formuleringen till de olika frågorna i 

enkätundersökningen samt intervjufrågorna.  

Enkätundersökning för Platsledningen, Yrkesarbetare & UE. 

Vid enkätundersökningen ligger förstudien samt litteraturstudien till grund för att ta 

reda på vilka frågor som skall ställas för att kunna formulera fram ett resultat. 

Enkätundersökningen utfördes på två arbetsplatser inom produktion där antalet 

tillfrågade totalt var 24 st. Fördelningen på de deltagande var 9 st. inom 

platsledningen och 15 st. yrkesarbetare. Enkätundersökningen utfördes vid ett 

platsbesök och tanken med enkätundersökningen var att den skulle vara helt 

anonym.  

Olika enkäter har konstruerats för respektive befattning vilket utgörs av en för 

platsledningen samt en för yrkesarbetare ute på arbetsplatserna. Enkäterna utgörs av 

10 arbetsmiljörelaterade frågor (se bilaga 10 & 11). Frågorna handlar främst om 

riskobservationer och tillbud relaterat till kategorin fall. Vissa av frågorna som ställts 

till yrkesarbetarna och platsledningen är av liknande innebörd. Detta på grund av att 

man ville jämföra de olika parternas svar mot varandra för att utreda om de tycker 

lika.  

När enkäten till yrkesarbetarna utformades insåg man att tiden kan vara begränsad 

för yrkesarbetare inom produktion. Tanken var att enkäten skulle utformas så att det 

fanns möjlighet för dem att fylla i enkäten under en kort paus på ca 10-15 min. 

Enkäten för yrkesarbetare består av kryssfrågor och det finns även en möjlighet att 

kommentera kort och ge synpunkter till varje fråga (se bilaga 11).  
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Enkäten för platsledningen innehåller liknande frågor där skillnaden är att 

kryssalternativen tagits bort på vissa frågor (se bilaga 10). Förväntningen var att 

platsledningen har möjlighet att avsätta mer tid till att svara på enkäten. Vissa av 

frågorna är likadana som yrkesarbetarnas med kryssalternativ och möjlighet att 

kommentera kort.  

Intervju med Arbetsmiljösamordnare & KMA samordnare. 

Vid intervju med arbetsmiljösamordnare & KMA-samordnare har ett antal frågor 

förberetts där vissa frågor är liknande gentemot enkäten för yrkesarbetare, UE och 

plastledning. Vid intervju av KMA-samordnare och arbetsmiljösamordnare är 

hypotesen att djupare svar kommer uppnås då frågorna är inom deras expertområde. 

Arbetsmiljösamordnare svarade på frågorna via mail och KMA samordnare 

intervjuades på kontor. 

Litteraturstudie genom jämförelser med myndigheter samt övrig litteraturstudie. 

Litteraturstudien kommer bygga på jämförelser mot det tidigare resultatet för 

förstudien, enkätundersökningen, och intervjun. Detta examensarbete startade med 

inläsning av olika litteraturer, rapporter och tidigare examensarbete. Genom att läsa i 

tidigt skede om arbetet blev formulering av rapport och frågeställningen enklare. 

När frågeställningen formulerades fram utfördes litteraturstudie runt om kring frågan 

och insamling av fakta samt data utfördes för att uppnå ett välformulerat svar till delar 

av rapporten och frågeställningen. 

 Vid sökande efter litteraturer och vetenskapliga fakta har sökmotorer som Google, 

Google Scholar, Karlstad universitets onesearch och Diva portal har använts. Några 

exempel på sökord som har använts i sökmotorerna är: riskobservationer, tillbud, 

olyckor, skyddsronder, uppföljning, produktion, ställningar, olyckor relaterat till fall, 

tillbud inom produktion, olycksfall vid ställningar, Dödsolyckor i byggbranschen, 

vanligaste tillbuden etc. All fakta sammanställdes och jämfördes mot varandra och där 

efter relevanta fakta till rapporten har hämtats.  

Fakta och data har hämtats in och kontrollerats mot myndigheter som 

Arbetsmiljöverket & Sveriges byggindustrier. Eftersom att studien ger mycket 

frågetecken inom arbetsmiljö, riskobservationer, tillbud samt olyckor är 

Arbetsmiljöverket en effektiv samt säker källa att jämföra litteraturen och datan 

emot.  

 

 

 



20 
 

Styrande lagar och förordningar som arbetsmiljölagen (AML) och systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) har studerats för att ge en bakgrund till vad som gäller inom 

arbetsmiljö i Sverige. Arbetsmiljöverket tillhandahåller förenklingar genom 

broschyrer vilket har använts för att säkerställa olika definitioner som ett stöd till 

fakta i rapporten. 

Ifrån Sveriges byggindustrier har statistik över dödsolyckor samt arbetsskador 

inhämtats för att ge en bild över hur arbetsmiljön inom byggbranschen set ut och hur 

den sett ut genom åren. Statistiken för olyckorna samt arbetsskador inom 

byggbranschen ger möjlighet att analysera om det skett en förbättring eller en 

försämring av läget ute på byggarbetsplatserna. 

En viktig del av litteraturstudien var från rapporten om Arbetsolycksfall & 

byggnadsställningar 2012-2014 (Hallgren & Axelsson 2015). Genom litteraturstudie 

av denna rapport har ett resultat sammanställts genom analys av flertalet intervjuer 

med de drabbade vid ett olycksfall inom kategorin fall. En egen sammanställning av 

de intervjuades kommentar om vad olyckan beror på gjordes och ett eget resultat togs 

fram genom att summera kommentarerna i respektive kategori. 
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4 Resultat & analys 

 

4.1 Förstudie  

Förstudie och utdrag från OTR på ett antal arbetsplatser inom produktion visar att 

det vanligast förekommande problemet vid riskobservationer samt tillbud är inom 

kategorin fall från högre höjd. Fall från högre nivå definieras som fall från högre än 2 

meter.  

Resultatet från förstudie 1 visade att under skyddsronder så utförs inte en helt 

ordentlig kontroll för varje enskild kategori inom riskobservationer. Det blev färre 

noteringar av riskobservationer eftersom att man inte utförde noggrann kontroll och 

även de risker som upptäcktes inte noterades eftersom det tycktes vara onödigt. 

Risker som ansågs vara mindre viktiga noterades inte som i sin tur ger ett mörkertal i 

det digitala OTR-systemet. Problem observerades när arbetet utförts av UE och 

platschefen måste kontakta UE för att åtgärden skall bli utförd. Fler observerade 

riskobservationer gjordes vid noggrann kontroll på högre höjd jämfört med grundlig 

och översiktlig kontroll på resten av arbetsplatsen. 

Resultatet från förstudie 2 visade en mer noggrant utförd kontroll när en enskild 

kategori kontrollerades där ställningar/trapptorn var i fokus. Fler noteringar av 

riskobservationer gjordes vilket visade att noggrann kontroll av en specifik kategori 

ger fler observerade risker. Resultatet visar även att när flera personer deltar i en 

skyddsrond utförs en noggrannare kontroll och inget slarv med notering av 

riskobservationer förekommer.  
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4.2 Utdrag från OTR 

 

 

Figur 1: Sammanställning av riskobservationer år 2018 Peab region Bygg Mellersta.  

Vid sammanställning i figur 1 av riskobservationer utifrån månadsinfo från 

Arbetsmiljö, Region Bygg Mellersta ger resultatet av sammanställningen att fall utgör 

den största kategorin gällande riskobservationer där fall blir 29 %. Efter det kommer 

kategorierna: Fall samma nivå, halka 14 %, personlig skyddsutrustning 11 %, fallande 

föremål 9 %, fel/snedtramp 8 % samt kategorin övrigt 29 % där övriga små kategorier 

sammanställts som en total kategori. Resultatet som visas i figur 1 är att fall är den 

vanligaste kategorin inom riskobservationer för Peab region Bygg Mellersta år 2018.  
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4.3 Litteraturstudie:  

I Studien gällande olycksfall har man sett att de vanligast förekommande olyckorna 

utgörs av fall-halkolyckor och olyckor som är kopplade till manuella verktyg. I 

kategorin de allvarligaste arbetsolyckorna står 24 % respektive 22 % för dessa. I 

denna undersökning från Luleå universitet har man sett att olyckorna som sker har 

en årstidsbunden koppling eftersom fler allvarliga olyckor inträffar på vinterhalvåret 

jämfört mot sommarhalvåret (Stenberg 2016). Generellt sett i Sverige ligger oftast 

problematiken inom fall-halkolyckor och just i det området sker de mest allvarliga 

konsekvenserna. Resultatet från tabell 4 visar att det sker fler skador vid de lägre 

höjdnivåerna än de högre. 

Resultatet från figur 2 är en sammanställning från rapporten Arbetsolycksfall & 

byggnadsställningar 2012-2014 (Hallgren & Axelsson 2015). Sammanställningen 

visade att största orsaken till att olyckor inom fall uppstår främst beror på attityd 

eller den mänskliga faktorn där 21 % utgjordes av orsaken se figur 2. Resultatet på 

näst största orsaken till att olyckor inom fall kan inträffa var väderförhållande samt 

kontroll och uppföljning av risker på 11 % vardera se figur 2. Dessa resultat visar en 

sammanställning där attityd och mänskliga faktorn kan kopplas till utförandefasen 

vid det aktuella arbetsmomentet. Väderförhållandena samt kontroll och uppföljning 

av risker sammanställs och kopplas till planering- uppföljningsfasen. Resterande 

procenten i figur 2 kopplas till alla tre faserna i arbetsgången.  

 

Figur 2: Sammanställning av tabell 5 där diagrammet visar orsaker till att fallolyckor 

inträffat.  
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4.4 Enkätundersökning: 

Sammanställning av resultat och respektive svar på enkäterna. 

Enkätundersökning för Hantverkare: 

Fråga 1: Vad är ett tillbud för dig? 

Svar: Av de tillfrågade har 7 av 15 yrkesarbetare gett korrekt svar på vad tillbud är för 

något, vilket är en oönskad händelse som kunde medfört olycka. 3 av de 15 tillfrågade 

yrkesarbetarna visste inte svaret på frågan. Resterande 5 personer hade delvis rätt 

men det visade sig att osäkerhet mellan olycka, tillbud samt risk finns. Resultatet av 

detta visar att de flesta av hantverkarna har god kännedom om tillbud ute på 

arbetsplatserna.  

 

Fråga 2: Känner du att arbetet gällande riskobservationer (skyddsronder) har lett till 

en förbättring av arbetsmiljön? 

Resultatet visar att 12 av de tillfrågade yrkesarbetarna anser att arbetet gällande 

riskobservationer har lett till någon typ av förbättring med avseende på arbetsmiljö. 

Resterande 3 av de tillfrågade har svarat nej på frågan. 

Det fanns möjlighet att ge en synpunkt efter ja samt nej frågan varpå synpunkterna 

var blandade och för de som svarat nej var synpunkterna följande: ”Ibland bara 

tillfälligt viktigt att åtgärda punkterna”, “Avvikande punkter åtgärdas alldeles för 

sällan”, ”tycker inte de hjälper” 

För en person som svarat ja var kommentaren: “Punkter på skyddsronder ordnas ofta 

direkt”. 

 

3. Vilken fas i arbetsgången anser du att problemen gällande tillbud samt 

riskobservationer och allmänna arbetsmiljö ligger i? 

I fråga 3 fanns möjlighet att kryssa i samtliga alternativ vilket flertal personer valt att 

göra. Resultatet visar att den fas i arbetsgången som tillfrågade yrkesarbetarna valt är 

att största problemet är ligger i fasen planering/arbetsberedningen d.v.s. hos 

ledningen. En annan intressant resultatdel som enkäten genererade var att 9 

personer också anser att utförande är ett av problemet.  
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Figur 3: Visar resultatet från yrkesarbetarnas svar på fråga 3. 

 

Fråga 4: Yrkesarbetares åsikt är viktig på arbetsplatsen, när det gäller minskning av 

tillbud och åtgärder av riskobservationer får du möjlighet att komma med åsikter? 

I fråga 4 råder inga tvivel om att resultatet är dominerande när det gäller svar ja, där 

14 personer svarat ja och endast 1 svarat nej. Vid synpunkt har hantverkarna fått 

möjlighet att till ledningen att komma med sina åsikter för eventuella åtgärder.  

 

Fråga 5: Har du rapporterat något tillbud eller riskobservation till de ansvariga på 

arbetsplatsen? 

Resultatet visar att 10 st. av 15 tillfrågade har vid något tillfälle rapporterat tillbud 

eller riskobservationer till de ansvariga på arbetsplatsen. Resultatet visar även att 5 

personer svarat nej gällande rapportering av tillbud till de ansvariga på arbetsplatsen. 

Den sammanlagda bilden som ges vid fråga 5 är att de flesta har för vana att 

rapportera tillbud. 

Vid fråga 5 fick samtliga möjlighet att ge en kort beskrivning om tillbudet eller 

riskobservationen där 3 av de som svarat ja gav följande exempel på risker samt tillbud: 

”Uppstickande armeringsjärn, landgångar dålig ställning”, ”Ställning var bristfällig”, 

”Halkrisk”. 

 

Fråga 6: Har du någon gång råkat ut för något tillbud gjort en riskobservation utan att 

rapportera det? 

Resultatet på fråga 6 visar att 11 st. personer svarat ja, varpå 4 st. svarat nej på frågan 

om de råkat ut för något tillbud eller gjort en riskobservation utan att rapportera det. 
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Vilket stärker helhetsbilden av att det finns ett stort mörkertal på arbetsplatserna och 

medför en annan siffra på statistiken i OTR systemet. Följande kommentar bland 

dem som svarat ja på frågan är: “Dammigt, långt arbetande med vibrerande 

verktyg”,“Snubbelrisk” 

 

Fråga 7: Har du fått någon typ av utbildning eller andra resurser som hjälpmedel för 

arbetsmiljö? 

Resultatet på fråga 7 visar att 13 st. personer svarat ja, var på 2 st. svarat nej på frågan 

om de fått någon typ av utbildning eller andra resurser som hjälpmedel för 

arbetsmiljön. Detta visar att majoriteten fått utbildning eller andra resurser som 

hjälpmedel för arbetsmiljö som till exempel: BAM, skyddsombud och andra typer av 

skyddsrond kurser. 

 

fråga 8: På den totala årsstatistiken är riskobservationer och tillbud inom kategorin fall 

vanligast (ställningsbyggande och liknande), Är det något som drabbat dig i ditt 

arbete? 

Resultatet på fråga 8 visar att 11 st. kryssat nej på frågan om riskobservationer samt 

tillbud inom fall är något drabbat dem i deras arbete. Resultatet visar även att 4 st. 

kryssat ja. 

Fråga 9: På den totala årsstatistiken är riskobservationer inom kategorin fall vanligast 

(Ställningsbyggande och liknande), vad tror du det beror på kryssa i en eller flera. 

 

Figur 4: Visar resultatet från yrkesarbetarnas svar på fråga 9. 
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Resultatet gav en delad förstaplats mellan orsakerna brister i utförande och bristande 

kommunikation som båda fick 23 % vid enkätundersökningen. Då kombination av 

flera svar var möjligt kan siffrorna variera men detta resultat visar de 15 tillfrågade 

yrkesarbetarnas syn på arbetsmiljön samt var de anser problemet uppstår. En 

yrkesarbetare av de tillfrågade ansåg att orsaken är att: Skyddsräcke tas bort utan att 

sättas tillbaka.  

 

Fråga 10: Har du något förslag på åtgärder eller andra synpunkter för att minska 

riskobservationer eller tillbud inom kategorin fall? 

Resultatet visar att 12 st. av de tillfrågade yrkesarbetarna har lämnat blankt på 

förslagen till förbättringsåtgärder. Förslag på bättre synpunkter gavs av 3 st 

yrkesarbetare vilket var: ”Bättre uppföljning av brister”, “att vara extremt noggrann” 

och “gå igenom arbetsutförande noga före start”. 

 

Enkätundersökning för platsledningen. 

Fråga 1: Hur ser rutinerna ut för processen gällande tillbudsrapportering? 

Resultatet visar att de använder sig av ett datasystem kallat OTR där rapportering av 

tillbud kan ske via telefon eller dator. Slutresultatet visar att 8 av de 9 tillfrågade i 

ledningen visste hur systemet fungerar och hur processen gällande 

tillbudsrapporteringen går till. En i ledningen hade inte gett ordentligt svar på frågan. 

Fråga 2: Vilken fas i arbetsgången anser du att det är vanligast för problemen gällande 

tillbud och allmän arbetsmiljö? 

 

Figur 5: Visar resultatet från arbetsledningens svar på fråga 2. 
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På fråga 2 i enkäten för ledningen fick man kryssa i flera alternativ och resultatet 

visar att ledningen anser det största problemen d.v.s. 58 % av problemet ligger i 

utförandefasen. Samtidigt anser 25 % att problemet finns i fasen 

planering/arbetsberedning och 17 % anser att problemet är uppföljningsfasen. 

 

Fråga 3: Anser du att yrkesarbetarna är villiga att hjälpa till med arbetsmiljön gällande 

tillbud och riskobservationer? Rapporterar de enskilda tillbud? 

Av de tillfrågade har 3 av 9 svarat och anser att yrkesarbetarna hjälper till med 

rapportering gällande tillbud och riskobservationer och svarat med ett självklart JA. 

Resten tycker att de flesta är engagerade och är noga med arbetsmiljön. Ledningen 

anser dock att det finns en del yrkesarbetare som inte är bekväma med att rapportera 

tillbud. Ledningen anser också att många yrkesarbetare inte vet hur 

rapporteringssystemet fungerar och det kan bli betydligt bättre.  

 

Fråga 4: Vad tror du är vanligaste orsaken till att tillbud uppstår? 

Kommentarer:  

”slarv och ouppmärksamhet”  

”jag ska bara “ 

Nästan alla har svarat på att det beror på slarv och ouppmärksamhet vid utförandet. 

Där de tycker att de flesta som råkar ut för ett tillbud har tankesättet “ jag ska bara “ 

där de inte tar risken på fullt allvar och således slarvar vid utförandet. Det finns också 

en annan orsak där upprepande av samma sak ofta leder till att personen blir mindre 

försiktig vid utförandet. Detta leder till nonchalans och det i sin tur kan leda till att en 

olycka eller tillbud uppstår. 

 

Fråga 5: Finns det problem gällande attityd hos hantverkarna på arbetsplatsen 

gällande risker i arbetsmiljön? 

Vid denna fråga tycker de flesta att det fortfarande finns attityd bland vissa 

yrkesarbetare där 6 av 9 har svara ja vid den frågan. 2 av de tillfrågade i ledningen 

har även kommenterat att en orsak beror på att det finns yrkesarbetare med olika syn 

på arbetsmiljö speciellt hos vissa av de utländska ställningsbyggarna. Där slarv 

förekommer med säkerhetslina och hjälm. En klar förbättring av attityden har skett 

men fortfarande finns lite macho attityd anser de. 2 av de 9 tillfrågade har svarat nej 

där de tycker attityden inte är ett problem och 1 har svara vet ej på frågan. 
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Fråga 6: Finns det något som förhindrar förbättringsarbetet gällande arbetsmiljö? 

Resultatet visar att 6 av de 9 tillfrågade i ledningen har svarat nej och anser att det 

inte finns något som hindrar förbättringsarbetet. Resterande 3 av 9 har svarat ja på 

frågan och gett en kort beskrivning av problemet där 1 har svarat att det kan vara 

svårt att uppfylla kraven i verkligheten. En annan anser att attityden är ett förhinder 

då vissa inte vill rapportera sin egen obetänksamhet. Sista i ledningen anser att 

arbetsbelastningen på platsledningen är alldeles för hög då allt fler sysslor läggs på 

platsledningen men inget tas bort. 

 

Fråga 7: Nämn någon eller några förbättringsåtgärder du tycker är lämpliga för att 

ge en minskning av tillbud och risker. 

Resultatet av fråga 7 visar vid sammanställning en variation mellan att 

arbetsberedning, uppmärksamhet, noggrannhet, utbildning är kategorin på de 

förbättringsåtgärder som getts. Av de tillfrågade påpekar 6st att det är viktigt att vara 

uppmärksam, noggrann samt tänka först vid utförande. Resterande anser att 

arbetsberedning, uppföljning och utbildning för både arbetsledning och 

yrkesarbetare är viktiga förbättringsåtgärder. 

Fråga 8: Tycker du företaget ger de resurser som behövs för att vidta de 

förbättringsåtgärder som minskar tillbud och risker? 

Alla tillfrågade har svarat ett ja på frågan. Resultatet visar klart och tydligt att de i 

platsledningen anser att Peab ger de resurser som krävs för att vidta de åtgärder som 

behövs för att vidta de förbättringsåtgärder som minskar tillbud och risker. Resultatet 

ger en bild av att goda resurser finns för arbetsmiljön och det är alla tillfrågade överens 

om. 
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Fråga 9 På totala årsstatistiken är riskobservationer inom kategorin fall vanligast 

(ställningsbyggande och liknande), Vad tror du det beror på? Kryssa i en eller flera. 

 

Figur 6: Visar resultatet från arbetsledningens svar på fråga 9. 

Resultatet gav att den största orsaken var orsaken brister i utförande vilket 31 % av 

ledningen kryssat i. Näst största orsaken var tidsbrist och stress vilket 29 % kryssat i. 

Då kombination av flera svar var möjligt kan siffrorna variera men detta resultat visar 

de 9 tillfrågade i platsledningens syn på arbetsmiljön samt var de anser problemet 

uppstår. I ledningen anser 4 av de tillfrågade att andra orsaker är felaktig användning 

av resurser samt utrustning, okunskap och bristande utbildning.  

Fråga 10: Har du något förslag på åtgärder eller andra synpunkter för att minska 

riskobservationer samt tillbud inom kategorin fall? 

Resultatet visar att 5 av de 9 tillfrågade har förslag eller synpunkter relaterade till 

ställning eller ställningsbyggande. Alla av de 5 anser att man ska kontrollera, följa upp 

arbetet med ställningar bättre. Det har nämnts klart och tydligt att det är viktigt att 

vara noggrann med att brister gällande fallskydd inte accepteras. Kontroll/besiktning 

skall utföras noggrant vid överlämnande av ställning så att man ser till att ställningen 

blir byggd enligt överenskommelse. Resterande 4 av de tillfrågade anser att det är 

viktigt att planera rätt, ta ansvar och åtgärda felen direkt vid observation. 
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4.5 Intervju 

Två personer deltog i intervjun. En KMA-samordnare och en arbetsmiljösamordnare. 

Fråga 1. Hur sker processen gällande tillbudsrapportering på arbetsplatserna. Hur 

rapporteras tillbud till de ansvariga? Vilken metod finns det? 

Båda personerna hade samma svar på hur processen gällande tillbudsrapportering går 

till. Företaget använder sig av ett datasystem kallat för OTR. Där alla anställda har 

tillgång till det digitala rapporteringssystemet.  

Små anteckningsblock finns där man kan anteckna händelsen och lämna till 

platsledningen. Oftast när tillbud sker rapporteras den till platschefen muntligt då 

yrkesarbetarna tycker det är enklast via dialog. Platschefen får rapportering av tillbud 

i första hand sen i sin tur rapporteras den till AM eller KMA-samordnare, 

skyddsombud och mm. Det digitala systemet är effektivt system men finns alltid risk 

att de anställda slarvar med rapportering i systemet där vissa tillbud inte rapporteras 

och ett mörkertal uppstår i datasystemet. 

Fråga 2. Vad är tillbud för Peab? Vilken nivå ska tillbud som ska rapporteras vara 

på? 

Tillbud är en oönskad händelse d.v.s. ett OJ som kunnat leda till en arbetsskada eller 

ohälsa d.v.s. ett AJ. Tillbud är något som har hänt men ingen har skadats vid det 

tillfället. 

Viktigt att påpeka att alla händelser ska rapporteras, oavsett om det är 

riskobservationer, tillbud, olyckor med eller utan arbetsskador. 

Fråga 3. Vad är skillnaden mellan riskobservation och tillbud för Peab? 

Jämför man riskobservationer och tillbud syns att en riskobservation till skillnad från 

tillbud är en risk som man har upptäckt där det kunnat leda till en oönskad händelse 

d.v.s. ett tillbud eller till en arbetsolycka eller allmän ohälsa.  

 

Fråga 4. Enligt statistik visas ett resultat där yngre inom åldern 16–24 år är sämre 

på att rapportera tillbud än de äldre vad kan det bero på? 

Denna fråga blev lite speciell där arbetsmiljösamordnaren inte riktigt visste vad det 

berodde på och KMA-samordnaren ansåg annat gällande frågan. KMA-samordnaren 

svarade att det är tvärtom och anser att de yngre var mer engagerade när det gäller 

rapportering av tillbud men påpekade samtidigt att de äldre var mer engagerade när 

det gäller arbetsskador och ohälsa. 
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Fråga 5. Vid rapportering av tillbud kan det finnas ett mörkertal där vissa tillbud 

inte rapporteras. Vad kan det bero på? 

Både KMA-Arbetsmiljösamordnare hade samma svar på denna fråga där de svarade 

att det kan bero på att personen som har råkat ut för ett tillbud kan tycka att det är 

pinsamt att rapportera tillbuden. Mörkertalet kan också grundas i att det råder lathet 

eller att man helt enkelt inte anser tillbuden som något allvarligt. Det kan också bero 

på att platsledningen vill uppnå mindre tillbud vid arbetsplatsen när sammanställning 

utförs och inte vill rapportera det. 

 

Fråga 6. Hur motiverar Peab sina medarbetare till att skicka en 

tillbudsrapportering? 

Genom kommunikation och möte samt månadsinfo från regionen. Alla har ett eget 

ansvar när det gäller tillbudsrapportering och det tas upp oftast för att påminna 

medarbetarna att de är skyldiga och rapportera tillbud eller andra händelser. Peab 

försöker hitta nya användarvänliga verktyg som kan underlätta tillbudsrapportering 

och strävar alltid efter och få alla medarbetare hjälpa till med minskning av tillbud. 

Genom att fler utredningar utförs och åtgärder vidtas kan det vara en motivation till 

fler rapporter för att uppnå fler förbättringar. 

Fråga 7. Hur görs för att liknande tillbud inte ska inträffa igen? Vad kan göras för 

att något liknande inte ska inträffa igen? Hur förebygger ni? 

Alla rapporterade och registrerade tillbud utreds med hjälp av 5*varför metoden för 

att komma ner till grundorsaken. Metoden betyder att vid fel skall man ställa frågan 

varför 5 gånger och på så sätt göra en utredning av varför det blev så. Vid utredning 

är deltagande: platschefen, personen som rapporterat tillbuden, skyddsombud och 

KMA-samordnare. Alla arbetar tillsammans för att få en klar bild över händelsen och 

samtidigt vill man försöka att komma med förebyggande åtgärder. Platschefen 

ansvarar och ser sedan till att lämplig åtgärd vidtas. Det är också viktigt att få 

erfarenhet kring problemet samtidigt sprida information om tillbuden till alla på 

arbetsplatserna. 
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Fråga 8. Vilka rutiner använder ni för att samla information om olika tillbud? 

Peab använder sig av OTR d.v.s. det digitala rapporteringssystemet för att samla 

information om olika tillbud samtidigt alla i Peab anställda kan gå in och ta del av 

informationen. Alla Peabs anställda vet hur systemet fungerar där de har gått en 

internutbildning på hur systemet fungerar. 

 

Fråga 9. Vilka är ansvariga för tillbudsrapportering? 

Alla är ansvariga och skyldiga rapportera tillbud. 

 

Fråga 10. Hur skulle Peab kunna förbättra sin arbetsmiljö gällande 

tillbudsrapporteringen och riskobservationen på företaget? 

Det är viktigt att arbetsmiljön förbättras hela tiden med hjälp av att rapportera, 

utreda och åtgärda tillbudet eller riskobservationer. Rapporten leder till att man tittar 

djupare på problemen och försöker förebygga så att det inte sker igen. Det är viktigt 

att man strävar efter förbättring av detta rapporteringssystem. Ett exempel är att 

antalet tillbud med skärsår har minskat eftersom att det används trubbiga knivar 

istället för spetsiga knivar. 

Det är viktigt att de som arbetar ute på arbetsplatsen är mer uppmärksamma och 

noggranna när det gäller risker och skydd. De deltagande arbetarna är ständigt aktiva 

på arbetsplatserna och mycket ligger i deras händer för att kunna uppnå 

förbättringar. En viktig del i det hela är att när man utför ett arbetsmoment stannar 

upp och tänker innan arbetsmomentet uppstår. Ett vanligt scenario till en olycka eller 

tillbud är när någon säger “jag ska bara” och glömmer därför bort att utföra ett säkert 

arbete. Olyckor sker snabbt och det räcker med ett kort ögonblick av bristande fokus 

för att det skall inträffa.  

Fråga 11: Hur skall man minska antalet tillbud inom produktion vilka 

förbättringsåtgärder är lämpliga? 

Fortsätta lyfta upp vikten av att man ”tänker efter före” d.v.s. tar det lugnt och tänker 

igenom arbetsmomenten innan man påbörjar. En förbättringsmöjlighet kan vara att 

genomgång av arbetsmomenten sker mer noggrant innan arbetet börjar.  
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Fråga 12: Enligt årsstatistiken på Peab samt i övriga Sverige visar resultatet att fall 

är den vanligaste kategorin för tillbud samt riskobservationer, vad beror det på att 

den är vanligast? 

Det beror mycket på att arbetet sker i höjd över marken.  Attityden spelar en viktig 

roll där man slarvar mycket med säkerheten som exempelvis med säkerhetsräcke. 

Det kan också bero på att vid andra arbetsmoment monteras skyddsräcket bort och 

sätts inte tillbaka igen. Plötsligt finns inga skyddsräcken på platsen och chansen för 

tillbud eller olycksfall ökar markant. En annan orsak är att man är mer orädd vid 

lägre nivå d.v.s. vid 2-4 meter och använder inte sig av skyddsutrustning som man 

gör på de mer högre nivåerna. Majoriteten utgörs ofta av trestegs bockar samt 

rullställningar där höjden sällan är högre än 1-2 m. Skyddsmekanismerna i kroppen 

tenderar att bli sämre på korta fall och förmågan att ta emot sig blir kraftigt 

försämrad.  

Fråga 13: I vilken fas i arbetsgången uppstår problemen gällande tillbud? Är det i 

planeringsfasen eller i utförandefasen eller i uppföljningsfasen vid arbetsberedning 

som felen uppstår. 

Alla 3 faserna i kombination samt enskilt är delaktiga till problemen därför att alla 3 

påverkar arbetsmiljön på olika sätt. Viktigt är god arbetsberedning och att i 

projekterings fasen planera rätt för att säkerställa att allt blir rätt ända från start. När 

det gäller utförandefasen är det viktigt att tänka efter före handling, enkla åtgärder 

som att när man tagit bort ett skyddsräcke måste det sättas tillbaka.  

 

Fråga 14: Arbetsmiljölagen kan vara svår att tyda, finns några hjälpmedel för att 

underlätta tydande av lagen? Exempelvis broschyrer från Sveriges Byggindustrier 

eller från Arbetsmiljöverket? 

Ute på arbetsplatserna i produktion finns ett stöd från KMA samt arbetsmiljö-

samordnare vilka i sin tur har stöd från högre upp i organisationen och fördelning 

enligt en linjeväg. Arbetsmiljöverket har en frågefunktion vilket är en bra hjälp vid 

eventuella frågor som uppstår. Det finns tillgång till skriftligt material i form av 

rutiner, checklistor och arbetsmiljöhandboken som komplement. Utbildningar finns 

att gå för att utveckla kunskaperna både interna och externa utbildningar. 

Arbetsmiljöverket har mycket stöd och förenklingar av lagen och exempel på 

förenklade broschyrer är ADI512,Byggnadsställningar. 
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Fråga 15: Har du något förslag på åtgärder eller andra synpunkter för att minska 

riskobservationer samt tillbud inom kategorin fall? 

Genom att hela tiden vara medveten om vad man gör och varför man gör det är en 

viktig del i och attityden kring det. Då mycket brister funnits på ställning har man 

ökat antalet skyddsronder och på så vis punktmarkerat problemet. Oftast kan det på 

arbetsplatserna inom produktion vara ganska hög arbetsbelastning på platscheferna 

genom att ge ett administrativt stöd kan man minska arbetsbelastningen. Slutligen är 

kommunikation en viktig del där kontakt med deltagande parter krävs för att 

kontrollera att åtgärder sker för respektive riskobservation. 
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5 Diskussion 

5.1 Skyddsronder & kontroll 

När skyddsronder utfördes gjordes en mer noggrann kontroll på kategorin fall 

jämfört med när man undersökte helheten på arbetsplatsen. Det visar sig att kraven 

för kontroller är så omfattande och krävande att ett annat arbetssätt helt klart krävs 

för att få en noggrannare kontroll. Att arbeta genom punktmarkering och noggranna 

kontroller medför att inga problem missas. När kontroller av helheten utförs blir 

undersökningen endast översiktlig vilket medför att detta är ett problem då många 

risker inte upptäcks. Eftersom nya risker snabbt kan uppstå snabbt på arbetsplatser 

inom bygg är det viktigt att kontrollerna utförs löpande med 2–3 veckors mellanrum 

utifrån rekommendation (Arbetsmiljöverket 2015 b). Kontroller med 2–3 veckors 

mellanrum kan medföra en säkrare arbetsplats eftersom man kan upptäcka nya 

risker snabbt. 

5.2 Arbetsskador & orsaker vid fall från högre höjd 

Att kategorin fall är vanligaste är självklart allvarligt då fler allvarliga skador kan 

inträffa när man arbetar på högre höjd. Detta beror på att man oftast skadar sig 

allvarligare vid ett fall från högre nivå. Vid fall från högre höjder förekommer ofta 

skador och ibland dödsfall. Att fall är en av de vanligaste kategorierna kan även 

kopplas till att kategorin fall från högre höjd utgör en stor del av arbetsmomenten på 

arbetsplatser inom produktion (Hallgren & Axelsson 2015). Eftersom Peab ofta utför 

stora projekt som sker på hög nivå kan det medföra en ökning av observerade 

falltillbud samt risker och även olyckor. Att kategorin fall är vanligast kan också ha en 

kopplad orsak till att antalet ställningar också ökar kraftigt vid projekt på högre nivå. 

Vid stora projekt kan ställningsbyggnation bli komplicerade samt omfattande.  

5.3 Attityd inom produktion 

Alltid vid arbete inom produktion nämns problematiken om attityd och resultatet 

från en sammanställning visar just att den största orsaken till att olyckor inom fall 

uppstår är attityd där 21 % utgjordes av attityd (Hallgren & Axelsson 2015). Det 

betyder att många olyckor beror på attityden som individen har när arbetsmomenten 

utförs. Att attityd är en av de största orsakerna till att olyckor inträffar är inte särskilt 

förvånande eftersom att ta säkerhet på fullt allvar är ändå i slutändan upp till varje 

enskild individ. Man kan tillsätta hur många resurser som helst vid ett 

arbetsmoment, men i slutändan är det upp till varje person att utföra arbetet på ett 

säkert sätt. Mänskliga faktorn är en stor bidragande orsak till att det blir olyckor 

tillbud samt risker inom produktion (Stenberg 2016). Mänskliga faktorn är svår att 

förhindra men en god hjälp till detta kan vara rätt information och utbildning från 

arbetsledningen i ett förebyggande syfte för att kunna förhindra olyckor. 
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Tabell (4) visar att antalet skador minskar vid de högre nivåerna jämfört med lägre 

nivåer. Detta beror främst på attityden eftersom den mänskliga instinkten vid fall gör 

att det är svårare för den mänskliga hjärnan att uppfatta låga höjder som farligt. Vid 

högre höjder blir uppfattningen att det blir farligare att falla och man är automatiskt 

mer försiktig. De yrkesarbetare som jobbar vid ställning eller liknande tar högre nivåer 

på större allvar när det gäller säkerheten och vidtar mer försiktighetsåtgärder. Därför 

är rätt inställning viktigt och har man samma tankesätt vid de låga nivåerna som vid 

höga nivåer kan många olyckor undvikas. Faktum är att låga höjder är lika farligt som 

höga och man kan skada sig allvarligt bara vid ett fall från 2 meter. En teori om detta 

är att kroppens skyddsmekanismer och reaktionsförmåga tenderar att bli sämre vid 

fall från lite lägre höjder. För att många inte inser hur farligt det är även på de lägre 

nivåerna därför tar de högre nivåerna på större allvar när det gäller säkerheten. 

5.4 Väderförhållande, kontroll & uppföljning 

Väderförhållande är en stor orsak till att olyckor, risker samt tillbud uppstår inom 

produktion speciellt inom kategorin fall från högre höjd där ställningar ligger i fokus. 

Eftersom man arbetar utomhus mestadels av tiden är man särskilt utsatt för vintern 

då is snö och halka är vanligt förekommande. 

Litteraturstudie av Arbetsolycksfall & byggnadsställningar 2012–2014 (Hallgren & 

Axelsson 2015) visar även att kontroll och uppföljning tillhör en del av problematiken 

runtomkring olyckor.  Problemet blir att väderförhållande är svårt att påverka men 

ändå finns lösningar genom god framförhållning och arbetsberedning. Problematiken 

med väderförhållande kan kopplas till attityd och brist på information från ledningen 

om vart is finns och risken för halka uppstår. När det gäller attityd så är det upp till 

var och en att vara extra försiktig när det finns snö och is på arbetsplatsen. 

Information och noggrann kontroll innan arbetspasset startar är ett ansvar som 

ledningen måste ta hand om. Med rätt attityd och noggranna förberedelser minskar 

problematiken med väderförhållande som en orsak till ökade olyckor, tillbud samt 

risker.  

 

5.5 Analys av enkäter:  

Vid enkätundersökningen visade ett resultat att problematik gällande attityd finns på 

arbetsplatsen. En fråga gällande vilken fas i arbetsgången problematiken gällande 

tillbud samt arbetsmiljö uppstår ställdes till 15 yrkesarbetare samt 9 personer i 

platsledningen. Svaren som gavs visade tendens på att problematik finns därför att 

ledningen ansåg att problem i utförandet var det största problemet och 

yrkesarbetarna ansåg att planeringen var det största problemet. Detta visar en 

tendens till att arbetarna lättare ser problemet i den fasen man varit minst delaktig i. 
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Brister i kommunikationen och samarbetet kan försvåra samarbetet som behövs 

mellan ledningen och yrkesarbetarna för att uppnå rätt resultat och mål med 

arbetsmiljön och övriga projekten. Då är man inte beredd att inse sina egna misstag 

och skyller hellre på varandra vilket medför att uppföljningen av problemet blir 

direkt lidande genom att samarbetet blir lidande. 

Fråga 2 samt 3 bestod av kryssfrågor där ledningen och yrkesarbetarna fick samma 

fråga. Detta för att man ville kontrollera problematiken gällande samarbete på 

arbetsplatserna. Kryss Frågorna kan ha medfört en styrning av svaret trots att båda 

parterna fick möjlighet till att ge en egen kommentar av vad de upplevde att 

problemet var. Det går inte att bortse från möjligheten att båda parterna valde 

kryssalternativen istället för att slippa skriva en egen förklaring. 

Vid analys av fråga 5 och 6 där man undersöker rapporteringen av tillbud och 

riskobservationer, det märks att de flesta yrkesarbetarna inte rapporterar tillbud 

samt risker som de har råkat ut för eller sett. Detta kan försämras genom att det ger 

ett mörkertal i statistiken för OTR-systemet. Om alla rapporterar sina tillbud eller 

risker på arbetsplatser blir det en fördel och hjälp i förbättringsarbetet där det kan 

hjälpa genom att ge ledningen en chans att förebygga problemen framöver i 

kommande projekt. Problemet här är att arbetet blir mer komplicerat när man måste 

tänka på att rapportera tillbud och risker men samtidigt kan det även göra att man 

stannar upp och tar en mikropaus som i sin tur är stressreducerande. När det uppstår 

problem kan pauser medföra att arbetaren får en chans att tänka till och ser lättare 

hur problemet skall lösas. 

Vid fråga 9 i enkäterna ställdes samma fråga till yrkesarbetarna och arbetsledningen. 

Resultatet blev likt när frågorna sammanställdes mot varandra där yrkesarbetarna 

anser kommunikation, utförandet samt stress/tidsbrist som största orsaken. 

Ledningen anser tidsbrist och utförandet som ett problem när det gäller 

riskobservation och tillbud vid kategorin fall se figur 4, 6. 

Kommunikation är en viktig del vid arbetsmoment inom produktion för att det inte 

skall bli missförstånd. När det blir missförstånd blir det även brister i utförandet 

vilket gör att de två kategorierna hänger ihop för att uppnå en fungerande arbetsmiljö 

och arbete på arbetsplatserna inom produktion. 

Båda parterna anser att tidsbrist/stress och utförandet som ett problem vilket ger en 

klar bild på att problematik inom dessa kategorier finns. Att de flesta yrkesarbetarna 

tycker kommunikation är ett av de största problemen är också intressant. Det är 

rimligt eftersom vid utförande kan kommunikation påverka arbetsgången negativt. 

För att ledningen skall kunna vidta rätt åtgärder krävs det att yrkesarbetarna och 

ledningen har en öppen dialog med varandra. 

Det är också viktig att de i arbetsledningen meddelas om problemet av 

yrkesarbetarna för att uppnå en möjlighet till att diskutera eventuella åtgärder eller 

lösningsförslag på problemet. 
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5.6 Analys av intervju  

Intervju med KMA-samordnare och arbetsmiljösamordnare gav den sammanlagda 

bilden av hur arbetet gällande risker, tillbud samt olyckor skall gå till. Vid jämförelse 

mellan enkäterna för yrkesarbetare och platsledningen samt samordnare märks 

skillnaden på kunskapsgraden. Jämför man med platsledningen samt yrkesarbetare 

om svaret i vilken fas i arbetsgången problem gällande risker, tillbud och olyckor 

uppstår ser man att samordnare anser att problem finns i alla faserna vilket låter mer 

realistiskt. Samordnare anser att planeringsfasen utförandefasen samt uppföljningen 

är viktig för att uppnå rätt resultat på arbetsplatserna inom produktion. Däremot är 

det extra viktigt att redan vid projekteringen relatera till frågor gällande arbetsmiljön.  

Kunskap som samordnare har gör att det arbetsmiljörelaterade tänket finns i 

bakhuvudet hela tiden som ett förebyggande mot risker, tillbud och olyckor. Frågor 

kring arbetsmiljö kan vara komplicerade och därför finns samordnare som stöd till 

arbetsplatser inom produktion. Ett aktivt samarbete mellan arbetsplatserna och 

samordnare är därför ett krav för att uppnå ett fungerande arbetsmiljöarbete.  

5.7 Studiens samband till hållbarutveckling 

Hållbar utveckling delas in i tre dimensioner ekonomisk, ekologisk och social 

hållbarhet. Eftersom att studien handlar om arbetsmiljö så kan den relateras till den 

sociala och ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten strävar mot att 

uppfylla de mänskliga rättigheterna som ges i samhället.  

Arbetsmiljön kan relateras till hälsa och ekonomi. En god arbetsmiljö ger arbetarna 

en bättre hälsa, hälsan kan kopplas till arbetsskador, stress och psykiska sjukdomar. 

Den sociala hållbarheten strävar mot att uppfylla de mänskliga rättigheterna som ges 

i samhället. Därför har alla den mänskliga rättigheten att må bra vid utförande av sitt 

arbete. En god arbetsmiljö kan även spara på de ekonomiska resurserna eftersom att 

när någon skadas kan det bli dyrt för staten, företagen och den enskilda 

skattebetalaren. 
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5.8 Exempel på fortsatta studier: 

 Eftersom att arbetsmiljön är ett brett område finns det möjlighet till mängder 

av fortsatta studier. En av de fortsatta studierna kan vara att kolla på fler 

arbetsplatser och gör en större undersökning. 

 

 I rapporten har man tittat på risker, tillbud och olyckor mest relaterat till 

kategorin fall. I en fortsatt studie kan man fokusera på andra kategorier. 

 

 Väderförhållandet är en stor orsak till att risker, tillbud och olyckor inträffar 

på arbetsplatsen. En intressant fortsatt studie är att undersöka hur 

väderförhållande kan påverka arbetsmiljön på arbetsplatserna och utreda hur 

stort problem det är på arbetsplatserna. Samtidigt kan man utföra en 

undersökning om förbättringsåtgärder för problemen relaterat till 

väderförhållanden. 

 

 

 Att planera rätt inför ett projekt kan ge en förbättrad arbetsmiljö. Vid fortsatta 

studier kan man undersöka om hur planeringen skall utföras för att få en säker 

arbetsplats och en god arbetsmiljö. 
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6 Slutsats 

Slutsatsen visar att de vanligaste risker samt tillbud som rapporteras in på 

arbetsplatser inom produktion hos Peab i mellersta regionen Sverige är direkt 

relaterade till kategorin fall från någon typ av högre höjd över marken. Vinterklimatet 

i Sverige har en direkt koppling till att tillbuden och riskerna genom Halka och fall 

ökar markant under vinterhalvåret.  

Slutsatsen är att problematiken gällande tillbud och risker inom fall finns 

kombinerad i alla tre faserna. För att kunna utföra säkra arbetsmoment under 

byggprojekten krävs att god planering samt arbetsberedning sker ända från start. Vid 

utförandefasen är det viktigt att allt har planerats rätt annars blir utförandet direkt 

lidande av brister i planeringsfasen. Vid utförandefasen är det viktigt att alla 

deltagande arbetare visar rätt inställning till säkerhet och arbetsmiljörelaterat arbete. 

Vid utförandefasen är problematiken ofta direkt relaterad till attityd och den 

mänskliga faktorn vilket medför att problem uppstår. Samarbete mellan 

platsledningen och yrkesarbetare får inte brista genom att man skyller på varandra. 

Istället är det viktigt att någon tar ansvar för problemet. Bättre samarbete mellan 

parterna på arbetsplatsen krävs för att ge en minskning av risker, tillbud samt olyckor 

inom produktion. 

Trots att man planerat rätt är det viktigt att kontrollera att planeringen följs upp 

genom noggrant utförda kontroller på arbetsplatserna inom produktion. 

Uppföljningen är ett viktigt verktyg för att kunna kontrollera att allt sker som det 

föreskrivs i arbetsberedningen. Fler kontroller genom skyddsronder och aktivt 

arbetsmiljörelaterat arbete är viktigt för att ge en minskning av risker, tillbud samt 

olyckor.  

Slutsatsen är att det finns en mängd olika förbättringsåtgärder som är lämpliga 

respektive effektiva för att ge en minskning av antalet tillbud som rapporteras på 

arbetsplatser inom produktion. Nedan redovisas förbättrings åtgärder genom 

rekommendationer till företaget. 
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6.1 Rekommendationer: 

 

Attityd och mänskliga faktorn: 

För att minska tillbuden och riskerna inom produktion finns flertalet 

förbättringsåtgärder att vidta. Det viktigaste är att stanna upp i arbetsgången och 

tänka till ordentligt varje gång genom att undersöka och analysera innan utförande 

börjar. Pauser är en av de viktiga delarna vid utförande av arbetsmoment därför att 

pauser medför att man stannar upp och tänker till innan man gör misstag och 

riskerar att olyckor eller annat inträffar. 

 

Förbättring av attityd på arbetsplatsen 

För att få bukt med problemet med de yrkesarbetare och underentreprenörer som 

inte följer de regler som gäller på arbetsplatserna måste vissa åtgärder vidtas. Ett 

alternativ är att informera och hålla utbildningar för att få samtliga att inse att god 

arbetsmiljö är något som kommer göra arbetsplatsen bättre för samtliga. Åtgärder 

kan vidtas genom att yrkesarbetare kallas till samtal med ledningen om inte 

förbättring sker. Ledningen i sin tur skall vid slarv i planeringen kontrolleras av KMA 

eller AM-samordnare som i sin tur skall kontrolleras av en utomstående specialist 

inom arbetsmiljö. Rapporten visar att attityden gällande arbetsmiljö förbättras 

avsevärt när specialister inom arbetsmiljö är på plats vid arbetsplatserna inom 

produktion.  

Väderförhållande:  

Rekommendationen för att bli av med problematiken gällande halka och is på 

arbetsplatser inom produktion.  

Väderförhållande är svårt att påverka men kan indirekt kopplas till planering och 

arbetsberedning. Där is och halka på arbetsplatsen kan förhindras med hjälp av 

identifiera risker och ta åtgärd. Vid tuffa väderförhållanden under vintertid är det 

viktigt att redan innan arbetspasset startar för dagen utföra en noggrann kontroll på 

hela arbetsplatsen. Kontrollanten kan vara en extrainsatt arbetare vars arbetsuppgift 

är att säkerställa arbetsplatsen genom att markera samt informera om vart problem 

gällande is och halka förekommer på arbetsplatsen. Kontrollanten skall sedan vid 

morgonmöte visa samt informera var problemet finns med is och halka på 

arbetsplatsen. Det finns även ett alternativ att anställa en enskild person som bär 

ansvar för att halkan och isen åtgärdas för att ge en minskning av antalet tillbud och 

risker inom kategorin fall under vintertid. 
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Brister i kommunikationen 

Brister i kommunikationen på arbetsplatsen går att lösa genom korta möten runt 

arbetsmomenten. Mötena kan placeras som obligatoriska där det är viktigt att 

specialist inom arbetsmiljö finns på plats vid mötena. Vid mötena skall genomgång av 

eventuella risker runt arbetsmomentet ske.   

 Om någon i platsledningen, specialister respektive yrkesarbetare har ett obligatoriskt 

10 minuters diskussion schemalagt ges en möjlighet för kommunikation och 

undvikande av eventuella missförstånd som uppstått på arbetsplatsen. 

Bristande planering 

Bristande planering respektive arbetsberedning är en av de viktigaste delarna för att 

uppnå ett bättre resultat. Planeringen och arbetsgången är svår del att få till bra men 

här skulle administrativ hjälp till platscheferna inom produktion vara viktig eftersom 

pressen är oerhört hård på platscheferna inom produktion. Det är viktigt att 

arbetsbelastningen och ansvaret inte blir allt för hård för enskilda individer eftersom 

att det är då risken att viktiga delar i planeringen brister.  

 

Bristande utförande 

Stress och tidsbrist råder på arbetsplatserna inom produktion vilket är något som bör 

förändras. Pressen kan medföra att olyckor, tillbud samt risker uppstår. Här är det upp 

till ledningen att se till så att yrkesarbetarna inte riskerar att drabbas av allt för hård 

stress eller tidsbrist eftersom att det är då felen uppstår. Ett alternativ är att när stress 

och tidsbrist situationer uppstår stanna upp arbetet och hålla ett kort samtal om med 

ansvariga för respektive arbetsmoment att vidta försiktighetsåtgärder och inte drabbas 

av stress.  

Bristande uppföljning  

Uppföljningen på arbetsplatser genom skyddsronder är i praktiken ett bra sätt att 

arbeta. Däremot visar studien att så ser det inte alltid ut i verkligheten, därför finns 

förbättringsåtgärder för att förstärka denna typ av uppföljningsverktyg genom att 

göra det mer handlingskraftigt. Skyddsronderna utförs genom att en överskådlig 

observation sker först på arbetsplatser följt av en mer djupgående kontroll av 

respektive moment om någon risk observeras.  

Mer noggranna riskobservationer inom kategorin fall från högre höjder borde införas 

på alla arbetsplatser inom produktion. Det är ett effektivt sätt att arbeta och bör göra 

att yrkesarbetarna även tar utförandet på större allvar.  
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8.4 Bilaga 4: Arbetsmiljöinformation december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
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8.8 Bilaga 8: Skyddsrondsblankett för hela projektet. 
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8.9 Bilaga 9: Detaljerad skyddsrondsblankett för Ställningar 
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8.10 Bilaga 10: Enkäter för platsledningen 

 

Enkätundersökning Arbetsmiljö, tillbud och riskobservationer inom kategorin Fall 

Information om Intervjufrågor 

Företagets namn Peab Datum:  Tid:  

Projektchef 
Platschef 
Arbetsledare 
Skyddsombud Projektchef [  ] Platschef [  ] Arbetsledare [   ] Skyddsombud [   ] 

Beskrivning  

Detta är en enkät om arbetsmiljö, tillbud samt riskobservationer inom fall, studien 
utförs till ett examensarbete för byggingenjörsprogrammet på Karlstads universitet.  
 
Denna enkätundersökning är helt anonym och inga namnuppgifter behövs. 

 

Frågor 

Fråga 1: Hur ser rutinerna ut för processen gällande tillbudsrapportering? 

Svar:   

 
 

Fråga 2: Vilken fas i arbetsgången anser du att är vanligast för problemen gällande tillbud och 
allmän arbetsmiljö? 
 

Svar:  

 Planering/arbetsberedning [   ] 
 
Utförandefasen [   ] 
 
Uppföljningen [   ] 
 
Annat svar eller kommentar:  
 

 

Fråga 3: Anser du att yrkesarbetarna är villiga att hjälpa till med arbetsmiljön gällande tillbud och 
riskobservationer? Rapporterar de enskilda tillbud? 
 

 
Svar: 
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Fråga 4:   Vad tror du är den vanligaste orsaken till att tillbud uppstår? 
 

Svar:    

 
 

Fråga 5:  Finns det problem gällande attityd hos hantverkarna på arbetsplatsen gällande risker i 
arbetsmiljön? 

 
 
 
 
Svar: 

 
 
Ja [   ] 
 
Nej [   ] 
 
 Kort beskrivning eller annan synpunkt:   
 
 
 

 

Fråga 6:  Finns det något som hindrar förbättringsarbetet gällande arbetsmiljö?  

Svar:   Ja [   ] 

Nej [   ] 
 
Kort beskrivning av problemet: 
  
 
 

 

Fråga 7. Nämn någon eller några förbättringsåtgärder du tycker är lämpliga för att ge en 
minskning av tillbud och risker. 
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Fråga 8.  Tycker du företaget ger de resurser som behövs för att vidta de förbättringsåtgärder som 
minskar tillbud och risker?  

 
 
Svar: 

Ja [   ] 
 
Nej [   ] 
 
Exempel på resurser som finns eller som saknas: 
 
 
 

Fråga 9. På den totala årsstatistiken är riskobservationer inom kategorin fall vanligast 
(Ställningsbyggande och liknande),  
Vad tror du det beror på? kryssa i en eller flera. 

 
 
 
 
 
 
Svar: 

Brister i utförandet [   ] 
 
Brister i planeringen [   ] 
 
Bristande Kommunikation [   ] 
 
Internationell språkskillnad [   ] 
 
Tidsbrist [   ] 
 
Stress [   ] 
 
Annan orsak: 
 
 
 

10. Har du något förslag på åtgärder eller andra synpunkter för att minska riskobservationer 
samt tillbud inom kategorin fall? 

 
 
 
 
Svar: 
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8.11 Bilaga 11: Enkäter för yrkesarbetare 

Enkätundersökning Arbetsmiljö, tillbud och riskobservationer inom kategorin Fall 

Information om Intervjufrågor 

Företagets namn Peab Datum:  Tid:  

Yrkesarbetare eller 
UE Yrkesarbetare [  ] UE [  ] 

Beskrivning  

Detta är en enkät om arbetsmiljö, tillbud samt riskobservationer inom fall, studien 
utförs till ett examensarbete för byggingenjörsprogrammet på Karlstads universitet.  
 
Denna enkätundersökning är helt anonym och inga namnuppgifter behövs. 

 

Frågor 

Fråga 1: Vad är ett tillbud för dig? 

Svar:   
 

Fråga 2: Känner du att arbetet gällande riskobservationer (skyddsronder) har lett till en förbättring 
av arbetsmiljön? 

Svar:   Ja [   ] 

Nej [   ] 

Synpunkt:  

 

 

Fråga 3: Vilken fas i arbetsgången anser du att problemen gällande tillbud riskobservationer och 
allmän arbetsmiljö ligger i? 
 
 
Planering/arbetsberedning [   ] 
 
Utförandefasen [   ] 
 
Uppföljningen av skyddsronder/tillbud [   ] 
 
 



58 
 

Svar:   

 

Fråga 4:   Yrkesarbetarnas åsikt är viktig på arbetsplatsen, när det gäller minskning av tillbud och 
åtgärder av riskobservationer, får du möjlighet att komma med dina åsikter? 

Svar:   Ja [   ] 

Nej [   ] 

Synpunkt:  

 

 

Fråga 5:  Har du rapporterat något tillbud eller riskobservation till de ansvariga på arbetsplatsen? 

  
 
Ja [   ] 
 
Nej [   ] 
 
 Kort beskrivning om tillbudet eller riskobservationen:   
 
 

Svar:   

 

Fråga 6:  Har du någon gång råkat ut för något tillbud gjort en riskobservation utan att rapportera 
det? 

Svar:   Ja [   ] 

Nej [   ] 
 
Kort beskrivning om tillbudet eller riskobservationen:   
 
 

 

 

Fråga 7. Har du fått någon typ av utbildning eller andra resurser som hjälpmedel för arbetsmiljö? 
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Ja [   ] 
 
Nej [   ] 
 
 Exempel på resurs eller annan synpunkt: 
 
 
 

Fråga 8.  På den totala årsstatistiken är riskobservationer inom kategorin fall vanligast 
(Ställningsbyggande och liknande),  
Är det något som drabbat dig i ditt arbete?  

 Ja [   ] 
 
Nej [   ] 
 
Om ja på vilket sätt? 
 
 

Fråga 9. På den totala årsstatistiken är riskobservationer inom kategorin fall vanligast 
(Ställningsbyggande och liknande),  
Vad tror du det beror på kryssa i en eller flera. 

 Brister i utförandet [   ] 
 
Brister i planeringen [   ] 
 
Bristande Kommunikation [   ] 
 
Internationell språkskillnad [   ] 
 
Tidsbrist [   ] 
 
Stress [   ] 
 
Annan orsak: 
 

10. Har du något förslag på åtgärder eller andra synpunkter för att minska riskobservationer 
eller tillbud inom kategorin fall? 

  
 

 


